


Kedves Utasaink!

Alig fejezõdött be a 2019-es szezon, már nyakunkon az újabb turisztikai
évad. Örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen sokan érdeklõdnek a 2020-as
katalógusunk és programjaink iránt. Mint minden évben most is
készültünk vadonatúj úti célokkal, melyek közül az elsõ, „Izrael, kör-
utazás a Szentföldön” címet kapta.  Egy újabb érdekes ország, a világ
vallási bölcsõje. Természeti kincsekben most sem lesz hiány: a Negev-
sivatag hegyei és kráterei, a Holt-tenger kopár vidéke, a Jordán-folyó és
Genezáreti-tó környéke rengeteg érdekességet rejt. Sokan keresték, ezért
visszakerült kínálatunkba „Spanyolországi nagy körutazás” c. progra-
munk is, de a korábbi évekhez képest már nem autóbusszal, hanem
repülõvel indítjuk az utat. Így sikerült az éjszakák számát is kicsit lefarag-
nunk és minden fontos város és látnivaló benn maradt a programban.
További újdonságaink között találják a „Földközi tengeri hajóút a Costa
Deliziosa-val“ c. programunkat, melynek fedélzetén felfedezhetjük a
Földözi-tenger keleti partvidékének szépségét az olasz partoktól a görög
szigetvilágig. A csodaszép tájakon kívül élvezhetjük a luxushajó
kényeztetését, hiszen a Costa Deliziosát úgy tervezték, hogy lenyûgözze
vendégeit. A flotta új gyémántját azzal a nem titkolt céllal építették, hogy
fedélzetén mindenben örömüket leljék a vendégek. Végül negyedik
újdonságunk évvégére esik, tekintettel arra, hogy évek óta nagy az érdek-
lõdés a meghitt és csodálatos adventi vásárok helyszíneire. Választásunk
ezúttal Zágrábra és Ljubljánára esett, minden bizonnyal hamarosan
Önök is átélhetik e két meseszép karácsonyi vásár varázsát.
Természetesen eddigi népszerû és közkedvelt útjaink 2020-ban is meg-
találhatók ajánlataink között és reméljük a régiek mellett új programjaink
is gyors népszerûségre tesznek szert!
Jó lapozgatást és élményekben teli utazást kívánunk Önöknek a Lovasi és
társai tourist minden dolgozója nevében:

Hagemann-Lovasi Beatrix Lovasi Zsuzsanna
ügyvezetõ irodavezetõ

Lovasi Árpádné (Kati)

Lovasi Zsuzsanna

Lovasi Árpád

Hagemann-Lovasi Beatrix

Bary Andrea Dombai DorottyaDufek Petra

KEDVEZMÉNYEK:
• Elõfoglalási kedvezmények árgaranciával a 2020. évi utakra:

2020. január 3-ig a 2020. június 8. elõtt induló buszos utaknál
2020. február 7-ig a 2020. június 8. után induló buszos utaknál

Törzsutasoknak: 6% maximum 18 000 Ft
Új utasoknak: 3% maximum 12 000 Ft

A kedvezményt biztosítjuk az alapárból, a fél-/teljes panziós felárakból
és az esetleges egyágyas felárból.
Törzsutasnak számit az az utas, aki a Lovasi Tourist legalább egy korábbi
utazásán részt vett 2017. január 1. után.
Az elõfoglalási kedvezmény a teljes részvételi díj hátralékának a jelzett
határidõig történõ befizetése esetén érvényes.

• Törzsutaskedvezmény:
3% maximum 7 000 Ft kedvezményben részesülnek a részvételi díj
alapárából azon törzsutasaink, akik a Lovasi Tourist legalább egy korábbi
utazásán részt vettek 2017. január 1. után.
5% maximum 12 000 Ft kedvezményben részesülnek a részvételi díj
alapárából azon törzsutasaink, akik a Lovasi Tourist legalább három
korábbi utazásán részt vettek 2017. január 1. után.

• Nászutaskedvezmény:
Az egész év folyamán azon nászutas házaspárok számára, akik az utazás
idôpontja elôtt vagy után maximum 2 hónappal tartották vagy tartják az
esküvôjüket. A kedvezmény csak a házasságot igazoló okirat vagy
esküvõi meghívó bemutatásával érvényes.
A kedvezmény: 3% maximum 7 000 Ft az alapárból

• Idõskori kedvezmény (65 év felett):
Az egész év folyamán a kedvezmény: 3% maximum 7 000 Ft az alapárból.
A kedvezmény 65 év feletti utasaink részére érvényesíthetõ.

(A törzs-, nászutas- és idõskori kedvezmény feltétele: az utazásra való
jelentkezés indulás elött min. 2 hónappal.)
A hajós és repülõs utakra (Dubai, Izrael, Isztambul, Moszkva-Szentpétervár,
Spanyolországi nagy körutazás, Portugália, Madeira) más kedvezmények érvénye-
sek! Ezzel kapcsolatban érdeklõdjenek irodánkban!
A kedvezményeket csak a jelentkezéskor tudjuk érvényesíteni.
Az elôfoglalási, törzsutas-, nászutas- és idõskori kedvezmények nem vonhatóak össze.
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Idõtartam Indulások Oldal
HAJÓS ÚTI CÉL

Földközi-tengeri hajóút a Costa Deliziosa-val 8 nap/7 éj Május, Szeptember 12-13
- az olasz partoktól a görög szigetvilágig

REPÜLÕS ÚTI CÉLOK
Dubai és az Egyesült Arab Emírségek 8 nap/7 éj Február 14

- az Ezeregyéjszaka mesés világa
Izrael, körutazás a Szentföldön 7 nap/6 éj Április, Október 15
IIsztambul – Bizánc mesés kincse 4 nap/3 éj Május, Október 16
Moszkva-Szentpétervár 8 nap/7 éj Augusztus 17
Ezerarcú Portugáália 7 nap/6 éj Szeptember 18

- Lisszabontól a királyi dombokig
Madeira legszebb tájain 7 nap/6 éj Április 19

- az Atlanti-óceán virágoskertje
Spanyolországi nagy körutazás 9 nap/8 éj Október 20

- Madridtól Andalúziáig
ÉSZAK-EURÓPAI KÖRUTAZÁSOK

Csillagtúra Angliában
- London–Windsor–Oxford–Stratford–Stonehenge–Salibury 8 nap/7 éj Július 21

OLASZORSZÁGI ÚTI CÉLOK
Velence, a lagúnák városa és a Wörthi-tó 4 nap/3 éj Május, Szeptember 22

- kirándulással a Dolomitokhoz
Róma, az örök város – Velence – Firennze – Padova 6 nap/5 éj Május, Június, 23

Szeptember, Október
Garda-tótól Milánóig 6 nap/5 éj Július 24

- Az észak-olasz tóvidék és történelmi városok
Cinque Terre éés Elba-szigete 8 nap/7 éj Szeptember 25

- kirándulással a Portofinói-félsziget gyöngyszemeihez
Toszkána és Umbria kincsei 6 nap/5 éj Szeptember 26
Puglia, az olasz csizma fééltve õrzött kincse 8 nap/7 éj Május 27

- Alberobello – Bari – Matera – Ostuni és a Gargano-félsziget
Dél-olaszországi emlékek a Sorrentói-félszigeten 10 nap/9 éj Június, Július, Auugusztus 28
Nagy szicíliai körút és a Sorrentói-félsziget 11 nap/10 éj Szeptember 29

NYUGAT-EURÓPAI ÚTI CÉLOK
Nagy svájci körút 7 nap/6 éj Június, Július, Augusztus 30

- kirándulás a Mont Blanc-ra
Ausztria, az Alpok kincse 5 nap/4 éj Július 31

- Tirol és Dél-Tirol legszebb tájain
Bajor kastélyokk és a salzkammerguti tavak vidéke 6 nap/5 éj Május, Augusztus 32
Nagy Benelux-körút és a Rajna vidék 8 nap/7 éj Április 333

- a keukenhofi tulipánparkkal
Párizs – Versailles – Euro Disney 7 nap/6 éj Május, Augusztus, Október 34

- kirándulással a Loire völgyébe
Normandia – Bretagne 8 nap/7 éj Június 35

- Mont St. Michel és a partraszállás emlékei
DÉL-EURÓPAI KÖRUTAZÁSOK

Antik görög nagy körutazás 10 nap/9 éj Október 36
- a Meteoráktól a Peloponnészoszi-félszigetig

Montenegró, a fekete hegyek országa 7 nap/6 éj Július, Augusztus 37
- egy csipetnyi Dalmáciával fûszerezve

Szllovén Alpok - tavak - tengerpart 5 nap/4 éj Június 38
Szlovén Alpok - tavak - tengerpart 6 nap/5 éj Július, Augusztus 39

- portoroz-i pihenéssel
Isztriai-félsziget, az Adria ékköve 5 nap/4 éj Június 40
Isztriai-félsziget, az Adria ékköve 6 nap/5 éj Szeptember 41

- porec-i pihenéssel
Dalmáácia kincsei tengerparti fürdõzéssel 7 nap/6 éj Szeptember 42

- A Plitvicei tavaktól a Krka-vízesésen át Mostarig
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI KÖRUTAZÁSOK

Prága és a dél-csehországi kastélyok 5 nap/4 éj Május, Augusztus, Október 43
- kirándulással Karlovy Varyba

Szlovákiai körutazás 5 nap/4 éj Augusztuus 44
- A Tátra természeti szépségei és a Felvidék történelmi városai

Krakkó és Dél-Lengyelország kincsei 5 nap/4 éj Július 45
Varázslatos Erdély – Székelyföld-nagykörút 7 nap/6 éj Júniuus, Szeptember 46
Körutazás Dél-Erdélyben, Herkulesfürdõ és a Kazán-szoros 4 nap/3 éj Augusztus 47

TENGERPARTI NYARALÓPROGRAMJAINK
Tengerparti nyaralás Olaszországban kirándulásokkal 8 nap/7 éj Július 48-49

- a Közép-Adrián, Riminiben
Tengerparti nyaralás Spanyolországbban kirándulásokkal 10 nap/7 ill. 9 éj Július, Augusztus,

- Calellaban Szeptember 50-52
EGYÉNI AJÁNLATUNK

Bajor-Alpok – Ruhpolding 53
ÜNNEPI AJÁNLATAINK

Adventi varázslat a salzkammerguti tavaknál és Münchenben 3 nap/ 2 éj December 54
Prága és Drezda adventi fénybeen 3 nap/ 2 éj December 55
Advent Zágrábban és Ljubjanában 2 nap/ 1 éj December 56
Szilveszter a Sorrentói-félszigeten 7 nap/ 6 éj Decemmber 57

EGYÉB INFORMÁCIÓK
2020. évi újdonságaink 2
Információk vidéki utasainknak 3
Fel- és leszállási lehetõségek 4
Általános információk, praktikus tanácsok 5-7
Belépõdíjak a körutazásokhoz 8-11
Fotópályázat 57
Utazási szerzõdés 58-60
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SAJÁT AUDIO GUIDE (FÜLHALLGATÓS) RENDSZER ÚTJAINKNÁL!
Nagy örömünkre szolgál, hogy valamennyi csoportunkat audio guide (idegenvezetõi fülhallgatós készlet) rendszerrel tudjuk ellátni.
A rendszerrel a városnézések és idegenvezetések még élvezhetõbbé, színvonalasabbá válhattak, így téve kellemesebbé az Önök
kényelmét. Az audio guide rendszer használata rendkívül egyszerû, csupán egy ki- és bekapcsoló gombot és egy hangerõ szabály-
zót tartalmaz. A készülék könnyû, így nyakba akasztható ill. zsebben is könnyen elfér. Számos elõnyt tartalmaz: 

• a forgalom zaja és más csoportok jelenléte nem zavarja az idegenvezetést
• zsúfolt helyeken is eljut mindenkihez az információ
• utcán sétálva és a sétahajókázások alkalmával is zavartalanul folyhat a látnivalók ismertetése,

más csoportok jelenléte sem zavaró
• nem kell sûrûn megállni és bevárni a csoportot, hogy megkapjuk a szükséges információt a látni-

valókkal kapcsolatban, és ezzel idõt megtakarítva még több nevezetességet tudunk megtekinteni
• fényképezés során is halljuk az idegenvezetõt, még ha távolabb is állunk tõle.
• zsúfolt helyeken is biztonságban érezzük magunkat, hiszen halljuk az idegenvezetõ szavát, hogy

merre halad a csoport
Bízunk benne, hogy az audio guide rendszer az Önök tetszését is elnyeri!

2020. ÉVI ÚJDONSÁGAINK
Katalógusunkban a már megszokott, hagyományos úti célok mellett, az idén is találkozhatnak újdonságokkal, ami már természetesnek számít irodánktól.

Ezeket az újdonságokat utasaink javaslatai ill. a személyes tapasztalataink alapján tervezzük meg, és készítjük elõ. Az új utak programjainak összeállítása

és megszervezése hosszú hónapokat vesz igénybe, s számunkra is nagy izgalom, hogy hasonló közkedvelt utakká váljanak, mint az eddigiek. 

IZRAEL – KÖRUTAZÁS A SZENTFÖLDÖN

7 nap/6 éj 

Indulási idõpontok:

április 20–26., október 23–29.

Ízelítõ a programból: 
Tel Aviv, Názáreth, Jeruzsálem, 

Holt-tenger, Massada, Jaffa

Részletes program: 15. oldal

SPANYOLORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS
Madridtól Andalúziáig

9 nap/8 éj 

Indulási idõpont:

október 6–14.

Ízelítõ a programból: 
Madrid, Segovia, Toledo, Cordoba, Sevilla,

Gibraltár, Ronda, Granada

Részletes program: 20. oldal

FÖLDKÖZI-TENGERI HAJÓÚT A COSTA DELIZIOSA-VAL
az olasz partoktól a görög szigetvilágig

8 nap/7 éj 
Indulási idõpontok:

május 30–június 6., szeptember 26–október 3.

Útvonal: 
Velence – tengeren – Kefalónia – Szantorini – 

Mykonosz – Katakolon – Bari – Velence

Részletes program: 12-13. oldal

ADVENT ZÁGRÁBBAN ÉS LJUBLJANÁBAN

2 nap/1 éj 

Indulási idõpont:

december 11–12.

Ízelítõ a programból: 

Zágráb, Ljubljana, Celje

Részletes program: 56. oldal

ÚJRA!
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Szállás lehetõség Veszprémben
Hotel Garni***
A családi vezetésû szálloda Veszprém szívében, az autóbuszpályaudvar szomszédságában
helyezkedik el. A szállodától a Budapest úti OMV-benzinkút (autóbuszaink indulási helye)
5 perc alatt gyalogosan is elérhetõ. 
Cím: H-8200 Veszprém, Jutasi út 13. (Lásd a térképen.)

A szálloda szobaárai a Lovasi Tourist utasai számára:
– 1 ágyas szobában   7 500 Ft/szoba/éj
– 2 ágyas szobában 10 900 Ft/szoba/éj
– 3 ágyas szobában 13 900 Ft/szoba/éj

(Az árak az idegenforgalmi adót tartalmazzák.)
A szállodában recepció, a szobákban kábel TV, internet lehetõség, minibár, az udvarban
zárt parkoló, valamint önkiszolgáló étterem biztosítja a vendégek kényelmét.

Parkolási lehetõség Veszprémben
Belvárosi, zárt parkolóban 500 Ft/autó/nap (Lásd a térképen.). A parkolótól
autóbuszaink indulási helye pár perc alatt gyalogosan is elérhetõ. Kérnénk, hogy parkolási
szándékukat már a jelentkezéskor jelezzék irodánknak!

•

•

•
G  1A/1B

G  2A/2B

G  3A/3B

G  4A/4B

G  5A/5B

G  6A/6B

G  7A/7B

G  8A/8B

G  9A/9B

G  10A/10B

G  11A/11B

G  12A/12B

G  13A/13B

I  2A/2B

I  3A/3B

I  4A/4B

I  5A/5B

I  6A/6B

I  7A/7B

I  8A/8B

I  9A/9B

I  10A/10B

I  11A/11B

TV

TV

Idegenvezetõ 
oldal

Gépkocsivezetõ 
oldal

wc

ÜLÔHELYEK A LUXUSAUTÓBUSZOKON

Lovasi és társai tourist utazási iroda
OMV-benzinkút, Budapest út

Hotel Garni
Zárt parkoló
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UTAZÁSI  UTALVÁNY
Lepje meg családtagjait, szeretteit, ismerõseit Lovasi és társai tourist
utazási utalvánnyal, mely bármilyen utazásra beváltható a Lovasi és társai
tourist utazási irodában.
Az utalványok tetszõleges mennyiségben 10.000, 20.000 és 50.000 forin-
tos címletekben vásárolhatóak meg.
Az utazási utalványt a kiállítás napjától egy éven belül lehet felhasználni,
de készpénzre nem váltható.
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ADVENT ZÁGRÁBBAN ÉS LJUBLJANÁBAN, CSILLAGTÚRA

ANGLIÁBAN, DALMÁCIA KINCSEI, DÉL-OLASZORSZÁGI

EMLÉKEK, GARDA-TÓTÓL MILÁNÓIG, ISZTRIAI-FÉLSZIGET,

KRAKKÓ ÉS DÉL-LENGYELORSZÁG KINCSEI, NAGY BENELUX

KÖRÚT, NAGY SZICÍLIAI KÖRÚT, NORMANDIA-BRETAGNE,

PÁRIZS - VERSAILLES - EURO DISNEY, PRÁGA ÉS DÉL-

CSEHORSZÁGI KASTÉLYOK, PRÁGA ÉS DREZDA ADVENTI

FÉNYBEN, RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS, SZILVESZTER

SORRENTÓBAN, SZLOVÉN ALPOK - TAVAK - TENGERPART,

TOSZKÁNA ÉS UMBRIA, VELENCE – DOLOMITOK – WÖRTHI-TÓ
Veszprém, Budapest úti OMV-benzinkút aszfaltos parkolója 5.30
Márkó, buszmegálló 5.55
Bánd, 8. sz. fõút, buszmegálló 5:55
Herend, autóbusz-állomás 6.00
Városlôd, buszmegálló (8. sz. fôútvonalon) 6.05
Bakonygyepes, buszmegálló 6.10
Devecser, Gallus-bejáró (8. sz. fôútvonalon) 6.15
Jánosháza, vasúti átjáró - benzinkút 6.35
Sárvár, Vár parkoló 7.00
Szombathely, Tesco-parkoló (Praktiker felõli oldal) 7.30
Körmend, OMV-benzinkút* 8.00

*csak a szlovén, dalmát, isztriai és advent Zágrábban és
Ljubljanában útnál

ADVENTI VARÁZSLAT - SALZKAMMERGUT - MÜNCHEN,

AUSZTRIA, AZ ALPOK KINCSE, BAJOR KASTÉLYOK, 

CINQUE TERRE ÉS ELBA-SZIGETE, OLASZORSZÁG - RIMINI,

PUGLIA, AZ OLASZ CSIZMA FÉLTVE ÕRZÖTT KINCSE,

NAGY SVÁJCI KÖRÚT
Veszprém, Budapest úti OMV-benzinkút aszfaltos parkolója 5.15
Márkó, buszmegálló 5.40
Bánd, 8. sz. fõút, buszmegálló 5.40
Herend, autóbusz-állomás 5.45
Városlôd, buszmegálló (8. sz. fôútvonalon) 5.50
Bakonygyepes, buszmegálló 5.55
Devecser, Gallus-bejáró (8. sz. fôútvonalon) 6.00
Jánosháza, vasúti átjáró - benzinkút 6.20
Sárvár, Vár parkoló 6.45
Szombathely, Tesco-parkoló (Praktiker felõli oldal) 7.15

ANTIK GÖRÖG NAGY KÖRUTAZÁS

MONTENEGRÓ, A FEKETE HEGYEK ORSZÁGA

Görögország Montenegró
Szombathely, Tesco-parkoló (Praktiker felõli oldal) 4.15 3.15
Sárvár, Vár parkoló 4.55 3.55
Jánosháza, vasúti átjáró - benzinkút 5.20 4.20
Devecser, Gallus-bejáró (8. sz. fôútvonalon) 5.40 4.40
Bakonygyepes, buszmegálló 5.45 4.45
Városlôd, buszmegálló (8. sz. fôútvonalon) 5.50 4.50
Herend, autóbusz-állomás 5.55 4.55
Bánd, 8. sz. fõút, buszmegálló 6.00 5.00
Márkó, buszmegálló 6.00 5.00
Veszprém, Budapest úti OMV-benzinkút aszfaltos parkolója 6.15 5.15

ERDÉLY - SZÉKELYFÖLD, DÉL-ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
Szombathely, Tesco-parkoló (Praktiker felõli oldal) 3.15
Sárvár, Vár parkoló 3.55
Jánosháza, vasúti átjáró - benzinkút 4.20
Devecser, Gallus-bejáró (8. sz. fôútvonalon) 4.40
Bakonygyepes, buszmegálló 4.45
Városlôd, buszmegálló (8. sz. fôútvonalon) 4.50
Herend, autóbusz-állomás 4.55
Bánd, 8. sz. fõút, buszmegálló 5.00
Márkó, buszmegálló 5.00
Veszprém, Budapest úti OMV-benzinkút aszfaltos parkolója 5.15
Várpalota, Sportcsarnok 5.45
Székesfehérvár, Shell-benzinkút (Palotai út) 6.05
Székesfehérvár, M7 Shell-benzinkút 6.15
Budapest M0 körgyûrû, Anna hegyi parkoló 6.40
Budapest M0 körgyûrû, Csepeli pihenõ, 

OMV-benzinkút (19-es km szelvény) 6.50
Kecskemét, M5 és 54 sz. fõút keresztezõdése 

MOL-benzinkút*** 8.00
***csak felszállási lehetõség

SPANYOLORSZÁG Calella-Tranzitszállással Calella-Tranzit-
és Spanyol nagy körutazás szállás nélkül

Veszprém, Budapest úti OMV-benzinkút aszfaltos parkolója 5.30 7.30
Márkó, buszmegálló 5.55 7.55
Bánd, 8. sz. fõút, buszmegálló 5.55 7.55
Herend, autóbusz-állomás 6.00 8.00
Városlôd, buszmegálló (8. sz. fôúton) 6.05 8.05
Bakonygyepes, buszmegálló 6.10 8.10
Devecser, Gallus-bejáró (8. sz. fôútvonalon) 6.15 8.15
Jánosháza, vasúti átjáró - benzinkút 6.35 8.35
Sárvár, Vár parkoló 7.00 9.00
Szombathely, Tesco-parkoló 7.30 9.30

(Praktiker felõli oldal)

SZLOVÁKIAI KÖRUTAZÁS
Szombathely, Tesco-parkoló (Praktiker felõli oldal) 3.15
Sárvár, Vár parkoló 3.55
Jánosháza, vasúti átjáró - benzinkút 4.15
Devecser, Gallus-bejáró (8. sz. fôútvonalon) 4.30
Bakonygyepes, buszmegálló 4.40
Városlôd, buszmegálló (8. sz. fôútvonalon) 4.50
Herend, autóbusz-állomás 5.05
Bánd, 8. sz. fõút, buszmegálló 5.10
Márkó, buszmegálló 5.10
Veszprém, Budapest úti OMV-benzinkút aszfaltos parkolója 5.25
Komárom, Tesco-parkoló (csak felszállás) 7.45

FÖLDKÖZI-TENGERI HAJÓÚT
Veszprém, Budapest úti OMV-benzinkút aszfaltos parkolója 2.00
Márkó, buszmegálló 2.10
Bánd, 8. sz. fõút, buszmegálló 2.10
Herend, autóbusz-állomás 2.15
Városlôd, buszmegálló (8. sz. fôútvonalon) 2.15
Bakonygyepes, buszmegálló 2.20
Devecser, Gallus-bejáró (8. sz. fôútvonalon) 2.25
Jánosháza, vasúti átjáró - benzinkút 2.45
Sárvár, Vár parkoló 3.05
Szombathely, Tesco-parkoló (Praktiker felõli oldal) 3.30



Utazási feltételek elfogadása
A Lovasi Tourist Utazási Iroda – mint utazásszervezõ – meghirdetett programjaira való foglalással Ön elfogadta a Lovasi Tourist által közzétett
utazási feltételeket. Utazási feltételeink valamennyi általunk szervezett utazásra érvényesek, függetlenül attól, hogy Ön közvetlenül irodánknál,
honlapunkon keresztül on-line, vagy utazásközvetítõ partnereinknél foglalta le utazását.
On-line és telefonos foglalás esetén megrendelése ugyanolyan foglalásnak minõsül, arra ugyanazok a foglalási feltételek vonatkoznak, mint
személyes megrendelésnél. On-line foglalás elküldése, a rendszer visszaigazolása alapján elfogadott utazási szerzõdésnek minõsül. On-line ill.
telefonos foglalását 72 órán belül írásban igazoljuk vissza, mellyel együtt megküldjük az Ön által már elfogadott utazási szerzõdésünket ill.
szükséges dokumentumokat. A szerzõdés egyik aláírt példányát (a díjelõleg befizetése, átutalása mellett), postacímünkre kell visszaküldenie.
Amennyiben a részvételi díjat (díjelõleget) a szerzõdésben feltüntetett határidõre nem fizeti be irodánk részére (vagy bankszámlánkra nem
utalja át), úgy jogunkban áll azt lemondásnak tekinteni és az erre vonatkozó szerzõdési feltételeinket érvényesíteni.
Részvételi díjak, foglalási díjelõleg:
A katalógusunkban szereplõ árak egy fõre értendõek (kivéve, ha az árat ettõl eltérõen jelezzük). Az indulási és érkezési napok egyes utaknál
nem jelentenek teljes napot. A programleírásoknál mindig feltüntetjük az egyes utak részvételi díját és azt, hogy mit tartalmaz a részvételi díj.
Ugyancsak feltüntetjük a külön szolgáltatásokat és a fizetendõ egyéb kötelezõ terheket (BBP biztosítás). A részvételi díjak nem tartalmazzák
a külön szolgáltatásokat (belépõdíjakat, hajó-, felvonó-stb. jegyeket, fakultatív programokat, stb.), és egyéb kötelezõ terheket (vízumdíjat,
repülõtéri illetéket, szilveszteri gálavacsora felárat, stb.). Ezek árát a katalógus készítésekor ismert árinformációnk alapján tájékoztatásul adjuk
meg. A foglalási díjelõleg a teljes részvételi díj (fakultatív programokkal, illetékkel, felárakkal, BBP biztosítással) 40%-a.
Idegenforgalmi adó a szállásokon
Az elmúlt években több országban számos turisztikailag frekventált város önkormányzata idegenforgalmi adót vetett ki a szállodákra. A szál-
lodák kategóriájától függõen az adó mértéke 1-2-3 €/fõ/éj, Dubaiban 15 AED/fõ/éj. A rendelkezés szerint ezt az adót csak a helyszínen lehet
megfizetni a szállodába való bejelentkezés során. Csoportjaink esetében az adót idegenvezetõnk szedi össze és fizeti be a szálloda recepcióján.
A városok nevét, ahol az idegenforgalmi adó már bevezetésre került, az adott programnál feltüntettük, de elõfordulhat, hogy év közben más
városokban is bevezetésre kerül, ebben az esetben tájékoztatni fogjuk Önöket.
Úti okmányok
Valamennyi utasunk részére érvényes útlevél vagy kártyás típusú személyi igazolvány szükséges. Mivel Nagy-Britannia nem tartozik a schengeni
övezetbe, ezért vagy érvényes útlevélre vagy kártyás típusú személyi igazolványra van szükség. Horvátországba való belépéshez elegendõ a kártyás
típusú személyi igazolvány, ugyanez vonatkozik a mostari fakultatív kirándulás esetén is. Olyan országoknál ill. olyan országokon való átkelés során,
melyek nem az EU tagállamai ill. nem a schengeni övezetbe tartoznak pl.: Oroszország, Izrael, Dubai, Isztambul érvényes útlevélre van szükség, kivéve
Montenegrót és Boszniát, ahol a kártyás típusú személyi igazolványt is elfogadják. Személyi igazolvánnyal nem rendelkezõ 14 éven aluli gyermekek
részére érvényes útlevél szükséges. Kiskorúnak, amennyiben nem szüleivel utazik, a külföldi országba való belépéskor rendelkeznie kell szülei
(törvényes képviselõje) által adott angol vagy az útvonal által érintett ország nyelvének ellátott meghatalmazással. 
Kérjük, indulás elôtt ellenôrizze, hogy az alábbiak a birtokában vannak-e:
– a kiadott részvételi jegy
– útlevél (minimum 2 üres oldalt tartalmazó) vagy kártyás típusú személyi igazolvány az EU-országokba (melyeknek a hazaérkezést követõen

6 hónapig érvényesnek kell lennie). Magyar gépjármû vezetõi engedély nem használható útlevélként vagy személyi igazolványként külföldön.
– hitelkártya (praktikus)
– valuta
– BBP-biztosítás
Amennyiben valakit bármely határon útlevelének ill. személyi igazolványának érvénytelensége, vízumhiánya vagy az esetleges EU-országokból való
kitiltás miatt a határôrizeti szervek az utazásból kizárnak, úgy a buszról csomagjával együtt le kell szállnia és a hazautazásról saját magának kell gon-
doskodnia.
Vízum
Magyar állampolgároknak az Európai Unió valamennyi országába való belépéshez nincs szükségük vízumra. Oroszországba való utazás esetén
(Moszkva-Szentpétervári útunknál) vízumra van szükség az országba való belépéshez. A vízum ügyintézését az Önök megbízására irodánk vál-
lalja. Felhívjuk figyelmüket, hogy az oroszországi vízumigényléshez már indulás elõtt 4 héttel szükségünk lesz az útlevelére, ill. az alábbi doku-
mentumokra:
- hazaérkezéstõl számított 6 hónapig érvényes útlevél, melyben legalább két egymás melletti üres oldal van a vízum számára 
- egy darab 3,5x4,5 cm-es színes fénykép, világos alapon, jól látható, szembõl fényképezett arccal, sötét szemüveg nélkül és fedetlen fejjel
- irodánkban kötött, az utazás idõtartamára szóló biztosítási (BBP) kötvény (irodánk a vízumügyintézést csak abban az esetben vállalja, ha a
biztosítás megkötése irodánkban történik, mivel a biztosítási kötvény a vízum ügyintézés részét képezi!)
Szállások
Társas utazásaink során a szálláshelyek kiválasztására nagy gondot fordítunk. Nagyon sok szempontot kell figyelembe vennünk (ár, fekvés, éjszakák száma),
melynek megfelelõen megpróbáljuk minden csoport számára a legkedvezõbb ajánlatot választani. A szobákat a megérkezéskor a nemzetközi elõírásoknak
megfelelõen általában 14 óra után lehet elfoglalni és az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni. A programfüzetben feltüntetett szállodák kategóriái
mindig az adott ország elôírásainak felelnek meg.
A szálláshelyeken a szobák elosztása a szálloda hatásköre, ezt befolyásolni nem áll módunkban. De kérés esetén a családok, barátok egymáshoz
közeli elhelyezését igyekszünk a lehetõségekhez képest a legjobban megoldani, de idegenvezetõnk a szobaelosztást követõen általában ezen
már nem tud segíteni. A szállodai szobákban általában nincs hûtôszekrény, így az úti élelmeken kívül csak nem romlandó élelmiszert vigyenek
magukkal. A déli országokban általában csak egy vékony takarót illetve lepedõt használnak, és miután az idôjárás néha ott is kiszámíthatatlan,
ezért májusban, júniusban és októberben hasznos meleg hálóruháról gondoskodni. Aki igényli, vigyen magával itthonról vasalót, ébresztôórát,
rádiót, zenelejátszót, mert ezek nem tartoznak a szobák felszereléséhez és a szállodák ilyet kölcsönözni sem szoktak.
A szállodai szobák általában kis alapterületûek, a hálószobában 1 dupla vagy 2 külön ágy, éjjeliszekrény, ruhásszekrény található. Méretük az
alapként (általában 2 fô) megadott létszám kényelmes elhelyezésére szolgál, pótágyak elhelyezésével csökkenhet a komfortérzet.
Körutazásaink során háromágyas elhelyezést nem minden esetben tudunk biztosítani. Ha mégis van lehetõség háromágyas elhelyezésre, az
általában pótágyat jelent, de ennek ellenére elõfordul, hogy nincs kedvezmény a 3. személy részére. 
A szállodák légkondicionáló berendezései mindenhol csak a nyári szezonban, általában június 15 – szeptember 15-ig üzemelnek. Ettõl eltérés
bárhol elõfordulhat, ill. hûvösebb napokon átmenetileg szüneteltethetik is.
Tengerre és tóra nézõ szoba foglalására is van lehetõség egyes utaknál (Svájc, Montenegró, Szicília, Dél-Olaszország), Sorrenttóban, ezek a
szobák a szálloda újonnan épített és csendesebb részén helyezkednek el, szép kilátással a sorrentói-öbölre. Ilyen szobákat csak korlátozott
számban tudunk biztosítani, még felár ellenére is.
Az egyágyas szobák színvonala általában nem egyezik meg a kétágyas szobákéval, alapterületük esetenként kisebb, fekvésüket tekintve ked-
vezõtlenebbek. Az egyágyas elhelyezésnek többlet költsége, felára van, ezeket külön jelezzük. A felárral nem a minõséget, hanem az egyedüli
elhelyezést fizetik meg.
Társítás
Egyedül jelentkezõ utasaink számára irodánk vállalja a csoport más, egyedülálló, azonos nemû tagjaivaal történõ társítását (kivéve hajós és repülõs
útjainknál). Ennek hiányában a Lovasi Tourist átvállallja az egyágyas felár költségét. Ez alól kivétel, ha a foglalás az utazás indulása elött 45 napon bellül
történik, illetve az adott úton már csak minimális (15 fõnél kevesebb) férõhely van! Természeteseen, ha késõbb jelentkezik egy másik társítást vállaló utas,
akkor a már befizetett egyágyas felárat visszafizetjük. Társítás esetén a szobatárs személyével kapcsolatos reklamációt nem tudunk elfogadni..
Egyedül jelentkezõ utasainknak (amennyiben a társításra vonatkozó feltételek adottak), akik nem válllalják az egyágyas felár kifizetését, vállalniuk kell
a csoport más, egyedülálló, azonos nemû tagjaiival egyszobában (2-3 ágyas) történõ elhelyezést. Azon egyedülálló utasaink, akik nem vállalják a
tárrsítást, csak egyágyas felár fizetése ellenében tudnak az utazáson részt venni.
Ha a társítást követõen valamelyik fél eláll társítási szándékától (vagy az utazástól) és a Lovasi Tourist nem talál helyette más társat, akkor az
egyágyas szoba felára utazási szerzõdésünk „Lemondási feltételek“ 1. pontja szerinti kötbér megfizetésével jár.
Amennyiben az utazás alatt kéri társításának megszüntetését valamelyik fél, úgy csak abban az esetben van erre lehetõség, ha az adott szál-
láson van szabad szoba és az azzal járó minden egyéb költséget elõre a szálláson megfizeti.
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Utazás komphajón, hajókabinok
A komphajókon történõ szállások során kétágyas (4 fõre pótágyazható), tusoló/WC-vel és légkondicionálóval felszerelt belsõ kabinokat alkal-
mazunk. Nagyobb bõrönd elhelyezésére is van lehetõség a kabinban (nem feltétlen kell kisebb utazótáskát összeállítani). 
Elõfordul, hogy az autóbusznak már jóval a hajó indulása elõtt meg kell érkeznie és be kell jelentkeznie a hajótársaságnál, hogy a csoport
nehogy lemaradjon az átkelésrõl. Ez esetben a beszállás várakozással járhat, kérjük türelmüket és megértésüket. Beszállást követõen már nincs
lehetõség visszatérni az autóbuszhoz (balesetveszély miatt), ezért kérjük Önöket, hogy a csomagok (tisztálkodási szerek, ruha, cipõ másnapra,
rendszeresen szedett gyógyszer) megválasztásában körültekintõen járjanak el és úti okmányaikat is kézitáskájukban tartsák.
Autóbuszos utazások, csatlakozások
Utazásaink során színvonalas, kényelmes, biztonságos, jól felszerelt (légkondicionálás, melegital-automata, hûtõszekrény, audio-video/dvd
rendszer, WC) luxusautóbuszokat használunk. Az autóbuszok maximális felszereltsége és a gépkocsivezetõk szakmai tudása az Önök
kényelmét szolgálja. Csoportjaink Veszprémbõl indulnak, de vidéki utasaink az egyes programoknál a megadott városokban is fel tudnak száll-
ni az autóbuszra. Lásd katalógusunk 6. oldalán.
Autóbuszainkon az ülôhelyek minden esetben számozottak. Utasaink a befizetéskor ülôhelyet kapnak, ezzel elkerülhetôk a félreértések a fel-
szálláskor. Ez az ülôhelykiosztás az egész utazás során érvényben marad, azonban irodánk fenntartja magának a jogot, hogy az ülésrenden
kivételes esetben (pl. busztípus –módosítás, hozzátartozók együttes elhelyezése, kisebb utaslétszám miatt) változtasson.
Az autóbuszok hátsó ülései legtöbb esetben dönthetõek, lábtartóval szintén rendelkeznek, ill. a középsõ ülést nem értékesítjük a kényelme-
sebb utazás érdekében.
Az autóbuszok egyre sûrûbben elõforduló súlyellenõrzései miatt a csomagtérben személyennként egy maximum 15 kg-os bõrönd, az utastér-
ben pedig maximum 5 kg súlyú kézipoggyász szállítását  tudjuk vállalni. Minden autóbuszunk mérleggel felszerelt és a súlyosabb bõröndök
lemérésre kerülnek.. A súlytöbblet pótdíjat von maga után. A kényelmesebb utazás érdekében csak kisebb kézitáskát, fényképezõt,
videokamerát, stb. vigyenek fel az utastérbe, melyek a kalaptartón vagy az ülések alatt elférnek. Csomagot az autóbuszok közlekedõ-
folyosóján, a lépcsõn és a WC-ben elhelyezni tilos és balesetveszélyes.
Az autóbuszokon kötelezõ a biztonsági öv használata és szzigorúan tilos és balesetveszélyes mozgó jármûvön közlekedni. Amennyiben valaki
ezt nem tartja be, akkor az ezzel kapcsolatos sérülések, büntetések felelõssége közvetlenül az utast terheli. Egy esetleges közúti ellenõrzés
során, a poggyász túlsúlyából eredõ büntetés költsége is az utast terheli.
Autóbuszainkon oda-és visszaúton hûtött és meleg italok kaphatóak. A buszban lévõ hûtõszekrény kizárólag utasainknak kínált italok hûtésére
szolgál. Saját élelmiszert és italt a hûtõszekrénybe nem lehet betenni.
Autóbuszaink elôre megtervezett útvonalon haladnak és tartanak megállókat, rövidebb utak esetén 2-3, hosszabb utak esetén 3-4 óránként,
éjszaka pedig általában 4-5 óránként. Érdemes az érintett országok pénznemébôl némi aprót vinni (pl. WC-használat, éttermek, üzletek stb.).
Az autóbuszban található WC-t kérjük, hogy csak végszükség esetén használják. (Az adventi, szilveszteri és a karneváli programjainknál az
autóbuszokon a WC-t és a melegital autómatát fagyveszély esetén le kell zárnunk.) Autóbuszainkon tilos a dohányzás!
Amennyiben valakinek olyan egészségügyi problémája van (pl. inkontinencia, pszichés problémák stb.), amely a hosszú autóbuszos utazás során
kellemetlenséget okoz, illetve zavarja utastársait, úgy az utazásból azonnali hatállyal kizárható és hazautazásáról magának kell gondoskodnia.
Ugyanez vonatkozik az erôsen ittas utasra is.
A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási idõpontokat feltétlenül betartani, az elkésõ utasokra az idegenvezetõ az adott helyzettõl
függõen maximum 15 percet tud várni. A késésbõl eredõ kárért, az emiatt elmaradt utazásért irodánk nem vállal fellelõséget.
Vidéki csatlakozások (Fel- és leszállási lehetõségek)
Az ingyenes vidéki csatlakozások helyeit katalógusunk 4. oldalán tüntettük fel. Foglaláskor ezek pontos idejét és helyszínét az utazási
szerzõdésen, ill. az utazás elõtt, az általunk kiadott részvételi jegyen is feltüntetjük. Vidéki csatlakozás esetén, szándékát, kérjük már az út
foglalásánál jelezze.

Repülõgéppel történõ utazások
Szervezett dubai-i, madeirai, portugáliai, izraeli, isztambuli, moszkva-szentpétervári és spanyolországi nagy körutazás programunkon az utazás menetrend
szerinti közvetlen repülõjárattal (kivéve madeirai és spanyolországi nagy körutazás – egyszeri átszállással) történik, ahol a célországban a repülõtér-szálloda-
repülõtér közötti transzfert a részvételi díj tartalmazza. A tengerparti nyaralóprogram Spanyolországban címû utunknál a repülõvel való csatlakozás fapados
légitársasággal történik, ahol a reptéri transzfer a helyszínen fizetendõ. Egyes autóbuszos útjainknál feltüntettük a repülõgépes csatlakozás lehetõségét is.
Ebben az esetben a repülõvel utazó utasainknál a napok, az éjszakák és az ellátások száma eltér az autóbuszos programtól. A repülõs csatlakozások esetében
az autóbuszos csoportokhoz történõ csatlakozás általában a késõ délutáni, vagy az esti órákban történik a szálloda recepcióján vagy a Lovasi Touristtal foly-
tatott elõzetes egyeztetés alapján. Repülõjegy lemondása esetén az ezzel járó összes felmerülõ költség a megrendelõ utast terheli, melyet köteles a Lovasi
Touristnak megtéríteni. Az utazás elõtti csomagolásnál vegye figyelembe a biztonsági, poggyász súlyhatárokat és egyéb elõírásokat. Ezzel kapcsolatban a
részvételi jegyhez csatolt hasznos információkban illetve irodánkban kapnak bõvebb tájékoztatást! A tranzitváró területén lévõ üzletekbõl vásárolt csomagjait
kérje lezárni, a blokkot õrizze meg. A zárat csak a célországba való megérkezés után nyithatja fel! Amennyiben a repülõgépre feladott útipoggyásza utazás
alatt elveszett, vagy megsérült, azt a megérkezéskor azonnal jeleznie kell a terminálon. Bejelentésérõl jegyzõkönyvet kell felvetetnie, mert egy esetleges
kártérítést csak ilyen jegyzõkönyv megléte alapján követelhet a légitársaságtól.
Szolgáltatások
– félpanzió: reggeli és vacsora
– teljes panzió: reggeli, ebéd és vacsora
– bôvített kontinentális reggeli: péksütemény, lekvár, vaj, felvágott, sajt, kávé vagy tea, esetenként gyümölcslé.
– svédasztalos ellátás: önkiszolgáló rendszerû étkezés, korlátlan ételfogyasztással. Ebédnél és vacsoránál az ital külön fizetendô. Az étterembôl

kivinni semmit nem szabad!
– rövid városnézés: 1-1,5 órás csoportvezetés, belépõk nélkül.
– félnapos városnézés: 1-4 órás városnézés idegenvezetôvel, belépôk nélkül.
– pihenô: megállás a jelzett helyen szervezett program nélkül.

Fakultatív szolgáltatások, belépõdíjak
Kérjük, már jelentkezéskor igényelje a fakultatív programot ill. étkezést. A forintban feltüntetett ilyen díjakat a részvételi díjjal együtt kell megfizetni. A program-
ban szereplõ fakultatív programot, étkezést csak akkor garantáljuk, ha azt elõre megrendelte és befizette. Amennyiben a fakultatív programok, belépõk ára valu-
tában van feltüntetve, azt mindig a helyszínen, helyi valutában kell megfizetni. Egyes esetekben a csoportos fakultatív programot, belépõt, hajókirándulást csak
akkor tudjuk biztosítani, ha azt elõzetesen, már jelentkezéskor (az út foglalásánál) igényelte, a helyszínen már nincs lehetõség külön jelentkezni a csoporttal való
belépésre (pl. Uffizi-képtár, Alhambra, Sagrada Familia, Güell park, stb). A helyszínen, helyi valutában fizetett belépõk, ill. egyéb szolgáltatások vásárlásánál ide-
genvezetõnk csak segít a zökkenõmentes jegyek megváltásánál (csoportos jegyek), ezeket a díjakat közvetlenül a helyi szolgáltatónak fizetik meg.

Idegenvezetés
Az egyes országok rendelkezéseitõl függõen elõfordulhat, hogy az adott nevezetesség közvetlen környezetében nem, vagy csak korlátozott információt
adhat a kísérõ idegenvezetõ a csoportnak, ilyenkor az ismertetés az autóbuszon folytatódik. A legfrekventáltabb turisztikai városokban helyi idegenvezetõk
kalauzolják csoportjainkat. Ennek köszönhetõen az adott látnivalók kapcsán a lehetõ legszélesebbkörû tájékoztatást, még több érdekességet és ez által
még nagyobb utazási élményt tudunk Önöknek nyújtani. Ebben az esetben kötelezõen a helyszínen kell megfizetni az egyes objektumoknál kötelezõen
alkalmazandó helyi idegenvezetõk, valamint az út során használt, az idegenvezetés menetét elõsegítõ audioguide költségeit.



Részvételi jegy
Az utazáshoz szükséges részvételi jegyet csak a teljes részvételi díj befizetése után, egy héttel az utazás elôtt adjuk ki. Ezen részvételi jegy
hiányában az utas az utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplõ szolgáltatásokra jogosult. A részvételi jeggyel együtt
a programmal és utazással kapcsolatos hasznos információkat is mellékelünk.
Kedvezmények és akciók 
A részvételi díjakból adandó gyermekkedvezmények csak 2 teljes árat fizetô vendég után az árlistákban megjelölt személyekre vonatkoznak. A
kedvezmények nem egységesek, kérjük mindig az adott program kedvezményeit figyelembe venni. A törzs-, nyugdíjas- és nászutas ked-
vezmények csak a részvételi díjak alapárából adhatóak. Abban az esetben, ha az utazást a programfüzetben megjelölteknél kedvezôbben,
„Akciós áron” kínáljuk, úgy a befizetett részvételi díj akciós árra történô módosítása visszamenôlegesen nem lehetséges.
Biztosítás
Felhívjuk utasaink szíves figyelmét, hogy a katalógusunkban szereplõ társas útjainkra a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (BBP)
megkötése irodánkban kötelezô. Ezt kifejezetten kérjük, mivel a külföldi orvosi ellátás költségei igen magasak. Kárigényüket a biztosítónál
kizárólag a helyszínen felvett hivatalos jegyzôkönyvek (kórház, rendôrség, idegenvezetô által készített jegyzôkönyv) benyújtásával érvényesít-
hetik. Irodánk a hazaérkezést követôen, utólag nem állít ki jegyzôkönyvet a káresetrôl.

Sztornóbiztosítás
Az Önök biztonsága érdekében a részvételi díjak minden esetben tartalmazzák a sztornóbiztosítást, mely 20%-os önrész levonásával alkal-
mazható. Tehát Önök akkor sem vesztik el a befizetett pénzüket, ha az utazást valamilyen elôre nem látható rendkívüli ok miatt a biztosítási
feltételekben megadott sztornóhatáridôkön belül kell lemondaniuk. Lásd az utazási szerzõdés lemondási feltételeinek 2. pontját.

