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Ezúton szeretnénk megköszönni közel 14000 
utasunknak, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal  
és 2012-ben velünk utaztak. Örülünk és büszkék 
vagyunk arra, hogy utasaink száma évről-évre jelentős 
mértékben növekszik és törzsutasaink is minden évben 
elégedetten térnek vissza hozzánk.

A 2013. évre a tavalyinál bőségesebb, színesebb 
árualapot állítottunk össze. A nagy sikerű programok 
mellett sok újdonság is szerepel katalógusunkban. 
Bővítettük a buszos nyaralások választékát, 
Horvátország mellett Bulgáriába és Olaszországba  
is indulnak nyaralóprogramjaink.

Az idei évben már egyéni utazással is kínálunk nagyon 
jó színvonalú apartmanokat, szállodákat a KRK-szigeten.

Töretlen népszerűségnek örvendő csobbanójárataink 
idén nyáron is folyamatosan indulnak, gondolván azon 
utasainkra, akiknek nincs idejük többnapos nyaralásra, 
de szeretnének megmártózni a tengerben.

Többnapos városlátogatásaink választéka  
jelentősen bővült, de az egynapos kirándulások  
között is sok új és érdekes program található.

Igyekeztünk tavalyi árainkat megtartani, sőt,  
ahol lehetett, csökkentettük az előző évi árakat!

KORREKT SZOLGÁLTATÁS – KEDVEZŐ ÁRON
REJTETT EXTRA KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!

Mi így szeretünk dolgozni.
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TISZTELT TÖRZSUTASAINK ÉS LEENDŐ UTASAINK!

Szeretettel várunk minden kedves utazni vágyót!
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Nagy Edina
cégvezető



KEDVEZMÉNYEK
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Előfoglalási kedvezmény

Törzsutas kedvezmény 

Net kedvezmény

Minden március 1. után induló program (kivéve márciusi és novemberi akciós időpontok) vagy horvátországi egyéni 
szállásfoglalás alap részvételi díjából előleg illetve teljes összeg fizetése esetén is!

2013. MÁRCIUS 3-IG

Mindenkinek, aki 2011-ben vagy 2012-ben utazott velünk. 
A kedvezményt a törzsutassal együtt utazó, egy foglaláson lévő utasok is megkapják.

EGÉSZ ÉVBEN

Mindenkinek, aki honlapunkon keresztül foglal, átutalással fizet  
és az utazáshoz szükséges iratokat saját maga nyomtatja ki.

EGÉSZ ÉVBEN

TELJES ÖSSZEG FIZETÉS ESETÉN ÁRGARANCIÁT ADUNK, SEM ESETLEGES DRASZTIKUS ÜZEMANYAG ÁR 
VAGY EURO ÁRFOLYAM VÁLTOZÁS NEM ÉRINTI A TELJES ÖSSZEGBEN BEFIZETETT RÉSZVÉTELI DÍJAT!

A FENTI KEDVEZMÉNYEK ÖSSZEVONHATÓK!



NON-STOP CSOBBANÁSOK
Bibione   19.
Caorle   20.
Jesolo   21.
KRK   14.
Opatija   15.
Porec   17.
Portorozs   18.
Rabac   16.
 

BUSZOS NYARALÓPROGRAMOK
Bulgária, Aranyhomok 9 nap / 8 éj   34-35.
Bulgária, Aranyhomok 8 nap / 7 éj   36-37.
Horvátország, Omisalj  8 nap / 7 éj   22-23.
Horvátország, Omisalj 5 nap / 4 éj   24-25.
Horvátország, Omisalj 4 nap / 3 éj   26-27.
Plitvicei tavak – Krk 5 nap / 3 éj   32.
Plitvicei tavak – Krk 4 nap / 2 éj   33.
Horvátország, Opatija 5 nap / 4 éj   28-29.
Horvátország, Opatija 4 nap / 3 éj   30-31.
Olaszország, Jesolo 5 nap / 4 éj   38-39.
 

SZÁLLÁS KRK-SZIGETEN EGYÉNI UTAZÁSSAL 
Szállodák   41-47.
Apartmanok   48-55.
 

TÖBBNAPOS VÁROSLÁTOGATÁSOK
Erdély – Székely Húsvét 5 nap / 4 éj   68-69.
Erdély- Csíksomlyói búcsú 5 nap / 4 éj   70-71.
Erdély gyöngyszemei 5 nap / 4 éj   72-73.
Isztriai körút 4 nap / 3 éj   56-57.

TARTALOMJEGYZÉK

Kárpátalja 4 nap / 3 éj   66-67. 
Magas-Tátra – Dunajecz – Nedecz Vára 3 nap / 2 éj   64-65.
Prága-Drezda-Cesky Krumlov 4 nap / 3 éj   74-75.
Prága-Königstein-Kutna Hora-Telc 4 nap / 3 éj   76-77.
Szlovénia kincsei 3 nap / 2 éj   58-59.
Szlovén csemegék 3 nap / 2 éj   60-61.
Velencei Karnevál non-stop   78.
Velencei Karnevál 1 éj szállással   79.
Zakopane-Wieliczka-Krakkó-Lőcse 3 nap / 2 éj   62-63.
 

VIDÁM-ZENÉS PROGRAMOK
Középkori farsangi mulatság   81.
Márton napi libanap   82.
András napi disznótoros   83.
 

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - SZERBIA
Szabadkai piac és a belváros   85.
Szabadka-Nosza-Palics   84.
 

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - ROMÁNIA
Arad-Makó   87.
Nagyvárad   86.
 

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS – HORVÁTORSZÁG
Varasd-Csáktornya   88.
 

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - AUSZTRIA 
Ádvent Bécsben   98.
Ádvent Bécsben és Schönbrunnban   99.
Bécs és a Heindl Csokoládémúzeum   89.
Bécs és a bécsi Operaház   90.
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TARTALOMJEGYZÉK

Bécs és híres templomai   91.
Bécs-Schönbrunn   92.
Eisenstadt-Fertőd   97.
Fraknó Vára-Sopron   95.
Léka Vára-Kőszeg   96.
Mariazell   94.
Seegrottei tavas barlang-Heileigenkreutz   93.
Morvaországi kastélyok (Ausztria+Csehország)   100-101.
 

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - FELVIDÉK
Ádvent Pozsonyban   125.
Ádvent Kassán színházi előadással   126-127.
Bajmóc-Körmöcbánya   124.
Besztercebánya-Zólyom   123.
Betlér-Rozsnyó-Krasznahorka   121.
Dobsina-Rozsnyó   116.
Domica-Szinpetri-Aggtelek   120.
Esztergom-Párkány-Szentendre   112.
Fülek-Ipolytarnóc-Hollókő   110.
Garam menti kiskörút   109.
Ipolymenti kiskörút   108.
Kassa-Eperjes   118.
Kassa Rákóczi és Márai városa   119.
Komarno-Gabcikovo-Győr   114.
Komarno-Várgesztes-Tata   115.
Nyitra-Malonya   107.
Nyitra-Kistapolcsány   106.
Ochtina-Csetnek-Rimaszombat   117.
Pozsony – Nagyszombat   102.
Pozsony és Dévény Vára   104.
Pozsony és Vöröskő Vára   103.

Selmecbánya-Szentantal-Léva   122.
Simon-Júda napi vásár Párkányban   113.
Szklabonya-Szécsény-Hollókő   111.
Zebegény-Nagybörzsöny-Sahy-Nógrád   105.
 

EGYNAPOS BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK
Balatonfüred-Tihany-Dörgicse   133.
Debrecen-Hortobágy   130.
Diósgyőr-Mezőkövesd   128.
Fehérvárcsurgó-Mór-Martonvásár   135.
Gyöngyös-Noszvaj-Eger   129.
Herend-Tihany-Balatonfüred   134.
Jeli Arborétum-Sárvár   140.
Kecskemét és a puszta   144-145
Kisbér-Várgesztes-Majkpuszta   139.
Krisna Völgy-Somogyvár   137.
Nagyvázsony-Tihany-Balatonfüred   132.
Pannonhalma-Zirc   138.
Pécs és a Zsolnay negyed   141.
Szarvas-Szolnok    131.
Szeged-Ópusztaszer   142.
Szőregi Rózsafesztivál   143.
Veresegyház-Gödöllő-Máriabesnyő   136.
 

INFORMÁCIÓS OLDALAK
Autóbuszok   6-7.
Általános tájékoztató   8-12.
Általános utazási feltételek   146-147.
Hogyan foglalhat   13.
Kedvezmények   3.
Zeneszolgáltatás    80.
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Minél korábban foglal, 
annál több helyből 
választhat!

Foglaláskor 
a szabad helyek 
függvényében 
kiválaszthatja 
ülőhelyét!

MILYEN AUTÓBUSZOKKAL UTAZTATJUK ÖNÖKET?
Íme néhány közülük, melyekkel törzsutasaink már oly sokszor utaztak.
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A tájékoztató fontos információkat tartalmaz, az utazási szer-
ződés része, ezért kérjük, feltétlenül olvassa el.

Útiokmányok
Azoknál a programoknál, melyek átlépik Magyarország hatá-
rát, mindenütt jelezzük, hogy magyar állampolgároknak az 
utazáshoz milyen útiokmányra van szükségük. Kérjük, indu-
lás előtt ellenőrizzék, hogy az utazáshoz szükséges érvényes 
útiokmány (útlevél, személyi igazolvány) birtokukban van-e. 
Az útiokmányokat csak rendőri, határőrizeti szervek ellenőriz-
hetik, cégünk alkalmazottai útiokmányt nem kérhetnek az 
utazáson részt vevőktől, de indulás előtt az autóbuszon felhív-
ják a figyelmet arra, hogy mindenki ellenőrizze mégegyszer 
útiokmánya érvényességét. Azon utasunk, akit érvénytelen 
útiokmány miatt a határon autóbuszunkról leszállítanak, saját 
maga gondoskodik hazautazásáról, költségeit saját maga vál-
lalja, részvételi díj visszatérítésre nem jogosult.

Autóbuszok
Autóbuszos programjainkat a létszámnak megfelelő, felsőka-
tegóriás, légkondicionált, a szigorú nemzetközi szabályoknak 
mindenben megfelelő autóbuszokkal bonyolítjuk. Autóbusza-
inkra a foglalás konkrét ülőhely szerint lehetséges, az ülőhelye-
ket a részvételi jegyen szerepeltetjük. Autóbuszcsere esetén az 
ülőhely változtatás jogát fenntartjuk, ebből adódó reklamációt 
nem tudunk elfogadni. Az autóbuszok minden ülése egyfor-
ma, függetlenül attól, hogy az autóbusz elején, közepén vagy 

végén található. Az autóbuszok nem emeletesek. A WC-vel fel-
szerelt buszok WC-je környezetvédelmi és higiéniai okok miatt 
nem használható. Az utazás során filmvetítés nincs. Autóbu-
szainkon a dohányzás nem megengedett.

Gyermekek utAzásA Autóbuszon
Autóbuszos programjainkon (beleértve a belföldi és a külföldi 
járatokat is) minimum 120 cm magas gyermek vehet részt.

ÚtvonAlAk, hAtárok
Az autóbuszok útvonalát irodánk határozza meg. Az autóbu-
szok útvonalát, illetve a programok sorrendjét irodánk meg-
változtathatja. Az autóbuszok az adott országokban előírt és 
számukra megengedett sebességgel haladhatnak. Azon prog-
ramoknál, melyek olyan határokon haladnak keresztül, ahol 
útiokmány ellenőrzés, vízum ügyintézés van, a határokon akár 
több órás várakozás is előfordulhat. Forgalmi viszonyokból, ha-
táron való várakozásból adódó késésekért irodánkat felelősség 
nem terheli, ebből adódó reklamációt nem fogadunk el.

tAlálkozási, indulási időpontok
Találkozás, indulás a részvételi jegyen szereplő időpontok sze-
rint történik. Amennyiben utasunk nem érkezik meg a meg-
adott időpontban a megadott helyszínre, késik, úgy az indulási 
időponthoz képest maximum 5 percet tudunk várni, majd az 
autóbusz elindul. Függetlenül attól, hogy utasunk késése mi-
lyen okból történik. Ez a visszaindulásra is vonatkozik. Ilyen 
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esetben részvételi díj visszatérítés nem kérhető. Az esetlege-
sen a visszaindulási helyszínen maradt utas a hazajutásáról 
saját maga gondoskodik, költségeit viseli. Kérjük, hogy fogla-
láskor minden esetben adjanak meg telefonszámot (lehetőleg 
mobilszámot), melyen idegenvezetőnk, csoportkísérőnk szük-
ség szerint keresni tudja Önöket.

Fel- és leszállási helyek
Foglaláskor a fel- és leszállási helyszínt a programnál meghir-
detett helyszínek közül ki kell választani. Ez a felszállási hely-
szín és időpont szerepel a részvételi jegyen.  Autóbuszaink a 
meghirdetett felszállási helyszíneken abban az esetben állnak 
meg, ha az adott helyszínre foglalás történt. Létszámtól füg-
getlenül megállunk a meghirdetett felszállási helyszínen, ha 
arra érvényes foglalás, kiadott részvételi jegy van.
Felszállási hely módosítás személyesen irodánkban, interneten 
történt foglalás esetén e-mailen lehetséges. Indulás előtt 7-3 
munkanapon belüli felszállási hely módosítás díja irodánkban: 
500 Ft /foglalás . Indulás előtt 2 munkanapon belül felszállási 
hely módosítást nem tudunk elfogadni.
Autóbuszaink csak a meghirdetett felszállási helyszíneken ve-
hetnek fel és tehetnek le utasokat. Ezeken a helyszíneken kívül 
fel- és leszállás nem lehetséges, ezért ez ne kérjék az autóbusz 
személyzetétől.

pihenők Az utAzás során
Autóbuszaink non-stop külföldi utak, csobbanójáratok esetén 
4-6 óránként tartanak kb. 30-45 perces pihenőket. A pihenők 
hosszának meghatározásakor az autóbuszvezetők részére elő-
írt kötelező pihenőidőre is tekintettel vagyunk. A pihenőket 
mindig olyan helyeken tartjuk, ahol WC, mosdó áll utasaink 
rendelkezésére. Ezeket feltétlenül vegyék igénybe a pihenők 
időtartama alatt.
Egynapos autóbuszos kirándulások esetén, amennyiben az 
egyhuzamban buszon töltött idő a 2 órát meghaladja, igény 
szerint kb. 20 perces pihenőt tartunk az út során. 
Kérjük, hogy fentieket a foglalás előtt feltétlenül vegyék figye-
lembe. Amennyiben valakinek egészségügyi okokból ez nem 
megfelelő, kérjük, ne vegyen részt autóbuszos utazáson, mert 
többszöri, sűrűbb megállásokat nem tudunk a programokba 
iktatni.
 
Jó tAnácsok non-stop éJszAkAi utAzáshoz
Javasoljuk, hogy saját kényelmük érdekében az autóbuszra az 
utastérbe csak annyi csomagot vigyenek fel, amely az ülés alatt, 
illetve a kalaptartóban elfér. Az autóbusz folyosóján csomagot 
elhelyezni a balesetveszély miatt nem megengedett. Az autó-
buszok csomagterébe az út során nem használatos csomagok 
elhelyezhetők, a pihenők időtartama alatt a csomagtérben el-
helyezett csomagok hozzáférhetők. Utazás az autóbuszon csak 
az autóbusz üléseiben lehetséges. Az autóbusz folyosóján, az 
ülések között a földön feküdni balesetveszélyes és tilos.

A FACEBOOKON IS MEGTALÁL MINKET!
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ÜGyeleti teleFonszám
A részvételi jegyen ügyeleti telefonszám is szerepel. Kérjük, 
hogy az ügyeleti telefonszámot csak indokolt esetben, esetle-
gesen felmerült probléma esetén hívják. Az ügyeleti telefon-
számon helyfoglalás, általános utazási irodai tájékoztatás, ta-
lált tárgy információ nincs, ezen a számon utazáson részt vevő 
hozzátartozót nem tudnak elérni.

ideGenvezető, csoportkísérő
Azoknál a programoknál, melyeket idegenvezetővel hirdetünk, 
idegenvezető utazik a csoporttal. Ahol külön jelöltük, az utazás 
során Önökkel utazó idegenvezetőn kívül helyi idegenvezetőt 
is biztosítunk.
Azoknál a programoknál, melyeket csoportkísérővel hirdetünk, 
idegenvezetés nincs. A csoportkísérő az oda-visszaút során az 
autóbuszon teljesít szolgálatot. Feladata az utazással kapcsola-
tos tudnivalók ismertetése, adminisztráció elvégzése, pihenők 
után valamint oda- és visszainduláskor a létszám ellenőrzése, 
szükség esetén intézkedés. Napközben nem tartózkodik a cso-
porttal.

belépők
A részvételi díjak a program során esetlegesen felmerülő be-
lépőjegyek költségét NEM tartalmazzák. A nevezetességek 
meglátogatása NEM KÖTELEZŐ. Külföldön, a helyszínen vá-
sárolandó belépőjegyek ára az adott ország hivatalos fize-
tőeszközeként megjelölt valutanemben fizetendő. 