Útlemondás, meg nem jelenés (no show), módosítás
Bármilyen módosítás, illetve lemondás esetén kérjük az utazási szerzõdésével és a befizetési bizonylatokkal fáradjon be irodánkba. Módosítás esetén
módosítási díjat, lemondás esetén a lemondás napjától függõen utazási szerzõdésünk lemondási feltételeinek 1. pontja szerint kötbért számolunk fel. 
A lemondási feltételek vonatkoznak arra az esetre is, ha Ön a Lovasi Tourist által kiadott részvételi jegyen feltüntetett idõpontban nem jelenik meg
az adott helyszínen (no show). Az elkésõ utasokra az idegenvezetõnk maximum 15 percet tud várni. A késésbõl eredõ kárért és az emiatt elmaradt
utazásért irodánkat nem terheli felellõség.

Észrevételek és panaszok 
Irodánk mindent elkövet annak érdekében, hogy nyaralását kellemesen tölthesse el, melyet az elmúlt évek során hozzánk érkezett csekély számú
utaspanasz is bizonyít. Szívesen fogadunk minden olyan észrevételt, mellyel irodánk a jövôben az utazóközönség színvonalasabb kiszolgálását
biztosíthatja. Minden jogos panaszt igyekszünk orvosolni, de az indokolatlan kifogásokkal, melyekkel egyesek pénzvisszatérítést követelnek s
tudatosan igyekeznek tönkretenni saját maguk és utastársaik nyaralását, érdemben nem tudunk foglalkozni.

Egészségügyi tanácsok, oltások
A programjaink által érintett területeken nincs kötelezõ védõoltás jelenleg.
A déli országokban melegebb éghajlat uralkodik, mint hazánkban, ezért vegye figyelembe szervezete alkalmazkodó képességét. Igyon elég
folyadékot, leginkább ásványvizet. Egészsége megõrzése érdekében javasoljuk, hogy ne igyon csapvizet, ne kérjen italába jégkockát, az is
készülhet csapvízbõl. Az utazás idõtartamára ajánlott házi patikát összeállítani (gyomor- és bélbántalmak, megfázás elleni gyógyszer, általános
fájdalomcsillapítók stb., allergiagyógyszerek) és magukkal hozni!

Öltözködés
Az Unió és egyéb európai országok öltözködési szokásai általában megegyeznek hazánkéval. Városnézések alkalmával kényelmes utcai vise-
letet és lábbelit viseljenek, réteges ruházattal, mivel egyes városokban a látnivalókat csak gyalogosan lehet megközelíteni és elõfordul, hogy
több órán keresztül nem térünk vissza az autóbuszhoz. Templomokba fedetlen vállal és rövidnadrágban tilos bemenni, javasoljuk, hogy
vigyenek magukkal kendõt, kardigánt. Rómában, a Szent Péter-bazilikában térd alatt érõ szoknya vagy nadrág ill. vállat takaró felsôrész vise-
lete kötelezô. A mohamedán országokban (Dubai, Izrael, Isztambul) szigorúbbak az öltözködési szabályok, kerüljük a kihívó öltözetet és
inkább szolidabban öltözködjünk. A legtöbb iszlám templomokba, mecsetekbe tilos cipõvel bemenni, helyette javasoljuk a zokni használatát.
A mecsetekbe mindenkinek csak teljesen zárt öltözetben (hosszú nadrág, hosszú ujjú felsõ, fejfedõ/fejkendõ) lehet belépni. Egyes országok
(Svájc, Bajorország, Lengyelország, Oroszország, Németország, Olaszország-Dolomitok, Szlovákia, Erdély, stb.) hegyvidéki tájain az idõjárás
hûvösebb, így a melegebb ruházat is szükséges. Mivel az autóbuszon légkondicionálás üzemel, ezért még a nyári hónapokban is érdemes egy
kardigánt az autóbuszra felvinni. Erõsen napos helyeken használjunk napvédõ krémet, megelõzve a leégést. A szállásokon az esti vacsorákhoz
illik arra alkalmas öltözetben megjelenni, azaz kerüljük a sortot és a túl laza öltözetet.

Vásárlás, borravaló
Az Unió országaiban és a nyugati ill. észak-európai államokban a hazaihoz hasonló vásárlási körülmények jellemzõek. Az üzletek, hivatalok,
bankok nagyon sok esetben szombat délután bezárnak. A mediterrán, déli országokban az üzletek mindennap, késõ estig nyitva tartanak, de
a déli szieszta idõre bezárnak. Nem ajánlott olyan utcai árustól vásárolni, aki erõszakkal kínálja áruját. Olaszországban, engedéllyel nem ren-
delkezõ utcai árustól (pl. afrikai árusok) való vásárlás komoly pénzösszeggel járó rendõri büntetést vonhat maga után.
Borravaló esetében a legtöbb európai országban a nálunk is ismert szokás a jellemzõ (a számla 10%-a), egyébként megállapodás kérdése.
Különösen a déli országokban illik borravalót adni a kinti buszvezetõnek, a helyi idegenvezetõnek, a szállodai alkalmazottnak, a taxisnak, a
londinernek, a pincérnek, akkor is, ha egyébként a dolgát végzi. 

Fotózás, videózás
A legtöbb országban tilos katonai létesítményeket, államhatalmi intézményeket és határállomásokon fotózni, videózni. Amennyiben tiltják a
múzeumokban, kincstárakban és vallási helyeken való fényképezést és videózást, úgy kérjük ezt tiszteletben tartani!

Elveszett értékek
Kérjük értékeire, irataira, személyes tárgyaira fokozottan vigyázzon. Irodánk az utasaink hibájából elvesztett, az autóbuszon vagy a szál-
lodában hagyott tárgyakért nem vállal felelõsséget. Van lehetõség a szállodában széfet bérelni, de nagyobb értékeit, ékszereit inkább hagyja
itthon. Nyilvános helyeken, utcai sétákon, strandokon ne viseljen drága ékszert, fényképezõgépét, videókameráját ne lógassa szabadon vál-
lán. Pénzét, útlevelét (ha nem a szállodai széfben van) ruhája belsõ zsebében tartsa.

Jogfenntartás
A Lovasi Tourist mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett programot, szálláshelyet, azonos kategórián belül, az autóbusz
típusát és ülésrendjét, az idegenvezetõ személyét kivételes esetben megváltoztassa.
Valamennyi irodánk által szervezett utazásra a Lovasi Tourist utazási szerzõdésének feltételei érvényesek.
Jelen programfüzetünk megjelenésével minden korábban meghirdetett programunk tartalma és ahhoz közzétett árak érvényüket vesztik.
A katalógus szerkesztésének lezárása 2019. november 13-án történt.
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DUBAI ÉS AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK
Belépõk már a program árában 
Helyi idegenforgalmi adó 15 AED/szoba 
Kötelezõ szervízdíj 15 USD

IZRAEL - KÖRUTAZÁS A SZENTFÖLDÖN
Belépõk már a program árában
Kötelezõ szervízdíj 15 USD

ISZTAMBUL, BIZÁNC MESÉS KINCSE
Belépõk már a program árában
Kötelezõ szervízdíj 15,00 €

MOSZKVA – SZENTPÉTERVÁR
Moszkva Belépõk a program árában

Metrójegy 1 alkalomra 50,00 RUB
Szentpétervár Sétahajókázás a csatornákon 10,00 €
Kötelezõ szervízdíj 15,00 €

EZERARCÚ PORTUGÁLIA
Lisszabon Szent György vár 10,00 €

Szent Jeromos kolostor 10,00 €
Krisztus szobor 6,00 €

Queluz Királyi Palota 15,00 €
Sintra Quinta da Regaleira 8,00 €
Batalha Kolostor 11,00 €
Tomar Krisztus rendi kolostor 11,00 €
Coimbra Fado bemutató 9,00 €

Egyetem 15,00 €
Santa Cruz katedrális 3,00 €

Porto borkóstoló 10,00 €
Tõzsdepalota 6,00 €

Kötelezõ szervízdíj 15,00 €

MADEIRA LEGSZEBB TÁJAIN
Monte Tobbogan kosárszánozás 16,50 €
Cabo Girao Kilátó 1,50 €
Riberio Frio Nemzeti Park 1,00 €
Helyi fakultatív kirándulások:

Levada túra (félnap) 22,00 €
Vitorlázás a Santa Maria fedélzetén (félnap) 35,00 €

Kötelezõ szervízdíj 15,00 €

SPANYOLORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS
Madrid Prado-múzeum 15,00 €

65 év felett 7,50 €
El Escorial Kolostor+rezervációs ktg. 10,00 €
Segovia Alcazar palota 3,50 €

Katedrális 2,50 €
Toledo Katedrális és kincstár 12,50 €

Szent Tamás templom 3,00 €
Córdoba Mezquida mecset-katedrális 12,00 €
Granada Királyi kápolna 5,00 €

VELENCE–DOLOMITOK–WÖRTHI-TÓ
Klagenfurt Minimundus 17,00 €

6-15 éves korig* 8,00 €
Dolomitok Tiziano - szülõháza 3,50 €
Velence–Murano–Burano Hajójegy (oda-vissza) 25,00 €
Velence Dózse palota 25,00 €

gyerek 14 évig/ diák 15-25 évig* 13,00 €
Campanile harangtorony 8,00 €
Szt. Márk-bazilika ingyenes

• Pala d’ Oro 2,00 €
• kincstár 3,00 €
• Loggia/múzeum 5,00 €

Wörthi-tó Pyramidenkogel kilátótorony 11,00 €
(jó idõ esetén)
6-15 éves korig* 5,50 €

* a kedvezmény igénybevételéhez útlevél/vagy személyi igazolvány ill.
diákkigazolvány szüksége

RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS
Velence Hajóút (oda-vissza) 17,00 €
Róma Vatikáni múzeumok 26,00 €

(belépõdíj + rezervációs költség)
Szent Pál-katedrális kerengõ 3,00 €
Colosseum+Forum Romanum
kombinált jegy + rezervációs költség 19,00 €

Firenze Santa Croce-templom 6,00 €
Uffizi képtár vezetéssel és foglalással 33,00 €
18 év alatt 13,00 €

GARDA-TÓTÓL MILÁNÓIG
Sirmione Sétahajókázás 9,00 €
Malcesine Libegõ a Monte Baldora (1760 m) 15,00 €
Garda-tó Hajókázás Limonéba és vissza 10,00 €
Torre San Martino Torony + Ossario kápolna 7,00 €
Milánó Dóm 3,00 €
Bergamo Fogaskerekû 3,50 €
Iseo-tó 3-sziget hajókirándulás 16,00 €
Verona Aréna 7,50 €

Szt. Anasztázia Bazilika 3,00 €
Vicenza Teatro Olimpico 12,00 €

CINQUE TERRE ÉS ELBA SZIGETE
Cinque Terre Vonatjegy + hajójegy 35,00 €
Portoferraio Napóleon villák 8,00 €
Porto Azzurro Ásványbánya múzeum 7,00 €
Elba-sziget Hajókirándulás az öblökben ebéddel 30,00 €
Pisa Dóm + keresztelõkápolna 5,00 €

Kisvonat a Csodák terére 2,00 €
Poggio Borkostóló toszkán ételspecialitásokkal 16,00 €

TOSZKÁNA ÉS UMBRIA CSODÁI
Firenze Santa Croce-templom 6,00 €

Uffizi képtár vezetéssel és foglalással 33,00 €
18 év alatt 13,00 €

Assisi Bazilikák 7,00 €
Peruggia Minimetro (retúr) 3,00 €
Siena Dóm+keresztelõ kápolna 15,00 €
San Gimignano Dóm 3,50 €
Pisa Dóm+keresztelõ kápolna 5,00 €

Ferde-torony 18,00 €
Poggio Borkostoló toszkán ételspecialításokkal 16,00 €
Lucca Szt. Márton székesegyház 6,00 €

DÉL-OLASZORSZÁGI EMLÉKEK
Velence Hajóút (oda-vissza) 17,00 €
Róma Colosseum+Forum Romanum

kombinált jegy + rezervációs költség 19,00 €
Capri Hajójegy+idegenvezetõ+kisbuszok 57,00 €

Capri szigettúra hajóval 18,00 €
Villa San Michele 8,00 €
Augusztus-kert 1,00 €
Monte Solaro libegõ 12,00 €

Pompeji Romváros 15,00 €
18 év alatt ingyenes

Vezúv Kráter 10,00 €
Sorrento Tarantella – dél-olasz est 12,00 €
Amalfi Dóm 3,00 €
Orvieto Sikló+kisbusz 2,50 €

Dóm+Brizio-kápolna 4,00 €
Pisa Dóm+keresztelõkápolna 5,00 €

Az árak csak tájékoztató jellegûek, évközben változhatnak!
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NAGY SZICÍLIAI KÖRUTAZÁS ÉS A SORRENTÓI
FÉLSZIGET
Firenze Santa Croce-templom 6,00 €
Capri Hajójegy+idegenvezetõ+kisbusz 57,00 €

Capri szigettúra hajóval 18,00 €
Villa San Michele 8,00 €
Augusztus-kert 1,00 €
Monte Solaro libegõ 12,00 €

Pompeji Romváros 15,00 €
18 év alatt ingyenes

Amalfi Dóm 3,00 €
Taormina Görög-római színház 10,00 €

Libegõ (retúr) 6,00 €
Etna Libegõ 2500 méterig 30,00 €

Libegõ 2500 méterig + dzsip 2900 méterig 65,00 €
Siracusa Archeológiai terület 10,00 €

Dóm 2,00 €
Piazza Armerina Római villa 10,00 €
Agrigento Templomok völgye 12,00 €
Palermo Palotakápolna 8,50 €

Katedrális -császár sírok 1,50 €
Monreale Katedrális 4,00 €

Kerengõ 6,00 €
Orvieto Sikló+kisbusz 2,50 €

Dóm+Brizio-kápolna 4,00 €

PUGLIA, AZ OLASZ CSIZMA KINCSE
Urbino Felvonó + belépõk 10,00 €
Castel del Monte Erõd + kisbusz 10,00 €
Ostuni Olívafarm látogatás + kóstoló 8,50 €
Arberobello Borkóstoló 10,00 €
Matera Barlangváros 5,00 €

NAGY SVÁJCI KÖRÚT
Via Mala Rajna-szurdok 4,00 CHF
Melide Svájc-miniatúra 15,50 CHF
Schaffhausen Rajna-vízesés 3,00 CHF
Zürich Fraumünster (Chagall-ablak) 3,00 CHF
Jungfrau Fogaskerekû vasút 59,00 CHF

vagy
Fogaskerekû vasút + ebéd 69,00 CHF

Trümmelbach Gleccservízesés 12,00 CHF
Mont Blanc Aiguille du Midi csúcs libegõvel (3842 m) 60,00 €
Vierwaldstattersee  Hajójegy 23,00 CHF
Liechtenstein Városnézés kis vonattal 9,00 CHF
Innsbruck Városnézés lovas kocsival 6,00 €
St. Wolfgang Pacher oltár 1,00 €

NAGY BENELUX-KÖRÚT
Rajna-völgy Sétahajókázás 15,00 €
Waterloo Oroszlános emlékmû (kombinált jegy) 13,00 €
Brüsszel Atomium + Mini Europa (kombinált jegy) 24,00 €

Atomium 15,00 €
Mini Europa 15,50 €

Gent Katedrális (Van Eyck-kápolna) 3,00 €
Brugge Sétahójázás a csatornákon 9,00 €

Katedrális 2,00 €
Antwerpen Katedrális 4,00 €

Rubens-ház 6,00 €
Sloten Malom és múzeum 7,00 €
Amszterdam Sétahajókázás 13,00 €
Gouda Katedrális 6,50 €
Keukenhof Tulipánpark 15,50 €

AUSZTRIA, AZ ALPOK KINCSE
Innsbruck Városnézés lovas kocsival 6,00 €
Matrei Stolz Express kisvonat 12,00 €
Kufstein Vár 11,50 €
Wattens Swarovski kristályvilág 17,00 €
Tratzberg Vár+kiskocsi fel-le 14,00 €
Pordói-hágó Kabinos felvonó 16,50 €
Merano Trauttmansdorff kastély 10,00 €

BAJOR KASTÉLYOK ÉS SALZKAMMERGUT
Hallstatt Csontház 1,50 €
Bad Ischl Kaiservilla 13,50 €
Berchtesgaden Hitler-vendégház+rezervációs ktg. 17,00 €
Königssee Sétahajókázás + rezervációs ktg. 18,00 €
Chiemsee Hajójegy+Kastély + rezervációs ktg. 18,00 €
Neuschwanstein Kastélybelépõ+kisbusz fel 17,00 €
Linderhof Kastély+rezervációs ktg. 9,00 €
Hellbrunn Vizijátékok 11,00 €

CSILLAGTÚRA ANGLIÁBAN
Canterbury Katedrális 11,50 GBP
London Szt. Pál-székesegyház 17,00 GBP

Nyugdíjas* 15,00 GBP
Tower 25,50 GBP
Sétahajókázás a Temzén 12,00 GBP

Windsor Kastélybelépõ 21,50 GBP
Nyugdíjas* 19,50 GBP

Stonehenge Belépõ + kisbusz 20,10 GBP
Nyugdíjas* 18,10 GBP

Salisbury Katedrális 7,50 GBP
Warwick Kastély 21,50 GBP
Stratford Shakespeare szülõháza 13,50 GBP

Nyugdíjas* 12,60 GBP
Oxford Christ Church kollégium 10,50 GBP

Nyugdíjas* 9,50 GBP
Leeds Kastély 21,00 GBP

Nyugdíjas* 20,00 GBP
*a diákok és 60 éven felüliek kedvezményben részesülnek, ennek
elengedhetetlen feltéttele ISIC nemzetközi diákigazolvány illetve idõsebb
állampolgárok esetében az útlevél vagy a személyii igazolvány felmutatása!

PÁRIZS–VERSAILLES–EURO DISNEY–LOIRE
Párizs Eiffel-torony emelettõl függõen 11,00–25,00 €

Montmartre síklójegy 2,00 €
2 napos múzeumbelépõ 53,00 €
26 éven aluliaknak ingyenes
Sétahajókázás a Szajnán 16,00 €
12 év alatt 8,00 €
Moulin Rouge (revûmûsor pezsgõvel 
transzferrel) + esti városnézés 
Montparnasse kilátóval 149,00 €
Esti városnézés+Montparnasse kilátó 29,00 €
Louvre tárlatvezetés 21,50 €
26 év alatt 10,00 €

Versailles Tárlatvezetés, kerttel együtt 30,00 €
14 év alatt 18,00 €

Loire-völgye Villandry kastély és park vezetéssel, ill., 
Chenonceaux kastély vezetéssel 21,00 €

Euro Disney RER metró jegy a Disneylandbe 20,00 €
Vidámpark belépõ 79,00 €

Párizsban a múzeumok 26 év alatt ingyenesen látogathatók!

NORMANDIA ÉS BRETAGNE
Párizs Szajna sétahajózás 16,00 €
Giverny Monet ház és kert 10,50 €
Arromanches Panoráma mozi és Partraszállás múzeum 12,00 €
Bayeux Falikárpit múzeum + rezervációs ktg. 9,00 €
Mont Saint Michel Apátság + rezervációs ktg. 10,00 €

Az árak csak tájékoztató jellegûek, évközben változhatnak!
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ANTIK GÖRÖG KÖRUTAZÁS
Athén Akropolisz Régészeti Park 20,00 €

Akropolisz  Múzeum 10,00 €
Szunion-fok Posseidon-templom 8,00 €

65 év felett 4,00 €
Epidaurosz Görög színház 12,00 €

65 év felett 6,00 €
Nafplion Palamidi erõd 4,00 €
Mükéné Régészeti Park +múzeum 12,00 €

65 év felett 6,00 €
Olympia Régészeti Park +múzeum 12,00 €

65 év felett 6,00 €
Delphói Régészeti Park 12,00 €

65 év felett 6,00 €
Meteorák Kolostor 3,00 €

ISZTRIAI-FÉLSZIGET, AZ ADRIA ÉKKÖVE
Lim-fjord Hajókázás 10,00 €
Porec St. Euphrasius-templom 50,00 HRK
Pula Amfiteátrum 50,00 HRK
Krk-sziget Kosulj-sziget+ferencesrendi kolostor 45,00 HRK

Frangepán-kastély 15,00 HRK
Vrbnik - Konoba kostoló + filmbemutató 11,00 €

MONTENEGRÓ, A FEKETE HEGYEK ORSZÁGA
Kotor* Sétahajzás a Kotori-öbölben 

belépõkkel együtt 34,00 €
Budva Városi belépõ 1,00 €
Ostrog* Kolostor + kisbusz 5,00 €
Cetinje* Városi belépõ 1,00 €

Biliarde-miniatúra 2,00 €
György király múzeum és sír 8,50 €

Stari Bar* Romváros 4,00 €
Stari Maslina – 2000 éves olajfa 1,50 €

Tara-kanyon* Djurdjevica Tara-híd 4,00 €
Dubrovnik Ferences templom 45,00 HRK

Domonkos templom 50,00 HRK
Dóm + kincstár 20,00 HRK
Rektor-palota 110,00 HRK

* A belépõk tartalmazzák már a városi belépõk összegét is

SZLOVÉN ALPOK – TAVAK – TENGERPART
Ptuj Vár (belépõ + helyi idegenvezetõ) 6,50 €
Bled Szûz Mária kegytemplom 7,00 €

Vár 9,50 €
Pletnázás a tavon 14,00 €

Bohinj Vogel-hegy felvonó 24,00 €
nyugdíjas 65 év felett 21,00 €
Ribcev Laz templom 3,00 €

Vintgar-szurdok Parkbelépõ 7,00 €
Skocjan Csepkõbarlang 20,00 €

nyugdíjas 65 év felett 16,00 €
Predjama Vár 13,00 €
Ljubljana Katedrális 2,00 €

DALMÁCIA KINCSEI
Krka-vízesés Nemzeti park 150,00 HRK
Plitvicei tavak Nemzeti park+kisbusz+komp 150,00 HRK
Dubrovnik Ferences templom 45,00 HRK

Domonkos templom 50,00 HRK
Sétahajókázás a dubrovniki öbölben 10,00 €

Sibenik Szent Jakab-templom 25,00 HRK
Trogir Templom+Kincstár 30,00 HRK
Split Diocletianus császár palotája 45,00 HRK
Mostar Karadzsoz bég dzsámja 

+ Biscevic bég háza 
+ Török ház múzeum idegenvezetéssel 15,00 €

PRÁGA ÉS A DÉL-CSEHORSZÁGI KASTÉLYOK
Cesky Krumlov Vár 300,00 CZK

65 év felett 210,00 CZK
Prága Királyi palota+Arany utcácska 

+ Szt. Vitus-székesegyház 
+ Szt. György-bazilika 
+ Dalibor-torony 310,00 CZK
gyerek (6-16 évig) és 
nyugdíjas (65 éven felüliek) 185,00 HRK

Hluboká Vár 310,00 CZK
65 év felett 220,00 CZK

Karlovy Vary Sikló 80,00 CZK
Loket Vár 170,00 CZK

65 év felett 140,00 CZK

SZLOVÁKIAI KÖRUTAZÁS
Körmöcbánya Vár 3,00 €
Dobsina Jégbarlang 8,00 €

Nyugdíjas (60 év felett) 7,00 €
Ótátrafüred Sikló a Tarajkára 11,00 €

Nyugdíjas (60 év felett) 9,00 €
Tátralomnic Libegõ a Kopataki-tóhoz regisztrációs díjjal 22,00 €

nyugdíjas 60 év felett 18,00 €
Lõcse Szent Jakab katedrális 3,00 €
Betlér és Krasznahorkaváralja   Kastély + Mauzóleum 9,00 €

nyugdíjas 62 év felett 6,00 €
Késmárk Evangélikus templomok 3,00 €
Dunajec Tutajozás 12,00 €
Kassa Szent Erzsébet-dóm 2,00 €

KRAKKÓ ÉS DÉL-LENGYELORSZÁG KINCSEI
Zakopane Gubalowka sikló (oda-vissza) 24,00 PLN

nyugdíjas- 60 év felett 20,00 PLN
Nedec Vár 19,00 PLN

gyerek 12 évig, nyugdíjas 60 évig 14,00 PLN
Dunajec Tutajozás 57,00 PLN
Krakkó Wavel – székesegyház 12,00 PLN

Wavel – fegyverterem + regisztrációs díj 27,00 PLN
Auschwitz Koncentrációs tábor idegenvezéssel 25,00 PLN
Wieliczka Sóbánya + rezervációs költség 94,00 PLN

gyerek/diák 26 éves korig 74,00 PLN

VARÁZSLATOS ERDÉLY – SZÉKELYFÖLD NAGY
KÖRÚT
Belépõk összesen kb. 11 000 Ft

KÖRUTAZÁS DÉL-ERDÉLYBEN
Belépõk összesen kb. 8 000 Ft
Sétahajókázás az Al-Dunán-Kazán szoros kb. 8 000 Ft

SZILVESZTER A SORRENTÓI FÉLSZIGETEN
Firenze Santa Croce-templom 6,00 €
Capri Hajójegy+kisbuszok 60,00 €

Capri szigettúra hajóval 18,00 €
Villa San Michele 8,00 €
Augusztus-kert 1,00 €
Monte Solaro libegõ 12,00 €

Pompeji Romváros 15,00 €
18 év alatt ingyenes

Amalfi Dóm 3,00 €

Az árak csak tájékoztató jellegûek, évközben változhatnak!



11



8 nap / 7 éjszaka
Csoportos hajóút magyar idegenvezetéssel

Elhelyezés
Costa Deliziosa-n (7 éj): igényesen berendezett 2 ágyas,
3-4 fõre pótágyazható és választható belsõ (ablak
nélküli) - külsõ (ablakos) - vagy balkonos kabinok,
fürdõ/WC, hajszárító, légkondicionálás, Sat-TV, széf,
minibár (térítés ellenében).

Ellátás
Teljes panzió (reggeli, ebéd, vacsora) korlátozott
italfogyasztással

Utazás 
Velencéig nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-,
DVD-, videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)
majd a Costa Deliziosa luxushajón
Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Részvételi díjak
2020. május 30–június 6. 299 900 Ft/fõ
2020. szeptember 26–október 3.  289 900 Ft/fõ

Külsõ (ablakos) kabin felár 30 000 Ft/fõ
Balkonos kabin felár 60 000 Ft/fõ
Gyermek pótágy kedvezmény (17,99 évig) 210 000 Ft/fõ
Felnõtt pótágy kedvezmény (3-4. személy) 99 900 Ft/fô 
Egyágyas felár (belsõ kabinban) 200 000 Ft/fô

Brindiamo italcsomag felnõtt (rendelhetõ)
69 900 Ft/fô/felnõtt

Giovani italcsomag (17,99 éves korig) rendelhetõ
48 900 Ft/fô/gyermek

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit Velencébe (retúr)
7 éjszaka szállást a hajón belsõ kabinban
a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást
idegenvezetõnk kíséretét
a hajón található szórakoztató- és sportlétesít-
mények használatát
az útlemondási biztosítást

A részvételi díj NEM tartalmazza:
kikötõi illetéket: 52 900 Ft/fõ
az italfogyasztás egy részét (minden alkohol
tartamú ital és bizonyos üdítõitalok)
a kötelezõ szervizdíjat a hajóút végén: felnõt-
teknek kb. 10 euró/fõ/éj, gyermekeknek 4-14
év között kb. 5 euró/fõ/éj
a helyi fakultatív kirándulásokat
kötelezõ BBP (prémium) biztosítást: 740 Ft/fõ/nap

Szolgáltatások
Éttermek & bárok: 4 étterem, köztük a Club
Deliziosa és a Samsara étterem, melyek külön díj
ellenében, elõzetes asztalfoglalást követõen
vehetõk igénybe* 11 bár, köztük egy szivarszalon,
valamint egy kávé- és csokoládébár

Sport & szépségápolás: 2 medence - az egyik
elhúzható tetõvel, 4 jacuzzi, pancsolómedence a
gyermekeknek, többfunkciós sportpálya,
szabadtéri kocogósáv és görkorcsolyapálya,
Samsara Spa - 3.500 nm-es wellness-centrum két
szinten, tornateremmel, tengervizes medencével,
kezelõszobákkal, szaunával, gõzkamrával és
szoláriummal, Samsara kabinokkal és lakosztá-
lyokkal.

Szórakozási lehetõségek: Háromemeletes színház,
4D mozi, kaszinó és diszkó Internetpont és
könyvtár Üzletek PlayStation játékterem szá-
mítógépes- és videojátékokkal, Squok Club gyer-
mekjátszó Forma-1 szimulátor, golfszimulátor és
szabadtéri putting green (gurító gyep)
Óriáskivetítõ az úszómedencés fedélzeten 

További szolgáltatások: Foto-bolt, Gyorstisztító
Telefon-, fax-, e-mail kommunikáció, WI-FI Orvosi
szoba Pénzváltó Recepció & kirándulások irodája
Kápolna

Ellátás
A hajón teljes ellátás és korlátozott italfogyasztás
(reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé,
tea, víz a hajó büfééttermeinek nyitvatartási idején
belül).

Felár ellenében kérhetõ all inclusive italcsomagok (az
italok felszolgálása pohárban történik):
- Brindiamo italcsomag (18 év felett): az éttermekben
borválogatás, csapolt sör, üdítõitalok és ásványvíz, a
bárokban a fentieken kívül számos alkoholtartalmú,
ill. alkoholmentes italok, koktélok, röviditalok és
kávék széles választéka korlátlan fogyasztással
- Giovanni italcsomag (4-17,99 évig): üdítõitalok és
ásványvíz, alkoholmentes italok, gyümölcslevek,
kávék széles választéka korlátlan fogyasztással

Minibár-fogyasztásra, ill. kabinban felszolgált italokra
az italbérletek nem vonatkoznak.

Figyelem: Az útvonal, a kikötõi helyszínek és a prog-
ramok a hajóskapitány döntésétõl függõen kivételes
esetben kis mértékben változhat!

Úgy tervezték, hogy lenyûgözze vendégeit, s egyszersmind kielégítse minden igényüket. A Costa
Deliziosát, a flotta új gyémántját azzal a nem titkolt céllal építették, hogy egyedi érzéki tapasztalatot
kínáljon: a bútoroktól kezdve a mûgyûjteményekig, a wellness-részlegtõl a neves szakácsok ínyenc-
ségeiig, fedélzetén minden részlet arról szól, hogy örömüket leljék bennük az ott tartózkodó
vendégek. 
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Külsõ (ablakos) kabin Balkonos kabin

Helyi fakultatív kirándulások árai (Ft/fõ)

A fakultatív kirándulásokat már
a jelentkezéskor foglalni kell!

Felnõtt Gyermek
(3-12,99 év)

Kefalónia (kb. 3,5 óra) 19 900 12 900

Szantorini (kb. 4 óra) 24 900 19 900

Mykonosz (kb. 3 óra) 14 900 9 900
Olympia (kb. 3,5 óra) 22 900 18 900
Alberobello (kb. 5 óra) 22 900 18 900

A Costa Deliziosa útvonala:

1. idõpont 2. idõpont Kikötõ Érkezés Indulás
Máj. 30. Szept. 26. Velence – 18:00
Máj. 31. Szept. 27. tengeren – –
Jún. 1. Szept. 28. Kefalónia 8:00 15:00
Jún. 2. Szept. 29. Szantorini 9:00 20:30
Jún. 3. Szept. 30. Mykonosz 8:00 17:00
Jún. 4. Okt. 1. Katakolon 9:00 14:30
Jún. 5. Okt. 2. Bari 8:00 14:00
Jún. 6. Okt. 3. Velence 9:00 –

Belsõ kabin



tökéletes fénypontja a szigetnek. Visszatérés a
hajóhoz kabinos felvonóval, majd tender hajókkal.
Ezt követõen behajózás Mykonos felé.
5. nap: Megérkezés a reggeli órákban Mykonosz
szigetére. Fakultatív kirándulás a Jón-tenger
szigetvilágának apró ékszerdobozaként ismert
Mykonoszon. Napjainkban nemcsak turisták,
hanem ismert filmsztárok, neves mûvészek és
világsztárok látogatják e népszerû szigetet. A
város szívében tett sétánk során átélhetjük külön-
leges, egyedi atmoszféráját, ugyanis szûk, kanyar-
gós sikátorainak kék-fehér házakkal tarkított
látványa valóban mindenkit elvarázsol. Felke-
ressük Little Venice-t is, városka azon egyedi
részét, ahol Velence módjára a házak közvetlenül
a víztükör felett épültek, azzal a céllal, hogy a
hajókat minél elõbb ki- és bepakolják a kalóztá-
madások elkerülése miatt. Ezt követõen meg-
csodálhatjuk Mykonosz szimbólumaként számon
tartott szélmalmokat, amelyek igen jelentõs
szerepet töltöttek be, amikor a sziget egy jelentõs
kereskedelmi központ volt Velence és Ázsia
között. A városnézés után szabadidõ majd vissza-
térés a hajóra és behajózás Katakolon felé.
6. nap: Megérkezés Katakolonba a reggeli órák-
ban. Fakultatív kirándulás Olympiába, mely
Görögország egyik legnagyobb és legismertebb
ásatási területe és az UNESCO Világörökség része.
Az ókori Olympia az akkori világ vallási és
sportközpontja volt. Itt rendezték Zeusz
tiszteletére az elsõ ókori olimpiai játékokat i.e.
776-ban, majd az újkorit, 1896-ban. Megtekintjük
a Zeusz-szentélyt, Héra templomát, Pheidiász
mûhelyét és a híres stadiont is. Az ásatások
megtekintése után betérünk egy ouzo és egy igazi
görög kávé elfogyasztására. Visszatérés a hajóra,
majd behajózás Bari felé.
7. nap: Megérkezés Bari kikötõjébe a reggeli
órákban. Ezt követõen fakultatív kirándulás
Alberobelloba. Ezen a napon a Trullik mesevilágá-
ba utazunk. A szõlõvel és olajfaligetekkel borított
alacsony dombságból kis fehér süvegként
emelkednek ki ezek a hagyományos kúpos tetejû
házak, melyek közül sokat ma is laknak.
Alberobellot tekintjük a „trullik Hollókõjének”,
ahol ezek a kunyhók évszázadok óta õrzik idõtlen
szépségüket. Séta az UNESCO-Világörökség
részeként álló õsi történelmi magban, majd
szabadidõ, vásárlási lehetõség a kis üzletekben,
kézmûves mûhelyekben. Visszatérés a hajóra,
behajózás Velence felé.
8. nap: Megérkezés Velencébe, a reggelit köve-
tõen kiszállás, majd hazautazás Ausztrián keresz-
tül rövid pihenõkkel. Megérkezés Veszprémbe, a
késõ esti órákban. 

Program:

1. nap: Elutazás Veszprémbõl, az OMV-ben-
zinkútról, hajnali 2:00 órakor. Folyamatos utazás
Ausztrián keresztül rövid pihenõkkel Olaszor-
szágba. Megérkezés Velence kikötõjébe, majd
becsekkolás a hajóra, a választott kabinok
elfoglalása. Behajózás 18:00 órakor Kefalónia
irányába. Vacsora és éjszaka a hajón (7 éj).
2. nap: Egész napunkat a tengeren töltjük,
lehetõség a hajó felfedezésére, megismerésére.
Pihenés, szabadidõ és szórakozási lehetõségek a
hajó fedélzetén.
3. nap: Megérkezés Kefalóniába a reggeli órák-
ban. Fakultatív kirándulási lehetõség Kefalónia
egyik legszebb természeti nevezetességéhez, a
Melissani-tóhoz, a nimfák barlangjához, mely
egész Görögország leghíresebb barlangtava.
Létezését 1951-ben fedezték fel, egyike azoknak a
barlangoknak, mely egy földalatti barlangrendszer
része, az 1951-es földrengés következtében
beszakadt a teteje és a beszûrõdõ napsugarak
csodálatos azurkék színben ragyogják be. A bar-
langot kis csónakokkal járjuk be, melyrõl meg-
csodálhatjuk meseszép színvilágát. Ezt követõen
Agia Efimiába, egy bájos kis halászfaluba utazunk,
mely a hegyekkel körbevett Pylaros-völgyben fek-
szik, a Jón-tenger partvidékén. Séta a zegzúgos kis
utcáin, majd betérünk egy tavernába, ahol
megkóstolhatjuk a helyi ízeket. Mielõtt vissza-
térünk a hajóhoz megállunk a Myrtos Beach-nél,
mely egyike a világ három legszebb strandjának.
Visszatérés a hajóra, majd behajózás Szantorini
felé.
4. nap: Megérkezés Szantorinibe a reggeli órák-
ban. Fakultatív kirándulási lehetõség Szantorini
szigetén, mely egy 3500 évvel ezelõtti
vulkánkitörés nyomait õrzi. Szantorini a világ egyik
legszebb szigete; városainál pedig alig találni
csodásabbat. A szárazföldet tender hajókkal érjük
el, majd a sziget északi csücskében fekvõ Oia
városát keressük fel. Útközben megcsodáljuk a
kaldera által kínált lélegzetelállító szépségû tájat.
Megérkezve Oia-ba séta a macskaköves utcákat
övezõ kék-fehér házak között. Oia maga a „képes-
lap város”: akármerre nézünk, festõi látvány tárul
elénk. A meredek hegyoldalban itt is szûk, kanyar-
gós utcákon bolyonghatunk, hangulatos boltok,
tavernák, néha a legelképzelhetetlenebb helyeken
kis teraszok csalogatnak. Ezt követõen a sziget
fõvárosába, Firába utazunk. Megpillantva
Szantorini fõvárosát, eláll a lélegzetünk: a hófehér
épületek, a zöld pálmák, a türkiz színû kupola
tetõk és a háttérben 300 méter magasan
emelkedõ fekete kráterperem együttes színjátéka
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8 nap / 7 éjszaka

Elhelyezés
Hotel Tryp by Wyndham**** (7 éj): modern és
igényes szálloda a Dubai Internet City negyedben. A
szobák 2-3 ágyasak, igényesen berendezettek,
fürdõ/WC-vel, hajszárítóval, légkondicionálóval, TV-
vel, minibárral (térítés ellenében), széffel, wifivel,
tea- és kávéfõzõvel felszereltek. A szállodához
úszómedence és fitneszterem is tartozik. A szálloda
ingyenes buszjáratot biztosít a közeli finom-
homokos Kite Beachre és JBR beachre, valamint szá-
mos bevásárlóközpontba, köztük a Mall of the
Emirates-be.

Ellátás
Svédasztalos reggeli illetve fakultatív svédasztalos
vacsora 

Utazás 
Az Emirates légitársaság menetrendszerinti köz-
vetlen repülõjáratával Budapest–Dubai–Budapest
útvonalon. Dubaiban légkondicionált autóbusszal

Transzfer lehetõség
Szombathely - Sárvár - Veszprém - Budapest és vissza
útvonalon

Idôpontok Részvételi díj
2020. február 1–8. 289 900 Ft/fõ

Félpanziós felár 26 900 Ft/fô/4 vacsora

Egyágyas felár 119 900 Ft/fô
Felnôtt pótágykedvezmény 15 000 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
a repülõjegyet és a kinti autóbusz költségeit
a 7 éjszaka szállást 6 reggelivel
az egész napos dubai programot
a sztornóbiztosítást 
az idegenvezetõ és helyi idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
kötelezõ BBP (prémium) biztosítást: 740 Ft/fõ/nap
a repülõtéri illetéket: kb. 79 000 Ft
(indulás elõtt 1 hónappal válik véglegessé)
a dzsip szafari programot vacsorával: 18 900 Ft/fõ
a Burj Khalifa programot belépõvel: 19 900 Ft/fõ
az Al Ain kirándulást ebéddel: 25 900 Ft/fõ
Miracle Garden+Dubai Frame programot: 17 000 Ft/fõ
Marina Dhow show programot vacsorával: 19 900 Ft/fõ
az Abu Dhabi kirándulást belépõkkel: 24 900 Ft/fõ
az idegenforgalmi adót (részletek az 5. oldalon)
a budapesti reptéri transzfert kb.: 12 900 Ft/fõ (retúr)

Program:
1.nap: Elutazás Budapestrõl a kora délutáni órák-
ban repülõgéppel a világ legjobb légitársaságának
választott Emirates menetrend szerinti járatával
Dubaiba. Megérkezés Dubai nemzetközi repülõ-
terére a késõ esti órákban, transzfer a szállodába.
Szállás elfoglalása (7 éj). 
2.nap: Reggeli után egész napos városnézés
Dubaiban. A csillogó metropolisz hihetetlen
fejlõdését a Maktum dinasztiának köszönheti, nekik
köszönhetõen vált modern metropolisszá, nap-
jainkban pedig a Közel-Kelet Monacója lett.
Városnézésünket a Marina Dubai-ban kezdjük,
megcsodálhatjuk Dubai legismertebb felhõkarcolóit.
Ezt követõen a pálma alakú mesterséges szigetre,
Palm Jumeirah-ra látogatunk, itt épült fel a lenyûgözõ
Atlantis the Palm hotelt. Folytatva utunkat megtekint-
jük a hagyományos arab világot életre keltõ Medinat
Jumeira-t, majd Dubai tengerpartjának gyöngy-
szemét is, a világ elsõ hétcsillagos szállodáját, a Burj
Al Arab hotelt. Délután séta a régi városrészben,
Deirában, ahol az arany- és a fûszerpiac világában
merülhetünk el, majd átkelés a Creek folyón „abra”-
val, (tradicionális tikfából készült kishajó) és séta Bur
Dubaiban, megtekintjük a Dubai múzeumot is, mely
bemutatja a város fejlõdését, az olaj felfedezése elõt-
ti hétköznapi élet jeleneteivel. A program végén ellá-
togatunk a világhírû Dubai Fountainhez is, mely a
világ legnagyobb koreografált szökõkútja, lát-
ványosan megkomponált mûsor keretében lévõ fel
vízsugarait különbözõ klasszikus és kortárs arab és
világzenékre komponálva. Visszatérés a szállodába. 
3.nap: Reggeli után szabadprogram, vagy fakultatív
kirándulás a Burj Khalifába, amely a világ legma-
gasabb felhõkarcolója, a maga 828 méterével.
Látogatás a világ leggyorsabb liftjével az épület 124.
emeletére, ahonnan élvezhetjük a pazar kilátást egész
Dubai-ra és környékére. Ezt követõen rövid szabadidõ
a Dubai Malllban, vásárlási lehetõség. Délután szabad-
program, pihenés vagy fakultatív program keretében
sivatagi dzsip szafari túra a homokdûnéken, zenés,
táncos BBQ vacsorával egybekötve.
4. nap: Reggeli után szabadprogram vagy egész
napos fakultatív kirándulás Al Ain-be, mely 7 oázis
által körbevett területen épült. Ez az Emírségek
legzöldebb városa. Itt született Sheikh Zayed is, itt
található az ország legmagasabb hegye és egyetlen
tevepiaca. A város több, mint 4000 éve lakott, a
vízellátását a ma is mûködõ qanat öntözõrendszer
biztosítja. A kirándulás során megtekintjük a Sheikh
Zayed Palotamúzeumot, az Al Ain erõd- és oázist.
Ezt követõen ebéd egy szállodában, majd elláto-
gatunk a tevepiacra, végül gyönyörködünk az
ománi határon fekvõ gyönyörû sziklás hegycsúcs - a
Jebel Hafeet hegy panorámájában. Visszatérés
Dubai-ba, a szállodába a kora esti órákban. 
5.napp: Reggeli után szabadnap, vagy félnapos
fakultatív kirándulás a világ legnagyobb virá-
goskertjébe, a Miracle Gardenbe illetve Dubai legú-
jabb ikonjához, a Dubai Frame-hez. Utunk elõször a
Miracle Gardenbe vezet, ahol gyönyörködhetünk a
parkban található közel 50 millió virágban, fan-

tasztikus virágkompoziciókba rendezve. Ezt
követõen ellátogatunk Dubai fényképkeretéhez,
ahonnan a látogatók elé 360 fokos dubaji látkép
tárul, az egyik oldalon az Emirates-tornyok és a Burj
Khalifa csodálható majd meg, míg a másik oldalon
Deira, a régi városrész. A Keret egyik leglátványo-
sabb része, a közepén kialakított üveghíd, melyen a
bátrabbak végigsétálhatnak és élvezhetik az alattuk
elterülõ 150 méteres mélységet. Ezt követõen
kipróbáljuk a dubai metrót, melynek érdekessége,
hogy teljesen automatizált és vezetõ nélküli. Mivel a
földfelszín felett halad, kiváló fotókat készíthetünk
Dubai felhõkarcolóiról és a Sheikh Zayed útról. Kora
délután visszatérés a szállodába, pihenés, majd este
fakultatív programlehetõség a Marina Dhoow cruise-
on (tradicionális arab vitorlás hajó), ahol sétaha-
jókázás keretében Dubai felhõkarcolóinak léleg-
zetelállító éjszakai fényeiben gyönyörködhetünk. A
program büfé vacsorát is tartalmaz. 
6.nap: Reggeli után egész napos fakultatív kirándulás
Abu Dhabiba, az Emirátusok fõvárosába, mely az
Emirátusok kormányának, központi bankjának és nem
utolsó sorban az Al Nahyan uralkodó család székhelye.
Elsõ állomásunk a Sheikh Zayed Nagymecset, amely az
Emirátusok legnagyobb, a világ 8. legnagyobb és
legszentebb mecsetje. A Nagymecset hatalmas
márvány épülete mindenkit lenyûgöz. 54 darab, fehér
márvánnyal díszített kupola díszíti és itt található a
világ legnagyobb perzsa szõnyege. Ellátogatunk az
Emirátusi Palotához is, a lenyûgözõ luxushotelhez,
mely Abu Dhabi elsõ és egyedülálló luxusszállodája.
Egy csupa márvány és gránitpalota 24 karátos szín-
arany díszítéssel, itt vendégeink egy különleges
meglepetésben részesülnek. Utolsó állomásunk a Yas-
szigeten fekvõ híres Forma-1 versenypálya és a mel-
lette lévõ Ferrari park. Este visszatérés Dubai-ba. 
7.nap: Reggeli után egész napos szabadprogram
Dubaiban, vásárlási lehetõség vagy pihenés, fürdõzés.
8.nap: Kora reggel transzfer a repülõtérre, haza-
utazás. Megérkezés Budapestre a Liszt Ferenc
repülõtérre a déli órákban. 
A programok sorrendjee felcserélõdhet!

Dubai a csodák birodalmának is mondható. Szinte a világon sehol sem tapasztalható ilyen mérvû fejlõdés
kreativitással párosítva. Dubaiban semmi sem tûnik lehetetlennek, az emberi képzeletnek nincs határa. Elég
csak a mesterséges sípályára gondolni a forró országban, vagy a világ legmagasabb épületére, a 828 méter
magas Burj Khalifa-ra, és a mesterséges Pálma-szigetekre. Befektetésben és építészeti remekekben itt nincs
hiány. Ha felteszi valaki a kérdést, hogy miért pont oda, akkor körülbelül ezt lehet válaszolni: mert Dubaiban
a hagyomány találkozik a szupermodern korral és e kettõ összessége csodálatos eredményeket hoz.
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7 nap / 6 éjszaka

Elhelyezés
Názáret környékén (3 éj) és Jeruzsálem környékén (3 éj)
Hotel***/**** ízlésesen berendezett 2-3 ágyas
szobákban, fürdõ/WC, légkondicionálás, telefon,
SAT-TV

Ellátás
Félpanzió 
(svédasztalos reggeli, illetve svédasztalos vacsora)

Utazás 
Az EL AL légitársaság menetrendszerinti közvetlen
repülõjáratával Budapest - Tel Aviv - Budapest útvona-
lon. Izraelben a körutazás alatt légkondicionált
autóbusszal.