A várható belépőjegy árak csak tájékoztató jellegűek, az előző 
év árai alapján adjuk meg, ezek esetleges változását irodánk 
befolyásolni nem tudja. Vannak olyan programok, ahol a be-
lépőjegyek irodánkban megvásárolhatók (ezt az adott prog-
ramnál külön jelöljük). Ezeknél a programoknál javasoljuk a 
belépőjegyek irodánkban történő megvételét, mert csak annyi 
utast tudunk lejelenteni az adott nevezetességbe történő be-
lépéshez, ahányan a belépőjegyet irodánkba befizették. Ezen a 
létszámon felül nem minden esetben tudnak további utasokat 
a bejelentett csoporttal egyidőben beengedni. Idegenveze-
tőink az előre lejelentett utasaink belépőjét veszik át az erre 
kijelölt pénztárnál. Azon utasaink, akik a helyszínen kívánnak 
belépőt vásárolni, ezt – általában másik pénztárnál - egyéni-
leg intézik és fizetik. Vannak olyan programok, amelyek ese-
tén helyszíni belépőjegy vásárlásra nincs lehetőség, ezeknél a 
programoknál igény esetén irodánkban kell a belépőjegy költ-
ségét Forintban befizetni.

nevezetesséGek
Minden nevezetesség üzemeltetője, tulajdonosa fenntartja 
magának a jogot arra, hogy esetleges rendezvény, felújítási 
munkák stb. miatt (vagy akár gazdasági megfontolásból) az 
adott nevezetesség egy részét, vagy akár a nevezetesség teljes 
egészét a látogatók elől elzárja.
Ilyen esetekben irodánkat felelősség nem terheli, ezzel kapcso-
latban reklamációt nem tudunk elfogadni.
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ellátás
Programjaink részvételi díjai a leírásban meghatározott ellátást 
tartalmazzák. 
A kirándulásoknál konkrét – esetenként választható – előre 
összeállított, két-háromfogásos ebédet foglalunk csoportja-
inknak. Ettől eltérni, egyéni igényeket figyelembe venni nem 
tudunk. A programoknál megadott menüsorok tájékoztató jel-
legűek. Azoknál a kirándulásoknál, ahol vegetáriánus étkezés 
megoldható, külön jelöljük, de csak abban az esetben tudjuk a 
vegetáriánus menüt biztosítani, ha ezt foglaláskor külön jelez-
ték és a részvételi jegyen feltüntetésre került.
A programoknál megjelölt ellátás italfogyasztást nem tartal-
maz. Az italt mindenki a helyszínen a felszolgálónál rendeli és 
fizeti.
Svédasztalos étkezés esetén a legtöbb étteremben, szállodá-
ban nem a vendégek, hanem a svédasztalnál álló felszolgálók 
szedik a vendégek tányérjára a kiválasztott ételeket, ezáltal az 
ételek kiszolgálása gördülékenyebbé, kulturáltabbá válik. 
Azoknál a programoknál, ahol fakultatív ebéd lehetőséget 
hirdetünk, azon vendégeinknek, akik nem kérték az ebédet, 
ebédidőben szabadprogram van. Számukra ebédidőben külön 
programot nem szervezünk. 

szállás többnApos proGrAmok esetén
A szállás kategóriát mindig az adott ország hivatalos besoro-
lása szerint adjuk meg. A szállás változtatás jogát – minimum 
azonos kategórián belül – fenntartjuk.
A szállodákban egyedül utazó utasaink részére egyágyas felár 

fizetendő. Irodánk segít a társításban, amennyiben ezt a Meg-
rendelő foglaláskor vállalja. A társítás azonos nemű utassal, 
utasokkal, 2-4 ágyas szobában történő elhelyezéssel történik. 
Foglaláskor az egyágyas felárat ki kell fizetni. Amennyiben a 
Megrendelő társítást vállal és azonos nemű, szintén társítást 
vállaló utas/ok is szerepelnek az utaslistán, úgy utasainkat a 
foglalás sorrendjében társítjuk. Előfordulhat, hogy egy adott 
útra nincsenek társítható utasok, ilyen esetben az egyedül 
utazó Megrendelő elhelyezése egyágyas szobában, egyágyas 
felárral történik. A szobaelosztást az indulástól számított 7 na-
pon belül végezzük. A társított utasokat telefonon értesítjük és 
részükre az egyágyas felárat az értesítést követően irodánkban 
készpénzben visszafizetjük vagy bankszámlájára visszautaljuk. 
Társítás esetén az egyágyas felárat legkorábban az indulást 
megelőző 6. munkanapon, legkésőbb az indulást megelőző 
munkanapon tudjuk visszafizetni. Az út indulását követően 
egyágyas felár visszafizetésére nincs lehetőség. A társított uta-
saink adatait egymásnak nem adjuk ki. A társítással kapcsolat-
ban felelősséget, illetve a társításra garanciát nem vállalunk. 
Szívesen segítünk a társítást vállaló utasainknak, de ezt igény-
be venni nem kötelező. 

szállásFoGlAlás eGyéni utAzássAl
A programfüzetben szereplő horvát szállások (szállodák, apart-
manok) foglalása akkor válik véglegessé, ha azt a megrendelő 
utas határidőre kifizette, illetve a horvát partneriroda vissza-
igazolta. A visszaigazolás a foglalást követő 3-4. napon belül 
történik meg.
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

AdriAi csobbAnóJárAtok
Az adriai csobbanójáratok leírásánál megadott érkezési idő-
pontokat az előző év tapasztalatai alapján határoztuk meg, 
ezek tájékoztató jellegűek, hiszen egy 600-800 km-es út során 
az érkezési időpontot az aktuális időjárási, forgalmi helyzet (pl. 
dugó miatti lassú haladás) befolyásolhatja. Időjárási, forgalmi 
helyzetből adódó esetleges késés esetén irodánkat felelősség 
nem terheli. Autóbuszaink a tengerparttól - úticéltól függően - 
300-600 méterre állnak meg, itt történik a le- és felszállás.
Az autóbuszról történő leszállást követően a busszal már csak 
visszainduláskor találkoznak utasaink, tekintettel arra, hogy a 
buszok a legtöbb csobbanójárat esetén a buszok számára kije-
lölt, a leszállási helyszíntől esetenként több km-re lévő parko-
lóban parkolhatnak. Azokat a holmikat, melyekre napközben 
nincs szükség, az autóbuszban lehet hagyni.
Csobbanójárataink leírásánál a 2012-es év árai alapján a vár-
ható napágy bérlési, esetleges zuhanyozási költségeket tájé-
koztatásul megadjuk Önöknek. A napágyak napi bérlési díjait 
a bérbeadó cégek, vállalkozók határozzák meg, emelik illetve 
csökkentik a szezon, valamint a turisták mennyiségének meg-
felelően. Ebbe irodánknak beleszólása nincs. 
A csobbanójáratok visszaindulási időpontjai fix-ek. Rossz idő 
esetén sem tudunk előbb visszaindulni, mivel az autóbuszveze-
tőknek az előírt pihenőidőt biztosítani kell. Abban az esetben, 
ha egy csobbanójárat több csobbanó helyszínt (üdülőterüle-
tet) is érint, úgy visszainduláskor a forgalmi helyzetből adódó-
an a 2., 3. stb. helyszínen az autóbusz részéről esetleges késés 
előfordulhat. Ilyen esetben kérjük, legyenek türelemmel, cso-

portkísérőnk a foglaláskor megadott mobilszámokon értesíti 
a várakozó utasokat. Célszerű foglaláskor olyan mobilszámot 
megadni, amelyet az utazók az út során bekapcsolt állapotban 
magukkal visznek.

időJárás
Programjaink rossz idő esetén is indulnak. Utasaink részéről 
történő lemondás esetén általános szerződési feltételeink III/4. 
pontjában leírtak az irányadók.

tAlált tárGyAk
Kérjük Önöket, hogy leszálláskor ügyeljenek csomagjaikra, 
tárgyaikra, ne maradjanak az autóbuszon. Az esetlegesen az 
autóbuszon maradt tárgyakért irodánk felelősséget nem vállal, 
de természetesen rákérdezünk, hogy a buszon felejtett tárgyat 
megtalálták-e és értesítjük utasunkat. 
A megtalált tárgyat a tárgy tulajdonosának kell az autóbusz 
telephelyéről elszállítania. Az autóbuszok telephelye nem min-
den esetben budapesti helyszín.
Az esetlegesen irodánkban leadott talált tárgyakat max. 1 hó-
napig őrizzük meg.