Transzfer lehetõség
Szombathely - Sárvár - Veszprém - Budapest és vissza
útvonalon

Idôpontok Részvételi díj
2020. április 20–26. 359 900 Ft/fõ
2020. október 23–29. 364 900 Ft/fõ

Egyágyas felár (április) 109 900 Ft/fô
(október) 114 900 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:

a repülõjegyet és a kinti autóbusz költségeit 

a 6 éjszaka szállást félpanzióval

a felsorolt programokat belépõkkel

a sztornó biztosítást 

az idegenvezetõ és helyi idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:

kötelezõ BBP (prémium) biztosítást: 740 Ft/fõ/nap

a repülõtéri illetéket: kb. 79 900 Ft

(indulás elõtt 1 hónappal válik véglegessé)

a kötelezõ szervizdíjat (lásd a 8-11. oldalon)

a budapesti reptéri transzfert kb.: 12 900 Ft/fõ

(retúr)

Program:

1. nap: Elutazás Budapestrõl az EL AL menetrend-
szerinti közvetlen járatával Tel Avivba. Megérkezés
után autóbuszos transzfer Názáretbe. Szállás
elfoglalása (3 éj).
2. nap: Reggeli után városnézés Názáretben. Itt
volt a Szent Család otthona. Templomok, bazilikák
és kolostorok nõttek ki mindenhol megemlékezve
minden itt történt kisebb és nagyobb eseményrõl.
Megtekintjük az Angyali Üdvözlet bazilikát és
Mária kútját. Felkeressük a Tábor hegyet is, az
Átváltozás helyszínét, ahonnan csodálatos kilátás
nyílik. Továbbutazás Haifába, a gyönyörû város
legnagyobb turista látnivalója a Bahái Világköz-
pont a hihetetlen botanikus kertjével, mely az
UNESCO Világörökség része is. Végül Akkoba
utazunk, mely a Szentföldet védelmezõ keresz-
tesek egyik legfontosabb fellegvára volt.
3. nap: Reggeli után utazás a Galileai-tó bibliai
helyszíneire. Utunk elõször a Jordán folyóhoz
vezet, Yardnitbe, a keresztelõhelyre. Ezt követõen
Tabgha-ba látogatunk, mely a kenyér- és halsza-
porítás csodájának helyszíne, illetve megtekintjük
a csodás bizánci mozaikokat, megelevenítve a bib-
liai történetet, az 5000 ember megvendégelését.
Következõ állomásunk Capernaum, ahol Jézus oly
sokat prédikált. Itt megtekintjük Szent Péter házát,
a régi zsinagógát és az Úr Asztala kápolnát. Végül
felkeressük a Nyolc Boldogság hegyét, majd a
Ferences kápolnát – Hegyi Beszéd helyszínét.
4. nap: Reggeli után utazás Jerikóba, a világ
legrégebb és legmélyebben fekvõ városába. Ezt
követõen Massadába utazunk, megtekintjük az
erõdöt, amelyet nagy Heródes épített és a
zsidóság egyik legjelentõsebb emlékhelye és a
leggazdagabb régészeti lelõhely Izraelben. Végül
bolygónk legmélyebben fekvõ pontjához, a Holt-
tengerhez utazunk, melynek extrán sós vizében
lebeghetünk. Továbbutazás a szállásra, Jeruzsá-
lembe (3 éj).

5. nap: Reggeli után egész napos városnézés
Jeruzsálemben. A három nagy világvallás otthona:
a kereszténység, a zsidóság és az iszlám világ is
szent városként tekint Jeruzsálemre. Az õsi falak
által körbevett óváros, mindenki számára tartogat
érdekességeket. Felkeressük az Olajfák-hegyét, a
Gethsemane kertet, Szûz Mária sírját, a zsidó
negyedet: Siratófal, Sziklamecset, majd a Via
Dolorosat, a Golgota-hegyet, és a Szent Sír-temp-
lomot.

6. nap: Reggeli után utazás Betlehembe, Jézus
születésének helyére. Megtekintjük a Születés
templomot, majd folytatjuk a városnézést
Jeruzsálemben: Jaffa és Sion kapu, óváros, Sion-
hegy, Nagyboldogasszony bencés apátság, Dávid
király sírja, Elszenderülés Bazilika.
7. nap: Reggeli után kijelentkezés a szállodából,
majd transzfer Tel Avivba. Séta az óvárosi részén,
Jaffában: óratorony, bolhapiac, mûvész negyed,
világítótorony. ezt követõen rövid szabadprogram,
vásárlási lehetõség a Karmel piacon. Délután haza-
utazás az EL AL menetrendszerinti járatával.
Megérkezés Budapestre az esti órákban menet-
rend függvényében.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Izrael az a darab kis föld, amely az Arab-félszigetbe kapaszkodik, számtalan csodás tájat és meglepõ
különbségeket tartogat. Kevés olyan pezsdítõ látvány van, mint a naplementében vörösen izzó
jeruzsálemi arany kupolás Szikladóm. Ott a lendületes Tel Aviv fényeivel és felhõkarcolóival, a Holt-
tengerben úszó káprázatos sószigetek, melyek vibrálnak az állandó forró gõztõl, vagy a Holt-tenger felett
elhelyezkedõ Massada tragikus története, Nazareth, ahol Jézus lábnyomain járhatunk illetve Akko, ahol
felfedezhetjük a Keresztesek titokzatos, földalatti városát!
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Program:
1. nap: Elutazás Budapestrõl a Turkish Airlines
menetrend szerinti közvetlen járatával Isztambul-
ba. Megérkezés a déli órákban, majd transzfer a
városközpontba. Félnapos városnézés keretén
belül ellátogatunk a Sultanahmet történelmi
negyedbe, ahol felkeressük a Hippodrom teret,
mely egykoron kocsiversenyeknek adott otthont,
majd ellátogatunk a Világörökség részét képezõ
gyönyörû Kék Mecsethez, melyet I. Ahmed oszmán
szultán építtetett. Népszerû nevét azokról a csem-
pékrõl kapta, melyek belsõ falait takarják. Ezt
követõen megtekintjük az Hagia Szófia-templomot,
a keresztény világ legfenségesebb székesegyházát,
mely egykor Konstantinnápoly szellemi-lelki életé-
nek központja volt. Hatalmas méretével és külön-
leges építészeti stílusával és megoldásaival a kor
legnagyszerûbb épülete. Délután transzfer a szál-
lodába, majd este fakultatív programlehetõség egy
vacsorával egybekötött zenés török estten. Szállás
Isztambulban (3 éj).
Figyelem: a fakultatív vacsoraestet már a jelentkezéskor
foglalni kell!
2. nap: Reggeli után folytatjuk tovább város-
nézésünket Isztambulban. Felkeressük a híres
Topkapi Palotát, mely a 15. és 19. század között az
Oszmán Birodalom szultánjainak palotája volt. Ezt
követõen ellátogatunk a Nagy Bazárhoz, mely a keleti
kézmûves áruk, illatok és kelmék különleges világá-
val csábít. Már maga az épület is varázslatos, a hat-
van fedett utcácskára tagolódó épületkomplexum
csaknem ötezer üzletet rejt, melyekben ékszereket,
aranyat, antik bútorokat, szõnyeget, bõrárút és
ruhanemût, kerámiákat és fûszereket kínálnak áru
fajtánként csoportosítva. A Nagy Bazárban mintegy
250-400 ezer látogató fordul meg naponta.
Délután szabadprogram.
3. nap: Reggeli után szabadprogram, vagy
Isztambul további látnivalóival ismerkedünk. Az
„Isztambul gazdagon” c. fakultatív programon
megismerhetjük Isztambul ázsiai oldalát is, illetve a
Boszporusz partján fekvõ nevezetességeket. Utunk
elõször Isztambul második legnagyobb mecsetéhez
vezet. A Szulejmán-mecset az egyik legpompásabb
oszmán-török dzsámi, a környezõ négy medreszé-
vel, elemi iskolával, kórházzal, szegény konyhával,
olvasószobával, orvosiskolával, könyvtárral, kara-
vánszerájjal, fürdõvel, kúttal szinte különálló kis
város. Utána felkeressük a híres Egyiptomi Bazárt,
vagy más néven, Fûszer Bazárt, mely egész
Isztambul legillatosabb épülete. Turisták kedvelt
helye, ahol a török egzotikummal találkozhatnak. A
Fûszer Bazár nemcsak a fûszereknek ad otthont,
hanem a teáknak, szárított ropogtatni valóknak
(magok és mogyorók), édességeknek (halva, lokum)

de még a parfümöknek is. Ezt követõen hajókirán-
dulás a Boszporuszon. A két kontinens határát
képezõ 30 km hosszú tengerszoros a Fekete-
tengert és a Márvány-tengert köti össze, s mind föl-
drajzi fekvését, úgy történelmét tekintve straté-
giailag igen fontos volt. Errõl árulkodnak a két
partján található erõdrendszerek is, melyet késõbb
szebbnél szebb paloták és mecsetek váltottak fel. A
nap végén ellátogatunk a Camlica Hill-re, mely már
a város ázsiai oldalán fekszik és ahonnan csodálatos
kilátás nyílik a városra. Visszaútban a szállodába,
átkelünk a híres Boszporusz hídon is, mely Ázsiát
köti össze Európával. 
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelentkezéskor
foglalni kell!
4. nap: Reggeli után kijelentkezés a szállodából,
majd felkeressük Törökország legnagyobb
palotáját, a Boszporusz nyugati, európai oldalán
fekvõ Dolmabahce Palotát, ahol az Ottomán
Birodalom utolsó hat szultánja és családja élt,
majd Atatürk a Török Köztársaság elsõ minisz-
terelnökének rezidenciája lett, aki itt is hunyt el.
Ezt követõen a Boszporusz egy másik lenyûgözõ
látványosságát, a kecses Ortaköy-mecsetet nézzük
meg, melyet a XIX. század közepén I.
Abdülmedzsid szultán építtetett, érdekessége,
hogy a kalligrafikus díszítéseket maga a szultán
készítette. Délután transzfer a repülõtérre és haza-
utazás. Megérkezés Budapestre várhatóan az esti
órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Isztambul misztikája, keleties hangulata, illatai, ízei és gyönyörû épületei számos írót, szerzõt, vagy épp
filmrendezõt ihlettek már meg.
Az Oszmán Birodalom egykori fõvárosa volt, ma egy romantikus, keleti hangulatú, csodáktól hemzsegõ,
barátságos metropolisz. Az õsi város két kontinens határán fekszik: megélt görög, római, keresztes és
oszmán hódítást is, így kulturális sokszínûsége nem meglepõ. Európai, de mégis misztikus, s még az ízig-
vérig keleti nagyvárosok utcai mocska sem jellemzõ rá, ami esetleg elriasztaná a nyugati színvonalhoz
szokott utazókat. Isztambul egyszerûen magával ragadó, csábító és rengeteg látnivalóval büszkélkedik,
úgyhogy a kulturális feltöltõdésre vágyó kalandor egy hét alatt sem telne be vele, hisz minden napra jut
valami ínyencség.
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4 nap / 3 éjszaka
Közvetlen, menetrendszerinti repülõjárattal!

Elhelyezés
Isztambulban (3 éj) Hotel****, igényesen beren-
dezett 2-3 ágyas szobákban, fürdõ/WC, hajszá-
rító, telefon, Sat-TV, széf, minibár (térítés
ellenében), wifi 

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos menü-
vacsora.

Utazás
A Türkish Airlines menetrendszerinti, közvetlen
repülõ járatával Budapest - Isztambul - Budapest
útvonalon. Isztambulban légkondícionált autó-
busszal.

Transzfer lehetõség
Szombathely - Sárvár - 8. sz. fõút - Veszprém -
Székesfehérvár - Budapest és vissza útvonalon
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpontok Részvételi díj
2020. május 7-10. 119 900 Ft/fô
2020. október 10-13. 119 900 Ft/fô

Félpanziós felár 14 900 Ft/fô/2 vacsora

Egyágyas felár 32 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
a repõlõjegyet és a kinti autóbusz költségeit
a 3 éjszaka szállást reggelivel
a felsorolt programokat belépõkkel
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetõ és helyi idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:

kötelezõ BBP (prémium) biztosítást: 740 Ft/fõ/nap
a reptéri illetéket kb. 49 900 Ft/fõ (indulás
elõtt 1 hónappal válik véglegessé)
az „Isztambul gazdagon” fakultatív kirán-
dulást 19 900 Ft/fõ
a Török estet vacsorával 19 900 Ft/fõ
a budapesti reptéri transzfert (retúr): 12 900 Ft/fõ

Boszporusz



8 nap / 7 éjszaka

Elhelyezés
Moszkvában (4 éj) és Szentpéterváron (3 éj):
metróközeli hotel****, ízlésesen berendezett
2-ágyas szobákban, fürdõ/WC, hajszárító, Sat-
TV, légkondicionálás, széf, wi-fi

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3 fogásos menü- 
vacsora

Utazás 
Az Aeroflot menetrendszerinti közvetlen repülõjáratá-
val Moszkvába és Szentpétervárra. A városokban
légkondicionált autóbusszal

Transzfer lehetõség
Szombathely-Sárvár-Veszprém-Budapest és vissza
útvonalon.

Idôpontok Részvételi díj
2020. augusztus 14–21. 299 900 Ft/fõ

Félpanziós felár 42 900 Ft/fô/7 vacsora

Egyágyas felár 75 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
a repülõjegyet és a kinti autóbusz költségeit
a 7 éjszaka szállást reggelivel
a felsorolt programokat belépõjegyekkel együtt
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetõ és helyi idegenvezetõk költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:

kötelezõ BBP (prémium) biztosítást: 740 Ft/fõ/nap
a reptéri illetéket: kb. 79 900 Ft 
(indulás elõtt 1 hónappal válik véglegessé)
a fakultatív kirándulás árát Szergijev Poszadba
19 900 Ft/fõ
a fakultatív kirándulás Pushkinba 22 900 Ft/fõ
a fakultatív programot az Ermitázsba 15 900 Ft/fõ
az oroszországi vízumdíjat: kb. 25 000 Ft/fõ
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
az idegenforgalmi adót (részletek a 5. oldalon)
a budapesti reptéri transzfert kb. 12 900 Ft/fõ (retúr)

Program:

1. nap: Elutazás Budapestrõl, közvetlen menetrend
szerinti járattal Moszkvába. Megérkezést követõen
transzfer a szállodába. Szállás elfoglalása (4 éj).
2. nap: Reggeli után autóbuszos és gyalogos város-
nézés Moszkvában. Az orosz fõváros évezredes
történelme során az uralkodó cárok minduntalan
szebbnél szebb épületekkel gyarapították. Mai nap
megtekintjük a Vörös téren fekvõ gigantikus Kreml
épületegyüttesét, mely Oroszországban a hatalom
és a kultúra szimbóluma, 1990 óta a Világörökség
részét képzi. A 15. században III. Iván nagyfejedelem
idején épültek hatalmas falai, 18 bástyája valamint a
komplexum részeként álló, az öt aranykupolájáról
ismert Uszpenszkij székesegyház, a kilenc arany
hagymakupolával büszkélkedõ Angyali-üdvözlet
székesegyház (nagyfejedelmek és cárok házi templo-
ma volt). A Romanovok uralma alatt újabb fényûzõ
paloták épültek benne, majd a napóleoni megszál-
lás után készült el a Fegyver – Palota, mely ma kincs-
tárként üzemel, benne fegyverek, ékszerek, arany és
ezüst tárgyak. Végül megérkezünk a Vörös térre,
mely Oroszország és a világtörténelem építészeti
csodája. Éke a Vaszilij Blazsennij székesegyház,
melynek csodás, ezer színben pompázó hagy-
makupoláit Rettegett Iván építtette az 1500-as évek-
ben. Felkeressük a híres Gum áruházat, mely ma
luxus termékektõl roskadozik, szabad program.
3. nap: Reggeli után folytatjuk városnézésünket
Moszkvában. Felkeressük a Veréb-hegyet, ahonnan
fenséges panoráma nyílik Moszkvára. Innen meg-
csodálhatjuk a híres Lomonoszov egyetemét, majd
továbbutazás a Moszkva folyó kanyarulatában fekvõ
Novogyevicsij kolostorhoz, mely a 16-17. század orosz
építõmûvészet kiemelkedõ remekmûve, Moszkva leg-
fontosabb vallási központja. Ezt követõen felkeressük
a Szófia rakpartot és az új Arbat utcát, majd a világ
legnagyobb ortodox templomát, a Megmentõ
Krisztus székesegyházat, Moszkva egyik jelképét, mely
jól ötvözi a múltat és a jelent. Végül megcsodálhatjuk
Nagy Péter kolosszális hajós szobrát, mely a folyópar-
ton, talapzatában a vízben áll. Ezt követõen megtekint-
jük a világhírû Tretyakov képtárat, mely az orosz
képzõmûvészet leghíresebb alkotásait mutatja be.
4. nap: Reggeli után szabadidõ illetve egész napos
fakultatív kirándulás. Utunk elõször Szergijev
Poszád-ba vezet. A város az ortodox egyház egyik
legjelentõsebb központja. Az úgynevezett „Arany
gyûrû” része, amely a Moszkva körüli kisebb, ne-
vezetes településeket foglalja magába. A város legis-
mertebb épületegyüttese a Szentháromság - Szergij
kolostor, mely 1993 óta a világörökség része. A
székesegyházat és körülötte elhelyezkedõ színpom-
pás templomokat Oroszország legszebbjeiként
tartják számon. Délután Moszkvában hangulatos
séta a fényûzõ üzletekkel teli híres régi Arbat utcán,
ahol egykor számos híresség élt, kávéházai helyet
adtak az értelmiségnek. Visszafelé a szállásra

kipróbáljuk a híres orosz metrót. Állomásai hatal-
masak, valóságos csarnokok, melyek gyönyörûen fel
vannak díszítve. A legszebbek talán a körgyûrûn
található állomások. Óriási belmagasság, mozaikok,
szobrok… Figyelem: a fakultatív kirándulást már a
jelentkezéskor foglalni kell!
5. nap: A kora reggeli órákban transzfer a repülõtérre
és utazás Oroszország második legnagyobb városába,
Szentpétervárra. Megérkezés a déli órákban a Néva
parti városba, melynek történelmi központja a
világörökség része. Sétahajókázás a Néva folyó, ahon-
nan megcsodálhatjuk a város különlegességeit: Néva
sugárút, Péter-Pál Erõd, Tõzsdepalota, Mensikov
palota, Mûvészeti Akadémia, Bronzlovas-szobor,
Admiralitás, stb. Szállás Szentpéterváron (3 éj).
6. nap: Reggeli után felkeressük Péter cár Nyári
Palotáját Petrodvorecben. Itt található a világ legna-
gyobb szökõkút-rendszere. A mintegy 140 szemkáp-
ráztató szökõkút talán az épületeknél is izgalmasabb
látványosságot nyújt, különösen az Alsó Parknak ne-
vezett térségben alkotnak soha nem látott együttest.
Visszatérve Szentpétervárra, megtekintjük a Péter Pál
erõdöt- és székesegyházat, ahol az orosz cárok
szarkofágjai vannak Nagy Pétertõl III. Sándorig
bezárólag. Mai napunk utolsó állomása a Véren Meg-
váltó-templom,  majd szabadidõ a Néva sugárúton. 
7. nap: Reggeli után egész napos fakultatív kirrándulás,
melynek során elõször Pushkinba utazunk, az orosz
cárok egykori nyári rezidenciájára. Megtekintjük a
világhírû Katalin palotát, mely az orosz barokk csúcs-
teljesítménye. A 300 méter hosszú, 3 emeletes palota
egyik legszebb része a Borostyánterem, mely az orosz
pompa egyik remek példája. Ezt követõen visszatérünk
Szentpétervárra, ahol helyi idegenvezetõvel látogatás a
Téli Palotában, mely a világ egyik legnagyobb
képzõmûvészeti gyûjteményének, az Ermitázsnak ad
otthont. Ezt követõen ellátogatunk a csodálatra méltó
Izsák székesegyházhoz, mely a város fõtemploma lett.
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelentkezéskor
foglalni kell!
8. nap: Reggeli után szabadidõ, majd a déli órák-
ban transzfer a repülõtérre. Megérkezés Budapestre
Moszkván keresztül várhatóan az esti órákban.
A programok sorrendje felcserélõdhet!

Moszkva sokáig ellentmondásos városnévként élt az emberek fejében, hiszen a XX. század nagy részében a
szocializmus fõhadiszállása volt. Ma Moszkva a világ egyik legdinamikusabban fejlõdõ városa. Az orosz kultúra
korábbi századai számtalan említésre méltó, páratlan alkotással hagytak nyomot a történelemben, a XX-XXI.
század fordulója pedig szédítõ iramú, a nyugati világot is megszégyenítõ fejlesztésekkel járult hozzá
Oroszország fõvárosának modernizálásához. Ennek következtében Moszkva ma egy igazán izgalmas,
lenyûgözõ, turistabarát úti cél, mely bár télen a legszebb, amikor a hóborította város festõi látványt nyújt, de
a gyakori szélsõséges hideg miatt leginkább nyáron a legkellemesebb odalátogatni. Utunk másik kiemelkedõ
úti célja, Szentpétervár, Oroszország második fõvárosa. „Észak Velencéje” megúszta a sztálinizmus építészeti
rongálását, így az orosz cári világ grandiózus, hatalmas fényûzéssel megépített kastély remekeit tökéletes
épségben csodálhatjuk meg manapság is. Az apró szigetekkel tûzdelt Néva, az elegancia, a lélegzetelállító
pompa felejthetetlen élményt nyújtanak annak, aki ide látogat. A két metropolisz, így együtt maga a csoda!

17

Moszkva, Kremlin



8 nap / 7 éjszaka

Elhelyezés
Hotel***/**** szépen berendezett 2-3 ágyas szál-
lodai szobákban, fürdõ/WC, telefon, SAT-TV

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos menü-
vacsora (helyenként svédasztalos)

Utazás
A TAP légitársaság menetrendszerinti közvetlen
repülõjáratával Budapest-Lisszabon-Budapest
útvonalon. Portugáliában a körutazás alatt
légkondicionált autóbusszal.

Transzfer lehetõség
Lehetõség van transzferre is Szombathely - Sárvár -
8. sz. fõút - Veszprém - Budapest és vissza útvonalon

Idôpont Részvételi díj
2020. szeptember 12–19. 289 900 Ft/fô

Félpanziós felár 49 900 Ft/fô/7 vacsora

Egyágyas felár 109 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 12 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
a repülõjegyet és a kinti autóbusz költségeit
a 7 éjszaka szállást reggelivel
a felsorolt programot
a sztornó biztosítást
az idegenvezetõ és a helyi idegenvezetõ költ-
ségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
kötelezõ BBP (prémium) biztosítást: 740 Ft/fõ/nap
a repülõtéri illetéket: kb. 59 900 Ft
(indulás elõtt 1 hónappal válik véglegessé)
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldal)
a fakultatív kirándulást Queluz-Sintra-Cabo da
Rocaba: 19 900 Ft/fõ + belépõk
a budapesti reptéri transzfert kb. 12 900 Ft/fõ (retúr)
az idegenforgalmi adót

Program:
1. nap: Elutazás repülõgéppel Budapestrõl a TAP
menetrendszerinti közvetlen járatával Lisszabonba.
Megérkezést követõen szállás elfoglalása Lissza-
bonban (3 éj).
2. nap: Reggeli után városnézés a portugál fõváros-
ban, mely a Tejo folyó torkolatában fekszik.
Lisszabon Portugália legnagyobb és Európa egyik
legrégibb városa, mely Rómához hasonlóan szintén
hét dombra épült, itt találhatóak a történelmi látni-
valók is. Felkeressük a híres középkori Alfama-
negyedet macskaköves sikátoraival, fehérre meszelt
házaival, ill. a történelmi Szent György várat, ahon-
nan gyönyörû kilátás nyílik Lisszabonra. Ellátogatunk
a Se-katedrálishoz, ill. Lisszabon fõterére, itt épült
fel a Királyi Palota. A térrõl gyönyörködhetünk az
Április 25-i hídban, mely a san franciscoi Golden
Gate szinte tökéletes hasonmása. Délután folytatjuk
városnézésünket Lisszabonban. Felkeressük Lissza-
bon jelképét, az UNESCO-világörökség részét
képezõ Belém-tornyot és a Felfedezõk emlékmûvét.
A nagy földrajzi felfedezések korában innen indultak
a portugál hajósok. Ezt követõen látogatást teszünk
a szintén világörökség részét képezõ Szent Jeromos
Kolostorban, gyönyörû templomában nyugszik
többek között Vasco de Gama és I. Manuel király.
3. nap: Szabadidõ Lisszabonban vagy fakultatív
programlehetõség autóbusszal Lisszabon kör-
nyékének felfedezésére. Utunk elõször Queluz-
ba vezet, ahol megtekintjük a Királyi Palotát,
mely Európa legutolsó rokokó épületeinek
egyike. Kertjei, díszkútjai, szobrai ill. az aranyo-
zott gyönyörû belsõ díszítése és berendezése
magasztos külsõt kölcsönöznek a palotának.
Továbbutazás Sintrába, mely a 19. századtól vált
a portugál királyok székhelyévé. Ez az elegánsan
bájos város olyan mintha a mesébõl lépett volna
elõ, Lord Byront és Andersent is megihlette az
itteni idill. Látogatás az UNESCO-világörök-
séghez tartozó Quinta daa Regaleira palotához,
melyet különleges, misztikus atmoszférájával a
világ egyik legvarázslatosabb helyének tartanak.
Mai napunk utolsó állomása Cabo da Roca, mely
az európai szárazföld legnyugatibb pontja. Ez a
festõi sziklaszirt 140 méterre emelkedik az
óceán fölé, a kilátás minden irányba lélegzetelál-
lító. Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelent-
kezéskor foglalni kell!
4. nap: Reggeli után utazás észak felé, utunk elsõ
állomása Obidos. A 13. századi középkori városka
egyike Portugália legfestõibb településeinek. Igazi
romantikáját macskaköves utcái, színes házai
adják ill. vára, mely teljesen körbeveszi az egész
települést. Innen az ország egyik legszebb halász-
falvába Nazarebe utazunk, séta a különleges
hangulatú településen, majd Batalha kolostorának
megtekintése következik, mely Európa egyik leg-

nagyobb gótikus épülete és az UNESCO világörök-
ség része. Mai napunk utolsó állomása Fatima, a
világhírû búcsújáró hely, ahol felkeressük azt a
katedrálist, amely azon a helyen épült, ahol a
Szûzanya 1917-ben többször, csodaszerûen meg-
jelent 3 pásztorlányka elõtt. Szállás Fatimában (1 éj).
5. nap: Reggeli után utazás Tomarba, mely leginkább a
Krisztus-kolostor épületegyüttesérõl híres, mely az
UNESCO világörökség része. A város felett tornyosuló
12. századi kolostor kiválóan példázza azt a hatalmat és
misztikumot, mely a középkorban a lovagrendet kör-
bevette. Továbbutazás Coimbrába, a középkori királyság
fõvárosába, itt alapították az ország elsõ egyetemét is.
Felkeressük híres egyetemét és a Szent Kereszt templo-
mot, megcsodáljuk a gazdagon díszített oltárát, királyi
síremlékeit. Ezt követõen rövid Fado bemutató.
Folytatjuk tovább utunkat Portóba, a megérkezést
követõen lehetõség nyílik az ízletes portói bor megkós-
tolására egy borospincében. Szállás Portóban (2 éj).
6. nap: Reggeli után városnézés Portóban, a Duoro
folyó mentén épült egykori fõvárosban, mely
Portugália második legfontosabb városa. Legelõször
autóbuszról csodáljuk a gyönyörû város különféle
stílusainak (román, gótikus, barokk, neoklasszikus)
egyedi harmóniáját. Ezt követõen felkeressük az
óvárost. A 4000 éves történelemmel rendelkezõ
Portó ezen része hevenyészve egymáshoz épített,
keskeny, düledezõ vörös cserepes házakból áll, mely
a városközponttól a Ribeira negyedig a Duoro folyó
partjáig tart. Itt áll Porto leglátogatottabb neveze-
tessége, a gránitból és márványból épült Tõzsde-
palota. Ezt követõen szabadprogram, vásárlási
lehetõség. 
7. naap: Reggeli után visszatérés Lisszabonba.
Megérkezve, átkelünk az Április 25-i hídon és felke-
ressük a lisszaboni Krisztus szobrot, mely Portugália
egyik legmagasabb építménye, a híres riói Krisztus
kistestvére, innen csodálatos kilátás nyílik a Tejo
folyóra és Lisszabonra. Szállás Lisszabonban (1 éj).
8. nap: Transzfer a repülõtérre, hazautazás TAP
menetrendszerinti járatával Budapestre. Megérkezés
menetrend függvényében.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Portugália az Ibériai-félsziget egyik legkülönlegesebb országa, hiszen nagy hatású kultúrák ötvözõdésébõl
keletkezett. A rómaiak, a vizigótok és a mór kultúra erõsen befolyásolta az ország kultúráját és
történelmét. A portugálok híres hajósok és felfedezõk voltak, akik sok újdonsággal, különleges gyümöl-
csökkel, fûszerekkel ismertették meg Európát a történelem során. Külön figyelmet érdemelnek az ország
tájai is, vadregényes hegyek, gyönyörû homokos, ill. vad, sziklás tengerpartok váltogatják egymást.
Mindezek méltán tették Európa egyik leglátogatottabb országává.
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Porto



7 nap / 6 éjszaka

Elhelyezés
Funchalban (6 éj): Hotel**** igényesen beren-
dezett 2-3 ágyas szobákban, fürdõ/WC, hajszárító,
SAT-TV, minibár (térítés ellenében), széf, balkon. A
szálloda Funchal szállodanegyedében, kb. 300
méterre fekszik az óceánparttól, mely rövid sétával
elérhetõ. A szállodához úszómedence is tartozik.

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív svédasztalos vacsora

Utazás
A TAP menetrendszerinti repülõjáratával Funchalba
lisszaboni átszállással. Madeirán légkondicionált
autóbusszal.

Transzfer lehetõség
Szombathely – Sárvár – 8. sz. fõút – Veszprém –
Budapest és vissza útvonalon.

Idôpont Részvételi díj
2020. április 4–10. 299 900 Ft/fô

Félpanziós felár 45 900 Ft/fô/5 vacsora

Egyágyas felár 79 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 25 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
a repülõjegyet és a kinti autóbusz költségeit
a 6 éjszaka szállást reggelivel
a Madeirai folklor estet vacsorával
a felsorolt programot
a sztornó biztosítást
az idegenvezetõ és a helyi idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
kötelezõ BBP (prémium) biztosítást: 740 Ft/fõ/nap
a repülõtéri illetéket: kb. 54 900 Ft
(indulás elõtt 1 hónappal válik véglegessé)
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldal)
Santana - „Madeira íze” fakultatív kirándulást:
16 900 Ft/fõ + belépõk
Porto Moniz és Nyugat-Madeira fakultatív
kirándulást: 16 900 Ft/fõ + belépõk
a budapesti reptéri transzfert: kb. 12 900 Ft/fõ (retúr)

Program:
1. nap: Elutazás Budapestrõl a TAP menetrendsze-
rinti járatával lisszaboni átszállással Madeirára.
Megérkezés Funchalba, szállás elfoglalása (6 éj).
2. nap: Reggeli után félnapos városnézésünk során a
sziget fõvárosának, a páratlan fekvésû Funchalnak a
szépségeit keressük fel. Legelõször pompás botanikus
kertjét tekintjük meg, ahol Madeira csodálatos trópusi
és szubtrópusi egzotikus növényeiben illetve madarai-
ban gyönyörködhetünk, a kaktuszok, banánfák és
ezerféle színben pompázó virágok között sétálva. Ezt
követõen ellátogatunk Funchal híres piacára, mely
roskadozik a trópusi és egzotikus gyümölcsöktõl,
illetve zöldségektõl, színpompás virágoktól, valamint
változatos tengeri halaktól. Végül felkeressük a város
kulturális emlékeit is: Sé katedrális, Egyházmûvészeti
Múzeum, jezsuita templom, stb.
3. nap: Reggeli után pihenés a szállodában, szabad-
idõ, vagy fakultatív kirándulás Santana és „Madeira
ízének” felfedezéssére. Madeira szigetének keleti fele
példa nélküli módon változatos. Legelõször
Camacha-ba látogatunk, mely a madeirai kosárfonó
mûvészet központja, majd a sziget harmadik legma-
gasabb pontjára, az 1818 méter magas Pico do
Arieiro-ra érkezünk, ahonnan jó idõ esetén
csodálatos kilátás nyílik. Ezt követõen ellátogatunk
Ribeiro Frioban egy pisztrángtenyésztõ telepre, itt
rövid, könnyû túrázási lehetõség a Balcoes kilátópon-
tig. Folytatjuk tovább utunkat észak felé, útközben
ebéd egy tipikus helyi étteremben, majd ismerkedés
Madeira szimbólumával, Santana jellegzetes szal-
matetõs történelmi kunyhóival. A Portela-hágón
keresztül érjük el a sziget másik jelentõs városát,
Machico-t, mely csaknem ötszáz esztendõn keresztül
Funchallal azonos jogú „fõvárosa” volt a szigetnek.
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelent-
kezéskor foglalni kell!
4. nap: Reggeli után kabinos felvonó segítségével
érjük el a Funchal felett húzódó Monte települést,
mely már a 18. század óta a gazdag és elegáns euró-
paiak egyik kitüntetett célpontja volt. Egyrészt már a
libegõbõl, másrészt a Monte Palace trópusi kertjének
kanyargós ösvényeit bejárva, hatalmas pálmák és
virágzó domboldalak, trópusi madarak és óriási kak-
tuszok között sétálva élvezhetjük a páratlan kilátást
Funchal-ra, és az Atlanti-óceánra. Ezt követõen
tiszteletünket tesszük az utolsó magyar király,
Habsburg IV. Károly sírjánál a montei Miasszonyunk
zarándoktemplomban, majd a hegyrõl lefelé menet
kipróbálhatjuk a madeirai õsi közlekedési eszközt, a
Toboggant, azaz kosárszánt. A program végén
megkóstoljuk a tipikus madeirai bort is. Este részvétel
egy tipikus, vacsorával egybekötött madeirai folklór
esten (Espetada), ahol jellegzetes helyi ételeket:
nyárson sült húsokat és egyéb finom ételeket kósto-
lunk meg. A vacsora alatt tipikus madeirai táncokat,
és a portugál dalt, a „Fado”t ismerhetjük meg. 
55. nap: Reggeli után pihenés a szállodában, szabad-
program, vagy fakultatív kirándulás Porto Moniz-ba és
Nyugat-Madeira természeti szépségeihez. Elsõ állomá-

sunk Camara de Lobos, a festõi halászfalu, melynek
tarka halászhajói Winston Churchillt is festésre ihlette.
Ezt követõen Cabo Girao-nál állunk meg, mely Európa
legmagasabb, a világ második legmagasabb szik-
lazátonya, csaknem ötszáz méter magas függõleges
sziklafal mered az égbe a tengerbõl. Utunkat Paul da
Serra fennsíkján keresztül folytatjuk. A mintegy 1000
méter magas fennsík a skót felföldi lápvidékre
emlékeztet. Megérkezve Porto Monizba, megcsodál-
hatjuk az északi part vulkáni medencéirõl híres tenger-
partját. Ezeket a medencéket az évezredekkel ezelõtti
kiömlõ láva hozta létre, a szél és a hullámok ereje pedig
mélyedéseket és barlangokat vájt magának. Ebéd a
tengerparti városkában. Lehetõség nyílik az Aquarium
megtekintésére is. Délután visszatérés Funchalba Ponta
do Sol érintésével. A vissza felé vezetõ út folyamán
csodálatos látvány nyílik a déli partszakaszra.
Figyelem: a fakultatív kirándulásst már a jelent-
kezéskor foglalni kell!
6. nap: Reggeli után pihenés a szállodában, szabad-
program, vagy helyi fakultatív kirándulások közül
választhatunk.
A: Levada-túra: A délelõtti félnapos program során
utazás a sziget keleti részére, ahol Camacha és
Rochao között kellemes, könnyû túrázási lehetõség
(kb. 1,5 óra) Madeira egyik leghíresebb látni-
valójánál, a levadáknál. A levadák egy nyitott
csatornarendszer, az elsõket még a sziget felfedezése
után rabszolgák hozták létre, hogy a távoli források
vízét a cukornádültetvényekre vezessék, mára ezeket
kibõvítetté és összefüggõ hálózatot képeznek.
B: Sannta Maria fedélzetén: A délutáni félnapos program
keretén belül hajózhatunk Kolumbusz Kristóf Santa
Maria hajójának másának fedélzetén. Az eredeti zász-
lóshajónak csodálatos mása tökéletes képet nyújt a 15.
századi állapotokról, az akkori hajózás „szépségeirõl”.
Ha szerencsések vagyunk a hajókázás során delfineket
és bálnákat is láthatunk természetes élõhelyükön.
7. nap: Hazautazás a TAP menetrendszerinti járatával
Budapestre lisszaboni átszállással.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

A Portugáliához tartozó Madeira szigete maga az édenkert, fantasztikus növényvilága miatt az Atlanti-
óceán virágoskertjének is nevezik. Az egyenletes klímának köszönhetõen örök tavasz uralkodik a szigeten.
Varázsa tehát elsõsorban lenyûgözõ természeti szépségében, csodás sziklás óceánpartjában, egzotikus
virágokkal és madarakkal tarkított botanikus kertjeiben, és nem utolsósorban, fõvárosának, Funchal nyüzs-
gésében rejlik. De nem hagyhatjuk szó nélkül kézmûiparát, fantasztikus borait és tradícióit sem. Mindezek
együtt tették Madeirát a világ egyik legkedveltebb úti céljává, Ön sem fog benne csalódni!
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Program:

1. nap: Elutazás Bécsbõl az Iberia menetrendsze-
rinti járatával Madridba. Megérkezést követõen a
szállás elfoglalása (3 éj).
2. nap: Reggeli után városnézés a spanyol fõváros-
ban, Madridban: Puerto del Sol, Gran Via, Plaza
Mayor, Városháza, Almudenai Miasszonyunk
Katedrális, Királyi Palota, Plaza Oriente, Királyi
Opera, Plaza d’Espana, Cervantes emlékmû.
Délután szabadprogram, ill. lehetõség a Prado
múzeum megtekintésére.
3. nap: Reggeli után szabadprogram, vagy fakul-
tatív kirándulás az UNESCO világörökség
gyöngyszemeihez. Elõször az El Escorial kolostor-
és királyi palotához látogatunk, melyet II. Fülöp
spanyol király építtetett királyi lakhelyül a 16.
században. A gigantikus méretû együttes magába
foglalja a bazilikát, a kolostort, a királyi sírokat (V.
Károlyét és II. Fülöpét is) és a lakosztályokat. Ezt
követõen Kasztíllia és Leon tartomány fõvárosába,
Segoviába utazunk. A város jelképe a Traianus
korában épült, 17 km hosszú vízvezeték. A 15.
században Segovia volt az uralkodó tartozkodási
helye, ezt paloták sora igazolja, melyek közül a
leghíresebb az Alcazar.
Figyelem: A fakultatív kirándulást már a jelent-
kezéskor foglalni kell!
4. nap: Reggeli után a Tajo folyó kanyarulatában és
az 500 méter magas gránittömbre épült Toledoba
utazunk, mely a spanyol királyok õsi székvárosa
volt. Felkeressük a Toledo jelképének számító
csodálatos katedrálist, a városházát, a zsidó
negyedet és a Szt. Tamás-templomot, itt található
el Greco mestermûve, az Orgaz gróf temetése.
Továbbutazás Andalúzia tartományba, városnézés
Córdobában. A város a 10. században a nyugati
civilizáció egyik legjelentõsebb városa és az ibériai
iszlám világ vallási központja volt. Legnagyobb
nevezetessége a 12. században épült nagyme-
csete, a Mezquida, mely az iszlám ibériai hatalmát
jelképezte. A tetõt tartó több mint 850 márvány-
ból, jáspisból és gránitból készült oszlop pazar
látványt nyújt. Szállás Córdoba környékén, (1 éj).
5. nap: Reggeli után utazás Sevillába. Megcso-
dálhatjuk az andalúz fõváros legfõbb látnivalóit:
székesegyházát, mely a világ legnagyobb gótikus
temploma; harangtornyát (La Giralda) és Narancs-
udvarát – melyek a mór építészet örökségei, az
egykori zsidónegyedet (Santa Cruz) és a Spanyol
teret. Továbbutazás a csodálatos andalúz tenger-
partra, Costa del Sol-ra. Szállás Torremolinos
környékén (2 éj).
6. nap: Reggeli után pihenés a tengerparton, vagy
egész napos fakultatív kirándulás Gibraltárba, a
brit koronagyarmathoz. Séta a fõtéren és a
fõutcán, majd ezt követõen kisbuszokkal jutunk
fel a Gibraltár sziklára, elõbb az Európa Point-hoz,
mely Gibraltár legdélibb csücske (egyben a farkat-
lan majmok otthona) és ahonnan jó és tiszta
idõben átlátunk Afrika partjaira, majd elláto-

gatunk a Szt. Mihály cseppkõbarlanghoz, ami
kórházként mûködött a háborús idõkben, ma
pedig számos hangversenynek ad otthont.
Figyelem: A fakultatív kirándulást már a jelent-
kezéskor foglalni kell!
7. nap: Reggeli után Rondába utazunk. A meredek
sziklahasadék tetején álló város környezete az
egyik legszebb egész Spanyolországban. 100
méter mély Tajo-szurdokot átívelõ új híd a régi és
az új városrészt köti össze. Séta az óváros megka-
pó hangulatú macskaköves sikátorai és szikrázóan
fehér házi között. Továbbutazás a flamenco szülõ-
hazájába, Granadába, ahol számos csodálatos
szépségû mûemlék található. Megtekintjük az
óváros nevezetességeit, ahol megcsodálhatjuk a
katolikus királyok által építtetett reneszánsz kated-
rálist, királyi kápolnát és sétálhatunk a régi mór
városnegyedben, mely 1984 óta az UNESCO-
világörökség része. Szállás Granadában (2 éj).
8. nap: Reggeli után megtekintjük Granada fõ
látványosságát, a lenyûgözõ Alhambrát, az ókori
Mór Monarchia szenthelyét. Délután szabadidõ
Granadában.
Figyelem! Az Alhambrában való jelentkezést már
jelentkezéskor, de legkésõbb indulás elõtt 3 hónappall
foglalni kell (korlátozott létszám)!
9. nap: Búcsú Andalúziától, hazautazás menet-
rendtõl függõen az Iberia menetrendszerinti
járatával madridi átszállással Bécsbe.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Spanyolországot a turisták eldorádójaként tartják számon. Legendás építészeti remekmûvek, híres múzeumok, csodálatos
tengerpartok csak úgy vonzzák ide a turistákat. A célpontok is olyan sokszínûek, mint maga az ország. Felkeressük
Andalúzia csodálatos iszlám múlttal teli városait, ugyanis tudnunk kell, hogy ezen a földön találkozott Nyugat és Kelet,
Európa és Afrika, a kereszténység és az iszlám kultúra. E vidék urai hét évszázadon át a mórok voltak. Örökségük ma is
szembetûnõ: az óvárosok kusza hálózatát alkotó girbegurba utcái, a fehérre meszelt falvak házai és a mindenütt jelen-
lévõ színpompás virágok. Emellett nekik köszönhetõ a tartomány világhírû mûemlékeinek jelentõs része: a córdobai
Mezquita, a granadai Alhambra, a sevillai Giralda és Alcázar - hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki közülük.

9 nap / 8 éjszaka

Elhelyezés
Hotel***/**** Ízlésesen berendezett 2-3 ágyas
szállodai szobákban, fürdõ/WC, telefon, Sat-TV

Ellátás
Félpanzió (svédasztalos reggeli illetve 3-fogásos
vacsora, helyenként svédasztalos)

Utazás 
Az Ibéria légitársaság menetrendszerinti járatával
Bécs - Madrid - Granada - Bécs útvonalon.
Spanyolországban a körutazás alatt légkondi-
cionált autóbusszal.

Transzfer lehetõség
Veszprém – 8 sz. fõút – Sárvár – Szombathely –
Bécs útvonalon

Idôpont Részvételi díj
2020. október 6-14. 289 900 Ft/fõ

Egyágyas felár 59 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
a repülõjegyet és a kinti autóbusz költségeit
a 8 éjszaka szállást, félpanzióval
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást
az idegenvezetõ és helyi idegenvezetõ költ-
ségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
kötelezõ BBP (prémium) biztosítást: 740 Ft/fõ/nap
a repülõtéri illetéket: kb. 47 500 Ft/fõ
a belépõdíjakat
a fakultatív programot az El Escorial-ba és
Segoviaba: 12 900 Ft/fõ + belépõk
a fakultatív programot Gibraltárba (kisbu-
szokkal együtt): 14 900 Ft/fõ
az Alhambra belépõjegyét: 12 900 Ft/fõ
a sevillai katedrális belépõjegyét: 4 500 Ft/fõ
a bécsi reptéri transzfert kb. 12 900 Ft/fõ
az idegenforgalmi adót a körút során

Sevilla
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8 nap / 7 éjszaka

Elhelyezés
Tranzitszálláson (oda-vissza 1-1 éj):
Németországban, ízlésesen berendezett, 2–3
ágyas, fürdôszobás-WC-s szobákban
Londonban (5 éj): Jó színvonalú Hotel***, igénye-
sen berendezett, 2-3 ágyas szobákban, fürdô-WC,
hajszárító, telefon, Sat-TV, légkondicionálás
Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos menü-
vacsora
Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. július 20–27. 199 900 Ft/fõ
Lehetõség van REPÜLÕS CSATLAKOZÁSRA is
Budapest-London-Budapest útvonalon. Ezzel kap-
csolatban érdeklõdjön irodánkban.

Félpanziós felár 49 900 Ft/fô/7 vacsora
Egyágyas felár 75 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnõtt pótágykedvezmény 15 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit 
(Csalagút átkeléssel oda-vissza)
a 7 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást
az idegenvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldalon)
a fakultatív kirándulást Windsorba – Stonehenge
– Salisbury-ba: 14 900 Ft/fõ +belépõk
a fakultatív kirándulást Oxford – Stratford–
Warwick-ba 14 900 Ft/fõ + belépõk
a belépõjegyet a Westminster Apátságba: 
8 900 Ft/fõ, nyugdíjas (60 év felett) 7 500 Ft/fõ
a belépõjegyet a London Eye-ra: 9 900 Ft/fõ
a belépõjegyet Greenwich Obszervatóriumba:
6 900 Ft/fõ

Windsorba, mely a világ legrégebbi és legnagyobb,
ma is lakott kastélya. A királyi lakosztályok
megtekintése után rövid szabad program. Ezt
követõen Salisbury-t fedezzük fel. Séta a hangu-
latos óvárosban, ill. a csodálatos katedrális megtek-
intése, mely Anglia legmagasabb templomtornyá-
val (123 méter) rendelkezik. Végül Stonehenge-be
utazunk, mely az ország egyik nemzeti szim-
bóluma. Egyszerre szimbolizálja a misztikumot, a
titokzatosságot, az erõt és a maradandóságot.
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelentkezéskor
foglalni kell!
6. nap: Reggeli után szabadprogram vagy egész
napos kirándulás Oxfordba, az oktatás fellegvárá-
ba. A városnézés keretében a város legnagyobb
kollégiumának, a Christ Church kollégiumnak
megtekintése. Ezt követõen továbbutazás
Stratford-upon Avon-ba, Shakespeare szülõ-
városába. Látogatás a múzeumként mûködõ
szülõházba, majd séta Shakespeare családi
emlékhelyei és a folyóparti színház között.  Útban
visszafelé látogatás a hatalmas Warwick-kastélyba
és parkba, mely a világ egyik legszebb és
legérdekesebb középkori kastélya.
7. nap: Reggeli után a festõien szép leedsi vár-
kastély megtekintése, mely egy kis tó közepén lévõ
két kis szigetre épült. A kastély egy csodálatos
parkban helyezkedik el, ahol az évszaknak megfe-
lelõ színpompás virágok sokaságában gyönyör-
ködhetünk. Ezt követõen búcsúzunk Angliától, a
Csalagúton át visszatérés a kontinensre és utazás
a németországi tranzitszállásra (1 éj).
8. nap: Hazautazás Németországon és Ausztrián
keresztül rövid pihenõkkel. Megérkezés Veszp-
rémbe, az OMV-benzinkúthoz a késõ esti órák-
ban. 