Szeretne az elsők között értesülni 
aktuális akcióinkról, net-vásárról?
Regisztráljon honlapunkon!



Honlapunkon minden programleírás alján található egy 
FOGLALÁS UTASKÉNT gomb. Ennek segítségével el tudja  
küldeni foglalását. 
Kinek ajánljuk? Mindazoknak, akik szeretnék otthonról intézni fog-
lalásukat, internetkapcsolattal és NYOMTATÓVAL rendelkeznek, 
PDF formátumú dokumentumot meg tudnak nyitni és rendszere-
sen figyelemmel kísérik beérkező e-mailjeiket.
Lehetséges fizetési mód: átutalás illetve személyes befizetés válasz-
tásakor készpénz, bankkártya, SZÉP kártya, Ken-Edi Travel utalvány. 
Interneten történő foglalás személyesen történő befizetése csak a 
Bp. VI. Teréz krt. 3. sz. alatti irodánkban lehetséges.
BANKBAN, KÖZVETLEN BANKSZÁMLÁNKRA TÖRTÉNŐ KÉSZPÉNZES 
BEFIZETÉS ESETÉN 300 FT / BEFIZETÉS KEZELÉSI KÖLTSÉGET SZÁMÍ-
TUNK FEL.
Interneten történő foglalás esetén a fizetési határidő a visszaigazo-
lást követő második munkanap! 3 munkanapon belül induló prog-
ram esetén a fizetési határidő a foglalást követő munkanap. Határ-
időre történő fizetés hiányában a foglalás törlődik.

www.keneditrAvel.hu honlApunkon keresztÜl online
AZ INTERNETES FOGLALÁSRÓL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓT 
HONLAPUNKON FOGLALÁS ELŐTT FELTÉTLENÜL OLVASSA EL!

SÖPRÉS AKCIÓ, TURKÁLÓ ROVAT HONLAPUNKON
Egy hónapon belül induló utak maradék helyeit söprés akcióban, 
kedvezményes áron meghirdethetjük. Ezek a helyek – amíg a kész-
let tart – interneten is foglalhatók.

A „Turkáló” rovatba került programok általában 7 napon belül indul-
nak, az ide felkerült szabad helyek, lemondás miatt felszabadult he-
lyek 50% kedvezménnyel foglalhatók. Helyfélretételre, interneten 
történő foglalásra lehetőség nincs, ezek a helyek csak személyesen 
irodánkban, érkezési sorrendben foglalhatók, amíg a készlet tart!

TURKÁLÓ ROVATBAN, SÖPRÉS AKCIÓBAN MEGHIRDETETT KEDVEZ-
MÉNYES UTAK ESETÉN AUTÓBUSZ ÜLŐHELYVÁLASZTÁS NINCS.
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HOGYAN LEHET JELENTKEZNI A KEN-EDI TRAVEL ÚTJAIRA?

Kinek ajánljuk? Mindenkinek, hiszen mi fon-
tosnak tartjuk a személyes kontaktust ven-
dégeinkkel. Munkatársaink szeretettel várják 
Önöket. Amennyiben telefonon jelzik foglalási 
szándékukat, az igényelt helyeket egy munka-
napra félre tudjuk tenni. Helyfélretétel egy hé-
ten belüli indulás esetén nem lehetséges. Le-

hetséges fizetési mód: készpénz, bankkártya, 
SZÉP kártya, Ken-Edi Travel utalvány. SZÉP kár-
tyát csak a kibocsájtó által előírt szabályoknak 
megfelelően fogadhatunk el fizetőeszközként. 
SZÉP kártyával (szálláshely zseb) csak teljes 
egészében Magyarország területén belül telje-
sülő programok, szállások fizethetők.

KEN-EDI TRAVEL IRODA
Budapest, VI. Teréz krt. 3.
Nyitva: H-P: 09:30-17:30

Tel: 278-2156, 278-2157

E-mail: info@keneditravel.hu

FOGLALÁS UTASKÉNT

személyesen ken-edi trAvel irodábAn



HORVÁTORSZÁG - KRK-sziget – KRK
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Utazás módja: busz
Időtartam: 1. nap estétől 3. nap reggelig
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
21:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
22:15 Bp., XX. ker., Széchenyi u., Mc Donalds mellett
22:30 Bp., XXI. ker., Zrínyi u. SPAR parkoló, Kossuth L u. felől
23:55 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok:  június 21-23., szeptember 6-8. július 12-14., augusztus 2-4., augusztus 16-18. 
Részvételi díj:  10900 Ft 11900 Ft
14 éves korig:  10400 Ft 11400 Ft

A részvételi díj tartalmazza: utazás autóbusszal oda-vissza, csoportkísérővel.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

CSObbanójÁRaTOK aZ aDRIÁRa!

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Tervezett érkezés  
Krk-szigetre másnap a délelőtti órákban.
Krk-sziget az egyik legnépszerűbb üdülőhely a magyar turisták körében.  
Az odajutás külön élménye, hogy egy több mint 1400 m hosszú hídon jutha-
tunk el a szigetre, mely a világ egyik leghosszabb betonhídja. Autóbuszunkról 
leszállva kb. 200-300 métert sétálva érjük el a tengerpartot.

A tengerpart igen változatos, mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb 
csobbanó helyszínt. Jó úszók a sziklás, mély tengerparti részt is választhatják, 
ahol a sziklákról a tengerbe ugrálhatnak.
A sziklás partot kedvelők kevésbé mély sziklás partot is találnak. 
(Fürdőpapucs használatát javasoljuk)
Gyerekesek, úszni nem vagy kevésbé tudók a lassan mélyülő, alul homokos 
tengerben fürdőzhetnek úszkálhatnak. Napozhatunk a sziklákon, a betonos 
parton, bérelhetünk napágyat, de saját napozóeszközök használata is meg-
engedett. Napfürdőzés után behúzódhatunk a tengerpart mögötti, gyönyörű 
fákkal övezett területre, ahol hűsölhetünk a nagy nyári melegben.
Mindenképpen érdemes besétálni Krk városába (kb. 10 perc séta). A város 
megőrizte középkorias jellegét. Mindenütt üzletek, éttermek várják az idelá-
togatókat. Este kivilágított standok sokaságánál kínálják a helyi kézművesek 
portékáikat. Hihetetlen hangulat van!

Visszaindulás 2. napon 22:00 órakor. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, 
érkezés Budapestre 3. napon a reggeli órákban.

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK (2012-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség: ingyenes
1 db napágy: 25-30 Kuna/nap
2 db párnás napágy napernyővel: 100 Kuna/nap
Zuhany: 1 Kuna / alkalom
WC: 2 Kuna / alkalom



HORVÁTORSZÁG - KRK-sziget – KRK HORVÁTORSZÁG - OPaTIja - a monarchia gyöngyszeme!

PROGRAM: 1. nap indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok sze-
rint. Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Tervezett érkezés 
Opatijába 2. nap délelőtti órákban. Autóbuszunkról a tengerparttól kb. 50 mé-
terre szállunk le.
A patinás épületekkel rendelkező Opatiját (Abbáziát) a horvát Monte 
Carloként illetve Adria Nizzájaként is emlegetik. Itt építették elegáns villáikat 
az Osztrák-Magyar Monarchia gazdag arisztokratái, amelyek meghatározzák 
a város hangulatát. Opatiját a rendezettség, tisztaság jellemzi. Babérerdők, 
pálmafák, leander mind-mind hozzátartoznak az Opatiját jellemző képhez. 
Speciális klímája miatt igen népszerű üdülőhely. Érdemes időt áldozni egy kis 
városnézésre is. Javasoljuk megtekintésre a Leány sirállyal szobrot, az Angyali 
Üdvözlet és Szent Jakab templomot, de ne hagyjuk ki a Szent Jakab parkot 
sem, ahol a világ legkülönbözőbb tájairól származó egzotikus növényekben 
gyönyörködhetünk.

Utazás módja: busz
Időtartam: 1. nap estétől 3. nap reggelig
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
21:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
22:15 Bp., XX. ker., Széchenyi u., Mc Donalds mellett
22:30 Bp., XXI. ker., Zrínyi u. SPAR parkoló, Kossuth L u. felől
23:55 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok: július 5-7., augusztus 23-25. 
Részvételi díj: 11900 Ft/fő
14 éves korig: 11400 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás autóbusszal oda-vissza, csoportkísérővel.
Az árak személyenként, Forintban értendők.

CSObbanójÁRaTOK aZ aDRIÁRa!

Opatija tengerpart híres strandja, a Slatina szinte a város szívében, gyönyörű 
abbáziai szállodákkal övezve található. A betonos part mellett éttermek, 
üzletek sokasága várja a látogatókat.
Csobbanó vendégeink maximum derékig érő tengert, viszonylag gyorsan 
mélyülő tengert is találhatnak egy helyen, sőt a kisgyermekeknek, úszni nem 
tudóknak is találunk pancsolásra alkalmas partrészt (fürdőpapucs használatát 
javasoljuk). A parton napágyat is bérelhetünk, de saját gyékényünkön, 
törölközőnkön is napozhatunk.
Felfedezhetjük saját magunk kis eldugott strandját is, ehhez nem kell mást 
tennünk, mint elindulni tetszőleges irányba a Lungomare sétányon.
Visszaindulás Opatijából 2. napon este 22:00 órakor, érkezés Budapestre 3. na-
pon a reggeli órákban.

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK (2012-es árakat alapul véve) 
Átöltözési lehetőség: ingyenes
2 db napágy napernyővel: 70-80 Kuna / nap
WC: 1-2 Kuna / alkalom
Zuhanyozás: 2 Kuna / alkalom (a bárban 2 Kunáért zuhanyérmét kell venni)
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HORVÁTORSZÁG - RabaC - Az Isztria oázisa

Utazás módja: busz
Időtartam: 1. nap estétől 3. nap reggelig
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási helyek:
21:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
22:15 Bp., XX. ker., Széchenyi u., Mc Donalds mellett
22:30 Bp. XXI. ker., Zrínyi u. SPAR parkolója, Kossuth L u. felől
23:55 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok:   július 26-28.
Részvételi díj 12900 Ft/fő
14 éves korig 12400 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás autóbusszal oda-vissza, csoportkísérővel.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

CSObbanójÁRaTOK aZ aDRIÁRa!

PROGRAM: 1. nap indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Tervezett 
érkezés Rabacra 2. nap a délelőtti órákban. Autóbuszunkról a tengerparttól kb. 
50 méterre szállunk le.

Rabac Kelet-Isztria egyik legkedveltebb üdülőhelye. Kellemes klímáját, szép 
tengerpartját már a XIX. században felfedezték a nyaralni vágyók és villákat, 
nyaralókat építettek a környéken. A festői szépségű táj mellett a tengerpart 
az, ami idevonzza a turistákat. A tenger és a tengerpart köves-kavicsos 
(fürdőpapucs használatát javasoljuk). A parton számtalan napozásra alkalmas 
öbölrész várja a strandolókat. A tengerparton a játszóparkok, a bérelhető 
napágyak, vizi járművek mind-mind a turisták szórakozását, kényelmét 
szolgálják. 

Amennyiben nemcsak strandolni, hanem kirándulni is szeretnénk, úgy érdemes 
ellátogatni a Rabactól kb. 5 km-re lévő Labinba. Felső-Labin egy történelmi, 
tipikus isztriai óváros, szűk kis utcákkal, templomokkal, belső udvarokkal, XVII. 
századi harangtoronnyal.

Visszaindulás Rabacból a 2. napon este 22:00 órakor, érkezés Budapestre  
3. napon a délelőtti órákban.

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK (2012-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Napágy: 25 Kuna / db / nap
Napernyő: 25 Kuna / nap
WC: ingyenes
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes
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HORVÁTORSZÁG - RabaC - Az Isztria oázisa
Utazás módja: busz
Időtartam: 1. nap estétől 3. nap reggelig
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos pénzneme: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
21:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
21:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
23:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok:    augusztus 16-18.
Részvételi díj:  12900 Ft/fő
14 éves korig:  12400 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás autóbusszal oda-vissza, csoportkísérővel.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

HORVÁTORSZÁG - POREC - az egyik legkedveltebb turistacélpont!

CSObbanójÁRaTOK aZ aDRIÁRa!

PROGRAM: 1. nap indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Tervezett 
érkezés Porecbe 2. nap a délelőtti órákban. Autóbuszunkról a tengerparttól 
kb. 200 méterre szállunk le.

Porec éghajlata igen kellemes. A turistákra nagy figyelmet fordítanak, a parkok, 
közterek szépen gondozottak. Pizzériák, hangulatos éttermek, kis kávézók 
sorakoznak a tengerpart közelében és a hangulatos belvárosban is. Porec 
belvárosa Velence hangulatát idézi. Érdemes besétálni, hiszen a tengerparttól 
10-15 perces sétával elérhető. Itt találjuk a világörökség részévé nyilvánított 
Eufráziusi Bazilikát is.

Porec kellemes tengervize miatt is rendkívül népszerű a turisták körében.  
A víz krisztálytiszta, a strandok kövesek. A tengerparton végigsétálva mindenki 
megtalálja a számára legmegfelelőbb vízmélységet, ahol kedvére fürdőzhet, 
úszhat, strandolhat (fürdőpapucs használatát javasoljuk)
A tengerpart hihetetlen hangulatát a mögötte lévő fás, hűs partrész adja, 
ahová behúzódva a tűző naptól védve pihenhetünk. A tengerparton igazi 
piknik hangulat uralkodik. Családok leterített takarókon a fák alatt esznek, 
pihennek, strandolnak. Napágyat is bérelhetünk, de saját napozóeszközök 
használata is megengedett. 

Visszaindulás Porecből 2. napon este 22:00 órakor, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Budapestre 3. napon a reggeli órákban.

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK (2012-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Egy napágy: 25-30 Kuna/nap
WC: ingyenes
Zuhanyozás: ingyenes
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Utazás módja: busz
Időtartam: 1. nap estétől 3. nap reggelig
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú személyi igazolvány
Szlovénia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
21:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
22:15 Bp., XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
23:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok: augusztus 18-20.
Részvételi díj: 12500 Ft/fő
14 éves korig: 12000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás autóbusszal oda-vissza, csoportkísérővel.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

SZLOVÉnIa - PORTOROZS - Az Adria Svájca!

CSObbanójÁRaTOK aZ aDRIÁRa!

PROGRAM: 1. nap indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok sze-
rint. Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Tervezett érkezés 
Portorozsba 2. nap a délelőtti órákban. Autóbuszunkról a tengerparttól kb. 
100-150 méterre szállunk le.

Portorozs a szlovén tengerpart egyik legkedveltebb, egyedülálló klímával 
rendelkező üdülőhelye. Gyönyörűen parkosított övezet, modern strandok, 
éttermek, kávézók, sportolási és szórakozási lehetőségek várják az idelátogató 
turistákat. Nem véletlenül nevezik az Adria Svájcának! Hihetetlen rend és 
tisztaság jellemzi. A tengerpartokon és közelében dolgozó személyzet 
folyamatosan takarít, tisztít, rendet rak. Ennek köszönhető az a látvány, az a rend 
és tisztaság, ami az üdülőhelyen elénk tárul. Érdemes végigsétálni Portorozs 
főutcáján, melynek mentén luxusszállodák sorakoznak. Pazar látvány!
A tengerparton homokos, betonos, köves, füves partszakaszok közül 
válogathatunk. Napágy bérelhető, saját napágy, napernyő használata nem 
megengedett, de törölközőnket, gyékényünket bárhová leteríthetjük.  
A tengerbe napozó stégek sokasága nyúlik be.
A tenger alja köves, fürdőpapucs használatát javasoljuk.
Kirándulásként érdemes meglátogatni Pirant, ahová kb. 10-15 perc alatt helyi 
buszjárattal bejuthatunk. 

Visszaindulás Portorozsból 2. napon este 22:00 órakor, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Budapestre 3. napon a délelőtti órákban.

Tájékoztató árak (2012-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Két napágy egy napernyővel: kb. 18-20 Euro/nap
WC: ha napágyat bérelünk, akkor külön nem kell érte fizetni, napágy bérlés 
nélkül 1 Euro/alkalom
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes, a WC épületében lévő 
csempézett zuhany használata ha napágyat is bérelünk, akkor ingyenes, 
napágy bérlés nélkül 2 Euro/alkalom.
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Utazás módja: busz
Időtartam: 1. nap estétől 3. nap reggelig
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú személyi igazolvány
Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
21:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
21:45 Bp., XI., Etele út 1., (Fehérvári-Etele út sarok)
23:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok: június 28-30. augusztus 9-11., augusztus 30-szeptember 1.
Részvételi díj: 12500 Ft/fő 13900 Ft/fő
14 éves korig: 12000 Ft/fő 13400 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás autóbusszal oda-vissza, csoportkísérővel.
Az árak személyenként, Forintban értendők.