A programok sorrendje felcserélõdhet!

London az a nagyváros, amibe egybõl beleszerethet mindenki, aki állandó mozgásra, mindig új élményre
vágyik. London a brit világbirodalom egykori metropolisza, a mai napig megtartotta csillogását. Nem utol-
sósorban a máig megõrzött tradíciók és a szimpatikus, segítõkész lakosok miatt. Úgy tartják, aki már
egyszer járt Londonban, az biztos, hogy élete során legalább még egyszer vissza fog térni oda. Nem is
csoda, hisz ahhoz, hogy minden látnivalót, nevezetes épületet, hidat és múzeumot végig tudjon járni az
ember, egy hét is kevés. S miközben a belváros a metropolisz nyüzsgését kínálja, a központtól nem
messze az angol vidék nyugalmát is megtalálhatjuk a külvárosokban vagy akár a belvárosi parkokban is.
Ahogy a világon mindenütt, Londont is igazán izgalmassá lakói teszik.

London, London EyeProgram:

1. nap: Indulás 5.45 órakor Veszprémbõl, az OMV-
benzinkúttól. Folyamatos utazás Ausztrián keresztül
rövid pihenõkkel. Tranzitszállás Németországban (1 éj).
2. nap: Reggeli után továbbutazás Anglia felé.
Átkelés a Csalagúton. Megérkezve Angliába feltûn-
nek Dover fehér sziklái. Továbbutazás Anglia egyik
legcsodálatosabb kisvárosába, Canterburybe, az
anglikán egyház központjába. A városnézés után
továbbutazás London felé. A szállás elfoglalása (5 éj).
3. nap: Reggeli után egész napos autóbuszos és
gyalogos városnézés Londonban (Parlament, Big
Ben, Westminster-apátság, Buckingham Palace, Tra-
falgar square, Piccadilly, Szt. Pál-katedrális, City fel-
hõkarcolói). Délután a város egyik szimbólumához,
a Tower Bridge-hez látogatunk, majd a Tower
megtekintése következik, mely hosszú idõn keresztül
Anglia legrettegettebb helye volt, ma pedig a világ
leghíresebb koronázási ékszereit õrzik itt.
4. nap: Reggeli után Greenwichbe látogatunk.
Greenwich neve fogalommá vált az elmúlt évezred
utolsó harmadában. A csillagászat, a térképészet
és geográfia egyaránt kultikus helyként tartja szá-
mon, ahol kelet és nyugat, a két félteke találkozik.
Délután továbbismerkedünk London nevezetessé-
geivel. Utunk elõször a híres Temze parti óriáske-
rékhez, a London Eye-hoz vezet, ahol London pa-
norámájában gyönyörködhetünk, majd szabad-
program, vásárlási lehetõség illetve lehetõség
további látnivalók megtekintésére (Madame
Tussaud panoptikum, British Museum).
5. nap: Reggeli után szabadprogram, vagy fakul-
tatív kirándulás London környékén. Látogatás

Stonehenge
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4 nap / 3 éjszaka
Elhelyezés
Lido di Jesolo-ban: Hotel***-ban, ízlésesen beren-
dezett, 2-3 ágyas szobákban, fürdô-WC, telefon, 
Sat-TV, légkondiciónálás, wifi

Ellátás
Bôvített kontinentális reggeli illetve 3-fogásos
menüvacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpontok Részvételi díj
2020. május 18–21. 69 900 Ft/fõ
2020. szeptember 18–21. 69 900 Ft/fõ

Félpanziós felár 12 900 Ft/fô/3 vacsora
Egyágyas felár 19 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 2 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 3 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást
az idegenvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a fakultatív kirándulás árát a Dolomitokba: 
7 900 Ft/fõ+belépõk
a belépôdíjakat és a hajójegy árát 
(lásd a 8-11. oldalon)
az úton jelen pillanatban nincs érvényben
idegenforgalmi adó, amennyiben ez változna
évközben, úgy tájékoztatni fogjuk Önöket!

Program:

1. nap: A csoport reggel 5.45 órakor indul Veszp-
rémbôl, az OMV-benzinkúttól. Utazás Ausztrián ke-
resztül, a Wörthi-tó mentén Klagenfurtba. Karintia
fõvárosa a XVI. században élte fénykorát, a történe-
lem során többször is leégett város ma is számos re-
mekmûvet õriz. Mindig korszerûen épült újjá, jelképe
a fõtéren található hatalmas sárkányszobor, a
Lindwurmbrunne, mely a város misztikus kelet-
kezésére utal. Séta a városban, a Tartományi Székház
ill. a Szt. Egyed-plébániatemplon megtekintése, majd
ellátogatunk a Minimundusba, ahol a világ leghíre-
sebb épületeinek 1:25 méretû kicsinyített másaiban
gyönyörködhetünk. Továbbutazás az osztrák és az
olasz Alpok csodálatos tájain keresztül Olasz-
országba, szállás Lido di Jesoloban (3 éj).
2. nap: Reggeli után pihenés a tengerparton vagy
fakultatív kirándulás a Dolomitok csodálatos világá-
ba. Utunk elôször Pieve di Cadorébe vezet, Tiziano
szülõvárosába, ahol megtekintjük a híres festõ
szülõházát. Utunkat a több ezer méteres hegyóriások
között folytatjuk, és a páratlan szépségû tenger-
szemhez, a Misurina-tóhoz utazunk. Továbbutazás
egy csodálatos alpesi panorámaúton a 2 320 m
magasságban fekvõ Auronzo menedékházhoz (meg-
felelõ idõjárás és útviszonyok esetén). Délután utunk
Cortina d’Ampezzóba vezet, mely világhírû üdülôhely,
Olaszország legnagyobb forgalmú téli sportcent-
ruma, az 1956-os téli olimpiai játékok helyszíne.
A város minden pontjáról fantasztikus kilátás nyílik a
3000 méteres dolomitóriásokra. Figyelem, fakultatív
programot már a jelentkezéskor foglalni kell!
3. nap: Reggeli után utazás Punta Sabbioniból Ve-
lencébe bérelt hajóval. Velence olyan város, mely-
nek történelme és szépsége mindenkit rabul ejt,
varázsa abban rejlik, hogy itt egységes egészben
találjuk a letûnt századok legszebb városát.

Megérkezésünkkor gyalogos városnézésre kerül
sor, Velence legjelentõsebb mûemlékeit tekintjük
meg. (Dózse palota, Szt. Márk tér és -bazilika,
Campanile, Sóhajok hídja, Rialtó stb.), majd
szabadprogram. Délután kirándulás bérelt hajóval
a két csodálatos lagúnaszigetre, Muranóba és
Buranóba. Murano szigetén bepillantást nyer-
hetünk a velencei üvegfújó mesterek féltett világá-
ba, majd továbbhajózva Burano szigetére megis-
merhetjük a világhírû csipkekészítés fortélyait.

4. nap: Reggeli után hazautazás Ausztria csodálatos
tájain keresztül, a Wörthi-tó partján. Útközben rövid
pihenõ és séta az osztrák riviéra legelegánsabb és
legfelkapottabb városában, Veldenben. Ezt követõen
a tó legszebb pontján épült Maria Wörthöt tekintjük
meg, mely kisváros a tóba nyúló félsziget végén
elhelyezkedõ plébániatemplomairól híres. Jó idõ
esetén látogatás az újjáépített 919 m magas
Pyramidenkogelhez, ahonnan csodálatos panoráma
nyílik a környezõ hegyekre és tavakra. Hazautazás,
majd érkezés Veszprémbe, az OMV-benzinkúthoz az
esti órákban.

A programok soorrendje felcserélõdhet!

Velence a világ legkülönlegesebb és egyik legszebb városa. Ezt a tényt éppoly nehéz megcáfolni, mint
amennyire nehéz a város kulturális örökségének szépségeit leírni. Velencének ma is számos arca van: me-
lankolikus, ködbe burkolózó, vidám és napsütötte, csodálatosan szép, de sok helyütt kikezdte az idô vasfo-
ga. Tôle mindössze karnyújtásnyira valahol az Alpok csúcsai között, Észak-Olaszországban van egy hegy-
csoport, melynek neve a sziklamászóktól, a túrázókon és a fotósokon át, a magas hegyek minden
szerelmesének szívét megdobogtatja: ez a Dolomitok. A napnyugtakor rózsaszínben pompázó falak, tavak
vizében tükrözôdô kôcsipkék, bástyaszerû tornyok mesébe illô világa ez. Riválisa a szomszédságában fekvõ
Ausztria riviérájának is nevezett Wörthi-tó, mely Karintia egyik legkedveltebb tava. Olyan kedvelt üdülôhe-
lyekkel rendelkezik, mint a pazar villáiról népszerû Velden, a gyönyörû fekvésû Pörtschach és az egykori zarán-
dokhelyként ismert Maria Wörth, a félszigeten magasodó két templomával. Erre a csodálatos vidékre invitáljuk
Önt, jöjjön velünk és kerüljön közelebb Velencéhez, a hegyekhez s a tavakhoz testileg és lelkileg is.

Maria Wörth

Burano

Velence



6 nap / 5 éjszaka

Elhelyezés
Tranzitszálláson oda: Velence környékén (1éj), 
vissza: Firenze környékén (1éj) hotel****, igényesen
berendezett 2-3 ágyas szobákban, fürdõ-WC, tele-
fon, Sat-TV, légkondicionálás, hûtõ, széf, wifi.
Róma keleti részéén (3 éj): hotel***, igényesen
berendezett 2-3 ágyas szobákban, fürdõ-WC, tele-
fon, Sat-TV, légkondicionálás, minibár (térítés
ellenében), wifi

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos menü-
vacsora. Odaútban a tranzitszálláson csak reggeli.

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpontok Részvételi díj
2020. május 8–13. 124 900 Ft/fô
2020. június 12–17. 124 900 Ft/fô
2020. szeptember 25–30. 129 900 Ft/fõ
2020. október 23–28. 129 900 Ft/fõ

Félpanziós felár 22 900 Ft/fô/4 vacsora
Egyágyas felár 35 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 3 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
az 5 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
a csoportvezetô és a helyi idegenvezetõk költ-
ségeit Rómában (3 napra) és Firenzében
Rómában, buszunk belvárosi
közlekedésének engedélyét

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat és a hajójegy árát
(lásd a 8-11. oldalon)
az idegenforgalmi adót (részletek a 5. oldalon)

Program:

1. nap: A csoport reggel 5.45 órakor indul
Veszprémbôl, az OVM-benzinkúttól. Utazás
Ausztrián keresztül rövid pihenôkkel. Érkezés a
Velence környéki szállásra a délutáni órákban.
Este rövid városnézés Velencében (Szent Márk
tér, Dózse palota, Sóhajok hídja, Canal Grande,
Rialtó stb.) (1 éj).
2. nap: Reggeli után továbbutazás az
Appenninek csodálatos tájain keresztül Rómá-
ba. Megérkezés az olasz fõvárosba a kora délu-
táni órákban. Helyi magyar idegenvezetõnkkel
legelõször a falakon kívüli Szt. Pál-bazilikát
telintjük meg, majd a Lateráni Szt. János-bazili-
ka illetve szent lépcsõ következik. Szállás
elfoglalása Rómában (3 éj).
3. nap: Reggeli után egész napos autóbuszos
és gyalogos városnézés helyi magyar idegen-
vezetõnkkel az antik-reneszánsz Rómában
Legelõször az ókori Róma leghíresebb terét, a
Forum Romanum-ot tekintjük meg. Ezt
követõen átsétálunk a város egyik legszebb
reneszánsz dombjára, a Capitolium-ra, majd a
Velence tér és a Victor Emanuelle-emlékmû
következik. A déli órákban felkeressük a híres
Trevi-kutat, ahol szabadidõ, vásárlási lehetõség,
majd séta a Spanyol-lépcsôhöz iletve a Popolo-
térre. Folytatjuk tovább utunkat Róma legszebb
Mária templomához, a S. Maria Maggiore-

templomhoz, majd a S. Pietro in Vincoli-bazi-
likához, ahol Michelangelo híres Mózes szobra
áll. A napot a világ legnagyobb amfiteátrumá-
val, Colosseummal zárjuk, ahol egykor véres
állathajszák és gladiátorküzdelmek folytak.
Figyelem: a Colosseum+Forum Romanum kombinált jegyet
már jelentkezéskor foglalni kell (korlátozott llétszám)!
4. nap: Reggeli után helyi magyar idegenvezetõnk-
kel látogatást teszünk a Vatikán területén, ahol leg-
elõször a világ legnagyobb székesegyházát, a Szent
Péter-bazilikát tekintjük meg, mely több nagy
remekmûvet tartalmaz. Ezt követõen folytatjuk a
barokk Róma megtekintését (Pantheon, Navona tér),
szabadidõ, majd délután a híres Vatikáni
Múzeumokba látogatunk, mely olyan csodálatos
remekmûveket tartalmaz, mint a Raffaelo-stanzák,
a híres Laokoón-szoborcsoport, a belvederi Apolló-
szobor és a világhírû Sixtusi-kápolna.
5. nap: Reggeli után utazás Toszkána fõvárosá-
ba, Firenzébe. Az Arno folyó két partján elterülõ
várost hosszú ideig a Medici család uralta. A
várost a „reneszánsz bölcsõjeként” is emlegetik,
melynek történelmi belvárosát az UNESCO a
Világörökség részévé nyilvánította. Megtekintjük
a Santa Croce-templomot, az impozáns dómot
(kívülrõl) és keresztelõkápolnát (kívülrõl), a
Piazza della Signoria teret és a Ponte Vecchio-t.
A látnivalók megtekintése után szabadprogram,
illetve lehetõség nyílik a város panorámájában
gyönyörködni a harangtoronyból ill. a kupola
tetejérõl, vagy megtekinteni a világhírû Uffizi
képtárat. Szállás Firenze környékén (1 éj). 
Figyelem: az Uffizi képtárat már jelentkezéskor foglalni
kell (korlátozott létszám)!
6. nap: Reggeli után rövid városnézés Padovában,
Szent Antal városában. A városnézés során a leg-
fõbb nevezetességek (Szent Antal-bazilika, Prato
della Valle tér) megtekintése, majd hazautazás
Ausztrián keresztül rövid pihenôkkel. Megér-
kezés Veszprémbe, az OVM-benzinkúthoz az
esti órákban.
A programok sorrendje felcserélõdhet!

„Minden út Rómába vezet”– tartja a régi szólás, vélhetôen a Caput Mundinak (a világ fejének) nevezett
város nagyságának és fontosságának magasztalásaképpen. Róma utcáin kószálva egyszerre elevenedik
meg elôttünk a  császárság és a pápaság kora, olyan remekmûveknek köszönhetôen, mint a Colosseum,
Forum Romanum, Szent Péter-bazilika, vatikáni paloták. Utunk során megérinti Önöket a történelem
szele, amely az örök város minden romjából, minden mûemlékébôl árad.

Róma, Szent Pál bazilika kerengõ

Róma, Forum Romanum
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Program:
1. nap: A csoport reggel 5.45-kor indul
Veszprémbõl, az OMV-benzinkúttól. Utazás
Ausztrián keresztül rövid pihenõkkel Olaszországba.
Délután megtekintjük a Garda-tó legnépszerûbb
üdülõvárosának számító Sirmione-t. Séta, a tóba
mélyen benyúló félszigeten épült város, középkori
hangulatot árasztó sikátoraiban, ill. fakultatív
hajókirándulás a tó körül. Továbbutazás a Garda-tó
környéki szállásra (5 éj).
2. nap: Reggeli után egész napos kirándulás Észak-
Olaszország legnagyobb tava, a Garda-tó körül. A tó,
akár egy fjord, úgy nyúlik be az Alpokba, fantasztikus
mediterrán klímával és növényzettel rendelkezik.
Utunk elõször a tó keleti partján fekvõ Malcesinébe
vezet, mely egyike a környék legelegánsabb helyeinek.
A kis kikötõ, a terek, boltokkal teli utcák, bárok és fes-
tõi éttermek varázslatos hangulatot kölcsönöznek az
óvárosnak. A városból libegõvel juthatunk fel az 1780
m magas Monte Baldo hegyre, ahonnan csodálatos
kilátás nyílik a tóra és az alpesi hegyekre.
Malcesinébõl lehetõség nyílik áthajózni a Garda-tó
túloldalán fekvõ Limone városába. E vadregényes
partszakasz minden tenyérnyi területét megmûvelnek
a helyiek, domboldala olajfáktól, ill. mediterrán
növényektõl pompázik. Végül felkeressük Torre San
Martino della Battaglia-t, melynek 74 méter magas
tornyából csodálatos kilátás nyílik a városra. A tornyot
a 19. század közepén emelték megemlékezve az
osztrák és olasz csapatok véres harcaira, melyben
rengetegen életüket vesztették. Látogatás az Ossario-
kápolnában, ahol pajzsokat és más, a harcokkal kap-
csolatos emlékeket õriznek.
3. nap: Reggeli után szabadprogram, vagy fakultatív
kiirándulás Milánóba és Bergamóba. A lombard fõváros
történelmi belvárosa Milánó legnagyobb látnivalóinak
helyszíne. Városnézésünk során megtekintjük a dómot,
mely Olaszország legnagyobb gótikus stílusú templo-
ma, valamint megcsodálhatjuk az óriási méretû,
elegáns bevásárló csarnokot, a Victor Emánuel Galériát,
a világhírû operaházat, a Scalat, a Palazzo Marinot,
melyben ma a városháza székel, a volt Királyi palotát és
a Sforza várat. A látnivalók megtekintése után szabad-
program, vásárlási lehetõség. Kora délután utazás
Bergamoba. Az Alpok lábánál fekvõ város régi
központja a Felsõváros, melyet fogaskerekûvel
közelítünk meg. A városfal csaknem érintetlenül

megõrizte középkori jellegét. Fõbb látnivalóinak (Piazza
Vecchia, Igazságügyi Palota, Várostorony, dóm, Santa
Maria Maggiore-templom, Colleoni kápolna,
keresztelõkápolna) megtekintése. 
4. nap: Reggeli után utazás az ezerarcú és festõien
szép Iseo-tóhoz. Séta a hangulatos kisvárosban,
Iseoban, ill. lehetõség részt venni egy fantasztikus séta-
hajókázáson, melynek során megcsodálhatjuk az Iseo-
tó három gyöngyszemét, a Szent Pál, a Loretto és a
Monte Isola szigeteket. Ez utóbbi Európa legnagyobb
tavi szigete, mely hegyként emelkedik ki a tó vízébõl,
látványa páratlan élménnyel ajándékozza meg az
embert. Délután Veronába látogatunk. Az Adige folyó
kanyarulatában épült csodálatos középkori várost elsõ-
sorban Shakespeare, Rómeó és Júlia szerelmének
története és a híres erkély teszi igazán ismertté.
Városnézésünk során megtekintjük Verona híres tereit
és nevezetességeit (Piazza Bra, Aréna, Júlia háza, Piazza
delle Erbe, Piazza dei Signori, Szent Anasztázia-bazili-
ka). A látnivalók megtekintése után szabadidõ.  
5. nap: Reggeli után utazás Mantovába, a Gonzaga
hercegek székhelyére, mely egyben Vergilius, a
római költõ szülõvárosa is. A különleges fekvésû
város a Mincio folyó partján fekszik, látnivalói közül
megcsodálhatjuk gótikus palotáit, majd a város
fõterét az Igazságügyi palotával és a Szent András-
bazilikát. Délután Desenzano-ba utazunk. Közös
séta a belvárosban, majd fürdési lehetõség a tóban.
6. nap: Reggeli után hazautazás. Útközben a festõi
környezetben fekvõ Vicenza városát tekintjük meg. A
város neve egyet jelent Palladio, a nagy reneszánsz
építõmesterrel. Mûvészetét az utcákat járva fedezhet-
jük fel: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, St. Corona-
templom, Loggia dei Capitano és a mester fõmûve, a
Basilica. A látnivalók megtekintése után hazautazás
Ausztrián keresztül rövid pihenõkkel. Érkezés
Veszprémbe, az OMV-benzinkúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

A mediterrán klímájú és páratlan szépségû növényzettel rendelkezõ Garda-tó méltán sorolható a turisták
legkedveltebb úti céljai közé. A mediterrán hangulatot a tó körül elhelyezkedõ városok Malcesine, Arco,
Limone, Sirmione is tükrözik. Ahogy a Pó-síkságon elterülõ lombard fõváros, Itália második legnagyobb
városa, Milánó is elragadó a maga nemében, a rengeteg történelmi vonatkozású épületével, a dómmal
és a világhírû operaházával együtt. A kultúrát sem hagyhatjuk ki a térség életébõl, hiszen számos mûvész
mellett, Shakespeare-t is megihlette a varázslatos és titokzatos észak-olasz kisvárosok hangulata,
legfõképpen a középkori város, Verona, Rómeó és Júlia történetének helyszíne. 
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6 nap / 5 éjszaka

Elhelyezés
Montichiari: hotel****, igényesen berendezett 2-3
ágyas szobákban, fürdõ-WC, hajszárító, Sat-TV, tele-
fon, légkondiciónálás, minibár, széf

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos
menüvacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. július 23–28. 114 900 Ft/fô

Félpanziós felár 22 900 Ft/fô/5 vacsora

Egyágyas felár 32 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

Felnôtt pótágykedvezmény 3 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 5 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a fakultatív kirándulás árát Milánóba és
Bergamóba: 14 900 Ft/fõ + belépõk
a belépôdíjak és hajójegyek árait (lásd a 8-11.
oldalon)

Bergamo

Milano, Galeria Victor Emanuel



8 nap / 7 éjszaka

Elhelyezés
Pisa környékén (3 éj): hotel***, ízlésesen beren-
dezett 2-3 ágyas fürdôszobás-WC-s szobákban,
telefon, Sat-TV, légkondiciónálás, széf
Elba-szigetén (3 éj): hotel***, ízlésesen beren-
dezett 2-3 ágyas szobákban, fürdô-WC, telefon,
Sat-TV, széf
Tranzitszálláson vissza (1 éj): Firenze környékén
hotel***, igényesen berendezett 2-3 ágyas fürdô-
szobás-WC-s szobákban, telefon, Sat-TV, légkondi-
ciónálás, minihütõ

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos
menüvacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. szeptember 9–16. 179 900 Ft/fô

Félpanziós felár 29 900 Ft/fô/7 vacsora

Egyágyas felár 49 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

Felnôtt pótágykedvezmény 5 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 7 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat és a hajójegyek árát (lásd a 
8-11. oldalon)
a fakultatív kirándulást a Portofinói-félszigetre:
14 900 Ft/fõ (hajójeggyel együtt)
az idegenforgalmi adót (részletek a 5.
oldalon)

Program:
1. nap: Elutazás Veszprémbõl, az OMV-benzinkút-
tól 5:30 órakor. Folyamatos utazás Ausztria cso-
dálatos tájain keresztül Olaszországba rövid
pihenõkkel. Szállás Pisa környékén (3 éj).
2. nap: Reggeli után utazás Cinque Terre csodálatos
vidékére, mely Olaszország legszebb tájai közé tarto-
zik. Az „öt föld” elnevezés öt apró kis falut jelent,
melyek a tenger fölé nyúló sziklákra „tapadnak”.
Felejthetetlen élményt nyújtanak e bájos kis falvak
látványa, melyek az ország legfényképezettebb
településeinek számítanak. Látogatásunk La Spezia
városából indul, itt hajóra szállunk. Legelõször rövid
séta Portovenerében, mely a környék egyik legelra-
gadóbb települése, majd folytatjuk tovább utunkat
az „öt fölrész” felé, és vízrõl csodáljuk a hegyoldalba
épült színes házakkal tarkított apró kis falvakat. Séta
az elragadó településeken (Riomaggiore, Manarola,
Vernazze, Monterosso). Délután vonatra szállunk,
visszatérés La Spezia kikötõjébe, az autóbuszunk-
hoz. (Rossz idõ esetén oda-vissza vonattal járjuk be
a településeket).
3. nap: Reggeli után szabadprogram, illetve egész
napos fakultatív kirándulás az Olasz-Riviéra meseszép
öblei közt megbújó Portofinói-félszigetre. A tengerbe
nyúló négyszög alakú félszigeten elõször Rapallóval
ismerkedünk, séta az elõkelõ pálmasoros tengerparti
sétányon, ahol megcsodáljuk a városka jelképének
számító 17. századi, sziklaszirten álló kis várkastélyt.
Élvezhetjük a part mentén álló lábas házak, elõkelõ
éttermek, bárok, szökõkutak és csodás virágágyások
forgatagát. Ezt követõen hajóra szállunk és a Riviéra
legelegánsabb üdülõhelyére, Portofinoba utazunk.
Öblében egykor halászbárkák, színes csónakok, ma
elsõsorban luxusjachtok szoronganak. Az európai
elit kedvenc találkozóhelyét az egyik legtöbbet fotó-
zott településnek tartják. Séta a kisvárosban, majd
folytatjuk tovább utunkat San Fruttuoso elbûvölõ kis
öblébe. Végül a Paradicsom-öbölben fekvõ mese-
szép kisvárost, Camogli-t keressük fel, melynek festõi
strandja, színes magas tengerparti házsora, sétánya,
annak hangulata sokáig emlékezetes marad.
Figyelem, fakultatív programot már a jelentkezéskor foglal-
ni kell!

4. nap: Reggeli után utazás Elba-szigetére. Komp-
átkelés a szigetre, majd Portoferraio megtekintése. A
kikötõbõl a tengerparton sétálunk a falak közé zárt,
erõdöktõl védett óvárosig. Megtekintjük Napóleon
egykori otthonát, ahol a császár rövid elbai számû-
zetése idején nem szenvedett hiányt kényelemben.
Ezt követõen ellátogatunk Napóleon nyári reziden-
ciájára, a San Martino-i villába, ahol megtekintjük
Bertrand marsall lakosztályát, a galambok termét, a
császár dolgozószobáját és hálószobáját, valamint a
freskókkal díszes egyiptomi termet. Továbbutazás
Marina di Campo-ba, Elba második legnagyobb városá-
ba, mely egy festõi öböl köré épült, kis halászkikötõje
bájos hangulatot kölcsönöz a városnak. Szállás (3 éj).
5. nap: Reggeli után Porto Azzurroba látogatunk,
melyet Elba ékszerdobozaként szoktak emlegetni.
Séta az elragadóan bájos városkában, ahol egy-
mást váltják a mediterrán villák, kávézók, üzletek,
halászbárkák. Ellátogatunk az ásványbánya múze-
umba is, mely a sziget bányászatának történelmét
mutatja be, s ezenkívül ásványgyûjteménnyel is
rendelkezik. Ezt követõen helyi édesség és borkós-
toló, majd szabadidõ. Délután visszatérés a szál-
lásra, pihenés, fürdési lehetõség. 
6. nnap: Reggeli után fakultatív hajókirándulás a
sziget felfedezésére. Útközben megcsodálhatjuk a
sziget festõi öbleit, természeti kincseit, ásványki-
termelõ helyeit. Az ebéddel egybekötött program
során fürdõzésre is lesz lehetõség.
7. nap: Reggeli után búcsú Elba-szigetétõl és
visszatérés a szárazföldre. Utunk elõször Pisába
vezet, mely hosszú ideig Itália tengeri köztársasága
volt. Pisát leginkább a Dóm terével azonosítják, hiszen
az itt fogadó látvány, a stílusok egysége mindenkit
elkápráztat. A keresztelõkápolna és a dóm megte-
kintése. A déli órákban Poggio-ba egy tipikus toszkán
olaj- és bortermelõ farmra látogatunk, ahol megkós-
toljuk a finom toszkán sonkát, olajbogyót, bort és
egyéb helyi jellegzetes ételeket miközben szemünk
elé tárul a fenséges toszkán szõlõs dombok látványa.
Szállás Firenze környékén (1 éj).
8. nap: Reggeli után hazautazás Ausztrián keresztül
rövid pihenõkkel. Megérkezés Veszprémbe az OMV-
benzinkúthoz az esti órákban.
A programok sorrendje felcserrélõdhet!

Cinque Terre, azaz az Öt Föld, Genovától dél-keletre, a Ligur-tenger mentén elterülõ 18 kilométer hosszú
lenyûgözõ sziklás parti szakasz, ami része az UNESCO kulturális világörökségének. Fantasztikus élmény
nyújt a tenger, a drámai sziklák, a sziklákra döbbenetes formában ráépült falvak izgalmas harmóniája,
öblök, strandok, a partvonalat kísérõ hegyvonulatok a szõlõs kertekkel, olívafákkal borított teraszok. A
környék másik gyöngyszeme Elba-szigete, mely a toszkán partok mentén húzódó szigetvilág legnagyob-
bik és legismertebb szigete leírhatatlan szépségû leanderekkel, fügefákkal, eukaliptuszokkal. Természeti
szépségén kívül hírnevét Napóleon is öregbíti, akinek számos emlékébe botlunk a szigeten.
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Portoferraio

San Martino, Napoleon villa



6 nap / 5 éjszaka

Elhelyezés
Firenze környékén (3 éj): hotel****, igényesen
berendezett 2-3 ágyas fürdôszobás-WC-s szobák-
ban, telefon, légkondicionálás, TV, minihûtõ,
úszómedence
Trasimeno-tó környékén (2 éj): hotel***, ízlésesen
berendezett 2-3 ágyas szobák, fürdõ/WC,
hajszárító, telefon, Sat-TV, légkondiciónálás,
minibár, széf, úszómedence

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos
menüvacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. szeptember 24–29. 124 900 Ft/fô

Félpanziós felár 24 900 Ft/fô/5 vacsora

Egyágyas felár 42 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

Felnôtt pótágykedvezmény 3 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 5 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetõ és helyi idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8-11. oldalon)
a fakultatív kirándulást Pisaba és Luccaba: 
12 900 Ft/fõ + belépõk
az idegenforgalmi adót a Trasimeno-i-tónál és
Firenzében (részletek a 5. oldalon)

Program:

1. nap: A csoport reggel 5.45 órakor indul Veszprém-
bõl, az OMV-benzinkúttól. Utazás rövid pihenõk-
kel Ausztrián keresztül Olaszországba. Útközben
városnézés a Pó-síkság fõvárosában, Ferraraban,
mely, hajdan a reneszánsz fõvárosa volt, ahol szá-
mos költõ ill. Janus Pannonius is megfordult. Sétánk
során megcsodálhatjuk a reneszánsz palotákat,
Ferrara gyönyörû székesegyházát, ill. a tekintélyt
parancsoló Este család várát. Továbbutazás a
Firenze környéki szállásunkra (1 éj).
2. nap: Reggeli után egész napos városnézés Tosz-
kána fõvárosában, Firenzében helyi magyar idegen-
vezetõnkkel. Az Arno folyó két partján elterülõ vá-
rost hosszú ideig a Medici család uralta. A várost a
„reneszánsz bölcsõjeként” is emlegetik, melynek
történelmi belvárosát az UNESCO a Világörökség
részévé nyilvánította. Megtekintjük a Santa Croce-
templomot, az impozáns dómot (kivülrõl) és keresz-
telõkápolnát (kivülrõl), a Piazza della Signoria teret
és a Ponte Vecchio-t. A látnivalók megtekintése után
szabadprogram, illetve lehetõség nyílik a város
panorámájában gyönyörködni a harangtoronyból ill.
a kupola tetejérõl, vagy megtekinteni a világhírû
Uffizi képtárat. A késõ délutáni órákban tovább-
utazás szálláshelyünkre a Trasimeno-tó partjára (2 éj).
Figyelem: az Uffizi képtárat már jelentkezéskor
foglalni keell (korlátozott létszám)!
3. nap: Reggeli után utazás Umbria tartomány
leghíresebb városaiba. Városnézésünket Szent
Ferenc, a ferences rend megalapítójának városában,
Assisiben kezdjük. A 400 m magasságban, a domb-
oldalban fekvõ város leghíresebb látnivalója a Szent
Ferenc-bazilika, ahol a szent sírja ill. csodálatos Giotto
freskók láthatóak. Majd séta és szabadidõ az óváros
zegzugos kis utcáin. Továbbutazás a tartomány
fõvárosába, az etruszkok által alapított Perugiaba. A
csodálatos fekvésû középkori város látnivalóinak
(Szent Lõrinc-katedrális, Nagy Szökõkút, városháza,
Pénzváltók Kollégiuma, egyetem, stb.) megtekintése,
majd szabadidõ. Délután visszatérünk szálláshe-
lyünkre, szabadprogram illetve fürdési lehetõség a
tóparton vagy a szálloda medencéjében.
4. nap: Reggeli után utazás Toszkána legszebb és
legérdekesebb városaiba. Városnézésünket Siena-
ban kezdjük, melyet Európa legnagyszerûbb

gótikus városának tartanak. A történelmi belváros
lenyûgözõ épületeinek (Piazza del Campo fõtér,
Városháza, dóm, stb.) megtekintése majd szabad-
idõ. Kora délután látogatás San Gimignano-ba,
ahol tökéletes állapotban maradtak fenn a közép-
kori építészet emlékei, a városfal, a 13-14. századi
lakóházak, templomok és paloták tornyai. A közép-
korban minden gazdagabb családnak külön erõdí-
tett tornya volt, a közel 70-bõl ma még 13 meg-
maradt, ezért méltán hívják a „tornyok városának”.
Tovább utazás Firenze környéki szállásunkra (2 éj).
5. nap: Reggeli után szabadprogram vagy eegész
napos fakultatív kirándulás Toszkána kiemelkedõ
városaiba. Utunk elõször Pisába vezet, mely hosszú
ideig Itália tengeri köztársasága volt. Pisát leginkább a
Dóm terével azonosítják, hiszen az itt fogadó látvány,

a stílusok egysége mindenkit elkápráztat. A
keresztelõkápolna és a dóm megtekintése, majd
szabadprogram ill. lehetõség a világhírû Ferde-torony
„megmászására“. Délután továbbutazás a legszebb
tájakon át a híres toszkán bortermõ vidékre, ahol
borkostoló keretén belül megismerhetjük a jelleg-
zetes toszkán borokat és ételeket. Végül Puccini
városába, Luccaba látogatunk. Az impozáns rene-
szánsz falak között rejtõzõ belváros látnivalóinak (Szt.
Márton-székesegyház, óváros szûk sikátorai, Puccini-
ház, stb.) megtekintése. A város különlegessége még
a Piazza Anfiteatro, egy nagy ovális tér, melynek háza-
it egy ókori amfiteátrum alapjaira emelték. Figyelem,
fakultatív programot már a jelentkezéskor foglalni kell!
6. nap: Reggeli után hazautazás rövid pihenõkkel.
Megérkezés Veszprémbe az OMV-benzinkúthoz
az esti órákban.
A programok sorrendje felcserélõdhet!

Toszkána és Umbria hamisíthatatlan hangulatba ringat minden utazót. Toszkánából indult hódító útjára
a reneszánsz, az etruszkok egykori földjén született és alkotott Dante, Leonardo da Vinci, Michelangelo
és Boticelli. Toszkána hullámzó dombjai, termékeny szõlõültetvényei, olajfaligetei és a Chianti szelid völ-
gye a toszkán tartomány pazar látványosságai. Itália zöld szíveként becézett Umbria pedig a ter-
mészetjárók paradicsoma, de kulturális kincsekbõl itt sincs hiány, vegyük akár a hegytetõre épült városok
girbegurba ódon utcáit és mûemlékeit, vagy Szent Ferenc hagyatékát Assisiben.

San Gimignano

Pisa

26

Siena



8 nap/7 éjszaka

Elhelyezés
Tranzitszáláson: Riminiben (1-1 éj): hotel***, ízlés-
esen berendezett 2-3 ágyas szobákban, fürdõ-WC,
telefon, Sat-TV
Bari környékén (5 éj): hotel****, igényesen beren-
dezett 2-3 ágyas szobákban, fürdõ-WC,
hajszárító, telefon, Sat-TV , minibár, széf, wifi

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos
menüvacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. május 21–28. 169 900 Ft/fô

Félpanziós felár 29 900 Ft/fô/7 vacsora

Egyágyas felár 42 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

Felnôtt pótágykedvezmény 5 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 7 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetõ és helyi idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat és a hajójegyek árait 
(lásd a 8-11. oldalon)
a fakultatív kirándulás Lecce-be és Bariba: 
14 900 Ft/fõ + belépõk
az idegenforgalmi adót (részletek a 5.
oldalon)

Program:

1. nap: Elutazás Veszprémbõl, az OMV-benzinkútról
5:30 órakor. Utazás Ausztrián keresztül Olaszország-
ba rövid pihenõkkel. Szállás Riminiben (1 éj).
2. nap: Reggeli után folytatjuk utunkat dél felé. Útköz-
ben ellátogatunk Raffaelo szülõvárosába, Urbinoba. A
dombra épült város szûk utcáin sétálva mindenhol az
Urbinoi hercegség nyomait találjuk. Megtekintjük a
város történelmi központját (Palazzo Ducale és dóm –
kívülrõl, Raffaello szülõháza, városfalak), mely az 
UNESCO-világörökség része. Továbbutazás Puglia tar-
tományba, szállás Bari környékén (5 éj).
3. nap: Reggeli után felfedezzük a környék gyöngysze-
meit. Legelõször a Gargano-félszigetre utazunk, Monte
San Angeloba, a város fõ látnivalója a Monte
Sant’Angelo-szentély. A keresztény hagyományok sze-
rint az itt található barlangban több alkalommal is
megjelent Mihály arkangyal. A szentélyt  I. Anjou Károly
építette. Követlezõ állomásunk Castel del Monte. A
várat II. Frigyes építtette a 13. században, különleges
nyolcszögletû alaprajza miatt „Puglia kõkoronájaként”
említik. A vár építészeti különlegessége és szépsége okán
is az UNESCO világörökség része, hogy pontosan milyen
okból építtette a császár, nem tudni, ezzel kapcsolatban
számos rejtély látott már napvilágot. Útban visszafelé a
szállásra megcsodáljuk Tranit, Puglia tartomány egyik
gyöngyszemét. A város aranykorára a tengerparton talál-
ható San Nicola Pellegrino katedrális emlékeztet, mely az
apuliai romantika kiemelkedõ alkotása.
4. nap: Reggeli után a dombtetõre épült Osstuniba
látogatunk, melyet a legszebb pugliai városok
között emlegetnek, fehérre festett falai messzirõl
ragyognak a dél-olasz napsütésben. Óvárosában
keskeny utcák és sikátorok kanyarognak, látnivalói
közül kiemelkedik a gyönyörû, homokszín katedrális
és a püspöki palota díszes épülete.  Ellátogatunk egy
helyi olívagazdaságban, ahol kóstolási és vásárlási
lehetõség is nyílik a helyi termékekbõl. Ezt követõen
a Trullik mesevilágába utazunk. A szõlõvel és olajfa-
ligetekkel borított alacsony dombságból kis fehér
süvegekként emelkednek ki ezek a hagyományos
kúpos tetejû házak, melyek közül sokat máig is lak-
nak. Alberobellot tekintjük „a trullik Hollóköjének”
ahol ezek a kunyhók évszázadok óta õrzik idõtlen
szépségüket. Séta az UNESCO-Világörökség része-
ként álló õsi történelmi magban, majd szabadidõ,
vásárlási lehetõség a kis üzletekben, kézmûves

mûhelyekben. Végül látogatást teszünk egy helyi
borgazdaságban, ahol kóstolási és vásárlási
lehetõség is nyílik a helyi termékekbõl.
5. nap: Reggeli után szabadprogram, vagy egész
napos fakultatív kirándulás az olasz csizma legdélibb
pontjára. Legelõször Lecce városát keressük fel,
melynek városképét számos barokk épület uralja. A
gazadagon díszített építészeti stílusnak a geológiai
adottságok is segítettek, hiszen a leccei mészkõ puha
és könnyen megmunkálható, így sikerült aprólékos
részletekkel teli homlokzatokat készíteni. Délután
visszatérve Bariba, megtekintjük Puglia tartomány
fõvárosát, mely egyben Dél-Itália második leg-
nagyobb városa. Bari egyike volt Európa legjelentõ-
sebb keresztény központjainak, miután a 11. század
végén Szent Miklós ereklyéit a városba hozták. Séta
az óvárosban, mely labirintusszerû, rendszertelenül
szerteágazó utcácskákkal rendelkezik, Szent Miklós
és Szent Szabinus bazilikák megtekintése, melyek az
apuliai romantika kiemelkedõ alkotásai.
6. nap: Reggeli után utazás Materába, a Föld egyik
legszebb és legérdekesebb világörökségének színhe-
lyére. Materra a 2. világháború után lett igazán
ismert, miután Carlo Levi, olasz polihisztor könyvé-
ben felhívta a figyelmet arra, hogy itt bizony embe-
rek még barlangokban laknak, az állataikkal közös
„szobákban“, áram, ivóvíz és csatorna nélkül. Ezek a
barlanglakások legalább nyolcszáz éve léteznek
Materában, ahol a helyi szegények, fõleg parasztok
éltek az évszázadok során, amíg az 1950-es években
az olasz kormány át nem költöztette õket rendes
házakba. Az olasz kisváros barlanglakásai olyan han-
gulatot árasztanak, mintha 2000 évet vissza-
mentünk volna az idõben. Majd Puglia tartomány
egykori fõvárosát, Altamurát tekintjük meg, melynek
ovális alakú óvárosa egy domb tetején alakult ki.
Sétánk során megtekintjük a Dóm-teret, a híres kated-
rálissal, illetve az impozáns városházával. Az óváros
többi része zegzugos, labirintusszerû, jellegzetessé-
ge még a közös udvarok, az úgynevezett „claustrik”.
7. nap: Reggeli után búcsú Pugliától, majd utazás
vissza Közép-Itáliába. Megérkezés Riminibe a
délutáni órákban, jó idõ esetén fürdési lehetõség.
Szállás Riminiben (1 éj)
8. nap: Reggeli után hazautazás rövid pihenõkkel
Ausztrián keresztül. Megérkezés Veszprémbe, az
OMV-benzinkúthoz az esti órákban.
A programok sorrendje felcserélõdhet!

Az „olasz csizma sarkán” végighúzódó Puglia tartomány rendkívül színes és változatos látnivalói ellenére még
nem tartozik a tömegturizmus célpontjai közé, ezért igazi, háborítatlan olasz hangulat uralkodik itt. A vidéket
olajfaligetek és szõlõbirtokok tarkítják, a kisvárosok keskeny utcáin számtalan érdekes látnivalót fedezhetünk
fel, és lépten-nyomon a hagyományos olasz konyha remekeibe botlunk.
Fedezze fel velünk Lecce, a „rózsaszín város” barokk emlékeit, a Világörökség részeként számon tartott
Alberobello trulloit, Matera sziklába vájt házait és a görög stílusra emlékeztetõ Ostuni fehérre meszelt, cso-
dálatos óvárosát! Sütkérezzen a májusi napsütésben, élvezze a tengert és a Dolce Vitát!
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10 nap / 9 éjszaka

Elhelyezés
Tranzitszálláson oda (1éj): Velence környékén, vissza
(1éj): Firenze környékén hotel****, igényesen beren-
dezett 2-3 ágyas szobákban, fürdõ-WC, telefon, Sat-
TV, légkondicionálás, hûtõ, széf, wifi.
Róma keleti részzén (1 éj): hotel***, igényesen
berendezett 2-3 ágyas szobákban, fürdõ-WC, tele-
fon, Sat-TV, légkondicionálás, minibár, wifi
Sorrentóban (6 éj): hotel***, ízlésesen berendezett 
2-3 ágyas fürdôszobás-WC-s szobákban, Sat-TV,
légkondicionálás, wifi. A szállodához wellness rész-
leg (jacuzzi - ingyenes, illetve gõzfürdõ, szauna, 
massage - térítés ellenében) is tartozik.
Ellátás
Bôvített kontinentális reggeli ill. fakultatív 3-fogásos
menüvacsora (Sorrentóban menüválasztásos), 
odaútban a tranzitszálláson csak reggeli
Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)
Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)
Idôpontok Részvételi díj
2020. június 19–28. 179 900 Ft/fô
2020. július 24–augusztus 2. 179 900 Ft/fô
2020. augusztus 28–szeptember 6. 179 900 Ft/fô
Félpanziós felár 34 900 Ft/fô/8 vacsora
Egyágyas felár 55 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 10 000 Ft/fô
Gyermek pótágykedvezmény (12 évig)

20 000 Ft/fô
Tengerre nézõ szoba felára 11 900 Ft/fõ/6 éj
(csak Sorrentóban)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 9 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
a csoportvezetõ és a helyi idegenvezetôk költségeit
Rómában, buszunk belvárosi közlekedésének
engedélyét

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat és a hajójegyek árait
(lásd a 8-11. oldal)
a fakultatív kirándulás árát Amalfiba 14 900 Ft/fõ + belépõk
az idegenforgalmi adót (részletek a 5. oldalon)

Program:

1. nap: A csoport reggel 5.45 órakor indul Veszp-
rémbôl, az OMV-benzinkúttól. Utazás Ausztrián
keresztül. Érkezés a Velence környéki szállásra a
kora délutáni órákban (1 éj). Este rövid városnézés
Velencében (Szent Márk tér, Dózse-palota, Sóhajok
hídja, Canal Grande).
2. nap: Továbbutazás az Appenninek csodálatos tá-
jain keresztül Rómába. Érkezés után ismerkedés Ró-
mával helyi magyar idegenvezetõnkkel (Szent Péter-
bazilika, Pantheon - kívülrõl, Navona tér). Szállás
elfoglalása Rómában (1 éj). 
3. nap: Reggeli után a városnézés folytatása Rómában
helyi magyar idegenvezetõnkkel (Forum Romanum,
Capitolium, Velence tér, Victor Emanuelle-emlékmû,
Trevi-kút, rövid szabadprogram, Spanyol lépcsô,
Colosseum). Kora délután továbbutazás Sorrentóba,
a híres császári nyaralóhelyre. Szállás elfoglalása Sor-
rentóban (6 éj). Figyelem: a Colosseum+Forum Romanum
kombinált jegyet már jelentkezéskor foglalni kell (korláto-
zott létszám)!
4. nap: Egész napos szabadprogram. Fürdôzési le-
hetôség a sorrentói tengerparton. 
5. nap: Reggeli után hajókirándulás Capri szigetére,
amit sokan a világ legszebb szigeteként emlegetnek.
Megérkezésünkkor lehetõség van részt venni egy feled-
hetetlen sziget körüli sétahajókázáson, miközben a
vízrõl megcsodálhatjuk Capri természetes szépségét,
szebbnél szebb barlangjait és a Faraglioni sziklákat.
Ezt követõen kisbuszokkal jutunk fel a sziget két
városába, elõbb Capriba, ahol végigsétálunk a híres
Corsón és megtekintjük az Augusztus kertet, majd
Anacapriba látogatunk, ahol megnézzük a sasfészek
kiképzésû és antik tárgyakkal teli Axel Munthe villát,
majd szabadprogram, ill. lehetõség libegõvel feljutni
a Monte Solarora, ahonnan csodálatos körpanoráma
nyílik a szigetre és a Nápolyi öbölre. 
6. nap: Reggeli után a világ legrégebben megmaradt
ókori romvárosába, Pompejibe látogatunk, melyet a
Vezúv pusztított el i. sz. 79-ben és konzerválta az
utókor számára. Majd kirándulás a „gyilkos” tûzhá-
nyóhoz, a Vezúvhoz, a világ egyik leghíresebb, ma is
aktív vulkánjához. A tûzhányó megmászása során fan-
tasztikus kilátás nyílik a nápolyi- ill. sorrentói öbölre.
7. nap: Reggeli után egész nappos fakultatív kirán-
dulás a világhírû Amalfi partszakaszon. Utunk a
kék szalag útvonalon halad, mely Olaszország ta-
lán legfestôibb partszakaszának mondható. Ennek
minden egyes pontjáról lélegzetelállító látvány tárul
elénk. Rövid fényképszünet Positanonál, majd to-
vábbutazás a parton. Kirándulásunk fénypontja
Amalfi, a világhírû Szent András-dóm megtekintése,
majd szabadprogram, fürdési lehetõség. Tovább-
utazás Ravelloba, melynek szépsége számos uta-
zót elkápráztatott. Késõ délután visszatérés a szál-

lásra, pihenés és fürdési lehetõség a tengerparton.
Este fakultatív programlehetôség egy hamisítatlan
délolasz Tarantella esten, ahol megismerjük a
sorrentói félsziget történelmét, kultúráját, táncait
ill. meghallgathatjuk a híres nápolyi dalokat.
Figyelem: A fakultatív kirándulást már a jelentkezéskor
foglalni kell (korlátozott létszám)!
8. nap: A reggeli megérkezést követôen városnézés
Dél-Olaszország fôvárosában, Nápolyban. Elõször
autóbuszos városnézés Nápoly kertvárosában
(Castel Nuovo, Santa Lucia negyed, Castel dell’
Ovo, Posilippo-kilátó) majd séta a belvárosban,
megtekintjük a Plebiscito teret, a királyi palotát, a
csodálatosan elegáns bevásárló csarnokot, a
Galeria Umbertot, a nápolyi operaházat, és
sétálunk a zegzugos sikátorokban is,  melynek
hangulata sokáig emlékezetes marad a turistáknak.
Délután visszatérés a szállásra, pihenés és fürdési
lehetõség a tengerparton.
9. nap: Kora reggeli után hazaindulás. A déli órák-
ban rövid pihenô Orvietóban. Séta az óvárosban,
ill. az Itália csodájának is tartott dóm megtekintése,
majd továbbutazás Pisába. A Csodák terén álló mû-
emlékek: a dóm és a keresztelõkápolna megtekin-
tése, majd gyönyörködés a város jelképének tartott
Ferde toronyban. Szállás Firenze környékén (1 éj).
10. nap: Reggeli után hazautazás Ausztrián ke-
resztül, rövid pihenõkkel. Hazaérkezés Veszprém-
be, az OMV-benzinkúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Itália Európa klasszikus úti célja. Kevés ország várja a turistákat a tájak ilyen változatosságával, de kevés az
olyan ország is, ahol ennyi csodálatos múzeum, képtár tárja látogatói elé több évezred mûkincseit, valamint
az európai kultúrában meghatározó festôk, szobrászok alkotásait. Velence, Róma, Nápoly, Pompeji, Vezúv,
Capri, Orvieto mindegyike önmagában lenyûgözô. Így együtt – mint egy csokor a legszebb virágokból – élet-
re szóló élmény. Hozzá a sorrentói napfény, a tenger varázsa, amely évrôl évre milliókat vonz Olaszországba.
Csatlakozzon Ön is hozzájuk!