CSObbanójÁRaTOK aZ aDRIÁRa!

PROGRAM: 1. nap indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Tervezett érkezés 
Bibionéba másnap a kora délelőtti órákban. Autóbuszunkról a tengerparttól 
kb. 300 méterre szállunk le.

Bibione nagy népszerűségnek örvend a magyar turisták körében. Hosszan 
elnyúló, homokos part jellemzi. A tengerparton sok étterem, kávézó, fagylaltozó 
várja a turistákat. A sétálóutcákon üzletek sokasága különféle akciókkal csábít 
vásárlásra.

Egész napunkat a tengerparton strandolással is tölthetjük, de érdemes 
besétálni az üdülőhely központjába. Sétáljunk, nézelődjünk és együnk egy 
igazi olasz pizzát és hagyjuk magunkat elcsábulni egy igazi olasz fagyira!
Este az éttermekből kihallatszik a zene, turisták sokasága sétál, nézelődik, ez 
a Dolce Vita!

2. nap visszaindulás Bibionéból 22:00 órakor, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Budapestre 3. napon a délelőtti órákban.

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK (2012-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Két napágy egy napernyővel: kb. 18-20 Euro / nap 
WC: kb. 1-2 Euro/alkalom
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes

OLASZORSZÁG – BIBIONE - Olaszország egyik legnépszerűbb üdülőhelye!
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PROGRAM: 1. nap indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Tervezett 
érkezés Caorleba 2. napon a délelőtti órákban. Autóbuszunkról a tengerparttól 
kb. 300-400 méterre szállunk le.

Caorle egy élő kis város, egy igazi ékszerdoboz! Színes épületek, hangulatos 
utcák, kis üzletek, házias éttermek sokasága jellemzi. Mivel nem csak üdülőhely, 
hanem élő város is, hangulata egy kicsit más, mint a többi olaszországi 
üdülőhelyé. Fantasztikus érzés a látványos, színes épületek között sétálni a 
főtéren, elidőzni Caorle utcácskáin.
Caorle tengerpartja széles, homokos, a tenger lassan mélyül. A tengerparton 
éttermek, kávézók, fagylaltozók várják vendégeiket. A tengerparton napágyak 
bérelhetők. Este tipikusan olasz, vidám hangulat uralja Caorlét, megtelnek az 
éttermek, az utcákon nemcsak a turisták, de az ottlakó olaszok is sétálgatnak, 
nézelődnek. 

Visszaindulás Caorléból a 2. napon 22:00 órakor, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Budapestre 3. napon a délelőtti órákban.

CSObbanójÁRaTOK aZ aDRIÁRa!

Utazás módja: busz
Időtartam: 1. nap estétől 3. nap reggelig
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú személyi igazolvány
Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
20:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
21:15 Bp., XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
22:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok:   július 19-21., augusztus 18-20.
Részvételi díj: 13900 Ft/fő
14 éves korig: 13400 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás autóbusszal oda-vissza, csoportkísérővel.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK (2012-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Két napágy egy napernyővel: kb. 18-25 Euro / nap (attól is függ az ár, hogy 
a tengerparttól számítva hányadik soron béreljük az ágyat)
WC: kb. 1 Euro/alkalom
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes

OLaSZORSZÁG – CaORLE – Az olasz tengerpart gyöngyszeme
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PROGRAM: 1. nap indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Tervezett 
érkezés Jesoloba a délelőtti órákban. Autóbuszunkról a tengerparttól kb. 300 
méterre szállunk le.
Jesolo tengerpartja homokos, hosszan elnyúló. A tenger lassan mélyül, 
gyerekes családoknak is kiváló. A tengerparton éttermek, kávézók, fagylaltozók 
sorakoznak. A tengerparton napágy bérelhető. 
Jesolo rendelkezik Európa leghosszabb sétálóutcájával, ahol rengeteg üzlet 
portékájából válogathatunk.

Kirándulásként Velence meglátogatását javasoljuk. A Jesoloi buszpályaudvarról 
indulnak a helyi buszok Velencébe. Ezekkel a buszokkal a Piazzale Roma-ig 
jutunk, ahonnan a helyi vaporettokkal eljutunk a Szent Márk térre. 

Visszaindulás Jesoloból 2. napon 22:00 órakor, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Budapestre 3. napon a délelőtti órákban.

CSObbanójÁRaTOK aZ aDRIÁRa!

Utazás módja: busz
Időtartam: 1. nap estétől 3. nap reggelig
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú személyi igazolvány
Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
20:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
21:15 Bp., XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
22:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok: augusztus 2-4., augusztus 18-20.
Részvételi díj: 13900 Ft/fő
14 éves korig: 13400 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás autóbusszal oda-vissza, csoportkísérővel.
Az árak személyenként, Forintban értendők.

OLaSZORSZÁG – jESOLO – Olasz tengerpart, ahogy azt az olasz filmeken is látjuk
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TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK (2012-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Két napágy egy napernyővel: kb. 18-20 Euro / nap 
WC: kb.1 Euro/alkalom
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes
Busz+vaporetto jegy Velencébe oda-vissza: kb. 22-25 Euro
Csak busz oda-vissza vaporetto jegy nélkül: kb. 7 Euro



nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

KRK-SZIGET- OMISaLj 8 naP / 7 Éj
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 8 nap/ 7 éj
Szállás: kétcsillagos szálloda
Ellátás: svédasztalos félpanzió
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1., (Fehérvári és Etele út sarok)
08:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:45 Zalakomár, M7 INA kút 

Időpontok: július 21-28., augusztus 11-18.
Részvételi díj: 99900 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig egy felnőtt + egy gyermek esetén: 66900 Ft
Gyermek 14 éves korig két fővel egy szobában 3. ágyon: 66900 Ft
14 éves kor felett két fővel egy szobában 3. ágyon: 92900 Ft/fő
Egyágyas felár: 28000 Ft / 7 éj
GYERMEKKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN FOGLALÁSKOR PONTOS SZÜLETÉSI DÁTUM SZÜKSÉGES. 
14 ÉV ALATTI GYERMEKNEK TEKINTENDŐ, AKI A SZÁLLÁS ELFOGLALÁSÁNAK NAPJÁN 
MÉG NEM TÖLTÖTTE BE A 14. ÉLETÉVÉT.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 7 éj szállás kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzióval, idegenforgalmi adó, visszaúton varasdi városnézés.
AJÁNDÉK FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK: esti KRK város látogatás, nappali Krk város látogatás, 2 
órás hajókirándulás üdvözlőitallal, sirályetetéssel, kirándulás Vrbnikbe borkóstolóval, házi sonkával, 
sajttal, filmvetítéssel, vezetéssel. Ezek a kirándulások garantáltan indulnak, nem létszámfüggőek és 
INGYENESEK!

Az árak személyenként, Forintban értendők.

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK: (2012-es árakat alapul véve)
1 db napágy: 25 Kuna / nap

8 naP
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PROGRAM: 1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés a forgalmi viszonyoktól és a határátlépés időtartamától függően Krk-szigetre, Omisaljba kb. 16:00 órakor. Az au-
tóbusz a szálloda recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 200 méterre tud megállni. Szállás elfoglalása. 
Szálláshelyünk egy három épületből álló szállodakomplexum kétcsillagos épületeiben (Marina/Primorka) lesz. A szálloda-
komplexum a betonos-köves tengerparttól kb. 50 méterre helyezkedik el. A szálloda a part adottságaiból adódóan gyö-
nyörű panorámájú helyen fekszik, a tengerpartot a kertből a partra vezető lépcsőkön lesétálva közelíthetjük meg. Érkezés 
után szabadprogram, majd vacsora a szálloda főépületének éttermében. 

2. nap: Reggelink elfogyasztása után egésznap szabadprogram, strandolási lehetőség. Vacsora után kb. 20:30-kor, aki sze-
retne, autóbuszunkkal a középkori, mediterrán hangulatú Krk városába utazhat. Mindenütt üzletek, éttermek várják az idelá-
togatókat. Kivilágított standok sokaságánál kínálják a helyi kézművesek portékáikat. Hihetetlen hangulat van! Visszaindulás 
Omisaljba a szállodába kb. 23:30-kor. 

3. nap: Szabadprogram. 

4. nap: Reggeli után autóbuszunkkal KRK városába megyünk. Krk városából egy csodálatos, 2 órás hajókirándulásra indu-
lunk. A hajón üdvözlő itallal várnak minket. Helyi idegenvezetővel a kétórás kirándulás során a hajóról megcsodálhatjuk 
Punat és Krk partjait, gyönyörködhetünk Plavnik sziget látványos szikláiban és Cres sziget partjainak látványában. Megnéz-
zük Kormat partjait is, ahol hihetetlen mennyiségű sirály él. Nemcsak megcsodáljuk, de meg is etetjük a sirályokat. Egyedül-
álló látványt nyújt, amint a rengeteg sirály kíséri a hajót! Fantasztikusan jó kirándulás! Visszaindulás délután a szállodába. 

5. nap: Szabadprogram. 

6. nap: Reggeli után autóbuszunkkal KRK városába indulunk. Megnézzük KRK-et, a csodálatos velencei hangulatú várost, 
sétálunk, élvezzük KRK leírhatatlan hangulatát. Délután Vrbnikbe megyünk egy borkóstolóval egybekötött programra. Meg-
ismerkedünk a kis falucskával. Aranyos, kacskaringós kis szűk utcákon sétálunk, gyönyörködünk a panorámában. Vrbnik a 
csak ezen a vidéken termő szőlőből előállított Zlahtina nevű boráról nevezetes. Vrbnikben található a világ legkeskenyebb 
utcácskája, mely mindössze 40 cm „széles”. Átsétálunk rajta! A nap fénypontjaként meglátogatjuk a híres NADA pincét, ahol 
borkóstolós programon veszünk részt. Filmvetítéssel bemutatják a szőlőtermelést, szüretet, bepillantunk a borkészítés rej-
telmeibe is. Megízleljük a borokat, házi sonkát és sajtot is kóstolunk. A borkóstolós program után jókedvűen visszaindulunk 
a szállodába. 

7. nap: Szabadprogram. 

8. nap: Reggeli után, 10:30-kor hazaindulás. Folyamatos utazás. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól, határon való 
várakozástól függően kb. 17:00 órakor.

nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

KRK-SZIGET- OMISaLj 8 naP / 7 Éj
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nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

KRK-SZIGET- OMISaLj 5 naP / 4 Éj
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 5 nap/ 4 éj
Szállás: kétcsillagos szálloda
Ellátás: svédasztalos félpanzió
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1., (Fehérvári és Etele út sarok)
08:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:45 Zalakomár, M7 INA kút

Időpontok: július 7-11., július 14-18., augusztus 4-8., augusztus 18-22.
Részvételi díj: 57900 Ft
Gyermek 14 éves korig egy felnőtt + egy gyermek esetén: 38900 Ft
Gyermek 14 éves korig két fővel egy szobában 3. ágyon: 38900 Ft
14 éves kor felett két fővel egy szobában 3. ágyon: 54900 Ft/fő
Egyágyas felár: 16000 Ft / 4 éj

GYERMEKKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN FOGLALÁSKOR PONTOS SZÜLETÉSI DÁTUM SZÜKSÉGES. 
14 ÉV ALATTI GYERMEKNEK TEKINTENDŐ, AKI A SZÁLLÁS ELFOGLALÁSÁNAK NAPJÁN 
MÉG NEM TÖLTÖTTE BE A 14. ÉLETÉVÉT.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 4 éj szállás kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzióval, idegenforgalmi adó, visszaúton varasdi városnézés.
AJÁNDÉK FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS: esti KRK város látogatás, nappali félnapos KRK város látogatás. 
Ezek a kirándulások garantáltan indulnak, nem létszámfüggőek és INGYENESEK!

Az árak személyenként, Forintban értendők.

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK: (2012-es árakat alapul véve)
1 db napágy: 25 Kuna / nap

5 naP
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PROGRAM: 1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés a forgalmi viszonyoktól és a határátlépés időtartamától függően Krk-szigetre, Omisaljba kb. 16:00 órakor. Az au-
tóbusz a szálloda recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 200 méterre tud megállni. Szállás elfoglalása. 
Szálláshelyünk egy három épületből álló szállodakomplexum kétcsillagos épületeiben (Marina/Primorka) lesz. A szálloda-
komplexum a betonos-köves tengerparttól kb. 50 méterre helyezkedik el. A szálloda a part adottságaiból adódóan gyö-
nyörű panorámájú helyen fekszik, a tengerpartot a kertből a partra vezető lépcsőkön lesétálva közelíthetjük meg. Érkezés 
után szabadprogram, majd vacsora a szálloda főépületének éttermében. 

2. nap: Reggelink elfogyasztása után egésznap szabadprogram, strandolási lehetőség. Vacsora után kb. 20:30-kor, aki sze-
retne, autóbuszunkkal a középkori, mediterrán hangulatú Krk városába utazhat. Mindenütt üzletek, éttermek várják az 
idelátogatókat. Kivilágított standok sokaságánál kínálják a helyi kézművesek portékáikat. Hihetetlen hangulat van! Vissza-
indulás Omisaljba a szállodába kb. 23:30-kor. 

3. nap: Szabadprogram. 

4. nap: Reggeli után autóbuszunk KRK városába indul, aki szeretné megnézi nappal is KRK városát, jöjjön velünk, hiszen 
KRK város gyönyörű. Velencei hangulat, szép kikötő, tengerpart várja az idelátogatókat. Tavaly sokan jelezték igényüket, 
hogy szívesen részt vennének hajókiránduláson. Az idei évben ezt is megszerveztük. Irodánkban 2 órás fakultatív kirán-
dulás fizethető be. A nappali Krk város látogatás napján – aki irodánkban befizette a hajókirándulást – részt vehet ezen a 
fantasztikus programon. A hajón üdvözlő itallal várnak minket. Helyi idegenvezetővel a kétórás kirándulás során a hajóról 
megcsodálhatjuk Punat és Krk partjait, gyönyörködhetünk Plavnik sziget látványos szikláiban és Cres sziget partjainak lát-
ványában. Megnézzük Kormat partjait is, ahol hihetetlen mennyiségű sirály él. Nemcsak megcsodáljuk, de meg is etetjük a 
sirályokat. Egyedülálló látványt nyújt, amint a rengeteg sirály kíséri a hajót! Fantasztikusan jó kirándulás!

A hajókirándulás részvételi díja: 4000 Ft/fő, 12 éves korig: 2000 Ft/fő. 
FONTOS! A HAJÓKIRÁNDULÁS IRODÁNKBAN FIZETENDŐ, HELYSZÍNI BEFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG. Azon utasainknak, akik 
nem vesznek részt a hajókiránduláson, a hajókirándulás időtartama alatt Krk városában szabadprogram van. Visszaindulás 
délután a szállodába.

5. nap: Reggeli után, 10:30-kor hazaindulás. Folyamatos utazás. Útközben szabadprogram keretén belül idegenvezetőnk-
kel sétálva megtekintjük az operettekből is ismert Varazsdint, Európa egyik legszebb barokk belvárosát. Kb. 1,5 órás prog-
ramunk után folytatjuk utunkat haza. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól, határon való várakozástól függően kb. 
21.00 órakor.

nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

KRK-SZIGET- OMISaLj 5 naP / 4 Éj

www.keneditravel.hu 

25



nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

KRK-SZIGET- OMISaLj 4 naP / 3 Éj
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 4 nap/ 3 éj
Szállás: kétcsillagos szálloda
Ellátás: svédasztalos félpanzió
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1., (Fehérvári és Etele út sarok)
08:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:45 Zalakomár, M7 INA kút

Időpontok: július 11-14., augusztus 8-11.
Részvételi díj: 47900 Ft
Gyermek 14 éves korig egy felnőtt + egy gyermek esetén: 33900 Ft
Gyermek 14 éves korig két fővel egy szobában 3. ágyon: 33900 Ft
14 éves kor felett két fővel egy szobában 3. ágyon: 44900 Ft/fő
Egyágyas felár: 12000 Ft / 3éj

GYERMEKKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN FOGLALÁSKOR PONTOS SZÜLETÉSI DÁTUM SZÜKSÉGES. 
14 ÉV ALATTI GYERMEKNEK TEKINTENDŐ, AKI A SZÁLLÁS ELFOGLALÁSÁNAK NAPJÁN 
MÉG NEM TÖLTÖTTE BE A 14. ÉLETÉVÉT.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj szállás kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzióval, idegenforgalmi adó, visszaúton varasdi városnézés.
AJÁNDÉK FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS: esti KRK város látogatás. A fakultatív kirándulás garantáltan indul, 
nem létszámfüggő és INGYENES!