Ravello
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11 nap / 10 éjszaka

Elhelyezés
Tranzitszálláson (oda-vissza 1-1 éj): Firenze környékén
igényesen berendezett, 2-3 ágyas szobákban,
fürdõ/WC, telefon, Sat-TV, légkondicionálás, széf,
mini hûtõ
Sorrentóban (3 éj): hotel***, ízlésesen berendezett, 
2-3 ágyas fürdôszobás-WC-s szobákban, Sat-TV
Szicíliában (4 éj): hotel***, ízlésesen berendezett,
2–3 ágyas fürdôszobás-WC-s szobákban
Komphajón (1 éj)): Palermo és Nápoly közötti
útvonalon 2-3 ágyas belsõ kabinokban
Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3 fogásos menü-
vacsora. A komphajón nincs a csoportnak ellátás
(reggeli és vacsora), de van lehetõség fakultatív
étkezésre a komp éttermében.
Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)
Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 6. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. szeptember 23-október 3. 219 900 Ft/fô

Félpanziós felár 32 900 Ft/fô/9 vacsora
Egyágyas felár 65 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 7. oldalon)

Felnôtt pótágykedvezmény 10 000 Ft/fô

Tengerre nézõ szoba felára 14 900 Ft/fõ/6 éj
A részvételi díj tartalmazza:

az autóbusz költségeit (kompátkelésekkel)
a 10 éjszaka szállást és 9 reggelit
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
a csoportvezetõ és a helyi idegenvezetôk költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 10-12. oldalon)
a fakultatív program árát Amalfiba és
Pompeibe: 14 900 Ft + belépõ
a fakultatív program árát az Etnára és
Taorminába: 14 900 Ft/fõ + belépõk + felvonó
az idegenforgalmi adót a körút során (rész-
letek a 7. oldalon)

Program:

1. nap: Elutazás Veszprémbõl, az OMV-benzinkút-
tól 5.45 órakor. Utazás Ausztrián keresztül rövid
pihenõkkel Olaszországba. Szállás Firenze környé-
kén (1 éj).
2. nap: Reggeli után utazás Toszkána fõvárosába,
Firenzébe. A reneszánsz város legszebb mûemlékeinek
(Santa Croce-templom, dóm – kivülrõl, harangtorony,
Piazza della Signoria tér, Ponte Vecchio stb.) megte-
kintése, majd utazás a csodálatos Appenninek-hegyvo-
nulat mentén dél-olaszországi szálláshelyünkre. (3 éj).
3. nap: Reggeli után szabadprogram illetve egész
napos fakultatív kirándulás a Sorrentói-félsziget
egyik legcsodálatosabb kisvárosába, Amalfiba, mely
a kék szalag útvonalon halad és a világ talán leg-
festõibb partszakaszának is mondható. Rövid
fényképszünet Positanonál, majd továbbutazás a
parton. Kirándulásunk fénypontja Amalfi, a világ-
hírû Szent András-dóm megtekintése, majd szabad-
program. Délután a világ legrégebbi romvárosába,
Pompejibe látogatunk, melyet a Vezúv pusztított el
i.sz. 79-ben és konzerválta az utókor számára.
Figyelem: A fakultatív kirándulást már a jelentkezéskor
foglalni kell (korlátozott létszám)!
4. nap: Reggeli után hajókirándulás Capri szigetére,
amit sokan a világ legszebb szigeteként emlegetnek.
Megérkezésünkkor lehetõség van részt venni egy feled-
hetetlen sziget körüli sétahajókázáson, miközben a
vízrõl megcsodálhatjuk Capri természetes szépségét,
szebbnél szebb barlangjait és a Faraglioni sziklákat.
Ezt követõen kisbuszokkal jutunk fel a sziget két
városába, elõbb Capriba, ahol végigsétálunk a híres
Corsón és megtekintjük az Augusztus kertet, majd
Anacapriba látogatunk, ahol megnézzük a sasfészek
kiképzésû és antik tárgyakkal teli Axel Munthe villát,
majd szabadprogram, ill. lehetõség libegõvel feljutni
a Monte Solarora, ahonnan csodálatos körpanoráma
nyílik a szigetre és a Nápolyi öbölre. 
5. nap: Reggeli után utazás a festõi Campania és
Calabria tartományokon keresztül Szicíliába. Komp-
átkelés a Messinai-szoroson. Megérkezve Szicíliába
rövid városnézés Messinában (dóm, harangtorony,
Orion-kút, városháza), majd továbbutazás a Taor-
mina környéki szállásunkra. (3 éj).
6. nap: Reggeli után fakultatív kiránddulás Szicília
egyik leglátványosabb részéhez, az Etnához, mely
Európa legjelentõsebb és legnagyobb mûködõ vul-
kánja. Délután ismerkedés Szicília egyik legelraga-
dóbb kisvárosával, Taorminával. Séta a hangulatos
óvárosban, melynek hangulatos teraszairól csodá-
latos kilátás nyílik a Jón-tenger partszakaszára.
Látogatás a híres görög-római színházhoz, mely
Csontváryt is megihlette. Figyelem: A fakultatív kirán-
dulást már a jelentkezéskor foglalni kell!
7. nap: Reggeli után a keleti part legérdekesebb városá-
ba, Siracusába utazunk, az antik görög kultúra egyik
legjelentõsebb városába. A szigetvárosnak is nevezett
Siracusa legfontosabb látnivalóinak (ásatási terület:
amfiteátrum, II. Hieron áldozati oltára, Dionüszosz füle,
görög-színház) megtekintése, majd végigsétálunk
Siracusa legendás óvárosának, Ortügiának zegzugos
utcáin, mely félsziget a tengerpart mentén helyezkedik
el. Délután visszatérés a szálláshelyre, szabadidõ.

8. nap: Reggeli után utazás Közép-Szicílián át Piazza
Armerinába. Legérdekesebb látnivalója a Villa Casale,
ahol a látogatók kb. 4000 m2-es csodaszép, színes,
teljesen ép állapotban fennmaradt mozaikokban gyö-
nyörködhetnek. Ezt követôen az antik templomok
városába, Agrigentóba, a híres Templomok-völgyébe
utazunk. Megcsodálhatjuk az ókor 7 görög templo-
mának romjait, továbbutazás a Palermó környéki
szálláshelyünkre  (1 éj).
9. nap: Reggeli után kirándulás Palermóba, melyet
Szicília fôvárosának is neveznek. Legelõször a közeli
Monreale városkát keressük fel, mely a normann kori
Szicília legszebb székesegyházával és mozaikjaival
büszkélkedik, majd visszatérve Palermóba, a város
legfôbb látnivalóinak megtekintése (Normann Palota,
Palatinus kápolna, Porta Nuova, dóm,  Teatro Massimo,
kikötõ). Délután szabadidõ, vásárlási lehetõség. Este
behajózás Nápoly felé, éjszaka a komphajón.
10. nap: A reggeli megérkezést követôen város-
nézés Dél-Olaszország fôvárosában, Nápolyban.
Elõször autóbuszos városnézés Nápoly kertvá-
rosában (Castel Nuovo, Santa Lucia negyed, Castel
dell’ Ovo, Posilippo-kilátó) majd séta a belváros-
ban, megtekintjük a Plebiscito teret, a királyi
palotát, a csodálatosan elegáns bevásárló csar-
nokot, a Galeria Umbertot, a nápolyi operaházat,
és sétálunk a zegzugos sikátorokban is, melynek
hangulata sokáig emlékezetes marad a turistáknak.
Továbbutazás Orvietoba, séta az óvárosban ill. az
„Itália csodája“-ként számon tartott dóm megte-
kintése. Szállás Firenze környékén (1 éj). 
11. nap: Reggeli után hazautazás Ausztrián ke-
resztül rövid pihenôkkel. Megérkezés Veszprémbe,
az OMV-benzinkúthoz az esti órákban.
A programok ssorrendje felcserélõdhet!

Középkori, keskeny és kacskaringós utcácskák magasában száradó ruhák, mélykék tenger, csábító teraszok,
pálmák és kaktuszok, citromfák, napfényes tengerpart, füstölgô vulkánok, barátságos emberek… Szicília. A
történelem és a kultúrák keveréke, észak és dél, kelet és nyugat találkozása. Szicíliába menni nem a maffia
miatt veszélyes, hanem azért, mert utána egész életünkben visszakívánkozunk.

Siracusa, dóm
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7 nap / 6 éjszaka

Elhelyezés
Tranzitszálláson (oda-vissza 1-1 éj): hotel****
Innsbruck környékén, kényelmes, 2-3 ágyas, fürdô-
szobás-WC-s szobákban
Svájcban: - Vierwaldstädtersee partján (2 éj) és
Leysin környékkén (2 éj): festõi környezetben fekvõ
hotelek*** ízlésesen berendezett, 2-3 ágyas szobák,
fürdõ/WC, telefon, kábel TV (tóra nézõ szoba foglalása
lehetséges a Vierwalsdtattersee partján fekvõ szálláson)

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos menü-
vacsora 

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpontok Részvételi díj
2020. június 3–9. 159 900 Ft/fô
2020. július 1–7. 159 900 Ft/fô
2020. augusztus 2–8. 159 900 Ft/fô

Félpanziós felár 29 900 Ft/fô/6 vacsora
Egyágyas felár 46 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 9 900 Ft/fô
Tóra nézõ szoba felára (Vierwaldstädtersee)

3 900 Ft/fõ/2 éj
A részvételi díj tartalmazza:

az autóbusz költségeit
a 6 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást
az idegenvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat és a hajójegy árát 
(lásd a 8–11. oldalon)
a fakultatív kirándulás árát a Mont Blanc-ra és
Genfbe: 14 900 Ft + belépõk + felvonó költsége

Figyelem!
Abban az esetben, ha az útviszonyok nem teszik lehetõvé
a hágókon való átkelést, az utat az alagutakon (Alberg,
Gotthard) keresztül folytatjuk.

Program:

1. nap: Elutazás 5.30 órakor Veszprémbôl, az OMV-
benzinkúttól. Utazás a salzkammerguti tavakhoz,
ahol a Wolfgangsee gyöngyszemével, St. Wolfgang-
gal ismerkedünk meg. A festôi kisváros megtekintése
után továbbutazás az Innsbruck környéki szállá-
sunkra (1 éj).
2. nap: Reggeli után utazás tovább az Arlberg hágón
keresztül Liechtenstein érintésével Svájcba. A Rajna
völgyében haladva érjük el a világhírû Via Malát, mely
szurdok 3000 méter magas hegycsúcsok között
helyezkedik el, majd rövid pihenõ az észak-olas-
zországi tavaknál fekvõ Luganóban, ahol lehetõség
nyílik a közeli Svájc-miniatúra megtekintésére is.
Luganóból az utunk a lélegzetelállító Gotthard-hágón
keresztül vezet a Luzern-Vierwaldstattersee környéki
szállásunkra (2 éj).
3. nap:: Reggeli után Európa legbõvizûbb vízeséséhez,
a schaffhauseni Rajna-vízeséshez látogatunk el, majd
utazás Zürichbe, Svájc legnagyobb városába. Séta a
belvárosban (Grossmünster, Fraumünster, városháza,
Bahnhofstrasse…). Délután Svájc egyik legszebb
fekvésû taván, a Vierwaldstätterseen hajókázva Svájc
leghangulatosabb városába, Luzernbe érkezünk, ahol
a város legfõbb nevezetességeit tekintjük meg
(Oroszlános emlékmû, fedett fahíd, városháza,
Hofkirche).
4. nap: Reggeli után utunk a Berni-Alpok leg-
csodálatosabb hegycsoportjába (Jungfrau–Mönch–
Eiger) vezet, mely Európa talán legkülönlegesebb
gleccservölgye és a közel 4000 m magas hegyekkel kör-
bevett lauteerbrunneni völgyben helyezkedik el, melynek
kilátóiból – amit egy fogaskerekû vasúttal közelítünk
meg – csodálatos panoráma tárul az idelátogatók elé.
Utunk a Trümmelbach-gleccservízeséshez vezet
tovább. Délután Gstaadba látogatunk, a milliomosok
közkedvelt üdülõparadicsomába, melynek szépsége
többek között Roger Moore-t ill. Diana hercegnõt is
megihlette. Folytatjuk tovább utunkat a Francia Svájc
irányába, szállás a Coll de Moss hágón, Leysin
környékén (2 éj).
5. nap: Reggeli után szabadprogram, pihenés a

Dents du Midi-hegy lábánál fekvõ hotel****-ban,
illetve fakultatív kirándulás a „francia Svájcba””.
Utunk a franciaországi Chamonix-ba, a Mont Blanc
híres turistaparadicsomába vezet. A városkából
drótkötélpálya segítségével közelítjük meg konti-
nensünk legmagasabb, turisták által is elérhetõ
hegycsúcsát a 3842 m magas Aiguille du Midi-t,
ahonnan lélegzetelállító látvány tárul elénk. Délután
Nyugat-Európa legnagyobb tava, a Genfi-tó men-
tén haladva Genfbe érkezünk. Ismerkedés a város
látnivalóival (Kálvinista katedrális, Reformáció
emlékmûve, városháza, Nemzetek Palotája, stb.),
majd rövid szabadprogram a városban.
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelentkezéskor
foglalni kell!
6. nap: Reggeli után utazás Svájc fõvárosába,
Bernbe. A hangulatos belváros megtekintése (Óra-
torony, Medveárok, városháza, Münster, Parlament),
mely az UNESCO-világörökség részét képezi. Tovább
utazás a Zürichi-tó mentén Liechtensteinbe. Séta
Vaduzban, a miniállam fõvárosában, majd utazás az
osztrák Alpokon át az Innsbruck környéki szállásra (1
éj).
7. nap: Reggeli után Innsbruckban, Tirol
fõvárosában teszünk látogatást. Séta és lovasko-
csikázás az óvárosban, majd folytatjuk tovább
utunkat hazafelé. Megérkezés Veszprémbe, az
OMV-benzinkúthoz a késõ esti órákban.
A programok sorrendje felcserélõdhet! 

Svájcot sokan csak óráiról és csokoládéjáról ismerik, de nem tudják róla, hogy micsoda kulturális és ter-
mészeti kincsekkel rendelkezik. Ezenkívül a pénzügyi világ és a bankok hazája. Csodás hegyei, sípályái,
történelmi városai, mesebeli kis falvai, tavai és gazdag hagyományai vonzzák a turisták sokaságát. A sajá-
tos kultúrával rendelkezô országban a magyar látogatónak azonnal feltûnik az utcák és a levegô tisztasá-
ga, a kitûnô infrastruktúra, valamint a turizmusból élôk elôzékenysége, udvariassága.

Genf

Mont Blanc
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5 nap / 4 éjszaka

Elhelyezés
Innsbruck környékén (4 éj), csodálatos
környezetben fekvõ alpesi hotel****, igényesen
berendezett 2-3 ágyas szobákban, fürdõ/WC,
hajszárító, telefon, Sat-TV, wifi

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos menü-
választásos vacsora helyi specialitásokkal és
salátabárral

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. július 31–augusztus 4. 112 900 Ft/fô

Félpanziós felár 24 900 Ft/fô/4 vacsora 
Egyágyas felár 25 900 Ft/fô/4 éj
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit 
az 4 éjszakát alpesi szállodában, reggelivel
a felsorolt programokat 
a sztornó biztosítást
a csoportvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldalon)
a fakultatív kirándulás árát a Grossglocknerre
és Krimml-vízeséshez: 14 900 Ft/fõ + belépõk

Program:

1 nap: Indulás 5.30-kor Veszprémbõl, az OMV-ben-
zinkúttól. Utazás az osztrák Alpok legszebb tájain
keresztül Ausztriába. Délután megérkezés
Innsbruckba, Tirol fõvárosába. Séta és lovasko-
csikázás az óvárosban. Ezt követõen utazás szál-
láshelyünkre, a Brenner-hágó tövében lévõ, csodá-
latos környezetben fekvõ alpesi szállodához (4 éj).
2 nap: Reggeli után a Brenner-hágón keresztül a
Dolomitok csodálatos világába utazunk. Utunk elsõ
állomása, a Pordói-hágó, ahol lehetõség nyílik kabi-
nos felvonó segítségével feljutni a 2950 m magas
Sasso Pordoira. Ezt követõen folytatjuk utunkat a
Nagy Dolomitok országútján, 2000–3000 m magas
hegyóriások között, a Karer-hágón keresztül Dél-
Tirolba. Megérkezés Meranoba a kora délutáni
órákban. A város a 19. században tett szert jelen-
tõségre, amikor csodálatos klímája miatt igen ked-
velt üdülõváros lett az európai arisztokraták
körében, többek között a Habsburg császárné, Sisi
is sokat tartózkodott itt. Séta a megkapóan szép,
mediterrán városban, majd ellátogatunk a közelé-
ben fekvõ Trautttmansdorff kastélyhoz. Séta a sze-
met gyönyörködtetõ, egzotikus szépségû kastély-
parkban, melyet 2005-ben „Olaszország legszebb
kertjének” választottak. Visszatérés a szállodába.
3 nap: Reggeli után az Inn völgyébe látogatunk, ahol
legelõször a gyönyörû fekvésû Tratzberg várát tekintjük
meg, mely Európa egyik legszebb reneszánsz kastélya.
Császárok, lovagok és a Tratzberg kastély egykori tulaj-
donosai mutatják be az eredeti bútorokkal beren-
dezett, több mint 500 éves kastélyt. Ezt követõen
Wattensbe látogatunk, ahol megtekintjük a csodálatos
Swarovski kristály-kiállítást. Délután visszatérünk szállá-
sunkra, szabadprogram, ill. fakultatív programle-
hetõség nyílik egy felejthetetlen alpesi kisvonatozásra a
„Stolz Express”-en. Ennek során Wipptaal legvarázs-
latosabb és leglátványosabb pontjait keressük fel,
ahonnan pazar kilátás nyílik a környezõ hegycsúcsokra.
A kisvonatozás után visszatérünk a szállodába.

4 nap: Reggeli után szabadidõ, pihenés a festõi
környezetben fekvõ szállodában, illetve fakultatív
kirándulás az osztrák Alpok hegyóriásai, vízesései
és tavai világába. Ausztria leghíresebb alpesi útját,
a Grossglockner Alpenstrasset közelítjük meg. Elsõ
állomásunk Heiligenblut, ahol megtekintjük a Szt.
Vince-templomot, itt õrzik Krisztus vérét, ahonnan
a település a nevét kapta. Ezt követõen a híres
Ferenc József-kilátónál tartunk pihenõt, ahonnan
megcsodálhatjuk az alattunk fekvõ gleccserfolyót
és gyönyörködhetünk a változatos alpesi virágok-
ban. Ismét szerpentinek és vízesések mentén
érkezünk a Krimml-vízeséshez, ahol rövid
fotószünet. A Gerloss-hágón keresztül visszatérés
a szállodába. Figyelem: a fakultatív kirándulást már a
jelentkezéskor foglalni kell!
5 nap: Reggeli után hazautazás, útközben Tirol
egyik legérdekesebb városát, Kufsteint tekintjük
meg, melyet a történelembõl is jól ismerünk, hiszen
várában Kazinczy és Wesselényi mellett Rózsa
Sándor is raboskodott. A kufsteini vártúra után ha-
zaindulás az Inn völgyén át Salzburg-Graz útvo-
nalon, rövid pihenõkkel. Hazaérkezés Veszprémbe,
az OMV-benzinkúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Tirol Ausztria harmadik legnagyobb tartománya és egyben a legtöbb látogatót Ausztriába vonzó térség.
Lélegzetelállító természeti adottságai és sok programlehetõséget kináló fekvése miatt mind télen, mind a
nyári szezonban ideális úti cél. A tiroli hegység egyedülálló festõi tája, amelyet zöldellõ rétek és nagy kiter-
jedésû legelõk váltanak fel, felejthetetlen élményt nyújt az idelátogatónak. A havasi legelõk virágpompá-
ja éles ellenpontja a Dolomitok kopár sziklavilágának. A számos természeti szépség mellett Tirol nagy
történelmi múlttal rendelkezõ városokkal, kellemes atmoszférával, rendkívüli vendégszeretetével is vonz-
za az idelátogatókat. Legyen ennek részese Ön is!

Heiligenblut

Wattens



6 nap / 5 éjszaka

Elhelyezés
Ruhpoldingban (5 éj): ízlésesen berendezett,  bajor
stílusban épült alpesi panziókban, 2-3 ágyas szobák-
ban, fürdô/WC, telefon, Sat-TV, wifi

Ellátás 
Bõvített kontinentális reggeli ill. fakultatív 3-fogá-
sos menüvacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpontok Részvételi díj
2020. május 26–31. 109 900 Ft/fô
2020. augusztus 18–23. 109 900 Ft/fô

Félpanziós felár 24 900 Ft/fô/5 vacsora
(a bajor vacsoraesttel együtt)

Egyágyas felár 19 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit 
az 5 éjszakát alpesi panziókban, reggelivel
a felsorolt programokat 
a sztornó biztosítást
a csoportvezetô és a helyi (salzburgi)
idegenvezetô költségeit
a Chiemgau vendégkártyát (ingyenes szolgál-
tatások Ruhpoldingban)

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldalon)
a hajójegyek árát
a fakultatív kirándulást Neuschwansteinbe és
Linderhofba: 12 900 Ft/fõ+belépõk

Program:

1. nap: A csoport reggel 5.30 órakor indul Veszp-
rémbôl, az OMV-benzinkúttól. Útközben séta
Ausztria egyik legszebb kisvárosában Hallstattban,
mely város a Hallstättersee partján fekszik, majd
továbbutazás Bad Ischl felé, ahol a híres császári
nyári rezidenciaként szolgáló Kaiservillát tekintjük
meg. Folytatva utunkat Ruhpolding felé, megcsodál-
hatják a salzkammerguti tórendszer egy másik
gyöngyszemét, a Wolfgangseet. Érkezés Ruhpol-
dingba az esti órákban. Szállás elfoglalása (5 éj).
2. nap: Reggeli után kirándulás Beerchtesgadenbe,
ahol Hitler egykori vendégházába tesz a csoport
látogatást. Az épület 1837 m magas  hegycsúcson
található, melyet hegyi buszokkal és csak a hegy
belsejében közlekedô lifttel lehet megközelíteni.
Délután a festôk és fotósok Mekkájaként is szá-
mon tartott Königsseehez vezet utunk, ahol
lehetôség nyílik egy felejthetetlen hajókirándulásra
a tavon.
3. nap: Reggeli után szabadidõ, pihenés Ruhpol-
dingban, illetve egész napos fakultatív kirándulás
a Bajor-Alpokba, a Wagner ihlette és II. Lajos bajor
király által építtetett, a kastélyok kastélyának is
nevezett csupa torony és bástya épületegyüttesbe,
Neuschwansteinbe. A kastély egy festôi környezet-
ben, egy magas sziklaormon épült, ahonnan csodá-
latos panoráma nyílik az alatta elterülô alpesi tóra.
Délután egy másik csodálatos kastélyt, a Trianon
palota mintájára megépített Linderhhof-kastélyt lá-
togatjuk meg. Figyelem: A fakultatív kirándulást már a
jelentkezéskor foglalni kell!
4. nap: Reggeli után kirándulás a „bajor tengernek”
is nevezett Chiemseehez, ahol hajókirándulás kere-
tében látogatást teszünk a Herreninselen, ahol a ka-
landos életû II. Lajos a versailles-i kastély hason-
másaként építtetett egy máig befejezetlen kastélyt,

a Neues Schloss Herrenchiemseet. Délután szabad-
program Ruhpoldingban, lehetõség a grátisz Chiemgau
vendégkártyával a Vita Alpina élményfürdõ illetve
az rauschbergi felvonó ingyenes használatára.
Vacsora egy zenés baajor esten egy alpesi stílusú ven-
dégházban, bajor étel- és italspecialitásokkal. 
5. nap: Reggeli után egész napos kirándulás 
Münchenbe, a bajor fôvárosba. Ismerkedés a vá-
ros mûemlékeivel, történelmi nevezetességeivel
autóbusszal, majd gyalogosan (Nemzeti Színház
és Operaház, Alter Hof, Hofbräuhaus – a híres
bajor sörház, Isar-kapu, Altes Rathaus, Neues
Rathaus, Miasszonyunk-templom). Rövid szabad-
program után látogatást teszünk az Ammer-See
keleti partján található Andechs kolostornál.
Meglátogatjuk a kolostortemplomot, mely a
közelmúltban tett restaurálás után teljes szép-
ségében bûvöli el látogatóit. A kolostorban ma is
ugyanúgy fõzik a híres sört, mint az elmúlt két
évszázadban (kóstolási lehetõség).

6. nap: Reggeli után hazaindulás, útközben a 
hellbrunni vízijátékok megtekintése, majd város-
nézés Mozart, a „csodagyermek” városában, 
Salzburgban. Gyalogos séta a belvárosban (Kapitel
tér, Mozart tér, Dóm tér látnivalói, Mozart-ház,
városháza, Mirabell-kert). A különleges hangulatú
város látnivalói után hazautazás az osztrák-Alpok
legszebb tájain keresztül, érkezés Veszprémbe, az
OMV-benzinkúthoz az esti órákban.

A progrramok sorrendje felcserélõdhet!

Bajorország Németország legvonzóbb vidéke, ahol a történelem, a mesék és az álmok valóra válnak. A
természet, az ember alkotta szépségek, a hegycsúcsok árnyékában megbújó festôi városok ill. kastélyok
égbe törô tornyokkal teszik felejthetetlenné e meseszép országot, ékes keskeny utcáin sétálva pedig úgy
érezzük: életre kel a múlt.
Ruhpolding egy elbûvölô bajor község 6500 lakossal, mely Salzburgtól kb. 30 km-re fekszik. Mintegy 50 éve
az egyik legkeresettebb alpesi üdülôhely, mely számtalan kirándulási lehetôséggel várja az idelátogatókat.

Linderhof

Salzburg

Chiemsee
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Program:
1. nap: Elutazás 5.45 órakor Veszprémbõl, az
OMV-benzinkúttól. Utazás Ausztrián és Német-
országon keresztül rövid pihenõkkel. Tranzitszállás
Németországban (1 éj).
2. nap: Reggeli után továbbutazás a festõi Közép-
Rajna vidékén. Utunk elõször Rüdesheimbe vezet,
ahol egy hajókirándulás során, meseszép tájba
illeszkedõ romantikus várakban, kastélyokban
gyönyörködhetünk. Majd ismerkedés Luxembourg-
gal, melyet Észak Gibraltárjának is neveznek. Dél-
után átkelés az Ardennek erdõ borította vidékén,
Belgiumba. Szállás Brüsszel környékén (3 éj).
3. nap: Reggeli után látogatás a Napóleon bukását
jelentô waterlooi csata emlékhelyére. Ezt követõen
Brüsszel, az egyesült európai fôváros neveze-
tességeinek felfedezése (Királyi Palota, Parlament,
Manneken Pis, Grand Palace, Mini Europa park, stb.),
illetve kirándulás Laeken városrészbe, ahol a csoport
a Heysel stadiont, az Atomiumot és a Kínai pagodát
nézi meg. A látnivalók megtekintése után szabadidõ,
vásárlási lehetõség.
4. nap: Reggeli után fakultaatív kirándulás Flandria
két gyöngyszemének, Gent és Brugge mûem-
lékeinek gazdag paradicsomába. Délelôtt baran-
golás az Észak Firenzéjének is nevezett Gent neve-
zetességei között. A középkor egykor leggaz-
dagabb és legerõsebb európai városa valaha az
Alpoktól északra fekvõ területek második legna-
gyobb városaként létezett, Párizs után. A gazdag
történelmi múlt hatásai máig jól láthatóak, és
megtekinthetõek az impozáns templomok és
gazdag kereskedõházak felkeresésével. Délután
látogatás a csatornákkal átszôtt, Velence lagúnáit
idézô Brugge-be, mely egykor egész Flandria
fôvárosa volt. Lehetôség nyílik egy hangulatos
hajókirándulásra is a csatornák világában. Ezt
követôen szabadprogram, vásárlási lehetõség.
Figyelem: A fakultatív kirándulást már a jelent-
kezéskor foglalni kell!
5. nap: Reggeli után séta Bramant tartomány
székhelyén, Leuven hangulatos utcáin. Majd láto-
gatás Mercator és Rubens városában, Antwer-
penben, Belgium második legnagyobb városában.
Ma Európa egyik legnagyobb kikötôvárosa,
gyémántmûvessége pedig világhírû. A 16. századi
gazdag kereskedõk és manufaktúrák házai ma is jól
tükrözik gazdagságát. Délután látogatás a keuken-
hofi tulipánparkba, melyet a világ legnagyobb virá-

goskertjének neveznek. A 32 hektárnyi területû
parkban 7 millió virághagymát ültetnek el, a tavasz
valamennyi hírnõkét megtalálhatjuk itt, illatozó
jácintot, színpompás krókuszt, nárciszt, rhodon-
dendront, és természetesen a tulipánt, melybõl
több mint 100 fajtát csodálhatunk meg. Szállás
Hága környékén (2 éj).
6. nap: Reggeli után a különleges sloteni szélmalom
megtekintése. Az 1847-ben épült szélmalom a mai
napig mûködõ malom. Vezetés keretén belül megis-
merhetjük történetét, mûködését, a víz elleni harcát a
mélyföldön. Megtudhatjuk, hogy vízpumpának hasz-
nálják és nem õrlésre, továbbá múzeumként is funk-
cionál. Továbbutazás Hollandia második fôvárosába,
Amszterdamba. A 60 csatornával és 90 szigeten épült
város méltán érdemelte ki az Észak Velencéje nevet.
(Dam tér, királyi palota, koronázótemplom, mérleg-
ház, Rijks múzeum, hajókázás a csatornákon, piros-
lámpás negyed stb.) Délután a holland parlament
székhelyének, Hága nevezetességeinek megtekintése
(Plein, Ridderzaal, Binnenhof, Beatrix királynõ reziden-
ciája, régi városháza, Nemzetközi Bíróság). Figyelem:
a Rijks múzeum belépõjegyét már a jelentkezéskor
foglalni kell (korlátozott helyeek)!
7. nap: Reggeli után látogatás Delftbe, melyet
Hollandia egyik gyöngyszemének neveznek. Igazi
látványosságot a várost átszelõ sok-sok csatorna
jelenti, illetve innen származik a hagyományosan
kézzel festett kék fajansz, mely Delfnek világhírt
teremtett. Ezt követôen látogatás Goudába, Hollan-
dia egyik legragyogóbb kisvárosába (városháza, fôtér,
mázsaház). Továbbutazás Németország felé rövid
pihenôkkel. Tranzitszállás Németországban (1 éj).
8. nap: Reggeli után hazautazás Ausztrián át rövid
pihenôkkel, érkezés Veszprémbe, az OMV-ben-
zinkúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

„Három kis ország Nyugat-Európa szívében. Kicsik ugyan, de mégis HATALMASOK” – röviden így lehetne a
Benelux-államokat jellemezni. Csatornákkal átszelt ódon kis városok és csupa üveg ipartelepek, forgalmas világ-
kikötôk és kis halászfalvak, gótikus katedrálisok és kereskedôházak, nyüzsgô üzletutcák és álmodó grachtok,
múzeumok, facipôk és szélmalmok, homokdûnék, moseli bort termô szôlôhegyek, flamandok és vallonok,
szigetlakó frízek és sajátos németet beszélô luxemburgiak. Érdekes városok, tájak, emberek, szokások. Ennyi min-
den mást, újat, érdekeset nyújt az utazás a Benelux-országokban: Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban.

Gouda

Brugge

8 nap / 7 éjszaka

Elhelyezés
Tranzitszálláson (oda-vissza 1-1 éj):
Németországban, ízlésesen berendezett, 2 ágyas,
fürdôszobás-WC-s szobákban
Belgiumban (3 éj): ízlésesen berendezett, 2 ágyas
szobákban, fürdô-WC, telefon, Sat–TV
Hollandiában (2 éj): ízlésesen berendezett, 2 ágyas
szobákban, fürdô–WC, telefon, Sat–TV

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos menü-
vacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. április 24–május 1. 169 900 Ft/fõ

Félpanziós felár 59 900 Ft/fõ/7 vacsora
Egyágyas felár 59 900 Ft/fõ
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 7 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást
az idegenvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat és a hajójegyek árát 
(lásd a 8–11. oldalon)
a fakultatív kirándulás árát Gent-Brugge-be:
12 900 Ft/fõ + belépõk
a Rijks-múzeum belépõjét: 8 900 Ft/fõ
az idegenforgalmi adót (részletek a 5. oldalon)
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7 nap / 6 éjszaka

Elhelyezés
Tranzitszálláson (oda-vissza 1-1 éj): Német-
országban, ízlésesen berendezett, 2-3 ágyas, fürdô-
szobás-WC-s szobákban
Párizs (4 éj): ízlésesen berendezett 2-3 ágyas szállodai
szobákban, fürdõ-WC, telefon, Sat-TV, igyenes wi-fi

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos menü-
vacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpontok Részvételi díj
2020. május 7–13. 149 900 Ft/fô
2020. augusztus 11–17. 149 900 Ft/fô
2020. október 9–15. 149 900 Ft/fô

Lehetõség van REPÜLÕS CSATLAKOZÁSRA is
Budapest-Párizs-Budapest útvonalon. Ezzel kap-
csolatban érdeklõdjön irodánkban!

Félpanziós felár 49 900 Ft/fô/6 vacsora
Egyágyas felár 58 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 3 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 6 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást
az idegenvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8-11. oldalon)
a sétahajókázást a Szajnán
a fakultatív kirándulást a Loire-völgyébe:

12 900 Ft/fõ+belépõk
az idegenforgalmi adót (részletek a 5. oldalon)

kintik meg. Utána találkozó a Diadalívnél, a Diadal-
ív megtekintése. A programok után visszatérés a
szállodába.
5. nap: Reggeli után szabadidõ Párizsban, vagy
egész napos fakultatív kirándulás a világhírû Loire-
völgybe. Utunk elôször Villandry-ba vezet, mely
kastély kertje alapján is világhírû, amit „Francia-
ország kertjeként“ is emlegetnek, és amely a francia

nemzeti kulturális örökség egyik ékköve. Utunkat
folytatva az egyik legszebbnek vélt, Chenonceaux-
i vízikastély és park megtekintése következik, majd
rövid fotószünet Amboise-ban, ahol Leonardo da
Vinci utolsó éveit töltötte. Figyelem: A fakultatív ki-

rándulást már a jelentkezéskor foglalni kell!

6. nap: Reggeli után ismerkedés a világhírû Eiffel-
toronnyal, ahonnan elénk tárul Párizs csodálatos
panorámája. Ezt követôen búcsú Párizstól, tovább-
utazás a tranzitszállásra, Damstadt környékére (1éj).
7. nap: Reggeli után hazautazás. Útközben rövid séta
egy elbûvölô német kisvárosban, Rothenburgban, majd
folyamatos utazás Ausztrián keresztül rövid pihenôkkel.
Megérkezés Veszprémbe, az OMV-benzinkúthoz a
késô esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Franciaország a romantikus kastélyok, a divat, a parfüm, a sajt, a borok és természetesen a pezsgô ôshazá-
ja. Sétáljon Ön is a híres Champs Elyséen és csodálja meg Párizss panorámáját az Eiffel-toronyból! Sor kerül
a Loire menti kastélyok meglátogatására is, elkísérjük Versailles-ba, a Napkirály hajdani rezidenciájához, de
lehetôség van önfeledt szórakozásra is Euro Disneyben.

Sacra couer

Párizs, Moulin Rouge

Program:

1. nap: Elutazás reggel 5.45 órakor Veszprémbôl,
az OMV-benzinkúttól. Folyamatos utazás Ausztrián
keresztül rövid pihenôkkel. Tranzitszállás Damstadt
környékén (1 éj).
2. nap: Reggeli után továbbutazás a francia fôvá-
rosba. Útközben a reimsi székesegyház megtekintése,
mely a francia koronázó királyok templomaként is-
mert. Érkezés Párizsba a délutáni órákban, megérke-
zést követôen sétahajókázás a Szajnán. Ezt követôen
séta a Montmartre-on és a Sacre Coeur megtekintése.
Szállás elfoglalása Párizsban (4 éj), vacsora.
3. nap: Reggeli után ellátogatunk a Fragonard
Parfüm múzeumba majd utazás Versailles-ba, a
Napkirály palotájába. A pompás kastély és kertjének
megtekintése után Párizs nevezetességeinek meg-
tekintése (Cité, Notre Dame - kivülrõl, Sainte
Chapelle, Conciergerie börtön, virágpiac). A látni-
valók megtekintése után szabadidõ, vásárlási le-
hetôség Párizsban.  Visszatérés a szállodába, vacso-
ra, majd ezt követôen este fakultatív programle-
hetõség részt venni Párizs egyik fantasztikus
revümûsorán (minimum 8 fõ esetén) vagy meg-
csodálhatjuk Párizs fényeit egy esti panorámikus
autóbuszos városnézés keretén belül.
4. nap: Ezen a napon választhatnak, hogy Európa
legnagyobb szabadidõparkjába, Euro Disneybe lá-
togatnak vagy tovább ismerkednek Párizzsal. Ebben
az esetben idegenvezetõnkkel Párizs további ne-
vezetességeit tekintik meg. Délelõtt meglátogat-
juk a világ egyik legszebb múzeumát, a Louvre Mú-
zeumot, délután megtekintjük Napóleon sírját, az
Invalidusok Templomát. Ezt követõen választhatnak,
hogy sétálnak, vásárolgatnak a Champs-Elysées-en
vagy a d’Orsay impresszionista múzeum kincseit te-

Villandry
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8 nap / 7 éjszaka

Elhelyezés
Tranzitszálláson (oda-vissza 1-1 éj): Németor-
szágban, ízlésesen berendezett, 2-ágyas szállodai
szobákban, fürdô-WC
Párizsban (2 éj): ízlésesen berendezett 2-ágyas szállodai
szobákban, fürdo-WC, telefon, Sat-TV, igyenes wi-fi
Normandiában (3 éj): ízlésesen berendezett 2-ágyas
szállodai szobákban, fürdõ-WC, telefon, Sat-TV (A szál-
lásokon a 3. ágyon csak gyermek helyezhetõ el)

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív  3-fogásos menüvacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Herend, Városlõd, Bakonygyepes, Devecser,
Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. június 21–28. 189 900 Ft/fô

Félpanziós felár 56 900 Ft/fõ/6 vacsora
Egyágyas felár 75 900 Ft/fõ
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 7 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást
az idegenvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépõdíjakat és a sétahajókázást a Szajnán
a fakultatív kirándulás árát Mont Saint-Michel-be
és Saint Malo-ba: 16 900 Ft/fõ + belépõk
az idegenforgalmi adót

Program:

1. nap: Elutazás reggel 5:45 órakor Veszprémbõl,
az OMV-benzinkúttól. Utazás Ausztrián keresztül
Németországba rövid pihenõkkel. Szállás
Darmstadt környékén (1 éj).
2. nap: Reggeli után utazás a francia fõvárosba.
Kora délután érkezés Párizsba, a Notre Dame és
környékének megtekintése. Ezt követõen sétaha-
jókázás a Szajnán, ahol magunkkal ragad Párizs
fantasztikus hangulata. Szállás Párizsban (1 éj).
3. nap: Reggeli után folytatjuk utunkat Normandia
felé. Legelõször Givernybe látogatunk, ahol
megtekintjük a híres impresszionista festõ, Calude
Monet villáját és kertjét, ahol élete jelentõs részét
töltötte. Ezt követõen Rouen-ba látogatunk, ahol
megtekintjük a normann fõváros gyönyörû kated-
rálisát, gótikus templomait, fagerendás, normann
házakkal teli óvárosát. Utána a festõi Honfleur-be
utazunk. Halászkikötõjével és régi házakkal
határolt festõi utcáival Honfleur megõrizte a rég-
múlt idõk hangulatát. Bájához hozzájárulnak a
sópadlások, a Szent Katalin templom, amely
Franciaország legnagyobb fából épült temploma.
Ezt követõen festõi normann falvakon keresztül
érkezünk a tengerpart mentén Deauville-be. Ez az
elegáns üdülõváros a párizsiak kedvelt fürdõhelye
patinás stranddal és sétányokkal. Továbbutazás a
szállásra, Caenbe (3 éj).
4. nap: Reggeli után Caennel ismerkedünk meg. A
várost a „normann Athén“-ként is emlegetik,
meghatározó történelmi jelentõsége miatt.
Fotószünet a Férfiak apátságánál, melyet még
Hódító Vilmos építtetett. Ezt követõen a normann
partok felé utazunk, ahol a partraszállás emlékei-
vel ismerkedünk meg. Legelõször Arrromanchesba
látogatunk, mely a partraszállás leghíresebb és
legfestõibb színhelye. Itt a gömbmoziban megte-
kintjük a Partraszállás emlékfilmjét, utána pedig a
Mulberry kikötõ maradványait. Fotószünet
Longues-sur-Mer-ben, ahol a világháborús

bunkereket tekintjük meg és rövid megállás
Colleville-sur-Mer-ben az Omaha beach, híres
amerikai temetõjénél. A nap hátralévõ részét
Bayeuxban töltjük. Itt megtekintjük azt a hosszú
hímzett falikárpitot, amely színes képekben meséli
el Anglia 1066-os normannok általi elfoglalását.
Az alkotók közel 75 különálló jelenetben mintegy
70 méter hosszan, képregényszerûen jelenítették
meg 1064 és 1066 közötti évek történéseit.
5. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás az
UNESCO-világörökség részét képzõ Mont Saaint-
Michel-be, mely egyike Franciaország legragyo-
góbb gyöngyszemeinek. A sziget egy 78 méter
magas gránitsziklatömb tetején emelkedik.
Megtekintjük a normann gótika jegyeit magán
viselõ bencés kolostort, majd séta a fallal körülvett
sziget misztikus élménnyel teli utcáin. A nap
hátralévõ részét már Bretagne-ban töltjük.
Felkeressük Saint-Malo-t, az egykori kalózvárost,
városnézésünk során láthatjuk a tenger fölé maga-
sodó várat, az erõdítményrendszert, az óváros
zegzugos, középkori hangulatot idézõ szûk
utcácskáit, valamint a Saint Vincent-katedrálist.
Ezt követõen szabadprogram, vásárlási lehetõség.
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelentkezéskor
foglalni kell!
6. nap: Reggeli után a világhírû katedrálisáról híres
Chartresbe látogatunk. Sétánk során megcsodál-
hatjuk a csinos kis utcák fabetétes házait, a város-
ka öreg hídjait és a 12. századi látványos Notre
Dame-ot. Továbbutazás a szállásra Párizsba (1 éj).
7. nap: Reggeli után utazás Strassbourgba. Itt
található az Európai Unió parlamentje és Európai
Tanács székhelye. A Rajna partján álló város
történelmi városmagja (Grand Ile), az UNESCO
világörökség része, és az Ill folyócska szigetén terül
el. Ezt követõen séta a hangulatos „Petit France”
negyedben. Továbbutazás a németországi szál-
láshelyre, Darmstadt környékére (1 éj). 
8. nap: Reggeli után hazautazás Ausztrián
keresztül rövid pihenõkkel. Megérkezés
Veszprémbe, az OMV-benzinkúthoz az esti órák-
ban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Az észak-francia partoknál, a normann és bbreton vidéknél vadregényesebb táj kevés létezik a világon.
Csodálatos romantikus városokat, különleges építészeti stílusokat, felejthetetlen szépségu sziklás tenger-
partokat, az õsi bretonok és normannok hagyományorzo világát kínálja. Bretagne vadregényes vidékei és
Normandia békés lankás tájai olyan világhírû látnivalókat rejtenek, mint Mont St. Michel, St. Malo, Rouen.

Mt. Saint Michel 

Arromanches
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10 nap / 9 éjszaka

Elhelyezés
Hotel***/****, ízlésesen berendezett kétágyas
szállodai szobákban, fürdõ/WC, telefon, Sat-TV,

Ellátás
Svédasztalos reggeli, illetve fakultatív 3-fogásos
menüvacsora (helyenként svédasztalos)

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Szombathely, Sárvár, Jánosháza, Devecser,
Bakonygyepes, Városlõd, Herend, Márkó, Várpalota,
Székesfehérvár, Budapest-M0, Kecskemét, Szeged
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. október 5–14. 209 900 Ft/fô

Félpanziós felár 34 900 Ft/fô/9 vacsora

Egyágyas felár 55 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnõtt pótágykedvezmény 15 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:

az autóbusz költségeit

a 9 éjszaka szállást, reggelivel

a sztornó biztosítást

a felsorolt programokat 

az idegenvezetõ és a helyi idegenvezetõk költ-

ségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:

a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap

a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldal)

a fakultatív hajókirándulás árát Szaronikoszi-

öbölbe (Aigina – Porosz – Hydra): 29 900 Ft/fõ

melyet a világ legjobb akusztikájú szabadtéri színhá-
zaként tartanak számon. Következõ állomásunk
Nafplion. A görög szárazföld legelegánsabb városa-
ként számon tartott Nafplion a modern Görögország
elsõ fõvárosa volt. Nemcsak szép, de történelmi
emlékekben is gazdag, amit az erõdítmények, régi
paloták és neoklasszicista épületek is tanúsítanak. A
délutánt Mükénében töltjük. A város az akkori világ
egyik leghatalmasabb politikai és mûvészeti központ-
ja volt, ma az UNESCO-világörökség része. Az ásatá-
sok (Oroszlános kapu, Atreusz kincse, Akropolisz,
stb.) megtekintése után továbbutazás a szállásra,
Olympiába (1 éj).
7. nap: Reggeli után ellátogatunk az ókori Olympiába,
mely az akkori világ vallási és sportközpontja volt.
Az ásatási terület (Zeusz-szentély, Héra-szentély,
Pheidiász mûhelye, Stadion, stb.) bejárása után
megtekintjük az Olimpiai Régészeti Múzeumot is,
mely az ország egyik leggazdagabb múzeuma.
Patras érintésével átkelünk a korinthoszi-öböl felett
húzódó, a 2004-ben épült, a Peloponnészoszt és
Közép-Görögországot összekötõ monumentális
hídon és folytatjuk tovább utunkat Dephoi felé.
Delphoi több mint ezer éven át volt a hellén világ
vallási központja. Az archaikus idõkben a telepü-
lést a világ közepének tartották és az Apollón tisz-
teletére emelt szentély-együttes az ókor legnép-
szerûbb jóshelye volt. Itt találjuk „a világ köldökét”
és a marmariai tholoszt, Delphoi híressé vált kis
kerek templomát. Szállás Delphoi-ben (1 éj). 
8. nap: Reggeli után utazás a Meteorákhoz, a szik-
lák tetején épült kolostorvároshoz, ahol megcsodál-
hatjuk a 300–600 méteres magasságban fekvõ
kolostorokat. A kolostorok közül egyet belülrõl is
megtekintünk, majd látogatást teszünk egy ikon-
készítõ mûhelyben. Rövid szabadidõ a szent sziklák
lábánál fekvõ Kalambakáában, majd továbbutazás
az Olymposzi Riviérára. Szállás Paralián (2 éj).
9. nap: Reggeli után szabadprogram, pihenés, jó
idõ esetén fürdés a tengerparton.
10. nap: Reggeli után hazautazás Macedónián és
Szerbián keresztül rövid pihenõkkel. Hazaérkezés,
Veszprémbe, az OMV-benzinkúthoz, a késõ esti órákban. 

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Görögország istenáldotta föld. Olyan föld, melynek természeti szépségei állandóan élvezik az enyhe
idõjárás elõnyeit, ahol a kultúra és hagyomány a legszínvonalasabb és legváltozatosabb programokat
kínálja. A mélykék tenger, a fehérre meszelt házak, a mítoszok és az életöröm világa. A görögség mítosza
a városállamok – Athén, Mükéne, Spárta, Théba és a többi polisz megszületésével kezdõdött. Az
Akropoliszt vagy Mükéne romjait szemlélve ma sem nehéz elképzelni, hogy hogyan élhetett az a nép,
amely hosszú évszázadokon át uralta a Földközi-tenger medencéjét. Jöjjön és fedezze fel velünk!

EpidaurusProgram:

1. nap: A csoport reggel 6:30 órakor indul
Veszprémbõl az OMV-benzinkúttól. Utazás Budapest
– Kecskemét – Belgrád útvonalon keresztül Szerbiába.
Szállás Nisben (1 éj).
2. nap: Reggeli után utazás Macedónia vadregé-
nyes tájain keresztül Görögországba. Kora délután
érkezünk meg Thesszalonikibe. Gyalogos városné-
zés Görögország második legnagyobb városában,
ahol megtekintjük a Szent Demeter-bazilikát, az
Agia Sophia-székesegyházat, Galerius diadalívét és
a Szent György rotundát. Tovább utazás Paráliára,
az olimposzi Riviérára, szállás (1 éj).
3. nap: Reggeli után Görögország legmagasabb
hegyvidékéhez, a 2 917 méter magas Olympos hegy-
hez látogatunk. A kirándulás során megismerhetjük a
titokzatos olimposzi istenek lakóhelyét. Autóbuszunk-
kal kb. 1 100 méter magasra jutunk fel, ahonnan pá-
ratlan kilátás nyílik a hegycsúcsokra és az olimposzi
riviérára. Ezt követõen ellátogatunk a hegy lábánál
fekvõ Litochoró városkába, ahol rövid gyalogos séta
keretében felsétálunk a csodálatos Enipeas-vízesés-
hez, melyet Zeusz fürdõkádjának neveznek. Rövid
szabadprogram a városban, majd továbbutazás
Görögország déli tartományain keresztül Athénba.
Útközben fotószünet a thermophülei csata hely-
színén, ahol Leonidász spártai király, és mintegy 300
spártai katona halt mártírhalált a perzsa ütközetben.
Ezt követõen Közép-Görögország csodálatos öbleivel
tarkított vadregényes táján keresztül érkezünk meg
Athénba. Szállás Athénban (3 éj).
4. nnap: Reggeli után autóbuszos és gyalogos város-
nézés a görög fõvárosban, Athénban (Akropolisz,
Parlament, õrségváltás, Márványstadion, Zeusz-
templom, Hadriánus diadalív, stb.), majd szabadprog-
ram és vásárlási lehetõség Athén óvárosában, a
lenyûgözõ Plakán. Délután kirándulás az Attikai-fél-
sziget legdélebbi pontjára, a híres Szunion-fokhoz.
A tenger fölé magasodó sziklák peremére épült
templomot Poszeidón tiszteletére építették Kr.e. 5.
században, ahonnan fenséges kilátás nyílik a tengerre.
5. nap: Reggeli után szabadidõ Athénban, vagy
fakultatív hajókirándulás a Szaronikószi-öböl 3
csodálatos szigetére: Aiginára – Poroszra –
Hydrára. A festõi környezetben fekvõ szigetek hó-
fehér házaival, szûk utcáival, színpompás virágai-
val és kék lagúnáival lenyûgözõ látványt nyújta-
nak. A program ebédet és hangulatos folklór mû-
sort is tartalmaz. 
6.. nap: Reggeli után utazás a Peloponnészoszi-félszi-
getre, mely Görögország mûemlékekben egyik leg-
gazdagabb területe. Legelõször megcsodálhatjuk a
Türr István ill. Gerstner Béla által tervezett ill. kivitele-
zett mérnöki remekmûvet, a Korinthoszi-csatornát,
majd utazás Epidauroszba, ahol felkeressük a leg-
jobb állapotban fennmaradt ókori görög színházat,



7 nap / 6 éjszaka
Elhelyezés
Tranzitszállásokon: Herceg Novi környékén és
Neumban:  (1-1 éj): hotel***, izlésesen beren-
dezett 2-3 ágyas szobákban, fürdõ/WC, telefon,
Sat TV, légkondicionálás
Sutomore környékén (4 éj): finomhomokos
tengerparton fekvõ hotel**** úszómedencével,
igényesen berendezett 2-3 ágyas szobákban,
fürdõ/WC, telefon, Sat TV, széf, wifi, balkon
Van lehetõség tenger felõli szoba foglalására is

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív svédasztalos vacsora 

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Szombathely, Sárvár, Jánosháza, Devecser,
Bakonygyepes, Városlõd, Herend, Bánd, Márkó
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpontok Részvételi díj
2020. július 2–8. 169 900 Ft/fô
2020. augusztus 9–15. 169 900 Ft/fô

Félpanziós felár 25 900 Ft/fô/6 vacsora
Egyágyas felár 95 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 3 000 Ft/fô
Tenger felõli szoba felár 8 900 Ft/fô/4 éj

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 6 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetô és helyi idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat és a hajójegyek árait
(lásd a 8–11. oldal)
a fakultatív kirándulást a Tara-kanyonhoz és
Ostrogba: 14 900 Ft/fõ+belépõk
a fakultatív programot a Skadari tavon (hajó-
jeggyel és ebéddel együtt) és kirándulást Stari
Bar-ba: 15 900 Ft/fõ+belépõk
az üdülõhelyi díjat 4 900 Ft/fõ/6 éj

Program:

1. nap: Elutazás reggel 5:30 órakor Veszprémbõl,
az OMV-benzinkúttól. Utazás Horvátországon
keresztül rövid pihenõkkel Montenegróba. Szállás
Igalo környékén (1 éj).
2. nap: Reggeli után a Kotori-öböl gyöngyszemeit
keressük fel, mely vitathatatlanul a montenegrói
partvidék legcsodálatosabb része. Az Adria-tenger
déli részének legnagyobb természetes öble, a
legdélebben fekvõ európai fjord, mely a UNESCO
világörökség részét képezi. Lehetõség nyílik egy
felejthetetlen sétahajókázásra a Kotori-öbölben,
melynek során látogatást teszünk a festõi Perast
városában illetve az öböl egyik aprócska szigetén,
a Szirti Madonnán. Sétahajókázásunk végállomása
az öböl legbelsõ csücskében fekvõ Kotor, Monte-
negró legértékesebb mûemlékekkel büszkélkedõ
városa. Óvárosában igazi mediterrán idill vár ránk,
zegzugos sikátorok, narancsfák, virágos erkélyek,
középkori templomok, freskók, reneszánsz és
barokk paloták. Folytatjuk tovább utunkat autó-
busszal Budvába. Falai több mint 2,5 évezredes
történelmet rejtenek, hiszen a város a régió egyik
legrégebbi települése. Séta az óvárosban, majd
továbbutazás a szállásra, Sutomore környékére (4 éj).
3. nap: Reggeli után Cetinjébe látogatunk, mely
nehéz megközelíthetõsége miatt Montenegró
fõvárosa volt. Ma az ország vallási központja,
fontos szerepet tölt be a helyiek nemzettuda-
tában. Látogatás a Szent Péter kolostorban, majd
séta a városban. Visszafelé a szállásra fotószünet a
sziklaszirtre épült bájos Sveti Stefan apró
szigeténél. Délután pihenés, fürdési lehetõség a
szálloda tengerpartján. 
4. nap: Reggeli után egész napos fakultatív kirán-
dulás a festõi Tara folyó völgyébe és Montenegró
egyik legfontosabb zarándokhelyére, a kõsziklába
épült Ostrog monostorhoz. Legelõször a festõi Tara
folyó  völgyébe utazunk, mely a világon a második
legmélyebb kanyon. A Tara folyó a róla elnevezett

kanyonban mintegy százötven kilométeren keresztül
kanyarog, a sziklafalak mélysége helyenként eléri az
1300 métert is.  Fotószünet a Durdevica Tara
lenyûgözõ hídjánál. Ezt követõen folytatjuk tovább
utunkat az Ostrog monostorhoz. A kolostort a XVII.
században Vasilije építette, itt is van eltemetve. A
csodatévõ szent Vasilij csontjaihoz legendás gyó-
gyulások, csodák történetei kapcsolódnak. A látni-
valók megtekintése után visszatérés a szállásra.
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelent-
kezéskor foglalni kell!
5. nap: Reggeli után fakulttatív kirándulás a hegy-
oldalban megbújó Stari Bar-ba. Lábainál még ma is
látható az egykori török városrész megmaradt
töredéke. Fölötte, mint egy kísértetváros, emelked-
nek a középkorban fényes prímási székhely romjai.
Séta a rommezõ területén, ahol érdekes mûem-
lékeket, régi középkori házakat és templomokat
találunk. A legrégebbiek a 11. századból származ-
nak. Ezt követõen ellátogatunk Montenegró egyik
legnagyobb kincséhez, a Skadari-tóhoz, mely a
Balkán legnagyobb édesvizû tava. 1983-ban nyil-
vánították nemzeti parkká. A hajókázással és ebéd-
del egybekötött programon megcsodálhatjuk a tó
rejtett természeti szépségeit, az itt honos vízi ma-
darakat, a virágzó lótuszokat és az eldugott kis
strandokat. Délután pihenés, fürdési lehetõség a
szálloda tengerpartján.
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelent-
kezéskorr foglalni kell!
6. nap: Reggeli után búcsú Montenegró tenger-
partjától, utazás a költõk által „földi menny-
országnak” nevezett Dubrovnikba. Gyalogos
városnézésünk során megtekintjük híresen
gyönyörû óvárosát (Pile kapu, Szent Balázs-tem-
plom, Mincenta-erõd, kolostorok). Továbbutazás,
szállás Neum környékén (1 éj).
7. nap: Reggeli után hazautazás, megérkezés
Veszprémbe, az OMV-benzinkúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Montenegró természeti ékszerdoboz, ahol minden egy helyen megtalálható: égbekiáltó hegyek, a világ
második legmélyebb kanyonja, érintetlen tájak, õserdõ, égszínkék és türkiz tengervíz, ahol a delfinek
hancúroznak. Montenegró kulturális szempontból is egy nagyon érdekes, sokszínû ország. Mivel
történelme során számtalan hódító tette le a maga kézjegyét, Kelet és Nyugat kultúráinak emlékezete
egyaránt gazdagítja örökségét. Montenegró talán az utolsó érintetlen gyöngyszem a XXI. század
Európájában. Itt található a Kotori-öböl, amely Európa egyetlen mediterrán fjordja. A tengerparton kis
barlangocskák és lakatlan szigetek várnak felfedezésre. A nemzeti parkok növény- és állatvilága pedig az
itteni élõvilág páratlan gazdagságát hivatott bemutatni. Fedezze fel Ön is a fekete hegyek országának
eddig még rejtett titkait!
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5 nap / 4 éjszaka

Elhelyezés
Bohinji-tó (2 éj): csodálatos környezetben, a tó
partján fekvõ hotel****, igényesen berendezett 2-3
ágyas szobák, fürdõ/WC, hajszárító, telefon, kábel
TV, minibár (térítés ellenében), széf
Portorozban (2 éj): tengerparti hotel***+, köz-
vetlenül a promenádon, saját stranddal, külsõ-belsõ
medencével, igényesen berendezett 2-3 ágyas szobák,
fürdõ/WC, hajszárító, TV, telefon, légkondiciónálás, széf

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív svédasztalos vacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes, Devecser,
Jánosháza, Sárvár, Szombathely, Körmend
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. június 4–8. 99 900 Ft/fô

Félpanziós felár 19 900 Ft/fô/4 vacsora

Egyágyas felár 39 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 5 000 Ft/fô
Gyermek pótágykedvezmény (11,99 évig)30 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 4 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat és a hajójegyek árait
(lásd a 8–11. oldal)
a fakultatív kirándulást Predjama-ba és
Skocjanba: 14 900 Ft/fõ+belépõk
az üdülõhelyi díjat 4 900 Ft/fõ/4 éj

Program:

1. nap: Elutazás 5.45 órakor Veszprémbõl, az
OMV-benzinkúttól. Utazás rövid pihenõkkel
Szlovéniába. Elsõ állomásunk a Dráva partján
fekvõ Ptuj, mely középkori jellegét jól megõrzõ
igen hangulatos kisváros. Séta az óvárosban,
felkeressük a gótikus Szt. György-székesegyházat,
a városházát, a minorita-kolostort, majd megláto-
gatjuk a város felé magasodó Ptuj várát, amely
rövid ideig Mátyás király uralma alatt állt, és ahon-
nan remek kilátás nyílik a városra és a Drávára.
Következõ állomásunk Skofja Loka. A legrégibb
szlovén város szûk tereivel, kacskaringós utcáival,
régi hídjaival, a város fölé magasodó püspöki várral
és a környezõ hegyekkel meseszerû látványt nyújt.
Továbbutazás a szálláshelyre, a Bohinji-tóhoz (2 éj).
2. nap: Reggeli után megcsodáljuk a Bohinji tavat,
mely Szlovénia legnagyobb és legmélyebb tava,
majd kabinos felvonóval az 1530 m magas Vogel-
hegyre érkezünk, ahonnan csodálatos kilátás nyílik
a tóra és Júlia-Alpok csúcsaira. Ezt követõen
utazás Bledbe. A város felett a Triglav, a Júlia-
Alpok legmagasabb, szinte állandóan hófödte
csúcsa emelkedik. Bled egyik legnagyobb turisz-
tikai attrakciója, a gleccser vájta Bledi-tó. Pletnázás
(20 fôs jellegzetes kis hajók) a tó közepén talál-
ható kis szigetre, melynek érdekessége a Szûz
Mária kegytemplom. Ezt követõen látogatás a tó
fölé magasodó középkori várhoz. A tó vize fjord-
ként nyúlik be a Triglav hegyei közé. Mai napunk
utolsó állomása a vadregényes Vintgar-szurdok,
melyet Szlovénia legnépszerûbb természetes jel-
legzetességei között tartanak számon. 1600
méter hosszan folyik rajta keresztül a Radovna
folyó, mely a 16 méter magas Sum vízeséssel
hagyja el a szurdokot, ez Szlovénia legmagasabb
folyami zuhataga.
3. naap: Reggeli után utazás Kranska Gorán és az
1156 méter magas Predel-hágón keresztül az
Isonzo-völgyébe. A Soca folyó vadregényes tájain
keresztül utazva nagy katonatemetõk maradtak fenn
az 1. világháború alatt vívott nagy csaták során.
Ebben a völgyben húzódott a front az Osztrák-

Magyar Monarchia és Olaszország között. Rövid
pihenõ a Kluze-erõdnél, mely mindkét világháború
idején fontos védelmi szerepet töltött be. Látogatást
teszünk egy katonatemetõben is. Továbbutazás a
szálláshelyünkre, a szlovén tengerpartra, Portorozba.
Délután pihenés, fürdési lehetõség a szállodában ill.
a tengerparton. Szállás Portorozban (2 éj).
4. nap: Szabadprogram, pihenés a szlovén tenger-
parton, illetve fakultatív kirándulás a meghökken-
tõen érdekes Predjamai várhoz, mely egy 123
méteres függõ sziklafalba épített erõd. Ezt
követõen a Karszt-hegységben, Trieszttõl 20 kilo-
méterre, kontinensünk egyik legszebb üregrend-
szerét, az 1986 óta UNESCO Világörökségként
jegyzett, 5,8 kilométer hosszúságban feltárt
Skocjani-cseppkõbarlangot tekinthetjük meg. A
cseppkövekben gazdag barlangot Szlovénia egyik
legnagyobb, fõleg föld alatti folyója, a Reka folyó
vájta ki, amely 1400 méter hosszan halad a bar-
langban, egyes helyeken 150 m mély kanyonban.
A barlang legemlékezetesebb szakasza kétségkívül
az 1933-ban létesített és néhány éve felújított
Cerkvenik-híd, amely 45 méteres magasságban,
mint egy viadukt íveli át a föld alatti szurdokot. (A
barlangban körülbelül 500 lépcsõfok található, de
nem egy helyen, hanem elszórva a barlangrendszer
területén.) Délután visszatérés Portoroz-ba a szál-
lásra, pihenés, fürdési lehetõség a szállodában ill. a
tengerparton. 
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelent-
kezéskor foglalni kell!
5. nap: Reggeli után utazás Ljjubjanaba. A szlovén
fõváros sajátos hangulattal rendelkezik. Sétánk
során felkeressük a Szent Miklós-katedrálist, a
Püspöki Palotát, a városházát, a Hármas hidat és a
Preseren teret. Folytatjuk utunkat Mariborba,
Szlovénia második legnagyobb városába. A város a
Pohorje-hegy lábánál, a Dráva két partján terül el.
Megtekintjük a városházát és a Keresztelõ Szent
János-székesegyházat, majd séta az óváros ódon
hangulatú, keskeny kövezett utcái között, melynek
hangulata mindenkit elbûvöl. A látnivalók megte-
kintése után hazautazás. Érkezés Veszprémbe, az
OMV-benzinkúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Szlovénia egyre többször és méltán javasolt úti cél az európai országok listáján, hiszen a piciny ország
tengerrel és Alpokkal, tavi szigetekkel, lenyûgözõ barlangrendszerekkel, vadvízi evezéssel és történelmi
városokkal szolgál akár pár napos, akár több hetes látogatást tervezõknek. Mindaz, ami bájos és lenyûgözõ
volt az Osztrák-Magyar Monarchiában, érintetlenül megmaradt itt, és a tisztaság, az ausztriai faluképekre
emlékeztetõ ápoltság külön meglepetést jelent.

Vintgar-szurdok

Predjama
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6 nap / 5 éjszaka

Elhelyezés
Bledi/Bohinji-tó környékén (2 éj): csodálatos kör-
nyezetben fekvõ Hotel***, 5 perces sétára a tótól, 2-
3 ágyas szobák, fürdo/WC, légkondicionálás, tele-
fon, SAT-TV,  széf, minibár (térítés ellenében)
Portorozban (3 éj): tengerparti hotel***+, közvetlenül
a promenádon, saját stranddal, külsõ-belsõ meden-
cével, igényesen berendezett 2-3 ágyas szobák,
fürdõ/WC, hajszárító, TV, telefon, légkondiciónálás, széf

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív svédasztalos vacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes, Devecser,
Jánosháza, Sárvár, Szombathely, Körmend
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpontok Részvételi díj
2020. július 13–18. 139 900 Ft/fô
2020. augusztus 11–16. 139 900 Ft/fô

Félpanziós felár 25 900 Ft/fô/5 vacsora

Egyágyas felár 59 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 10 000 Ft/fô
Gyermek pótágykedvezmény (11,99 évig)

50 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 5 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat és a hajójegyek árait
(lásd a 8–11. oldal)
a fakultatív kirándulást Predjama-ba és
Skocjanba: 14 900 Ft/fõ+belépõk
az üdülõhelyi díjat 5 900 Ft/fõ/5 éj

Program:

1. nap: Elutazás 5.45 órakor Veszprémbõl, az
OMV-benzinkúttól. Utazás rövid pihenõkkel
Szlovéniába. Elsõ állomásunk a Dráva partján
fekvõ Ptuj, mely középkori jellegét jól megõrzõ
igen hangulatos kisváros. Séta az óvárosban,
felkeressük a gótikus Szt. György-székesegyházat,
a városházát, a minorita-kolostort, majd megláto-
gatjuk a város felé magasodó Ptuj várát, amely
rövid ideig Mátyás király uralma alatt állt, és ahon-
nan remek kilátás nyílik a városra és a Drávára.
Következõ állomásunk Skofja Loka. A legrégibb
szlovén város szûk tereivel, kacskaringós utcáival,
régi hídjaival, a város fölé magasodó püspöki vár-
ral és a környezõ hegyekkel meseszerû látványt
nyújt. Továbbutazás a szálláshelyre, a
Bledi/Bohinji-tóhoz (2 éj).
2. nap: Reggeli után megcsodáljuk a Bohinji tavat,
mely Szlovénia legnagyobb és legmélyebb tava,
majd kabinos felvonóval az 1530 m magas Vogel-
hegyre érkezünk, ahonnan csodálatos kilátás nyílik
a tóra és Júlia-Alpok csúcsaira. Ezt követõen
utazás Bledbe. A város felett a Triglav, a Júlia-
Alpok legmagasabb, szinte állandóan hófödte
csúcsa emelkedik. Bled egyik legnagyobb turisz-
tikai attrakciója, a gleccser vájta Bledi-tó. Pletnázás
(20 fõs jellegzetes kis hajók) a tó közepén talál-
ható kis szigetre, melynek érdekessége a Szûz
Mária kegytemplom. Ezt követõen látogatás a tó
fölé magasodó középkori várhoz. A tó vize fjord-
ként nyúlik be a Triglav hegyei közé. Mai napunk
utolsó állomása a vadregényes Vintgar-szurdok,
melyet Szlovénia legnépszerûbb természetes jel-
legzetességei között tartanak számon. 1600
méter hosszan folyik rajta keresztül a Radovna
folyó, mely a 16 méter magas Sum vízeséssel
hagyja el a szurdokot, ez Szlovénia legmagasabb
folyami zuhataga.
3. nap: Reggeli után utazás Kranska Gorán és az
1156 méter magas Predel-hágón keresztül az
Isonzo-völgyébe. A Soca folyó vadregényes tájain
keresztül utazva nagy katonatemetõk maradtak fenn
az 1. világháború alatt vívott nagy csaták során.

Ebben a völgyben húzódott a front az Osztrák-
Magyar Monarchia és Olaszország között. Rövid
pihenõ a Kluze-erõdnél, mely mindkét világháború
idején fontos védelmi szerepet töltött be. Látogatást
teszünk egy katonatemetõben is. Továbbutazás a
szálláshelyünkre, a szlovén tengerpartra, Portorozba.
Délután pihenés, fürdési lehetõség a szállodában ill.
a tengerparton. Szállás Portorozban (2 éj).
4. nap: Szabadprogram, pihenés a szlovén tenger-
parton, illetve fakultatív kirándulás a meghökken-
tõen érdekes Predjamai várhoz, mely egy 123
méteres függõ sziklafalba épített erõd. Ezt követõen
a Karszt-hegységben, Trieszttõl 20 kilométerre, kon-
tinensünk egyik legszebb üregrendszerét, az 1986
óta UNESCO Világörökségként jegyzett, 5,8 kilo-
méter hosszúságban feltárt Skocjani-cseppkõbarlan-
got tekinthetjük meg. A cseppkövekben gazdag bar-
langot Szlovénia egyik legnagyobb, fõleg föld alatti
folyója, a Reka folyó vájta ki, amely 1400 méter
hosszan halad a barlangban, egyes helyeken 150 m
mély kanyonban. A barlang legemlékezetesebb sza-
kasza kétségkívül az 1933-ban létesített és néhány
éve felújított Cerkvenik-híd, amely 45 méteres ma-
gasságban, mint egy viadukt íveli át a föld alatti
szurdokot. (A barlangban körülbelül 500 lépcsõfok
található, de nem egy helyen, hanem elszórva a
barlangrendszer területén.) Kora délután visszatérés
Portoroz-ba a szállásra, pihenés, fürdési lehetõség a
szállodában ill. a tengerparton. 
Figyelem: a fakkultatív kirándulást már a jelent-
kezéskor foglalni kell!
5. nap: Reggeli után egész napos szabadprogram,
pihenés, fürdés a portoroz-i tengerparton.
6. naap: Reggeli után utazás Ljubjanaba. A szlovén
fõváros sajátos hangulattal rendelkezik. Sétánk
során felkeressük a Szent Miklós-katedrálist, a
Püspöki Palotát, a városházát, a Hármas hidat és a
Preseren teret. Folytatjuk utunkat Mariborba,
Szlovénia második legnagyobb városába. A város a
Pohorje-hegy lábánál, a Dráva két partján terül el.
Megtekintjük a városházát és a Keresztelõ Szent
János-székesegyházat, majd séta az óváros ódon
hangulatú, keskeny kövezett utcái között, melynek
hangulata mindenkit elbûvöl. A látnivalók megte-
kintése után hazautazás. Érkezés Veszprémbe, az
OMV-benzinkúthoz az esti órákban.
A programok sorrendje felcserélõdhet!

Szlovénia egyre többször és méltán javasolt úti cél az európai országok listáján, hiszen a piciny ország
tengerrel és Alpokkal, tavi szigetekkel, lenyûgözõ barlangrendszerekkel, vadvízi evezéssel és történelmi
városokkal szolgál akár pár napos, akár több hetes látogatást tervezõknek. Mindaz, ami bájos és lenyûgözõ
volt az Osztrák-Magyar Monarchiában, érintetlenül megmaradt itt, és a tisztaság, az ausztriai faluképekre
emlékeztetõ ápoltság külön meglepetést jelent.

Vogel-hegy

Ptuj



5 nap / 4 éjszaka

Elhelyezés
Porecben, közvetlen tengerpari hotel***+,
mediterrán parkkal és saját, kiépített kavicsos és
betonos tengerparttal, igényesen berendezett 
2-ágyas szobák, fürdõ/WC, hajszárító, légkondi-
cionálás, telefon, Sat-TV, széf, wifi. A szállodához
édesvízi úszómedence is tartozik.

Ellátás
Svédasztalos reggeli és fakultatív svédasztalos vacsora.
A vacsoránál az italok (bor, sör, üdítõ, ásványvíz) ingye-
nesek!

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely, Körmend
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. június 1–5. 89 900 Ft/fô

Félpanziós felár 12 900 Ft/fõ/4 vacsora

Egyágyas felár 19 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 4 éjszaka szállást, félpanzióval
a sztornó biztosítást
a felsorolt programokat 
az idegenvezetõ és a helyi idegenvezetõ költ-
ségeit
az üdülõhelyi díjat

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldal)
fakultatív programot Krk-szigetre: 10 900 Ft/fõ
+ belépõk
fakultatív programot Pulára és a Brioni-
szigetekre: 12 900 Ft/fõ+ belépõk

tengerpart legnagyobb szigete. A szigetre a Kvarner
öböl felett húzódó, eredetileg Tito névre keresztelt
impozáns Krk-hídon keresztül jutunk át. Felkeressük
a sziget központját, Krk városát, mely mûemlékek-
ben is gazdag. Megtekintjük a városfallal körülvett,
szûk sikátoros óvárosában fekvõ székesegyházát, a
Frangepán kastélyt, és a város fõterét az óratorony-
nyal. Majd Punatra látogatunk, mely szûk utcácskái-
val, a jellegzetes boltíves tengerparti házaival, erké-
lyeivel és kocsmáival egy elragadó üdülõhely. Innen
lehetõség nyílik áthajózni Kosljun-szigetére, ahol
megtekintjük a ferences rendi kolostort. Végül fel-
keressük a festõi halászfalut Vrbnik-et. Ez Krk-sziget
legrégibb települése. A városka a glagolita írás-
kultúra elõdjének számít valamint a sziget központi
borvidéke. A zlahtina szõlõfajtából, amely kizárólag
itt terem állítják elõ az egyik legismertebb száraz
fehérbort Horvátországban. Felkeresünk egy hami-
sítatlan helyi konobát, ahol legelõször egy rövid
filmbemutató keretén belül megismerhetjük a
szõlõtermelés folyamatát, majd megkóstoljuk a
helyi étel-és italkülönlegességeket.
4. nap: Reggeli után pihenés a szállodában ill.
fakultatív programlehetõség Puláára és a Brioni-
szigetekre. Pula az Isztriai-félsziget déli csücskében
helyezkedik el, és több mint 3000 éves múltra tekint
vissza. Látnivalói közül megtekintjük Sergius
diadalívét, a híres római amfiteátrumot, a bazilikát,
Pula fõterét, melyen egykor a római kori fórum állt
Augustus templomával. Délután hajókirándulás a
Brioni-szigetekre. A 14 szigetbõl álló szigetcsoport,
melybõl csak a legnagyobb, de egyben a legérdeke-
sebb, a Nagy-Brioni látogatható. Ma egész területe
nemzeti park, egykor pedig Tito jugoszláv államel-
nök hivatalos nyári rezidenciája volt. A kisvonatos
túra során elénk tárul Brioni változatos növény- és
állatvilága a szafari parkkal, majd megtekintünk egy
bizánci erõdítmény maradványait, a St. Germain
templomot 1481-bõl, valamint egy fotókiállítást is
Tito Brijuniban címmel.
5. nap: Reggeli után búcsú az Isztriai-félszigettõl,
majd továbbutazás Zágrábba, a horvát fõvárosba.
Gyalogos séta az óvárosban, a Szent István székes-
egyház megtekintése. Ezt követõen hazautazás
rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe, az OMV-
benzinkúthoz az esti órákban.
A programok sorrendje felcserélõdhet!

Miért is az Adria ékköve? E kérdésre a változatos kifejezések adhatják meg a választ: csipkézett partvo-
nalak, egyedülálló természeti képzõdmények, változatos növény- és állatvilág, hangulatos városkák, elra-
gadó mediterrán üdülõhelyek, a régmúlt és jelenkor emlékei és nem utolsó sorban a hamisítatlan
gasztronómiai élmények. E kifejezések, az utazás során a személyes tapasztalatokkal értelmet is nyernek
és már nem csak szavak maradnak, hanem egyszerûen: az Isztria.

RovinjProgram:

1. nap: Elutazás 5:45 órakor Veszprémbõl, az OMV-
benzinkúttól. Utazás rövid pihenõkkel Horvátor-
szágba. Legelõször Rijekába látogatunk, mely a
Monarchia idején Fiume városaként volt ismert, és
Magyarország legnagyobb kikötõje volt. Fénykorát is
ekkor élte a város, ekkor épültek patinás villái, szál-
lodái. Városnézésünk során megtekintjük az óváros
legszebb és leghíresebb épületeit, majd sétálhatunk
Rijeka híres fõutcáján és élvezhetjük a kikötõ fan-
tasztikus hangulatát. Ezt követõen felkeressük a
Kvarner-öböl gyöngyszemét, Opatiját, mely a Mo-
narchia egyik legnagyobb és legnyüzsgõbb üdülõhe-
lye volt. A hegyoldalra felfutó gyönyörû villák és
elegáns szállodák között csodálatos parkok és
mediterrán növények találhatók. A város egyik híres
látványossága a Lungomare, amit az Adria egyik
legszebb parti sétányának neveznek ill. Opatija
jelképnek tartott „Leány a sirállyal” c. szobor. Tovább-
utazás a szállásra, Porecbe (4 éj).
2. nap: Reggeli után megtekintjük az Isztria talán
legszebb, legérdekesebb városát, Porecet. A város
igazi kincse a világörökség részévé nyilvánított
Szent Euphrasius-bazilika és a körülette álló
épületegyüttes. Ezt követõen hajókirándulás a
Lim-fjordon, mely egy rendkívül egyedülálló ter-
mészeti képzõdmény, amely a norvég fjordokra
hasonlít. A 10 km hosszú, 600 méter széles és 30
méter mély kanyon festõi környezete mindenkit
elvarázsol. Továbbutazás autóbusszal a szirtfokra
épült és a horvát tengerpart egyik legszebb és
legromantikusabb városába, Rovinjba. Zegzugos,
macskaköves utcák, hangulatos házak, pálmafák,
ódivatú kikötõ, és az óváros dombja, jellemzi a
várost. Rovinj leghíresebb látnivalója és jelképe az
óváros tetején álló Szent Eufémia templom ill. a
mûemlékekkel és elegáns öreg házakkal körülvett,
tágas Tito tér. A tér elõtt található a kikötõ a móló-
val, ahol számos halászhajó, vitorlásjacht, motor-
csónak és bárka látványában gyönyörködhetünk.
A városnézést követõen szabadidõ a hangulatos
tengerparti promenádon. 
3. nap: Reggeli után pihenés a szállodában vagy
fakultatívv kirándulás Krk-szigetre, mely a horvát
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6 nap / 5 éjszaka

Elhelyezés
Porecben, közvetlen tengerpari hotel***+,
mediterrán parkkal és saját, kiépített kavicsos és
betonos tengerparttal, igényesen berendezett 
2-ágyas szobák, fürdõ/WC, hajszárító, légkondi-
cionálás, telefon, Sat-TV, széf, wifi. A szállodához
édesvízi úszómedence is tartozik.

Ellátás
Svédasztalos reggeli és fakultatív svédasztalos vacsora.
A vacsoránál az italok (bor, sör, üdítõ, ásványvíz) ingye-
nesek!

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely, Körmend
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj

2020. szeptember 15–20. 99 900 Ft/fô

Félpanziós felár 15 900 Ft/fõ/5 vacsora

Egyágyas felár 25 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 5 éjszaka szállást, félpanzióval
a sztornó biztosítást
a felsorolt programokat 
az idegenvezetõ és a helyi idegenvezetõ költ-
ségeit
az üdülõhelyi díjat

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldal)
fakultatív programot Krk-szigetre: 10 900
Ft/fõ + belépõk
fakultatív programot Pulára és a Brioni-
szigetekre: 12 900 Ft/fõ+ belépõk

öböl felett húzódó, eredetileg Tito névre keresztelt
impozáns Krk-hídon keresztül jutunk át. Felkeressük a
sziget központját, Krk városát, mely mûemlékekben is
gazdag. Megtekintjük a városfallal körülvett, szûk
sikátoros óvárosában fekvõ székesegyházát, a
Frangepán kastélyt, és a város fõterét az óratorony-
nyal. Majd Punatra látogatunk, mely szûk utcácskái-
val, a jellegzetes boltíves tengerparti házaival, erké-
lyeivel és kocsmáival egy elragadó üdülõhely. Innen
lehetõség nyílik áthajózni Kosljun-szigetére, ahol meg-
tekintjük a ferences rendi kolostort. Végül felkeressük
a festõi halászfalut Vrbnik-et. Ez Krk-sziget legrégibb
települése. A városka a glagolita íráskultúra elõdjének
számít valamint a sziget központi borvidéke. A zlahti-
na szõlõfajtából, amely kizárólag itt terem állítják elõ
az egyik legismertebb száraz fehérbort Horvátország-
ban. Felkeresünk egy hamisítatlan helyi konobát, ahol
legelõször egy rövid filmbemutató keretén belül
megismerhetjük a szõlõtermelés folyamatát, majd
megkóstoljuk a helyi étel-és italkülönlegességeket.
4. nap: Reggeli után pihenés a szállodában ill.
fakultatív programlehetõség Puláára és a Brioni-
szigetekre. Pula az Isztriai-félsziget déli csücskében
helyezkedik el, és több mint 3000 éves múltra tekint
vissza. Látnivalói közül megtekintjük Sergius dia-
dalívét, a híres római amfiteátrumot, a bazilikát,
Pula fõterét, melyen egykor a római kori fórum állt
Augustus templomával. Délután hajókirándulás a
Brioni-szigetekre. A 14 szigetbõl álló szigetcsoport,
melybõl csak a legnagyobb, de egyben a legérdeke-
sebb, a Nagy-Brioni látogatható. Ma egész területe
nemzeti park, egykor pedig Tito jugoszláv államel-
nök hivatalos nyári rezidenciája volt. A kisvonatos
túra során elénk tárul Brioni változatos növény- és
állatvilága a szafari parkkal, majd megtekintünk egy
bizánci erõdítmény maradványait, a St. Germain
templomot 1481-bõl, valamint egy fotókiállítást is
Tito Brijuniban címmel.
5. nap: Reggeli után egész napos szabad program,
pihenés, fürdés a tengerparton.
6. nap: Reggeli után búcsú az Isztriai-félszigettõl,
majd továbbutazás Zágrábba, a horvát fõvárosba.
Gyalogos séta az óvárosban, a Szent István székes-
egyház megtekintése. Ezt követõen hazautazás
rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe, az OMV-
benzinkúthoz az esti órákban.
A programok sorrendjje felcserélõdhet!

Miért is az Adria ékköve? E kérdésre a változatos kifejezések adhatják meg a választ: csipkézett partvo-
nalak, egyedülálló természeti képzõdmények, változatos növény- és állatvilág, hangulatos városkák, elra-
gadó mediterrán üdülõhelyek, a régmúlt és jelenkor emlékei és nem utolsó sorban a hamisítatlan
gasztronómiai élmények. E kifejezések, az utazás során a személyes tapasztalatokkal értelmet is nyernek
és már nem csak szavak maradnak, hanem egyszerûen: az Isztria.

OpatijaProgram:

1. nap: Elutazás 5:45 órakor Veszprémbõl, az OMV-
benzinkúttól. Utazás rövid pihenõkkel Horvátország-
ba. Legelõször Rijekába látogatunk, mely a Mo-
narchia idején Fiume városaként volt ismert, és
Magyarország legnagyobb kikötõje volt.  Fénykorát
is ekkor élte a város, ekkor épültek patinás villái, szál-
lodái. Városnézésünk során megtekintjük az óváros
legszebb és leghíresebb épületeit, majd sétálhatunk
Rijeka híres fõutcáján és élvezhetjük a kikötõ fan-
tasztikus hangulatát. Ezt követõen felkeressük a
Kvarner-öböl gyöngyszemét, Opatiját, mely a Mo-
narchia egyik legnagyobb és legnyüzsgõbb üdülõhe-
lye volt. A hegyoldalra felfutó gyönyörû villák és
elegáns szállodák között csodálatos parkok és
mediterrán növények találhatók. A város egyik híres
látványossága a Lungomare, amit az Adria egyik
legszebb parti sétányának neveznek ill. Opatija
jelképnek tartott „Leány a sirállyal” c. szobor. Tovább-
utazás a szállásra, Porecbe (5 éj).
2. nap: Reggeli után megtekintjük az Isztria talán
legszebb, legérdekesebb városát, Porecet. A város
igazi kincse a világörökség részévé nyilvánított Szent
Euphrasius-bazilika és a körülette álló épülete-
gyüttes. Ezt követõen hajókirándulás a Lim-fjordon,
mely egy rendkívül egyedülálló természeti képzõd-
mény, amely a norvég fjordokra hasonlít. A 10 km
hosszú, 600 méter széles és 30 méter mély kanyon
festõi környezete mindenkit elvarázsol. Tovább-
utazás autóbusszal a szirtfokra épült és a horvát
tengerpart egyik legszebb és legromantikusabb
városába, Rovinjba. Zegzugos, macskaköves utcák,
hangulatos házak, pálmafák, ódivatú kikötõ, és az
óváros dombja, jellemzi a várost. Rovinj leghíresebb
látnivalója és jelképe az óváros tetején álló Szent
Eufémia templom ill. a mûemlékekkel és elegáns
öreg házakkal körülvett, tágas Tito tér. A tér elõtt
található a kikötõ a mólóval, ahol számos halászha-
jó, vitorlásjacht, motorcsónak és bárka látványában
gyönyörködhetünk. A városnézést követõen szaba-
didõ a hangulatos tengerparti promenádon. 
3. nap: Reggeli után pihenés a szállodában vagy
fakultatív kirrándulás Krk-szigetre, mely a horvát
tengerpart legnagyobb szigete. A szigetre a Kvarner
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Program:

1. nap: Indulás reggel 5.45 órakor Veszprémbôl,
az OMV-benzinkúttól. A délutáni órákban meg-
érkezés a híres természeti ritkasághoz, a Plitvicei-
tavakhoz, mely 200 km2 nagyságú területen talál-
ható. A tórendszer 16 kristálytiszta tavat és 92
kisebb-nagyobb vízesést foglal magába. Szállás
Biograd környékén (1 éj). 
2. nap: Reggeli után továbbutazás Sibenikbe. Az
óváros kis zegzugos utcáin sétálva megnézzük a
Szent Jakab-katedrálist, majd élvezzük a páratlan
panorámát a város elõtt elterülõ szigetekrõl.
Utunk követô állomása a Krka-vízesés, séta a Krka
folyónál, ahol a vad szépségû zuhatag 5 teraszról
17 lépcsôn keresztül zuhan alá. Továbbutazás
Trogirba, séta a belvárosban, mely a világörökség
része. Szállás Trogirban illetve környékén (1 éj). 
3. nap: Reggeli után utunk továbbvezet Splitbe,
ahol városnézés keretében megtekintjük Diok-
letianus császár palotáját, mely szintén a világ-
örökség része. Ezután továbbutazás Dubrovnik
felé. Szállás elfoglalása Neumban, pihenés, fürdési
lehetõség a szálloda tengerpartján (3 éj). 
4. nap: Reggeli után utazás a költõk által „földi
mennyországnak” nevezett Dubrovnikba. Megér-

kezésünk után gyalogos városnézés helyi magyar
idegenvezetõvel. Megtekintjük a Pile-kaput, Szent
Balázs-templomot, Mincenta-erôdöt, kolostoro-
kat. A látnivalók megtekintése után szabadprog-
ram vagy lehetõség részt venni fakultatív hajó-
kiránduláson Dubrovnik csodálatos öblében.
Délután visszatérés a szálláshelyre, Neumba,

szabadprogram, illetve fürdési lehetõség a szállo-
da tengerpartján.
5. nap: Reggeli után pihenés, fürdés a tengerpar-
ton vagy egésznapos fakultatív kirándulás
Mostarba. Útközben a Neretva folyó partján ha-
ladva érintjük Pocitelj falucskát, melynek érde-
kessége a falu legmagasabb és legrégibb részére
épült vára. A vár a törökök elleni védelem céljául
szolgált. Mostar is a török idõkben lett népszerû,
hiszen ekkor volt Hercegovina központja. Mostari
városnézésünk során megtekintjük a város legis-
mertebb látnivalóít: a régi belvárost, az arany-, réz-
mûvesek utcáját, Mehmed Karadzsoz bég
dzsámját, a város jelképéül szolgáló török hidat,
Biscevic bég házát és a kádi házát. Délután vissza-
térés a szálláshelyre, Neumba, szabadprogram,
illetve fürdési lehetõség a szálloda tengerpartján.
6. nap: Reggeli után utazás Zadarba, megérkezés
után ismerkedés Dalmácia magyar emlékeiben is
gazdag fôvárosával helyi magyar idegenvezetõvel.
Az óvárosban modern épületek között bukka-
nunk rá a római, bizánci és román stílusú
építészet remekmûveire. Szállás Biograd környé-
kén (1 éj).
7. nap: Reggeli után utazás Zágrábba. Megérke-
zés után rövid városnézés Horvátország fõvárosá-
ban. Gyalogos séta az óvárosban, a Szent István
Székesegyház megtekintése. Városnézés után rö-
vid szabadprogram, majd hazautazás rövid pihe-
nõkkel. Érkezés Veszprémbe, az OMV-benzin-
kúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Déli szomszédunk rendkívül sokarcú állam. Az „ezer sziget országának” megejtô varázsú természeti
csodáit a mediterrán derû ragyogja be. Városainak antik romjai, palotái római császárok és légiók
emlékét ôrzik. Az Adria-part magyar vonatkozású emlékekben is gazdag, sajátos zamattal ízesített
élete igen vonzó a hazai utazók körében.

Trogir

Plitvice

7 nap / 6 éjszaka

Elhelyezés
Oda-vissza (1-1 éj): Biograd környékén, 1 éj Trogir
környékén, 3 éj Neumban tengerparti ***hotelben,
2-3 ágyas, ízlésesen berendezett fürdõszobás-WC-s
szobákban

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív svédasztalos 
vacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-videorend-
szer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely,
Körmend
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj

2020. szeptember 2–8. 139 900 Ft/fô

Félpanziós felár 22 900 Ft/fõ/6 vacsora
Egyágyas felár 49 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 8 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 6 éjszaka szállást, reggelivel
a sztornó biztosítást
a felsorolt programokat 
az idegenvezetõ és a helyi (dubrovniki, zadari)
idegenvezetõk költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldal)
a fakultatív kirándulás árát Mostarba: 
14 900 Ft/fõ + belépõk
az üdülõhelyi díjat 3 500 Ft/fõ/ 6 éj

Mostar



5 nap / 4 éjszaka

Elhelyezés
České Budejovicében (1 éj): városközponti
hotel****, igényesen berendezett, 2 ágyas szobák-
ban, fürdõ/WC, hajszárító, telefon, széf, légkondi-
cionálás, Sat-TV, minibár (térítés ellenében), wi-fi
Prágában (3 éj): belvárosi, városközponthoz közeli
hotel****, igényesen berendezett, 2-3 ágyas
szobákban, fürdõ/WC, telefon, Sat-TV, széf,
minibár (térítés ellenében), légkondicionálás, wi-fi
Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos vacsora 

Utazás 
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)
Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely, Csorna
és Mosonmagyaróvár (csak leszállás)
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpontok Részvételi díj
2020. május 13–17. 79 900 Ft/fô
2020. augusztus 19–23. 79 900 Ft/fô
2020. október 23–27. 79 900 Ft/fô

Félpanziós felár 22 900 Ft/fô/4 vacsora

Egyágyas felár 36 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 4 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldalon)
a fakultatív kirándulást Karlovy Vary-ba: 9 900 Ft/fõ
+ belépõk
a fakultatív hajókirándulást a Moldván ebéd-
del: 7 900 Ft/fõ

Program:

1. nap: A csoport reggel 5.45 órakor indul
Veszprémbôl, az OMV-benzinkúttól. Elsõ állomá-
sunk Česky Krumlov, mely város egy, a középkorból
ránk maradt gyöngyszem, az UNESCO-világörökség
része. Óvárosa, mely a Vltava folyó kanyarulatában
helyezkedik el. Megtekintjük a meghökkentôen ér-
dekes „Krumau” várat – a Rosenbergerek ôsi fészke
–, mely sokáig emlékezetes marad a turistáknak. To-
vábbutazás České Budejovicébe, amely Közép-
Európa legszebb fôterével büszkélkedhet, belvárosa
muemléki védelem alatt áll. Nevezetességei: Fekete-
torony, barokk szökôkút, 11 híd, lábasházak és nem
utolsósorban a budweisi sör. A szállás elfoglalása
České Budejovicében (1 éj), fakultatív vacsora a Maly
Pivovar étterem-sörözõben.
2. nap: Reggeli után utunk a szintén világörökség
kincsei között számon tartott hlubokai várkastély-
hoz vezet. A kastélyt romantikus Tudor-stílusban,

az angol uralkodó rezidenciájának, a Windsor-
kastélynak a mintájára építették át, és ma
Csehország egyik legpompásabb várkastélya kívül-
belül. Majd továbbutazás Prágába, megérkezés a
déli órákban. Ismerkedés Prága újvárosával (Köz-
társaság tér, Vencel tér, Havas Boldogasszony-
templom, Nemzeti Színház). Majd a szállás elfog-
lalása Prágában (3 éj), fakultatív vacsora az
újvárosi étterem-sörözôben. 
3. nap: Délelôtt ismerkedés a prágaai várnegyeddel
(Sztrahovi kolostor, Loretto-templom, Szent Vitus-
székesegyház, királyi palota, Szent György-bazilika,
Arany utcácska stb.). A déli órákban fakultatív
hajókirándulás a Moldva folyón ebéddel. A hajó-
kirándulás során megcsodálhatjuk Prága szépségét, a
folyót átszelõ hidakat, az óvárosi palotákat és a város
számtalan szebbnél-szebb középkori tornyát. Délután
séta a Károly hídon át az Óvárosba, mely a város
legfestôibb részének mondható. Prága e városrésze

(Szent Miklós-templom, óvárosi városháza, óvárosi
fôtér, óratorony, Husz-emlékmû, Tyntemplom, lôpor-
torony, stb.) rusztikus hangulatot áraszt. Ezt
követõen fakultatív vacsora a szállodában.
Figyelem: a fakultatív hajókirándulást már a jelentkezéskor
foglalni kell!
4. nap: Reggeli után szabadprogram Prágában,
illetve fakultatív kirándulás a csodás fekvésû és
gazdag történelmi múltra visszatekintõ Loket
várához. A vár a varázslatos Ohle folyó völgyében
fekszik és egyike Csehország legrégebbi épít-
ményeinek, több mint 800 éves múltra tekint vissza.
Ezt követõen Európa egyik leghíresebb fürdõvá-
rosába, Karlovy Varyba utazunk. A fürdõváros köz-
pontja a fenséges oszlopcsarnok, a Mlynska koloná-
dok, mely épület nem kevesebb, mint 4 forrást rejt.
Majd a piactér környéki mûemlékek megtekintése
(Mária Magdolna-templom, pestisoszlop), melyek
ma is az Osztrák-Magyar Monarchia pompáját ele-
venítik fel. Visszaérkezés Prágába az esti órákban.
Fakultatív vacsora a szállodában.
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelentkezéskor foglalni kell!
5. nap: Reggeli után rövid városnézés a dél-mor-
vaországi Telčben, az óváros megtekintése, mely
az UNESCO világörökség része. Hazautazás rövid
pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe, az OMV-benzin-
kúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Prágát, a Moldva folyó két partján elterülô városkát nemcsak Európa, hanem a világ egyik legszebb
városának tartják. Ódon voltában, sokszor zord történelme ellenére hangulatos, kedélyes város. Az óváros
híven megôrzött régi házai, szép utcái ma is eleven történelmi levegôt árasztanak. Talán nincs is még egy
olyan város, amelyet az elmúlt évszázadok során annyi dicsô jelzôvel illettek volna, mint Prágát. Nevezték
és nevezik „aranynak” és „száztornyúnak”. Richard Wagner „hasonlíthatatlannak” mondta, míg Rodin „az
egyik leginkább tiszteletreméltó” városnak nevezte.

Loket

Telc

Hluboká
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Program:

1. nap: Elutazás 5.45 órakor Veszprémbõl, az
OMV-benzinkúttól. Utazás rövid pihenõkkel
Szlovákiába. Utunk elõször az Alacsony-Tátrába,
Körmöcbányába vezet, mely egykoron a Magyar
Királyság egyik legjelentõsebb, aranybányászatáról
nevezetes bányavárosa és pénzverõhelye volt. Séta
a városban (fõtér, pénzverde, várnegyed, Szent
Katalin-templom, stb.). Folytatjuk utunkat Beszter-
cebányába. Az egykor szintén bányászváros ma
Közép-Szlovákia központja, a város központját
történelmi örökségként, míg a vár környékét
nemzeti kulturális örökségként jegyzik. Séta a
városban (Fõtér, Óratorony, Thurzó-ház, Város-
háza, Mátyás-király háza, püspöki székesegyház,
stb.). Továbbutazás, szállás a Csorba-tó környékén
(3 éj).
2. nap: Reggeli után Lõcsére utazunk, mely
egyike a szép szepességi középkori szász, cipszer
városoknak, óvárosa az UNESCO világörökség
része. Híres látnivalói között szerepel a Szent-
Jakab katedrális, a világ egyik legszebb és leg-
nagyobb gótikus oltárával, a városháza, a
Thurzó-ház, a szégyenketrec. Ezt követõen láto-
gatás a Dobsinai-jégbarlangba, mely Európa egyik
legkorábban ismert és legnagyobb barlangja a
maga nemében. A jégbarlangot a Gölnic folyó fel-
szín alatti vízfolyásai alakították ki három szinten.
Az óriási földalatti jégtömegbõl varázslatos
jégzuhatagok, jégsztalagmitok és jégoszlopok
alakultak ki az idõk folyamán. A jégbarlang az
UNESCO világörökség része. Ezt követõen láto-
gatás a reneszánsz-barokk stílusú Betléri-kastély--
hoz, mely az Andrássy család birtokában állt.
Fényûzõen berendezett szalonjai mûkincsekben,
festményekben gazdagok. Továbbutazás Kraszna-
horkaváralja-ra, ahol megtekintjük az Andrássy
Mauzóleumot, Szlovákia egyik legértékesebb sze-
cessziós mûemlékét. Az egyiptomi és bizánci
jelképekkel díszített épület a krasznahorkai
uradalom utolsó birtokosai – Andrássy Dénes és
hitvese, Franciska – örök nyughelye.

3. nap: Reggeli után az egész napunkat a Felvidék
természeti látványosságainál, a Magas-Tátrában
töltjük. Séta a Csorba-tónál, majd továbbutazás a
Magas-Tátra legnagyobb és legrégibb
üdülõvárosába, Ótátrafüredre. Séta a hangulatos
kisvárosban, ill. sikló segítségével lehetõség fel-
menni az 1263 méter magas Tarajkára, ahonnan
elsétálunk a Tarpataki-vízzesésekhez. Mindezek a
Magas-Tátra legköny-nyebben megközelíthetõ,
leghíresebb látványosságai közé tartoznak, ahol a
Tar-patak egy óriási terepküszöbön folyik le, és
gyönyörû vízeséseket alkot. Végül Tátralomnicra
utazunk, séta a városban ill. jó idõ esetén
lehetõség kabinos felvonóval felmenni az 1751
méteres magasságban fekvõ Kõpataki tóhoz,
ahol csodálatos panoráma tárul az ember elé. 
4. nap: Reggeli után Késmárkra utazunk, ahol
látogatást teszünk a Thököly várnál, majd sétánk
során megtekintjük a városházát, a különleges
szépségû, fából készült ill. a mellette fekvõ új
evangélikus templomot, benne Thököly mauzó-
leumával. Ezt követõen tutajtúra a Dunajec folyó
festõi kanyonjában, ahol megcsodálhatjuk a 
kanyon fölé magasló varázslatos sziklaormokat
és megismerhetjük a Pieniny Nemzeti Park
legszebb tájait. Továbbutazás Eperjessre, ahol
megtekintjük a város legfõbb látnivalóit
(Rákóczi-ház, városháza, Szent Miklós székes-
egyház, stb.). Továbbutazás Kassára, a szálláshely
elfoglalása (1 éj).
5. nap: Reggeli után városnézés Kassán, mely
Szlovákia második legnagyobb városa. A történel-
mi városközpont építészeti remekmûnek számít,
mely egy lencse alakú tér köré épült. Megtekintjük
a fõutcát, rajta Szent Erzsébet-székesegyházat, a
Szent Mihály-kápolnát, az Orbán-tornyot, a régi
városházát, az Andrássy Palotát, a Rodostói-házat,
melyek maradandó emléket fognak nyújtani. A
látnivalók megtekintése után szabadidõ, majd
búcsú Szlovákiától és hazautazás rövid pihe-
nõkkel. Megérkezés Veszprémbe az OMV-benzin-
kúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Szlovákia méltán büszkélkedhet kulturális és természeti értékkel. Felvidéki városai, mint Körmöcbánya,
Besztercebánya, Lõcse, Eperjes, Kassa páratlan szépséggel bírnak, ugyanakkor több régi, magyar
vonatkozású várai is sok érdekességet rejtenek. Megcsodálhatjuk a rengeteg természeti csodával megál-
dott Magas-Tátrát, völgyeket, megbúvó patakokat, tavakat. Különösen megkapó a Csorba-tavat
körülölelõ élõvilág, a hangulatos üdülõváros Ótátrafüred zegzugos utcái, a Tátralomnic kisvárosát
körülvevõ hegycsúcsok, illetve felejthetetlen élményt nyújt a Dunajec folyó kanyarulataiban való tutajozás.
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5 nap / 4 éjszaka

Elhelyezés
Csorba-tónál (3 éj): festõi környezetben elhe-
lyezkedõ hotel***, ízlésesen berendezett, 
2-3 ágyas szobák, fürdõ/WC, hajszárító, Sat-TV,
telefon, wifi
Kassán (1 éj): belvárosi, városközponthoz közeli
hotel***, modernül berendezett, 2-3 ágyas
szobákban, fürdõ/WC, telefon, Sat-TV, légkondi-
cionálás
Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3 fogásos menü-
vacsora
Utazás 
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely, Gyõr,
Komárom (csak felszállás)
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. augusztus 25–29. 95 900 Ft/fô

Félpanziós felár 18 900 Ft/fô/4 vacsora

Egyágyas felár 29 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 10 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 4 éjszaka szállást, reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldalon)
az idegenforgalmi adót (részletek a 5.
oldalon)

Betlér

Kassa



5 nap / 4 éjszaka

Elhelyezés
Zakopanéban (1 éj): csodálatos környezetben
fekvõ hotel***, igényesen berendezett 2-3 ágyas
szobákban, fürdõ/WC, hajszárító, telefon, Sat-TV
Krakkóban (3 éj): hotel***, igényesen berendezett
2-3 ágyas szobákban, fürdõ/WC, hajszárító, tele-
fon, TV, légkondicionálás, minibár
(A szállásokon a 3. ágyon csak gyermek helyezhetõ el)

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos menü-
vacsora

Utazás 
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely, Csorna,
Mosonmagyaróvár
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. július 15–19. 99 900 Ft/fô

Félpanziós felár 25 900 Ft/fô/4 vacsora

Egyágyas felár 45 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Gyermek pótágykedvezmény (16 évig)

8 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 4 éjszaka szállodai elhelyezést reggelivel
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást 
az idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldalon)
a fakultatív kirándulás árát Auschwitzba  14 900
Ft/fõ + belépõk
az idegenforgalmi adót (részletek a 5.
oldalon)

Program:

1. nap: Elutazás 5.45 órakor Veszprémbõl, az
OMV-benzinkúttól. Utazás rövid pihenõkkel Len-
gyelországba. Megérkezés Zakopanéba, mely a
Tátra lábánál fekvõ egyik legismertebb üdülõvá-
ros, amit Lengyelország téli fõvárosának is szoktak
nevezni. Séta a városban, majd kirándulás siklóval
a Gubalowka hegycsúcsra, ahonnan páratlan kilá-
tás nyílik a városra és a környezõ 2 000 méter ma-
gas hegycsúcsokra. Szállás Zakopanéban (1 éj). 
2. nap: Reggeli után szabadprogram illetve vásár-
lási lehetõség a lengyel Tátra fõvárosában,
Zakopanéban, majd a déli órákban utazás a festõi
környezetben épült gótikus nedeci várhoz. A felsõ-
várból lenyûgözõen szép körpanoráma nyílik a
Pieniny-hegység tájaira, a közeli, duzzasztásokkal
keletkezett víztározókra és az egykori czorsztyni
határvár romjaira. Ezt követõen tutajtúra a 

Dunajec folyó festõi kanyonjában, ahol alkalom
nyílik megcsodálni a Pieninek két oldalt emelkedõ,
több száz méterre a kanyon fölött magasodó va-
rázslatos sziklaormait és megismerni a Pieniny
Nemzeti Park legszebb tájait. Továbbutazás és
szállás Krakkóban (3 éj).
3. nap:: Reggeli után városnézés Lengyelország egy-
kori királyi fõvárosában, Krakkóban. A város a

Visztula két partján fekszik, felbecsülhetetlen érté-
kû kulturális és mûvészi alkotásairól híres. Fõtere
Európa legnagyobb városi piactere, mely az Óvá-
ros legrégibb része. Közepén áll a Posztócsarnok,
mely a 14. századtól a városi kereskedelem köz-
pontja volt. Az óváros legértékesebb egyházi mû-
emléke a Mária-templom, mely ma is Európa leg-
nagyobb gótikus faragott faoltárával rendelkezik.
Megtekintjük a fõtértõl nem messze található
1364-ben alapított, és Európa egyik legrégibb fel-
sõoktatási intézményét is, a Jagelló Egyetemet.
Délután szabadprogram ill. fakultatív programlehetõ-
ség Auschwitz-ba. A legnagyobb német koncentráci-
ós táborban több mint 1,5 millió fogoly, többségük-
ben Lengyelországból és Közép-Európa más orszá-
gaiból ide hurcolt zsidó halt meg. 
Figyelem: a fakultatív kirándulást már a jelentkezéskor
foglalni kell (korlátozott létszám)!
4. nap: Reggeli után a világ egyik legrégibb, a 13.
század óta megszakítás nélkül mûködõ sóbányá-
jába, Wieliczkába, mely egyben az UNESCO-világ-
örökség része is. A sóbánya mélyén 3,5 km hosszan
ritka élményt nyújtó sóba vájt folyosók, egyedülál-
ló, sóból faragott szobrok láthatók. A sóbánya
legérdekesebb része a 101 méteres mélységben
található Szent Kinga-kápolna a sótömbbõl kifara-
gott csillárral és szobrokkal. Délután folytatjuk vá-
rosnézésünket Krakkóban, ellátogatunk a Wawel
épületegyütteséhez, mely a lengyel királyok és
püspökök székhelye volt. A mûkincsekben gazdag
reneszánsz Királyi Palota és a székesegyház megte-
kintése, itt koronázták a lengyel királyokat, és itt
van végsõ nyughelyük is, de a mai napig ide teme-
tik a krakkói püspököket is.
5. nap: Reggeli után hazautazás. Útközben láto-
gatás Kalwaria Zebrzydovskába, mely évszázadok
óta Dél-Lengyelország híres vallási központja és
gyakran látogatott búcsújáróhely ezért évente
több millióan keresik fel. Az itt található Bernát-
rendi kolostor és hozzá tartozó park az UNESCO
világörökség része. A látnivalók megtekintése után
hazautazás rövid pihenõkkel, megérkezés Veszp-
rémbe, az OMV-benzinkúthoz az esti órákban.
A programok sorrendje felcserélõdhett!

Lengyelország nagyon sok értéket tartogat a külföldi látogató számára- többet, mint azt általában hiszik,
változatosabbat, mint amennyire ismerik. Mindenki megtalálhatja azt az ember alkotta vagy természeti
szépséget, mely biztosítja, hogy az utazás igazi kulturális élményekben gazdag legyen. Az egyedi hangu-
latot árasztó városok és falvak, régi várak, csodálatos paloták, és kastélyok mutatják a viharos múlt har-
cait és örökségét és az elõdök tehetségét és életét. A csodás értékek mellett Lengyelország azért is figye-
lemre méltó, mert a rendszerváltás után igen gyorsan talpra állt és ma, földrajzi elhelyezkedését illetõen,
mint egy összekötõkapocs mûködik Kelet- és Nyugat-Európa között.

Krakkó, Wawel

Zakopane

Dunajec
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7 nap / 6 éjszaka

Elhelyezés
4 éjszaka 3 csillagos hotelben, igényesen beren-
dezett 2-3 ágyas, fürdõszobás szobákban.
1 éjszaka szép, barátságos környezetben, jó szín-
vonalú, igényes panzióban, 2-3 ágyas fürdõszobás
szobákban.
1 éjszaka vendégszeretõ magyar családoknál.

Ellátás
Félpanzió (Bõvített kontinentális reggeli ill. 3-fogásos
menüvacsora)

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Szombathely, Sárvár, Jánosháza, Devecser,
Bakonygyepes, Városlõd, Herend, Bánd, Márkó,
Várpalota, Székesfehérvár, Budapest-M0,
Kecskemét (csak felszállás)
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpontok Részvételi díj
2020. június 11–17. 129 900 Ft/fõ
2020. szeptember 2–8. 129 900 Ft/fõ

Egyágyas felár 22 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 6 éjszaka szállást félpanzióval
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást
az idegenvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépôdíjakat (lásd a 8–11. oldalon)

Program:

1. nap: A csoport reggel 5.30 órakor indul
Veszprémbõl, az OMV-benzinkúttól. A nagylaki
határ átlépése után továbbutazás Aradra, ahol
megnézzük a Szabadság-szobrot, majd az Aradi
vértanúk emlékmûvét. Ezt követõen továbbutazás
Vajdahunyadra, a vár megtekintése. Szállás
Déván. (1 éj).
2. nap: Reggeli után elõször Szászföld „fõvárosá-
val”, Nagyszebennel ismerkedünk, majd továbbu-
tazunk Berethalomra, a gótikus stílusban épült
erõdtemplom megtekintése, mely Erdély legismer-
tebb temploma, és e mellett az UNESCO a
Világörökség részévé is nyilvánította. Ezután foly-
tatjuk utunkat Nagy-Küküllõ két partján fekvõ
Segesvárra, ahol megnézzük Erdély legfestõibb
középkori várnegyedét, mely a világörökség része,
majd séta a hangulatos óvárosban (Nagypiac-
kispiac tér, dóm, sétálóutca). Ezt követõen Út-
közben Fehéregyházán megtekintjük a Petõfi Mú-
zeumot, majd továbbutazás a szállásra. Szállás
Brassó környékén (2 éj)
3. nap: Reggeli után látogatás Sinaia városába, a
romantikus hangulatú park közepén található
Peles-kastélyba. Az épület legnagyobb külön-
legessége a rengetegféle fából készült díszítés.
Délután városnézés a meredek, sziklás hegyek által
körülölelt, különlegesen szép fekvésû Brassó
városában: Fõ tér, Fekete-templom, mely a
tûzvészben megfeketedett falairól kapta a nevét.
Ezt követõen a mesebeli Törcsvári kastélyhoz láto-
gatunk el. Visszatérés a szállásra.
4. nap: Reggeli után elsõ állomásunk Kézdivásár-
hely, az udvarterek és Gábor Áron városa. Vá-
rosnézés után továbbutazunk a gyimesi csángók
vidékére, ahol lehetõség van a híres csángó falvak
és a Rákóczi-romvár megtekintésére. A déli órák-
ban pihenõt tartunk Gyimesbükkön, a Deáki

panzióban (fakultatív étkezési lehetõség). Ezt
követõen továbbutazás Csíksomlyóra a kegytem-
plomhoz, majd Csíkszeredán a Milleniumi tem-
plom megtekintése. Továbbutazás a szálláshelyre.
Szállás Zetelakán, magyar családoknál (1 éj) .
5. nap: Reggeli után elutazás Székelyudvar-
helyre, a város nevezetességeinek megtekintése.
Innen Farkaslakára utazunk, ahol Tamási Áron
sírját tekintjük meg. A program után Korondra
látogatunk, a fazekasság központjába, vásárlási
lehetõség. Majd Korond megtekintése után
Bucsintetõ érintésével Gyergyószentmiklóson
áthaladva a festõi Gyilkos--tóhoz érkezünk, mely
kirándulásunk csúcspontja. Ezt követõen a
Békás-szorost tekintjük meg, részben gyalo-
gosan, részben autóbusszal, majd visszatérünk a
Gyilkos-tóhoz. Ezt követõen továbbutazás
Szovátára, a híres gyógyfürdõhelyre, a sós vizû
Medve-tóhoz. Szállás Marosvásárhely környékén
panziókban. (1 éj).
6. nap: Reggeli után folytatjuk utunkat Maros-
vásárhelyre, ahol látogatást teszünk a Teleki tékában,
a Kultúrpalotában, majd szabadprogram. Tovább-
utazás Tordára, a sóbánya megtekintése, majd
Kolozsvárral ismerkedünk, gyalogos városnézés
keretében a legfontosabb látnivalók: Házsongárdi-
temetõ, Mátyás király szobra, Mátyás király
szülõházának megtekintése. Szállás Kolozsvár
környékén, panziókban (1 éj).
7. nap: Reggeli után  utazás a Királyhágón át
Nagyyváradra. Rövid városnézés: püspöki székes-
egyház, Szent László hermája, vár. Ezt követõen
hazautazás Magyarországra. Határátkelás Ártán-
don. Érkezés Veszprémbe, az OMV-benzinkúthoz
az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Erdély, Románia legnagyobb és legváltozatosabb része, amely az ország közepétôl egészen az észak-nyugati
feléig nyúlik ki, és magába foglalja az ország hegyes vidékének legnagyobb részét. Felbecsülhetetlen ter-
mészeti adottsága évezredek óta elkápráztatta a térség kis és nagy népeit. Hatalmas erdôségei, bortermô
dombvidéke és hósapkás bércei otthont tudtak biztosítani mindenféle népeknek. Gyönyörû hegyei, fennsík-
jai, tavai ideálisak a pihenésre. Várai, kastélyai és települései köveirôl pedig visszaköszön a történelem. Erdély
történelmet, legendát, álmot és valóságot idéz egyaránt magyarnak, románnak vagy szásznak. A történelmi
Erdélyben esett meg a gyönyörû csoda – hiteti velünk az idô – hogy három nép élt benne, majd ezer esz-
tendôn keresztül, megôrizve saját kultúráját, meggazdagodva egymás színeivel. Erdélyt gazdag, de hányatott
történelmi múltja és sokat szenvedett népe tölti meg emberi tartalommal.

Korond

Medve-tó
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4 nap / 3 éjszaka

Elhelyezés
Szörényvár környékén (2 éj) Hotel***, ízlésesen
berendezett 2-3 ágyas szobák, fürdõ/WC, TV, tele-
fon, légkondicionálás
Kolozsvár környékén (1 éj) Hotel***, 2-3 ágyas
szobák, fürdõ/WC, Sat-TV.

Ellátás
Félpanzió (Bõvített kontinentális reggeli ill. 3-fogásos
menüvacsora)

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Szombathely, Sárvár, Jánosháza, Devecser,
Bakonygyepes, Városlõd, Herend, Bánd, Márkó,
Várpalota, Székesfehérvár, Budapest-M0,
Kecskemét (csak felszállás)
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. augusztus 4–7. 82 900 Ft/fô

Egyágyas felár 16 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 3 éjszakai szállást félpanzióval
a felsorolt programokat
a sztornó biztosítást
az idegenvezetõ költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a belépõdíjakat és a sétahajózást a Kazán-
szorosban (lásd a 8–11. oldalon)

Program:
1. nap: A csoport reggel 5.30 órakor indul
Veszprémbõl, az OMV-benzinkúttól. Kiszombor
határállomás után Nagyszentmiklós érintésével
megérkezés Temesvárra. Temesvár az 1989-es
forradalom városa, a barokk dóm tér után a
stílusában teljesen különálló szecessziós
belvárost tekintjük meg (Opera, Nemzeti
Színház, Hunyadi vár, ortodox katedrális,
Mária-szobor, - Dózsa György kivégzésének
helye -, református templom), majd szabadidõ.
Továbbutazás a szállásra. Szállás Szörényváron,
vacsora  (2 éj).
2. nap: Reggeli után utazás Orsovára, majd 3
órás fakultatív hajókirándulás az Al-Dunán,
ahol a több km széles Duna, alig pár 100 m-es

folyóvá szûkül. A Kis-, és Nagy-Kazán szoros és
a Vaskapu látványa felejthetetlen élményt
nyújt. A hajókirándulás követõen rövid városné-
zés Orsován, lehetõség fakultatív ebédelésre.
Ezt követõen a Vaskapu zsilip és múzeum meg-
tekintése, majd a délutáni órákban visszatérés a
szállásra.
3. nap: Reggeli után rövid városnézés a
Monarchia stílusában épült Herkulesfürrdõn.

Dél-Erdély mesés várai és csodálatos városai a középkor hangulatát elevenítik fel. Ez a terület Temesvár-
ral együtt egy színes, kultúrában és történelemben gazdag táj, mely az idelátogatók számára élménydús
kirándulásokat, változatos ízeket tartogat. A dél-erdélyi tájakon kalandozva számtalan magyar vonatko-
zású emlékkel is találkozunk, emellett a vidék számos neves magyarnak a szülõföldje is. E környék egyik
leglátogatottabb része a Kazán-szoros, mely a Duna leglátványosabb és a legfestõibb szorosai közé tar-
tozik, elválasztva Keletet és Nyugatot, ahol õseink egykor súlyos harcokat vívtak. Az õsi Duna e gyönyö-
rû részét leginkább hajóval csodálhatjuk meg Orsováról. Innen nem messze, a Cserna patak völgyében
helyezkedik el a Herkulesfürdõ, ahol még ma is felfedezhetjük a 19. század második felének barokk stí-
lusú Habsburg eleganciáját.

Tovább utazás Karánsebesen át Sarmizegetu-
sába, ahol megtekintjük a római kori birodalom
maradványait. Továbbutazás Hátszegen át Gyu-
lafehérvárra. Gyulafehérváron gyalogos város-
nézés keretében ismerkedünk a püspöki székes-
egyházzal és a várral. Továbbutazás Nagy-
enyedre, ahol a neves nagyenyedi diákkollégiu-
mot és a várat tekintjük meg. Továbbutazás a
népmûvészetérõl méltán híres és nevezetes
Torockóra. Torockó központja a Néprajzi Múze-
um és a környék épületei, melyek a hajdani
gazdagságot sugallják napjainkban is. Tovább-
utazás, szállás Kolozsvár környékén, vacsora a
panzióban. (1 éj).

4. nap: Reggeli után utazás Kõrösfõre, ahol
lehetõség nyílik szabadidõre és vásárlásra. To-
vábbutazás Királyhágón át Nagyváradra. Rövid
gyalogos városnézés után megtekintjük a püs-
pöki székesegyházat, Szent László hermáját.
Ezt követõen hazautazás Magyarországra.
Megérkezés Veszprémbe, az OMV-benzin-
kúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Gyulafehérvár

Torockó

Vaskapu



8 nap / 7 éjszaka
Az autóbusz és az idegenvezetô végig a 

csoporttal marad!

Elhelyezés
Hotel Regina *** Superior
Fekvése: Riminiben közvetlenül a finom homokos,
lassan mélyülõ tengerparton, a híres Rivazzura-
Miramare partszakaszon.
Szobák: Ízlésesen berendezett, kétágyas (4 fôre
pótágyazható) szobák, fürdô-WC, telefon, Sat-TV,
széf, minihûtõ, légkondicionálás, oldalról tengerre
nézõ balkon
Szolgáltatások: Étterem, TV-szoba, társalgó, bár
Ellátás
Svédasztalos reggeli, választható fél- ill. teljes
panzió (saláta- és zöldségbár, menüválasztásos
elô- és fôétel, desszert)
Utazás
Egyénileg, ill. nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-,
DVD-, videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)
Ingyenes fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Duka, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. július 5–12. 144 900 Ft/fô/7 reggeli

Autóbusz költsége 32 900 Ft/fô
Félpanziós felár 29 900 Ft/fô/7 vacsora
Teljes panziós felár 39 900 Ft/fô/7 vacsora

+7 ebéd

Egyágyas felár 42 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Gyermekkedvezmény (3–12 év) 50 000 Ft/fô
Felnôtt pótágykedvezmény 10 000 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza:
a 7 éjszaka szállást, reggelivel 
a sztornó biztosítást
az idegenvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
a fakultatív programokat (lásd 49. oldal) 
az idegenforgalmi adót Riminiben (részletek a
5. oldalon)

4. nap: Délelõtt szabadprogram, strandolás a
tengerparton, délután fakultatív programlehetõség
a Riminiben lévõ Italia in Miniaturába, ahol Olasz-
ország és Európa 272 nevezetes épületeinek kicsi-
nyített másai között tehetünk egy feledhetetlen
sétát. Részt vehetünk egy életre szóló gondolázá-
son Velence Canal Grandéjén, a parkban körbe-
futó kisvonat ablakaiból pedig madártávlatban
csodálhatjuk meg az ország jellegzetes csizma
alakját. A parkban sétálva úgy érezzük, mintha a
délrõl északra vezetõ autópálya mentén sétálnánk,
útközben feltûnik a Vezúv, alatta Pompeji romjai,
Nápoly jellegzetes épületei, majd elérjük Rómát,
Firenzét és Velencét. Az Alpok hóval borított csúc-
sai közelében pedig a gyerekek világába jutunk el:
a képzeletbeli repüléstõl a vadvízi csónakázásig.

Rimini, Olaszország egyik legismertebb tartományának, Emilia Romagnának a leghíresebb üdülôhelye, mely
15 km hosszú homokos tengerparttal rendelkezik. Rendkívül kedvezô éghajlata, változatos szórakozási és
sportolási lehetôségei miatt évrôl évre nagyon sok üdülni vágyó turista keresi fel. Felnôtteknek és gyer-
mekeknek egyaránt nagy élményt és kitûnô szórakozási lehetôséget biztosítanak a számtalan programok,
melyek között bárki megtalálhatja a neki tetszôt, és így kellemes élményekkel gazdagodva térhet vissza.

Rimini

Program:

1. nap: Elutazás 5.30-kor Veszprémbõl, az OMV-
benzinkúthoz. Utazás Ausztrián keresztül rövid
pihenõkkel Olaszországba. Megérkezés Riminibe,
az esti órákban. Szállás elfoglalása.
2. nap: Egész napos szabadprogram, pihenés, für-
dés.
3. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás
Urbinoba, Raffaello szülõvárosába. A dombra
épült város szûk utcáin sétálva mindenhol az

Urbinoi hercegség nyomait találjuk. Megtekintjük a
város történelmi központját (Palazzo Ducale és
dóm kívülrõl, Raffaelo szülõháza, városfalak), majd
szabadidõ. Délután visszatérés Riminibe.

Rimini, Italia in Miniatura

Urbino
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5. nap: Választható egész napos fakultatív
kirándulási lehetôség Ravennába, a mozaikok
városába, ahol a római kori, bizánci és gótikus
építészeti mûalkotásokban (San Vitale-bazilika,
Galla Placidia-mauzóleum, San Francesco-bazi-
lika, Dante sírja, San Apollinare Nuovo-bazilika)
gyönyörködhetnek, vagy a ravennai
Mirabilandia vidámparkba, mely ma Európa
egyik legszínvonalasabb és legmodernebb
vidámparkja. Kipróbálhatjuk magunkat többek
között vadvízi folyón, a Niagara vízesésen, az
óriáskeréken, a kilövõtoronyban, ill. a Maya
Katun nevû hullámvasúton is, ami Európa leg-
nagyobb függõ hullámvasútja. A nemrég meg-
épült vízi park pedig csúszdákkal és medencék-
kel várja a pancsolni és felfrissülni vágyókat.
Visszaérkezés a késô délutáni órákban. 

6. nap: Reggeli után félnapos fakultatív kirándulás
San Marinóba, a világ egyik legkisebb és legrégibb
köztársaságába. Az Appeninek szikláin épült
miniállam kormányzói palotájának, ill. a San
Marino-bazilikának a megtekintése, majd
lehetõség a középkori várbástyák megtekintésére,
ahonnan jó idôben gyönyörû kilátás nyílik az
Adriára. A városnézést követõen szabadidô, ill.
vásárlási lehetôség San Marinóban. Visszaérkezés
Riminibe a kora délutáni órákban.

7. nap: Egész napos szabadprogram, pihenés, 
fürdés.
8. nap: Reggeli után hazaindulás az olasz Alpok egyik
legcsodálatosabb részén Ausztrián keresztül, rövid
pihenôkkel. Megérkezés Veszprémbe, az OMV-ben-
zinkúthoz az esti órákban.

A programmok sorrendje felcserélõdhet!

Ravenna, Mirabilandia vidámpark

Fakultatív programok árai
A fakultatív programok szervezését olasz partnerirodánk végzi, a programokra irodánk képviselõjén

keresztül a helyszínen lehet befizetni euróban. (A fakultatív programok minimális létszáma 25 fõ.)
(Az árak csak tájékoztató jellegûek!)

Olaszország, Rimini: Felnôtt: Gyermek:
(16 éves korig)

Urbino, városnézés belépõkkel 40 € 30 €
Ravenna, városnézés belépõkkel 35 € 20 €
Mirabilandia vidámpark 50 € 40 € (12 éves korig, max 1,5 m magas)
Mirabilandia vidámpark+Aqua park 60 € 50 €
Italia in Miniatura 30 € 25 € (12 éves korig, max 1,5 m magas)
San Marino 15 € 10 €

Ravenna, fõtér

San Marino

San Marino

Ravenna



50

7, 9 éjszakás turnusok 
Az autóbusz és az idegenvezetô végig 

a csoporttal marad!

Elhelyezés 

Hotel Top Calella Palace**** (Calella)
Fekvése: Calellában, 300 m-re a tengerparttól,
közel a városközponthoz
Szobák: igényesen berendezett 2 ágyas, 4 fôre pót-
ágyazható szobák, fürdô-WC, hajszárító, telefon,
bérelhetô széf, légkondicionálás, Sat-TV, balkon/terasz
Szolgáltatások: úszómedencék, gyermekmedence,
szauna, pezsgôfürdô, fitnessterem (térítés ellené-
ben), tv-szoba, társalgó, internet (térítés ellené-
ben), bár, biliárd, diszkó, mini-klub, játékau-
tomaták, élõ show-mûsorok és zene minden este.
100%-os gyermekkedvezmény 12,99 éves korig!
Ellátás: svédasztalos félpanzió ill. teljes panzió helyi
és nemzetközi ételekkel extra nagy választékkal

Program:
1. nap: A csoport reggel 7.45 órakor indul
Veszprémbôl, az OMV-benzinkúttól (tranzitszállás
esetén reggel 5.45 órakor.). Utazás Ausztrián,
Olaszországon és Franciaországon keresztül
Spanyolországba. Éjszaka az autóbuszon (tranzit-
szállás esetén szállás az olasz Riviérán).
2. nap: Megérkezés a délelôtti órákban (tranzit-
szállás esetén a délutáni órákban) a tengerparti
nyaralóhelyre. Ebéd a szállodában, majd a szállás
elfoglalása kb. 14 óra körül. Délután kötetlen vá-
rosnézés a csoport vezetôjével.
3. nap: Fakultatív kirándulási lehetôség Marine-
land delfináriumba, amely egy csodálatos park-

ban lévô vízicsúszdás paradicsom, édesvizû úszó-
medencékkel és állatshow-val. A fô attrakció a
világszínvonalú delfin-fóka program. Este, vacsora
után fakultatív programlehetôség egy jellegzetes
spanyol estre. Egy fantasztikus elõadás keretében,
- jellegzetes spanyol környezetben - élvezhetik a
spanyol kultúra  legmeghatározóbb és legjellegze-
tesebb táncát a FLAMENCO-t, illetve ízelítõt kap-
hatnak a spanyol zenék sokszínûségébõl.
4. napp: Reggeli után egész napos fakultatív kirán-
dulás Barcelonába és Montserratra. A városnézés
elsõ felében látogatást teszünk az olimpiai
kikötõbe, megcsodáljuk Gaudi fõ mûveit: Casa
Battlót és Casa Milát kivülrõl; ellátogatunk a

Catalunya térre ill. eljutunk Barcelona kereske-
delmi és egyetemi városrészébe. Majd a déli
órákban fakultatív program keretében tovább-
utazunk Montserratra, a katalánok kegyhelyére,
mely sziklakolostor 750 m magasan fekszik. A
kolostorhoz egy lélegzetelállító panorámaúton

jutunk fel. A kolostor területén fekvõ csodálatos
gótikus bazilikában õrzik a katalánok védõszentjét,
a la Morenétát (Fekete Madonna). Lehetõség nyílik
a Madonna megérintésére, a bencések által tanított
híres fiúkórus hangversenyének meghallgatására
(KIVÉTEL JÚLIUS), ill. egy fogaskerekû segítségével a

Calella a nyugat-európai turisták körében már évtizedek óta a Costa Del Maresme leglátogatottabb,
legélénkebb nyaralóhelye. Az idegenforgalmi centrumok a nyári hónapokban a több tízezer idelátogató-
val a környék legnagyobb turistaparadicsomaivá fejlõdtek. Barcelonától 40 km-re találhatók, jól felszerelt
bevásárlóközponttal, ill. sétálóutcával, éttermekkel, bárokkal, diszkókkal, zenés szórakozóhelyekkel rendel-
keznek. A tengerpartjaik gyönyörû növényzettel, szemcsés homokkal borítottak. Szörfök, vízibiciklik és jet-
skík is bérelhetôk. A városokon áthaladó gyorsvasúttal, amely a tengerpart és az elsô szállodasor között
halad el, kb. 1 óra alatt eljuthatunk egyénileg is Barcelona központjába.

Marineland, delfinárium

Montserrat

Barcelona

Barcelona, Casa Mila
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hegy legmagasabb pontjának (1225 m) elérésére.
A programok után a kis piacon a bencések
receptjei által készített étel- és italkülönlegessé-
geket is megkóstolhatjuk. A montserrati kirán-
dulás után a délutáni órákban visszatérünk
Barcelonába, ahol folytatjuk a városnézést:
Montjuich negyed, Espana tér, olimpiai stadion,
olimpiai kilátó, Kolombusz-szobor, gótikus
katedrális, Rambla. A városnézés után rövid
szabadidõ Barcelona sétálóutcáján, ahol
betérhetnek a híres mediterráni St. Josep zöldség-
gyümölcs-halpiacra is. 
5. nap: Délelõtt fakultatív kirándulás
autóbusszal Blanesbe. Az egykori halászfalu ma

a környék egyik legelragadóbb települése.
Megtekintjük a városka sziklaszirtjén fekvõ,
páratlan fekvésû botanikus kertet, ahol a csodás
panoráma mellett több mint 2000 növényfajban
is gyönyörködhetünk. A botanikus kert minden
évszakban páratlan élményt nyújt. Ezt követõen
Blanesból sétahajókázás a Costa Brava (Vadpart)
partján egészen Tossa del Marig. A hajó-

kirándulás során megcsodáljuk a sziklás part-
vidék világhírû természeti szépségeit. Tossa del
Mar-ban kiszállva a hajóból, séta a part fölé
magasodó várban, ahonnan csodálatos kör-
panoráma nyilik, illetve séta és vásárlási lehetõség
Tossa del Mar zegzugos utcáin. 
6. nap: Egész napos fakultatív kirándulási lehetôség
Andorrára.. A reggel induló kirándulás csodás tájon
keresztül vezet a Pireneusok szívében fekvô mini-
államba, ahol helyi idegenvezetõnk segítségével
megtekintjük Andorra védõszentjének, St. Me-
rixtell templomát (1800 m), egy közel 2000 m ma-
gasságban fekvõ tavat, a fõváros, Andorra la Vella
óvárosát (1200 m) és a híres andorrai Parlamentet.
Majd a mesés környezetben lehetõség nyílik egy kis

szabad programra, illetve vásárlási lehetõségre is.
7. nap: Reggeli után szabadprogram, pihenés,
fürdés. Kora délután fakultatív programlehetõség
Barcelonába. Ezen programunknak azt a nevet is
adhatnánk, hogy Gaudi nyomában hiszen a
délután során több Gaudi remekmûvet is megte-
kintünk. Elõször Gaudi, a híres katalán mûvész fan-
tasztikus templomához, a már bazilikaként ismert
Sagrada Familiához látogatunk el. A bazilikát

2010. novemberében a pápa is felszentelte. Az
elmúlt tíz évben a templom építése olyan látványos
volt, hogy mára értelmet kapott a templom belsõ
részeinek megtekintése is. A templom belsejében
történõ kalauzolás idegenvezetéssel történik. Ezt
követõen 2 programlehetõség közül lehet válasz-
tani. Egyrészt lehetõség Barcelona híres focicsapa-

Andorra tának az FC Barcelona stadionjának a Nou Camp-
nak a megtekintésére. A stadion látogatása során
számos híres „régi és mai“ Barca focista emléktárgya-
it fedezhetjük fel, mint pl. a híres magyar trióként
emlegetett: Kubala-Kocsis-Czibor-ét. A fociért ra-
jongók számára óriási élmény Európa egyik legna-
gyobb és leghíresebb stadionjába bejutni. A másik
lehetõség Gaudi, a híres katalán mûvész fan-

tasztikus parkjának, a Güell parknak a megtekin-
tése. A park csodálatos környezetben, Barcelona
legmagasabb pontján fekszik, ahonnan páratlan
rálátás van Barcelona kikötõjére. A park, melyet
Gaudi Barcelona lakóparkjának képzelt el, a város
legromantikusabb helyének számít, ahol spanyol
gitárzene kíséretben megcsodálhatjuk a mûvész
páratlan mozaikjait és építészeti remekmûveit.
A programok után, amikor besötétedik, ellátoga-
tunk az Espanola térre, ahol a híres szökõkút
FUENTES MAGICA programot tekintjük meg. A
nyári estéken a szökõkút fényre és zenére „ját-
szik”. Ezen, Barcelonában eltöltött est maradan-
dó élményt ad minden vendég számára.

8. nap: Reggeli után egésznapos szabadprogram,
pihenés, fürdés.
9. nap: Reggeli után hazautazás, útközben a
Francia Riviéra egyik legszebb és leghíresebb
városán, Nizzán keresztül Monacóba látogatunk,
melyet egy fantasztikus hegyi úton keresztül
közelítünk meg. Rövid városnézés Monacóban, a
kaszinó megtekintése és séta a kikötôben. A
program grátisz az irodától. Éjszaka az autóbu-
szon (tranzitszállás esetén szállás az olasz
Riviérán).
10. nap: Hazaérkezés Veszprémbe, az OMV-ben-
zinkúthoz kb. 14 órakor (tranzitszállás esetén a késô
esti órákban).

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Blanes, botanikus kert

Tossa del Mar

Barcelona, FC Barca-Stadion-Múzeum

Barcelona, Güell park

Barcelona, szökõkút FUENTES MAGICA

Barcelona, Sagrada Familia
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A részvételi díj tartalmazza:
a 7 éjszaka szállást, félpanzióval
a sztornó biztosítást
a csoportvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
az utazási költséget (lásd lap alja)
a fakultatív programokat (lásd a lap alja)
az idegenforgalmi adót Calellában (részletek a 5. oldalon)
a tranzitszállás költségét reggelivel: 24 900 Ft/fô/2 éj vagy
a tranzitszállás költségét félpanzióval: 34 900 Ft/fô/2 éj

Fakultatív programok árai (Az árak csak tájékoztató jellegûek, évközben változhatnak!)
A fakultatív programok szervezését spanyol partnerirodánk végzi, a programokra irodánk képviselõjén keresztül a helyszínen lehet befizetni euróban. 

(A fakultatív programok minimális létszáma 25 fõ.)
Spanyolország: Felnôtt: Gyermek (16 éves korig):
Barcelona: Sagrada Familia + FC Barcelona stadion + vízijátékok 50 € + Sagrada belépõ: 10 500 Ft/fõ* 40 € (12 éves korig) + Sagrada belépõ: 10 500 Ft/fõ*
Barcelona: Sagrada Familia + Güell park + vízijátékok 35 € + Sagrada belépõ: 10 500 Ft/fõ* 25 € + Sagrada belépõ: 10 500 Ft/fõ*

+ Güell-park belépõ: 3 500 Ft/fõ* + Güell-park belépõ: 3 500 Ft/fõ*
Andorra miniállam 45 € 35 €
Marineland delfinarium 29 € 21 € (12 éves korig)
Barcelona városnézés és Montserrat bencés kolostor 30 € 20 €
Spanyol est 32 € 20 € (14 éves korig)
Blanes és Costa Brava hajókirándulás Tossa del Marba 45 € 32 €
Barcelonában és Andorrán egyes látnivalók belépõjegyesek, melynek árai a helyszínen fizetendõk: Barcelona, Szent Eulália katedrális: 5 €, Andorra, parlament 4,50 €
* A Sagrada Familia és a Güell-park belépõjegyei itthon fizetendõek!

Utazás Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-, videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Utazási költségek Autóbusz Repülô

Ingyenes fel-leszállási lehetõség Márkó, Herend, Városlõd, Bakonygyepes, Devecser, 
Jánosháza, Sárvár, Szombathely (Részletek a 4. oldalon)

Budapest–Barcelona–Budapest
(A WizzAir és a Ryanair fapados járataival)

Részvételi díj (10 nap/7 éj, 10 nap/9 éj esetén) 54 900 Ft/fô kb. 79 900 Ft/fô-tôl
Foglalási díj – 5 000 Ft/fô

Gyermekkedvezmény 2–6 éves korig 2 000 Ft/fô 
6–12 éves korig 1 000 Ft/fô –

Teljes panziós felár: 9 900 Ft/fô/hét * (gyermekkedvezmény) 2–12,99 éves korig, 2 felnõttel közös szobában 3-4. ágyon

Spanyolország
Idõpontok

Részvételi díj Ft/fõ
félpanzióval

Felnõtt 
kedvezmény pótágyon

Gyermek 
kedvezmények*

Egyágyas felár
Ft/fõ

2020. július 10–19.
10 nap / 7 éj 154 900 20 % 1. gy: 100 %

2. gy:   50 % 49 900/7 éj

2020. augusztus 21–30.
10 nap / 7 éj 144 900 20 % 1. gy: 100 %

2. gy:   50 % 49 900/7 éj

2020. szeptember 11–20.
10 nap / 9 éj

tranzitszállással oda-vissza úton

94 900
+ 2 éj tranzitszállás költsége 20 % 1. gy: 100 %

2. gy:   50 % 59 900/9 éj
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Alpesi panziók és apartmanok - Ruhpolding

Fekvése:
Ruhpolding Veszprémtõl 550 km-re, Salz-
burgtól nyugatra kb. 35 km-re fekszik. Az
alpesi panziók és apartmanok Ruhpolding
központjától kb. 300 méterre fekszenek. 
Szobák: alpesi stílusban, ízlésesen berende-
zett 2-3 ágyas szobák, fürdõ/WC, TV.
Apartmanok: alpesi stílusban, ízlésesen be-
rendezett 2-3-4-5 ágyas apartmanok, für-
dõ/WC, minikonyha, hálószoba, TV.
Ellátás:
Szobákban: Bõvített kontinentális reggeli, fa-
kultatív 3-fogásos menüvacsora.
Apartmanokban: önellátás, igény esetén
reggeli illetve vacsora.
Felszereltség: Reggelizõ helyiség, társalgó
színes TV-vel, parkoló. 

Szolgáltatások: 
Grátisz Chiemgau kártya: Ruhpolding számos
szabadidõs szolgáltatásai ingyenesen hasz-
nálhatóak: Vita Alpina élményfürdõ hullámme-
dencével, vízi játszótérrel, csúszdával, a
rauschbergi-, és unterbergi felvonók, helyközi
autóbuszok, múzeumok, parkolás Ruhpoldingban

Programlehetõségek:
- Túrázás a környéken több száz kilométer-

nyi, különbözõ nehézségû túraútvonalon 
- teniszpálya, golfpálya, lovaglás
- extrém sportok: sárkányrepülés, siklóernyõzés
- kirándulások a közeli látnivalókhoz:

Salzburg, Berchtesgaden, Königssee,
Chiemsee, München

Ruhpolding a Bajor-Alpok egyik csodás völgyében fekszik, 670 m magasan. Ruhpolding és
környéke szinte maga a Paradicsom minden olyan ember számára, aki egyrészt a természet
kedvelôje, és egy kis kikapcsolódás során ezt a csodaszép környezetet szívesen összekapcsolná
a bajor emberek híres vendégszeretetével. Ha egy sétára vágynak a dús réteken át, ha egy
kellemes biciklitúrát tennének a tavak partjainál és hegyek lábainál, ha lanovkán szeretnék a
községet körülvevô Rauschenberg és Unternberg csúcsait elérni, vagy ha bajor étel- és italspe-
cialitásokat szeretnének megkóstolni vagy csak egyszerûen élvezni a Vita Alpina élményfürdõt,
látogassanak el Ruhpoldingba: ideális kikapcsolódás az egész családnak!Igény szerinti turnusok

Apartman minta Szoba minta Reggelizõ helyiség minta

Alpesi panzió minta

Vita Alpina, wellness élményfürdõ

Részvételi díj Ft/fõ/éj 2019. november 15 – 2020. november 14.
Kétágyas szoba reggelivel 16 900 Ft

Félpanziós felár: 5 500 Ft/fõ/vacsora
Gyermekkedvezmények: 0-2 év. 100%, 2-5 év: 50 %, 6-11 év: 30%

Részvételi díj Ft/apartman/éj 2019. november 15 – 2020. november 14.
Apartman 2 fõ részére 28 900 Ft-tól
Apartman 3 fõ részére 34 900 Ft-tól
Apartman 4 fõ részére 39 900 Ft-tól
Apartman 5 fõ részére 44 900 Ft-tól

Reggeli felár: 2 900 Ft/fõ/reggeli (3 év felett) Vacsora felár: 5 500 Ft/fõ/vacsora

A részvételi díjak tartalmazzák az idegenforgalmi adót és az Chiemgau kártyát 
A Chiemgau kártya a létesítmények karbantartási idõszakában nem érvényesíthetõ!
A részvételi díjak minimum 3 éjszaka foglalás esetén érvényesek és nem érvényesek
a kiemelt ünnepi idõszakokra (karácsony-szilveszter, húsvét, pünkösd) és a biatlon idõszakára.
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3 nap / 2 éjszaka

Elhelyezés
Ruhpoldingban (2 éj): 2-3 ágyas, ízlésesen beren-
dezett, fürdôszobás-WC-s, bajor stílusban épült alpe-
si panziókban

Ellátás
Bõvített kontinentális reggeli ill. fakultatív  3-fogá-

sos menüvacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,

videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. december 4–6. 59 900 Ft/fõ

Félpanziós felár 10 900 Ft/fô/2 vacsora

Egyágyas felár 9 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:

az autóbusz költségeit

a 2 éjszaka szállást reggelivel 

a sztornó biztosítást

a csoportvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:

a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap

Program:

1. nap: Indulás 5.30-kor Veszprémbõl, az OMV-ben-
zinkúttól. Utazás az osztrák Alpok legszebb tájain
keresztül a salzkammerguti tavak egyik legismertebb
tavához, a Wolfgangseehez. A Wolfgang tavi ad-
ventet Ausztria legszebb adventi vásárai közé sorolják.
A fantasztikus fényekbe öltözött St. Gilgen és St.
Wolfgang meseszép karácsonyi vásárral vár minden
látogatót. Salzkammergutban megmaradt az advent
igazi, különleges hangulata. A tavat körbevevõ

hóborította táj varázsos nyugalmat áraszt. Minden
agyondíszítettség helyett, távol a nagystílû „events”-
tõl gondosan ápolják a néphagyományt. Gazdag ren-
dezvényprogramok, pásztorjátékok, karácsonyi dal-
lamok és utcai fáklyák „melegítik” minden látogató
szívét. Szállás a már bajor területen fekvõ elbûvölõ
alpesi településen, Ruhpoldingban (2 éj). 

2. nap: Reggeli után a karácsonyi vásárok forgata-
gát a híres müncheni Weihnachtsmarkttal folytat-
juk. A fõtéren, a Marienplatzon megcsodáljuk az
óriás méretû karácsonyfát, melyet a hagyományok-
nak megfelelõen minden évben az Erz-hegységbõl
hoznak. A fenyõfát körbevevõ különlegesen díszí-
tett faházakban páratlan karácsonyi díszeket, üveg-
gömböket, gyertyákat, az Erz-hegységbõl származó
zenélõ fadíszeket, s megannyi apró kincseket vásá-
rolhatunk. A vásárlás közben megkóstolhatjuk az
ízletes mézes puszedliket, a fahéjas illatot árasztó
puncsot vagy forralt bort, a sült gesztenyét és a
bajor virslit. Szállás Ruhpoldingban.

3. nnap: Reggeli után Ausztria egyik legszebb
városának, Salzburgnak a híres adventi vásárát
keressük fel. A híres Christkindlmarkt idején vidám
forgatag, forraltbor-, mézeskalács- és pirítottman-
dula-illat tölti be az óváros tereit. A behavazott
kupolák és tetõk díszletei között kórusok énekelnek
a dóm elõtt; a gyerekeket feldíszített lovaskocsi

viszi körbe az óvároson. Mozart városának fõterén
és hangulatos utcáin számos kávézó és cukrászda
is várja a melegedni vágyókat almás rétessel, forró
csoki- és kávé-különlegességekkel. A déli órákban,
meghitt karácsonyi hangulattal a szívünkben bú-
csút veszünk Salzburgtól, hazautazás, megérkezés
Veszprémbe az OMV-benzinkúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Salzkammergutban és Münchenben megmaradt az advent igazi, különleges hangulata. Karácsonyi énekek,
versek beszélnek az év legcsendesebb idejérõl. A hóborította táj varázsos nyugalmat áraszt. Európa ezen tájegy-
ségében részesei lehetünk a hiteles néphagyománynak. Kicsi és nagy ámulva csodálja az adventi vásár ragyo-
gását: minden fénylik, ragyog, csillog, hópelyhek táncolnak a fejünk felett – ünneplõbe öltöztetik az egész
vidéket. Aki megéli a romantikus téli táj felejthetetlen hangulatát, az adventi készülõdés és vásár õseredetiségét,
az átéli a karácsony erejét, elragadtatását. Ezzel az egyedülálló élményvilággal Salzkammergutban és München-
ben bárhol találkozhatunk, ennek hangulata évrõl évre visszahozza a látogatót.

Wolfgangsee, Strobl

Sankt Wolfgang

StGilgen

Salzburg



1.nap: A csoport reggel 5.45 órakor indul
Veszprémbõl, az OMV-benzinkúttól. Utazás
Csehországba rövid pihenõkkel. Megérkezés
Prágába a kora délutáni órákban, ahol meg-
csodálhatjuk az adventi díszbe öltözött Prága
Újvárosát (Köztársaság-tér, Vencel-tér, Havas
Boldogasszony-templom, Nemzeti Színház),
majd részvétel az adventi vásár forgatagában.

Az esti órákban, ahol lehetõség nyílik fakultatív
hajókirándulásra a Moldván. A hajókirándulás
során svédasztalos vacsora keretén belül
élvezhetjük az esti adventi kivilágításban pom-
pázó Prágát. (Aki nem vesz részt a hajókirán-
duláson, Prága számos kisvendéglõjében va-
csorázhat egyénileg.)
2. nap: Reggeli után utazás Németországba,
Drezdába, melyet az „Elba Firenzéjének“ is
neveznek. Látnivalói közül felkeressük a
Sempler operaházat, az ezeréves történelem-
mel rendelkezõ Frauenkirchét, a Hofkirchét, ill.
a Drezdai kastélyt, mely a szász választófe-

jedelmek és királyok kastélya volt. A látnivalók
megtekintése után szabadidõ és részvétel
Németország egyik legszebb adventi vásárán, a
híres Striezelmarkton. Visszatérés Prágába.
3. nap: Reggeli után szabadprogram Prágga ad-
venti forgatagában. Prágában a Vencel-téri és
az óvárosi gyûrûn található vásárok az utóbbi
idõben Európa 10 legrangosabb karácsonyi vá-
sáraivá váltak. A kis fabódékban számos cseh
szuvenír közül választhatunk, megcsodálhatjuk

a kézmûves termékeket, a hagyományos kará-
csonyi díszeket, ezen kívül többféle ajándéktár-
gyat, mint cseh kristályt, kerámiabögréket, fajá-
tékokat, bábokat, stb. vásárolhatunk. De ked-
vünkre ehetünk és ihatunk is a vásárban,
ugyanis megkóstolhatjuk a tipikus cseh ételeket
és italokat, mint a forralt bort (svařák), a méz-
likõrt (medovina) vagy a grogot. A déli órákban
hazaindulás. Érkezés Veszprémbe, az OMV-
benzinkúthoz, az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Prága és Drezda a karácsonyt is mesébe illõ hangulatban várja, hiszen már november közepétõl
kezdõdõen ünnepi légkört árasztanak. Az utcákon minden felé színes fényekben öltözötten pom-
páznak a gyönyörûen berendezett kirakatok az üzletbe csalogatják a vásárlókat. Kinyitnak a hangu-
latos és a változatos karácsonyi vásárok és a városban minden nagyobb téren feldíszített karácsony-
fa magasodik. A fából épített pavilonokban rengeteg szebbnél-szebb kézmûves portéka között
válogathatunk, és a nézelõdés közben megkostólhatjuk az ínycsiklandó illatokat árasztó finomsá-
gokat. Ez a varázslatos, mesés adventi hangulat sokakat csábít Prágába és Drezdába.
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3 nap / 2 éjszaka

Elhelyezés
Prágában (2 éj): belvárosi, városközponthoz közeli

hotel****, igényesen berendezett, 2 ágyas szobák-

ban, fürdõ/WC, telefon, TV, széf, minibár

Ellátás
Svédasztalos reggeli ill. 3-fogásos menü vacsora

Utazás 
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,

videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely, Csorna,
Mosonmagyaróvár
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. december 4–6. 59 900 Ft/fõ

Félpanziós felár 6 900 Ft/fô/1 vacsora

Egyágyas felár 19 900 Ft/fô

(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:

az autóbusz költségeit

a 2 éjszaka szállást, reggelivel

a felsorolt programokat

a sztornó biztosítást 

a csoportvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:

a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap

a fakultatív hajókirándulást a Moldván vacso-

rával: 7 900 Ft/fõ

Drezda adventi vásár

Drezda, Striezelmark adventi vásár

Stollen

Prága, adventi vásár



2 nap / 1 éjszaka

Elhelyezés
Zágrábban (1 éj): hotel****, 2-3 ágyas igényesen
berendezett szobákban, fürdõ-WC, telefon, Sat-
TV, minibár, széf

Ellátás
Svédasztalos reggeli, 3-fogásos menüvacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,

videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás)

Fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely,
Körmend
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. december 11–12. 42 900 Ft/fõ

Félpanziós felár 4 500 Ft/fô/1 vacsora

Egyágyas felár 12 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)

A részvételi díj tartalmazza:

az autóbusz költségeit

az 1 éjszaka szállást reggelivel 

a sztornó biztosítást

a csoportvezetô költségeit

A részvételi díj NEM tartalmazza:

a kötelezô BBP-biztosítást: 570 Ft/fô/nap
az idegenforgalmi adó költségeit

Program:

1. nap: Elutazás Veszprémbõl, az OMV-ben-
zinkúttól 5:45 órakor. Megérkezés Zágrábba a
déli órákban, majd séta a belvárosban (székes-
egyház, Jelasics tér, vár, Szent Márk templom
stb.). A városnézést követõen elmerülünk a

horvát fõváros csodálatos adventi for-
gatagában, mely több ízben is Európa legszebb
karácsonyi vásárai közé választottak. A város
fõterén egy hatalmas adventi koszorút állítanak
fel, a katedrális mellett pedig élõ betlehemben
gyönyörködhetünk. A Zrinjevac-i parkban kis
faházakat állítanak fel, ahol zágrábi specialitá-
sokat ehetünk-ihatunk, a kivilágított park pedig
meseszerû hangulatot teremt. Szállás
Zágrábban (1 éj).

2. nap: Reggeli után Ljubljanaba utazunk. A
szlovén fõváros sajátos hangulattal rendelkezik.
Sétánk során felkeressük a Szent Miklós kated-
rálist, a városházát, a Hármas hidat és a
Preseren teret. Ezt követõen szabadidõ és
részvétel Szlovénia legnagyobb adventi
vásárában. A kidíszített óváros különleges
hangulata mindenkit elvarázsol. A karácsonyi
vásár központja a Prešeren téren található, és

megtalálható minden karácsonyi vásár kötelezõ
elemei: a forralt bor és a kézmûves termékek és
a sütemények, a sült gesztenye. És itt valóban
helyi mûvészek és tervezõk munkáit is megtalál-
hatjuk, így egyedi ajándékokra lelhetünk. Ezt
követõen Celjébe utazunk, mely városka az
adventi idõszakra tündérmesék földjévé válik.
Fények és dekorációk ezrei várják a gyerekeket
és felnõtteket a tündérmesék szereplõivel.
Szabadtéri koncertek, vásárok és gasztronómiai
kóstolók egészítik ki a kínálatot. Ezt követõen
hazautazás, megérkezés Veszprémbe az esti
órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Zágráb már harmadszor büszkélkedhet a „legjobb karácsonyi vásárnak“ járó elsõ helyezéssel. A
horvát fõváros már harmadszor büszkélkedhet a „legjobb karácsonyi vásárnak“ járó elsõ helyezés-
sel. Minden igyekezetükkel a karácsonyi hangulat megteremtésére törekednek. Szebbnél szebb
fényfüggönyökkel és fényfüzérekkel, csodálatos díszítésekkel, popmás és látványos kultúrmû-
sorokkal, valamint fantasztikus, hagyományos finomságokkal próbálják a vásárokba csábítani a
látogatókat.  Az ünnepi idõszakban a szlovén települések közül Ljubjana és Celje idilli karácsonyi
tündérmesévé válnak. Szinte minden nap más helyszínen várják programok a látogatókat, kulturális
eseményektõl a zenei fesztiválokon át a különbözõ étel és ital kóstolókig.

Zágráb

Zágráb

Celje

Ljubljana



7 nap / 6 éjszaka

Elhelyezés
Tranzitszálláson oda-vissza (1-1éj): Firenze
környékén hotel****, 2-3 ágyas igényesen beren-
dezett szobákban, fürdõ-WC, telefon, Sat-TV,
légkondicionálás, hûtõ, széf
Sorrentóban (4 éj): hotel***, ízlésesen beren-
dezett 2-3 ágyas fürdõszobás-WC-s szobákban,
Sat-TV, légkondicionálás. A szállodához wellness
részleg (jacuzzi - ingyenes, illetve gõzfürdõ, szau-
na, massage - térítés ellenében) is tartozik.

Ellátás
svédasztalos reggeli ill. fakultatív 3-fogásos menüvacsora

Utazás
Nyugati típusú luxusautóbusszal (audio-, DVD-,
videorendszer, büfé, WC, légkondicionálás) 

Fel-leszállási lehetõség
Márkó, Bánd, Herend, Városlõd, Bakonygyepes,
Devecser, Jánosháza, Sárvár, Szombathely
(Részletek a 4. oldalon)

Idôpont Részvételi díj
2020. december 27–2021. január 2. 159 900 Ft/fõ

Félpanziós felár 21 900 Ft/fô/5 vacsora
Szilveszteri gálavacsora-
és est felár (kötelezõ) 35 900 Ft/fô

Egyágyas felár 49 900 Ft/fô
(lásd az általános információknál a 5. oldalon)
Felnôtt pótágykedvezmény 8 000 Ft/fô
Tengerre nézõ szoba felára 8 900 Ft/fõ/4 éj
(csak Sorrentóban)

A részvételi díj tartalmazza:
az autóbusz költségeit
a 6 éjszaka szállást reggelivel
a felsorolt programot
a sztornó biztosítást
az idegenvezetõ és helyi idegenvezetõk költségeit 

A részvételi díj NEM tartalmazza:
a kötelezõ BBP biztosítást: 570 Ft/fõ/nap
a belépõdíjakat (lásd 8-11 oldalon)
a kötelezõ szilveszteri gála vacsora- és est felárát
(5-fogásos gálavacsora, élõ zene az est
folyamán, tánc, víz, bor, egy pohár pezsgõ,
tûzijáték éjfélkor)
a fakultatív kirándulást Amalfiba és
Pompejibe: 14 900 Ft/fõ+belépõk
az idegenforgalmi adó költségeit Firenzében
és Sorrentóban

Program:

1. nap: Elutazás Veszprémbõl, az OMV-benzin-
kúttól 5.45 órakor. Utazás Ausztrián keresztül
rövid pihenõkkel Olaszországba. Szállás Firenze
környékén (1 éj).
2. nap: Reggeli után utazás Toszkána fõvárosá-
ba, Firenzébe. A reneszánsz város legszebb
mûemlékeinek (Santa Croce-templom, dóm,
harangtorony, Piazza della Signoria tér, Ponte
Vecchio stb.) megtekintése, majd utazás a
csodálatos Appenninek-hegyvonulat mentén dél-
olaszországi szálláshelyünkre, Sorrentóba. (4 éj).
3. nap: Reggeli után egész napos fakultatív kirán-
dulás a világhírû Amalfi partszakaszon. Utunk a kék

szalag útvonalon halad, mely Olaszország talán
legfestôibb partszakaszának mondható. Ennek min-
den egyes pontjáról lélegzetelállító látvány tárul
elénk. Rövid fényképszünet Positanonál, majd
továbbutazás és – szélcsend esetén – hajókázás a
Smaragd-barlangban. Kirándulásunk fénypontja
Ammalfi, a világhírû Szent András-dóm megtekintése,
majd szabadprogram. Ezt követõen a világ
legrégebben megmaradt ókori romvárosába,
Pompejibe látogatunk, melyet a Vezúv pusztított el
i. sz. 79-ben és konzerválta az utókor számára. 
4. nap: Reggeli után hajókirándulás Capri
szigetére, amit sokan a világ legszebb szigeteként
emlegetnek. Megérkezésünkkor lehetõség van
részt venni egy feledhetetlen sziget körüli sétaha-
jókázáson, miközben a vízrõl megcsodálhatjuk
Capri természetes szépségét, szebbnél szebb bar-
langjait és a Faraglioni sziklákat. Ezt követõen kis-

buszokkal jutunk fel a sziget két városába, elõbb
Capriba, ahol végigsétálunk a híres Corsón és
megtekintjük az Augusztus kertet, majd
Anacapriba látogatunk, ahol megnézzük a sas-
fészek kiképzésû és antik tárgyakkal teli Axel
Munthe villát. Visszatérve Sorrentóba, séta a
gyönyörû ünnepi fényben úszó kisvárosban, ahol
megcsodálhatjuk a szebbnél szebb nápolyi betle-
hemeket és más jellegzetes karácsonyi díszítõ
elemet.
5. nap: Reggeli után Sorrentó óvárosát keressük
fel. Séta a megkapóan szép császári fürdõváros-
ban, melyet fekvése és hangulata Olaszország
egyik legelegánsabb és leglátogatottabb városává
tette. Délután készülõdés a szilveszteri gála estre
ill. este részvétel a mulatságon.

6. naap: Reggeli után búcsú Sorrentótól. Délelõtt
ismerkedés Dél-Olaszország fõvárosával, Nápollyal.
Városnézésünk során megtekintjük a város
jelképét, Castel Nuovo-t, a királyi palotát, a cso-
dálatosan elegáns bevásárló csarnokot, a Galeria
Umbertot, a nápolyi operaházat, a Plebiscito teret
majd autóbuszos városnézés Nápoly kertváro-
sában (Santa Lucia negyed, Castel dell’ Ovo,
Posilippo-kilátó), melynek hangulata sokáig emlé-
kezetes marad a turistáknak. Továbbutazás a
Firenze környéki szállásra (1 éj).
7. nap: Reggeli után hazautazás Ausztrián keresz-
tül, rövid pihenõkkel. Hazaérkezés Veszprémbe, az
OMV-benzinkúthoz az esti órákban.

A programok sorrendje felcserélõdhet!

Az év utolsó napja mindig valami különös varázzsal teli, valami különlegessel készülünk, és valami nem
mindennapi élményt várunk tõle. A szilvesztert szereti mindenki nem megszokott környezetben tölteni,
érdekes emberek társaságában, olyan idõtöltést keresve, amire az év többi napján nem nyílik alkalom.
Ismerje meg a világ egyik legvarázslatosabb helyének, a Sorrentói-félszigetnek különös atmoszféráját szil-
veszteri köntösben is, ahol megtapasztalhatjuk a mediterrán életérzést, az olasz szenvedélyt, az enyhe
telet és a szinte mindig napsütötte Dél-Itáliát! Jöjjön és koccintson Ön is az újévre a világ legszebb
helyeinek egyikén!

Amalfi part

Nápoly

Sorrento

Nápolyi-öböl, szilveszter
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Utazási szerzõdés:
1. Lovasi és Társai Tourist Kft. (Továbbiakban: Lovasi Tourist) székhely: 8200 Veszprém, Ady E. u. 7/c., cégjegyzék szám: 19-09-509613, nyilvántartási szám: 

U-000882, adószám: 14004492-2-19, tevékenységért felelõs személy: Hagemann-Lovasi Beatrix, vagyoni biztosíték nyújtója: Colonnade Biztosító
S.A.Magyarországi Fióktelep. A jelen általános szerzõdési feltételek, valamint a programfüzetben és a www.lovasitourist.hu (továbbiakban honlap) honlapon
közölt információk az utazási szerzõdés részét képezik. Az utazási szerzõdésre – a programfüzetben, az utazási szolgáltatásokról szóló egyéb tájékoztatókban,
a honlapon, az utazásra jogosító okmányban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerzõdési feltételekben nem szabályozott kér-
désekben az utazási szerzõdésérõl szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit és az Új Polgári Törvénykönyv 6:254 §-át
kell alkalmazni. A jelen utazási szerzõdési feltételek irányadóak a Lovasi Tourist által nyújtott bármilyen, a Rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatására.

2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az elõleg befizetésével létrejön az utas és a Lovasi Tourist
között az utazási szerzõdés. Ha az utas a visszaigazolás tartalmát kézhezvételtõl számított 48 órán belül nem kifogásolta az utazási szerzõdés a vissza-
igazolt tartalommal jön létre. On-line és e-mail útján történõ megrendelés esetén szerzõdéskötésnek minõsül az is, ha az utas visszaigazolásunk alapján
az esedékes díjat befizette, de a kiküldött utazási szerzõdést aláírva nem juttatta vissza az utazásszervezõnek (szerzõdéskötésre utaló magatartás!).

3. Az utazás idõtartamát, a szolgáltatás meghatározását, minõségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Lovasi Tourist által közzétett programajánlat,
illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

4. Ha az utas utazásközvetítõ irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor – az utas szerzõdés-aláírásától függetlenül – az utazási szerzõdés létrejöttének fel-
tétele, hogy az utazásközvetítõnél befizetett díj megérkezzen a Lovasi Tourist egyszámlájára. Az utazásközvetítõ késedelmes, vagy nem fizetése esetén a
Lovasi Tourist – utazási szerzõdés hiányában – megtagadhatja az utazást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelõsség az utazásközvetítõt terheli. A
díjak beérkezésének idõpontjáig a Lovasi Tourist nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését.

5. A Földközi-tengeri hajóutazások (Costa hajóút) foglalása esetén – a hajótársaság saját rendelkezései alapján – egyedi utazási feltételek is érvényesek,
melyek a Lovasi Tourist Utazási Feltételek kiegészítéseként értelmezendõk, és szerves részét képezik az utazási szerzõdésnek.

Részvételi díj fizetés feltételei:
1. Az utas jelentkezéskor elõleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. A részvételi

díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka 30 nappal (kivéve Costa hajóútnál 45 nappal) az utazási szerzõdésben feltüntetett vagy a külön értesítés-
ben meghatározott indulási napot megelõzõen fizetendõ. A hátralék befizetésével kapcsolatban a Lovasi Tourist külön értesítést nem küld. Amennyiben
az utas ezen feltételt nem teljesíti, a Lovasi Tourist a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll az utazási szerzõdésben rögzített lemondási
költséget (sztornó díjakat) felszámítani.

2. Ha a jelentkezés az utazást megelõzõ 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendõ (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
3. A Lovasi Tourist a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése elõtt 1 héttel a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére

jogosító részvételi jegyet küld az utasnak, melyet az út indulásának napján a Lovasi Tourist képviselõjének be kell mutatni. Ellenkezõ esetben az utas az
utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplõ szolgáltatások igénybevételére jogosult.

4. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerzõdés
megkötése elõtt köteles a Lovasi Tourist tudomására hozni. Ezek elfogadásuk esetén a Lovasi Tourist legkésõbb az utazási okmányok átadásakor, a rész-
vételi jegyen írásban igazolja vissza.

Részvételi díjak érvényessége:
1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások idõtartamára az adott minõségben az árat, a Lovasi Tourist szervezési díját és az általá-

nos forgalmi adót tartalmazza.
2. A szállítási költségek (üzemanyag költség is) változása illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, egyéb kötelezõ terhek (pl. kikötõi

illeték, vízumdíj) jelentõs megváltozása miatt a Lovasi Tourist a részvételi díjat legkésõbb az utazás megkezdése elõtt 20 nappal felemelheti. Ha a rész-
vételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az errõl kapott értesítéstõl számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a szerzõdéstõl és a befi-
zetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendõ.
Az elõfoglalási kedvezménnyel befizetett utasok számára a Lovasi Tourist ÁRGARANCIÁT vállaal, azaz árfolyam változás esetén sem emel részvételi díjat.

3. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám-, és deviza szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegésébõl
eredõ költségek és károk az utast terhelik. Abban az esetben, ha az utas érvénytelen okmányt, valótlan vagy nem az okmányban feltüntetett adatokat
adott meg, valamint a vízumbeszerzéshez szükséges okmányt, adatokat nem juttatja el az utazásszervezõ által meghatározott határidõre, az utazás meg-
hiúsulása miatt az ebbõl adódó kárt az utas viseli.

4. A Lovasi Tourist – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok útlevél-, vízum-, illet-
ve egészségügyi beutazás szabályairól, elõírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettõs állampolgárokat is, az illetékes
diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

Lemondási feltételek:
1. Az utazás megkezdése elõtti 60 napon kívüli lemondás nem vonzz sztornó díjat maga után, csak egyszeri munkadíj kerül felszámításra: autóbuszos 

utaknál 5 000 Ft/fõ, repülõs utaknál és hajós utazás esetén 10 000 Ft/fõ. Ha az utas 60 napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következõ sztornó
díjak (útlemondási díjak) érvényesek (a kötbér mértéke a teljes részvételi díj meghatározott százaléka):
Autóbuszos utak esetén Repülõs utak esetén Hajós út esetén (Földközi-tengeri hajóút)
60-45 napon belüli lemondás esetén 10% 60-45 napon belüli lemondás esetén 25% 60 napon kívüli lemondás esetén 10 000 Ft/fõ
44-31 napon belüli lemondás esetén 25% 44-31 napon belüli lemondás esetén 40% 60-45 napon belüli lemondás esetén 25%
30-21 napon belüli lemondás esetén 40% 30-21 napon belüli lemondás esetén 60% 44-30 napon belüli lemondás esetén 60%
20-15 napon belüli lemondás esetén 60% 20-15 napon belüli lemondás esetén 80% 29-20 napon belüli lemondás esetén 75%
14-8 napon belüli lemondás esetén 80% 14 napon belüli lemondás/ 19-10 napon belüli lemondás esetén 90%
7 napon belüli lemondás/ meg nem jelenés esetén 100% 9-0 napon belüli lemondás esetén
meg nem jelenés esetén 100% illetve meg nem jelenés esetén 100%

Repülõjegyek, hajójegyek lemondási feltételeire a légitársaságok, hajótársaságok által kikötött határidõk és feltételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak a fentiektõl.
Ha a társítást követõen valamelyik fél eláll társítási szándékától (vagy az utazástól) és a Lovasi Tourist nem talál helyette más társat, akkor az egyágyas
szoba felára utazási szerzõdésünk „Lemondási feltételek“ 1. pontja szerinti kötbér megfizetésével jár. Amennyiben az utazás alatt kéri társításának meg-
szüntetését valamelyik fél, úgy csak abban az esetben van erre lehetõség, ha az adott szálláson van szabad szoba és az azzal járó minden egyéb költsé-
get elõre a szálláson megfizeti.

2. Valamennyi, a Lovasi Tourist programfüzetében meghirdetett csoportos utazás a Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelep sztornó biztosítását
tartalmazza. A Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelep biztosítóval kötött útlemondási biztosítás az utazási szerzõdés elválaszthatatlan része.
A sztornó biztosítás a biztosított utazásképtelenségére terjed ki. A sztornó biztosítás megkötésével a Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelep
átvállalja az útlemondásból eredõ sztornó díjak megtérítését (20% önrész levonása mellett) olyan indokolt esetekben, melyek a következõk:
- ha az utasnak vagy utassal együtt utazónak a háziorvos, rendelõintézet vagy kórházi szakorvos által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, bale-

sete, vagy halála következik be,
- vagy az utas közeli hozzátartozója (gyermeke, házastársa, élettársa, szülõje) háziorvos, rendelõintézet, vagy kórházi szakorvos által igazolt betegsége,

balesete vagy halála bekövetkeztekor,
- feltéve akkor, ha ezek az okok az utazás megrendelésekor még nem álltak fenn,
- az utazásképtelenséget az utas köteles annak bekövetkeztétõl számítva 2 munkanapon belül az utazási irodának és a biztosítónak írásban bejelenteni.

Amennyiben a bejelentés a megadott határidõn belül nem történik meg és ezért lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, úgy a biztosító men-
tesül a kár megtérítése alól. A káresemény esetén – a biztosítóval kötött szerzõdés alapján – a káreseményt az utasnak kell a biztosítóval lebonyolítani,
melyhez a Lovasi Tourist természetesen segítséget nyújt.

3. Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más idõpontra, akkor is a sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek, kivéve, ha a Lovasi Tourist ajánlja
fel a változás jogát. Az utazás megkezdése elõtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén valamint az utas részérõl történõ bármilyen szolgáltatás módosítá-
sa esetén autóbuszos és repülõs utaknál 5 000 Ft/fõ, hajós utak esetén 10 000 Ft/fõ munkadíj kerül felszámításra.

4. Semminemû visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerzõdéstõl, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert
a vonatkozó mindenkori (útlevél-, vízum-, deviza-, vám-, stb.) elõírásokat nem tartotta be.

5. A Lovasi Tourist a befizetett összeg visszatérítése mellett a szerzõdéstõl elállhat az utazás megkezdése elõtti 20. napig, ha az utazáshoz szükséges leg-
kisebb létszám nem jött össze (autóbuszos és hajós körutazásoknál ez általában 35 fõ, repülõs utazás esetén 20 fõ) illetve bármikor, ha az utazás
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lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetné.
6. Ha az utas szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, uta-

zását, az utazási szerzõdés, program teljesítését, nem az elvárható magatartását tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Lovasi Tourist jogosult azonnali
hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerzõdéstõl, az utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ugyanez vonatkozik az erõ-
sen ittas utasra is. Ebben az esetben a Lovasi Tourist jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

BBP biztosítás:
A Lovasi Tourist utasai az utazás idõtartamára betegség-, baleset- és poggyász biztosítást kötnek. Az utazás során az utas által harmadik személynek oko-
zott kárért kizárólag az utas felelõs. A Lovasi Tourist csoportos utazásainak részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése szer-
zõdéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik és kitölti a lemondási nyilatkozatot, hogy már rendelkezik biztosítással az adott évre,
ebben az esetben a betegségbõl, balesetbõl, stb. adódó összes felelõsség és költség az utast terheli. A 2019. január 1. után induló utak során a
Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelep (1139 Budapest, Váci utca 99.; Telefonszám: 06 - 1 460-1400, levelezési cím: 1426, Pf. 153.) Classic
utasbiztosítás módozata 570 Ft/fõ/nap/fõ, Premium módozata 740 Ft/fõ/nap.

Visszafizetés feltételei:
1. A szerzõdés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérõvel és a helyszíni szolgáltatóval közöl-

ni. A közlés késedelmébõl eredõ kárért az utas felelõs. Az utaskísérõ az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzõkönyvbe foglalni és ennek egy
példányát az utasnak átadni. Amennyiben az utas kifogásait nem közölte a helyszínen az utaskísérõvel orvoslás illetve jegyzõkönyvbe vétel céljából vala-
mint kárigényét késedelmesen jelentette be az utazás szervezõ mentesül az ügy kivizsgálása illetve megtérítése alól. A kártérítési kérelmet a hazaérkezés-
tõl számított 7 napon belül írásban kell benyújtani a Lovasi Tourist-hoz. A panasz megfelelõ alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot
adó cselekmény helyén a Lovasi Tourist megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzõkönyv vagy igazolt dokumentumok egy példányát. A Lovasi
Tourist köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétõl számított 30 napon belül írásban tájékoztat-
ni az utast.

2. A Lovasi Tourist nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem
vette igénybe.

3. A Lovasi Tourist köteles a szerzõdésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szer-
zõdésszerû teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

4. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak õrzésérõl, felügyeletérõl.
5. A Lovasi Tourist fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékû programokra történõ fel-

cserélésére kivételes esetekben.
6. Ha a fakultatív programok elegendõ jelentkezõ – min. 20 fõ – hiányában elmarad, a befizetett forint összeget hazaérkezés után a Lovasi Tourist 5 napon

belül visszatéríti. Amennyiben a fakultatív programra indulás elõtt Magyarországon lehetett jelentkezni, és ezt az utas elmulasztotta, a helyszínen az
iroda képviselõje (pl. az idegenvezetõ) az utólagos jelentkezést nem tudja elfogadni. Az euróban, helyszínen befizetett fakultatív kirándulások szervezését
helyi partnerirodánk végzi, az ezzel kapcsolatos reklamációt csak a helyszínen van lehetõség orvosolni.

7. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyek a Lovasi Tourist illetve teljesítési partnere okoz a kártérítés felsõ határa a részvételi díj.
8. Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb.) az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okok-

ból bekövetkezett elmaradásáért a Lovasi Tourist felelõsséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a Lovasi Tourist kártérítési felelõsséggel nem
tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.
Ugyanakkor a Lovasi Tourist lehetõségeihez képest segítséget nyújt az utazónak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

Egyéb rendelkezések:
1. A Lovasi Tourist vagyoni biztosítékát a Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest, Váci utca 99.; Telefonszám: 06 - 1 460-1400,

levelezési cím: 1426, Pf. 153.) nyújtja.
2. A Lovasi Touristnak folyamatosan elérhetõ ügyeleti telefonszáma +36 30 950 0594
3. Egyes utazásoknál a részvételi díj után szerepel a gyermekkedvezmény mértéke. Ennek igénybe vételére csak akkor van mód, ha a gyermek 2 fizetõ felnõt-

tel van egy szobában.
4. A Lovasi Tourist által szervezett utazásokon kizárólag 6 éven felüliek vehetnek részt.
5. A tengeri utasszállítók baleseti felelõsségérõl szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevõ utazók jogairól szóló

1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelõsségérõl szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és
a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260-61/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II.
12.) Korm. rendelet, valamint az autóbusszal közlekedõ utazókra vonatkozó 2006/2004 EK rendelet és a 181/2011 EU rendelet, továbbá az 1986. évi
II. törvénnyel kihirdetett berni egyezmény (COTIF) az utazási szerzõdés részének tekintendõ. Ez alapján a Lovasi Tourist-ot nem terheli sem felelõsség,
sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utazónál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása
stb.) következtében keletkeztek. Az utazó a szállítással kapcsolatos panaszait közvetlenül a szállító cégnek nyújthatja be. Az Lovasi Tourist-ot nem terhe-
li felelõsség, ha az autóbusz mûszaki problémája, forgalmi akadályok vagy rossz idõjárási viszonyok miatt valamelyik program elmarad, részben módo-
sul, vagy a napok, valamint az azon belüli programok felcserélésre kerülnek.

6. Az elõzõ pontban meghatározott fuvarozók utazási szolgáltatásának nem megfelelõ teljesítése miatt az utazót az elõzõ pontban megnevezett jogszabá-
lyok alapján megilletõ kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerzõdésszegõ fuvarozótól követelhetik.

7. Amennyiben az utazó az Egyéb rendelkezések/5. pontban megnevezett jogszabályok alapján õt megilletõ kártérítést, illetve kártalanítást a Lovasi Tourist-
tól követeli, akkor a Lovasi Tourist a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás
jogalapját és összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri, vagy az arra illetékes hatóság, bíróság jogerõs határozatában meg nem állapítja.

8. Ha a programmódosítás 3. személy magatartására, vele kapcsolatos intézkedésre vezethetõ vissza (pl. betegség esetén történõ kórházi intézkedés és emiat-
ti csúszás, programváltozás). Ide tartozik az az eset is, ha biztonsági vagy politikai helyzet miatt útvonalat, határátkelõt kell módosítani, még akkor is, ha ez
a programot minimálisan érinti. Ebben az esetben a Lovasi Tourist törekszik az utazók számára a lehetõ legkedvezõbb, legkisebb módosítást végrehajtani.

9. A repülõs és hajós utazásokkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok és hajótársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött
utazási feltételek részeivé válnak. A légitársaságok és hajótársaságok üzletszabályzatát az utazó az utazási szerzõdés aláírásával egy idõben elfogadja, és
magára nézve kötelezõnek ismeri el.

10. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetõk, amelyet nem a Lovasi Tourist adott ki,
az utazási szerzõdés teljesítése és a Lovasi Tourist kötelezettsége szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma ajánlata, adatai, leírásai nem kér-
hetõk számon sem az utazásszervezõn, sem annak közremûködõin; azokért a Lovasi Tourist nem vállal felelõsséget, teljesítésükre sem részben sem
egészében nem köteles.

11. A programfüzetben lévõ képek csak illusztrációk.
12. A Lovasi Tourist fenntartja magának a jogot, hogy az egyes programok során útközben marketing jelleggel filmet, fotókat készítsen a nevezetességek-

rõl, utasokról.
13. A többi utas érdekében kérjük a megadott indulási és tartózkodási idõpontokat feltétlenül betartani. Az esetleges késõ utasokra az idegenvezetõ az

adott helyzettõl függõen maximum 15 percet tud várni.
14. A Lovasi Tourist nem adja ki harmadik személynek az utasok nevét és tartózkodási helyét még sürgõs esetben sem, kivételt képez, ha az utas maga kíván-

ta és ezt írásban a Lovasi Touristnak megadja. Javasoljuk az utasnak, hogy hozzátartozóival közöljék a külföldi tartózkodási címüket és telefonszámukat.
15. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!
16. Amennyiben valaki az utazás idõtartalma alatt elhagyja az audio guide (fülhallgatós) készülékét vagy sérülten, hiányosan illetve megrongálva adja 

vissza, köteles annak díját megtéríteni. Elvesztésbõl eredõ kár mértéke: 100 €/készülék. Hiányosságból, megrongálódásból illetve sérülésbõl eredõ kár
mértéke: 50 €/készülék.

17. Az utazási szerzõdés elválaszthatatlan mellékletét képezi a mindenkori katalógus „általános információk és praktikus tanácsok” dokumentumai.
18. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerzõdés hiányossága tekintetében az utas a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (8200

Veszprém, Mindszenty u. 3-5.; levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 2184. Telefon: 88/550-510) fordulhat.
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19. A Lovasi Tourist által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerzõdõ felek alávetik magukat a Lovasi Tourist székhelye szerinti bíróság
kizárólagos illetékességének. A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezései szerint az utazó (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltetõ tesülethez fordulhat (Veszprém Megyei Békéltetõ Testület Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér
1. (Fsz. 115-116.). Telefonszáma: (88) 814-121), honlap címe: http://bekeltetesveszprem.hu/, ha panaszügyénék rendezését a Lovasi Touristnál meg-
kísérelte, de az nem vezetett eredményre. Amennyiben a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerült rendezni, a felek a pertárgy értékétõl függõen
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalához (8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5.; levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 2184.
Telefon: 88/550-510) illetve a Veszprémi Törvényszék (8200 Veszprém Vár utca 19. Telefon:+36 88 577 500) kizárólagos illetékességét kötik ki.

20. A 2011. január 1-tõl hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott
szolgáltatást (kérjük a megfelelõt megjelölni):
[__] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minõségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy
[__] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végsõ felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,
[__] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe. Lovasi Tourist Utazási Iroda

21. Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót a társaság honlapján/irodájában megismertem és azt tudomásul
vettem. Engedélyezem, hogy a szerzõdésben megjelölt személyes adataimat az Adatkezelõ az utazás szervezése céljából kezelje, és hogy az Adatkezelõ
a személyes adataimat az Adatkezelõvel megkötött utazási szerzõdés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelõnek továbbítsa. Kijelentem,
hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom megadása önkéntesen és az megfelelõ tájékoztatás birtokában történt.
[__] igen [__] nem

22. A megrendelõ hozzájárul ahhoz, hogy részére az utazásszervezõ évi egy alkalommal utazási katalógus megküldésével marketing célú tájékoztatást küld-
jön. A tájékoztatás megküldéséhez az utas adatait (nevét és lakcímét) az utazásszervezõ mindaddig kezeli, amíg az érintett ezen hozzájárulását akár
email-ben, akár levélben nem vonja vissza.
[__] igen [__] nem

23. Nyilatkozom, hogy a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben foglalt, az utazási csomagra továbbá a 472/2017 (XII.28.) Korm. rende-
let 2. számú mellékletében foglalt az 1. számú mellékletben foglaltakról eltérõ esetekre vonatkozó tájékoztatást megkaptam és megismertem. 
[__] igen [__] nem

Az utazási szerzõdés feltételeit és a tájékoztatóban található információkat elolvastam, tudomásul vettem, valamint az utazási szerzõdés feltételeinek egy
példányát átvettem és magamra, valamint – az utazási szerzõdés feltételeinek megfelelõ pontja szerint képviseleti jog esetén – utastársaimra nézve kötele-
zõnek fogadom el, és ezt aláírásommal tanúsítom.

Dátum……………………………………… Utas aláírása ……………………………………………………….

Tájékoztató az utazási csomag megrendeléséhez
Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerzõdésekrõl, különösen az utazási csomagra és az utazási
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerzõdésekrõl szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.
Az utazási csomagokra vonatkozó szerzõdésbõl fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerzõdésszerû teljesítéséért teljes egészé-
ben a Lovasi és Társai Tourist Kft (8200 Veszprém, Ady 7/c 14004492-2-19; engedélyszám: U-000882) (továbbiakban: Utazásszervezõ) a felelõs, amely a
jogszabályi elõírásoknak megfelelõen védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett
pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerzõdésekrõl, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerzõdésekrõl szóló
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

• Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerzõdés megkötése elõtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
• Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelõs a szerzõdésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerzõdésszerû

teljesítéséért.
• Az utazók számára meg kell adni egy sürgõsségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetõségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az uta-

zásszervezõvel vagy az utazási ügynökkel.
• Az utazók az Utazásszervezõ észszerû idõn belüli elõzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülõ többletköltségek megfizetése ellenében az uta-

zási csomagot átruházhatják egy másik személyre. 
• Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhetõ meg, amennyiben errõl a szerzõdés

kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése elõtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghalad-
ja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerzõdést. Ha az Utazásszervezõ fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor
az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

• Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerzõdéstõl, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bár-
mely, a díjtól eltérõ lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelõs vállalkozó az utazás megkezdése elõtt törli az utazási
csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

• Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek való-
színûsíthetõen befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése elõtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerzõdést.

• Az utazók megfelelõ mértékû és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése elõtt bármikor felmondhatják a szerzõdést.
• Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetõk a szerzõdésben foglaltak szerint, megfelelõ

helyettesíthetõ szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a
szerzõdést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerzõdésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az
Utazásszervezõ nem orvosolja a problémát.

• Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerzõdésszerûen teljesítik.
• Az Utazásszervezõnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
• Ha az Utazásszervezõ fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az Utazásszervezõ az utazási csomag megkezdése után

válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Az Utazásszervezõ a fizetésképte-
lenséggel szembeni védelemért felelõs az alábbi szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemrõl: Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest,Váci út 99.; +36-1-460-1400; utasadmin@colonnade.hu)

• Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Fõváros Kormányhivatala Kereskedelmi,
Haditechnikai, Exportellenõrzési és Nemesfémhitelesítési Fõosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály; 1124 Budapest, Németvölgyi
út 37-39. – 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1; www.kormanyhivatal.hu +36 (1) 4585-800; idegenforgalmi@bfkh.gov.hu;), ha a szolgáltatások telje-
sítését az Utazásszervezõ fizetésképtelensége miatt megtagadják.
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