Az árak személyenként, Forintban értendők.

4 naP
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PROGRAM: 1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a forgalmi viszonyoktól és 
a határátlépés időtartamától függően Krk-szigetre, Omisaljba kb. 16:00 órakor. 
Az autóbusz a szálloda recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően 
kb. 200 méterre tud megállni. Szállás elfoglalása. Szálláshelyünk egy három 
épületből álló szállodakomplexum kétcsillagos épületeiben (Marina/Primorka) 
lesz. A szállodakomplexum a betonos-köves tengerparttól kb. 50 méterre he-
lyezkedik el. A szálloda a part adottságaiból adódóan gyönyörű panorámájú 
helyen fekszik, a tengerpartot a kertből a partra vezető lépcsőkön lesétálva 
közelíthetjük meg. Érkezés után szabadprogram, majd vacsora a szálloda fő-
épületének éttermében.

2. nap: Reggelink elfogyasztása után egésznap szabadprogram, strandolási 
lehetőség. Vacsora után kb. 20:30-kor, aki szeretne, autóbuszunkkal a középkori, 
mediterrán hangulatú Krk városába utazhat. Mindenütt üzletek, éttermek 
várják az idelátogatókat. Kivilágított standok sokaságánál kínálják a helyei 
kézművesek portékáikat. Hihetetlen hangulat van! Visszaindulás Omisaljba a 
szállodába kb. 23:30-kor.

3. nap: Szabadprogram.

4. nap: Reggeli után, 10:30-kor hazaindulás. Folyamatos utazás. Útközben sza-
badprogram keretén belül idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük az operet-
tekből is ismert Varazsdint, Európa egyik legszebb barokk belvárosát. Kb. 1,5 
órás programunk után folytatjuk utunkat haza. Érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól, határon való várakozástól függően kb. 21.00 órakor.

nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

KRK-SZIGET- OMISaLj 4 naP / 3 Éj

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK: (2012-es árakat alapul véve)
1 db napágy: 25 Kuna / nap
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nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

HORVÁTORSZÁG - OPaTIja 5 naP / 4 Éj
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 5 nap/ 4 éj
Szállás: kétcsillagos szálloda
Ellátás: svédasztalos félpanzió
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1., (Fehérvári és Etele út sarok)
08:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:45 Zalakomár, M7 INA kút

Időpontok: július 21-25. augusztus 16-20.
Részvételi díj: 72900 Ft 82900 Ft
Gyermek 12 éves korig 2 fővel egy szobában 3. ágyon: 35900 Ft 39900 Ft
Gyermek 12 éves korig 1 fővel egy szobában: 57900 Ft 64900 Ft
12 éves kor felett 3. ágyon: 64900 Ft 74900 Ft
Egyágyas felár: 16000 Ft/4éj 20000 Ft/4 éj

GYERMEKKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN FOGLALÁSKOR PONTOS SZÜLETÉSI DÁTUM SZÜKSÉGES. 
12 ÉV ALATTI GYERMEKNEK TEKINTENDŐ, AKI A SZÁLLÁS ELFOGLALÁSÁNAK NAPJÁN 
MÉG NEM TÖLTÖTTE BE A 12. ÉLETÉVÉT.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 4 éj szállás kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzióval, mely az italfogyasztást is tartalmazza 
(helyi italok: üdítő, bor, sör, víz) idegenforgalmi adó, visszaúton varasdi városnézés.
AJÁNDÉK FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS: félnapos rijekai kirándulás. 
A kirándulás létszámtól függetlenül garantáltan indul és INGYENES!

Az árak személyenként, Forintban értendők.

5 naP
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HORVÁTORSZÁG - OPaTIja 5 naP / 4 Éj

nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

PROGRAM: 1. nap: Indulás a felszállási helyeknél megadott időpontok sze-
rint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a forgalmi viszonyoktól és 
a határon való várakozás időtartamától függően Opatijába kb. 16:00 órakor. 
Szállásunk a Hotel Residenz kétcsillagos szállodában lesz. A hangulatos, pati-
nás szálloda a tengerparti szállodasoron Opatija szívében található, központi 
helyen. A szálloda vendégei a szomszédos Hotel Kristal (tengervizes) meden-
céjét is használhatják. A szálloda a tengerparton saját stranddal rendelkezik. 
Éttermében svédasztalos félpanziót (reggeli-vacsora) kapunk. Az étkezések az 
ITALFOGYASZTÁST IS TARTALMAZZÁK, vacsoránál a kitett helyi italok (üdítő, 
bor, sör, víz) tetszés szerint fogyaszthatók.

2. nap: Szabadprogram. Strandolhatunk, sétálgathatunk Opatijában, gyönyör-
ködhetünk a csodálatos botanikus kertben, megnézhetjük Opatija nevezetes-
ségeit. Mindezt sétálva, kényelmesen megtehetjük, hiszen szállodánk közpon-
ti helyen található, ahonnan mindent könnyedén megközelíthetünk.

3. nap: Szabadprogram. Reggeli után, aki szeretne, autóbuszunkkal Rijekába 
utazhat, ahol idegenvezetőnkkel megnézzük a várost.

4. nap: Szabadprogram.

5. nap: Reggeli után kb. 10:30-kor elhagyjuk szállásunkat, búcsút veszünk Opa-
tijától, autóbuszunkkal hazaindulunk. Útközben megállunk Varasdon, ahol kb. 
1,5 órás szabadprogram keretében ismerkedünk a gyönyörű barokk belváros 
nevezetességeivel. Városnézésünk után folytatjuk utunkat, folyamatos utazás, 
érkezés Budapestre a határon való várakozástól és a forgalmi viszonyoktól füg-
gően az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2012-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség a tengerparton: ingyenes
2 db napágy napernyővel: 70-80 Kuna/nap
WC: 1-2 Kuna / alkalom
Tengerparti zuhany: 2 Kuna / alkalom
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nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

HORVÁTORSZÁG - OPaTIja 4 naP / 3 Éj
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 4 nap/ 3 éj
Szállás: kétcsillagos szálloda
Ellátás: svédasztalos félpanzió
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1., (Fehérvári és Etele út sarok)
08:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:45 Zalakomár, M7 INA kút

Időpontok: július 25-28.
Részvételi díj: 59900 Ft
Gyermek 12 éves korig egy felnőtt + egy gyermek esetén: 48900 Ft
Gyermek 12 éves korig két fővel egy szobában 3. ágyon: 31900 Ft
12 éves kor felett két fővel egy szobában 3. ágyon: 54900 Ft/fő
Egyágyas felár: 12000 Ft / 3éj

GYERMEKKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN FOGLALÁSKOR PONTOS SZÜLETÉSI DÁTUM SZÜKSÉGES. 
12 ÉV ALATTI GYERMEKNEK TEKINTENDŐ, AKI A SZÁLLÁS ELFOGLALÁSÁNAK NAPJÁN 
MÉG NEM TÖLTÖTTE BE A 12. ÉLETÉVÉT.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj szállás kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzióval, mely az italfogyasztást is tartalmazza (helyi italok: üdítő, bor, sör, 
víz) idegenforgalmi adó, visszaúton varasdi városnézés.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

4 naP
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HORVÁTORSZÁG - OPaTIja 4 naP / 3 Éj

nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

PROGRAM: 1. nap: Indulás a felszállási helyeknél megadott időpontok sze-
rint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a forgalmi viszonyoktól és 
a határon való várakozás időtartamától függően Opatijába kb. 16:00 órakor. 
Szállásunk a Hotel Residenz kétcsillagos szállodában lesz. A hangulatos, pati-
nás szálloda a tengerparti szállodasoron Opatija szívében található, központi 
helyen. A szálloda vendégei a szomszédos Hotel Kristal (tengervizes) meden-
céjét is használhatják. A szálloda a tengerparton saját stranddal rendelkzik. 
Éttermében svédasztalos félpanziót (reggeli-vacsora) kapunk. Az étkezések 
az ITALFOGYASZTÁST IS TARTALMAZZÁK, vacsoránál a kitett helyi italok (üdí-
tő, bor, sör, víz) tetszés szerint fogyaszthatók.

2. nap: Szabadprogram. Strandolhatunk, sétálgathatunk Opatijában, gyönyör-
ködhetünk a csodálatos botanikus kertben, megnézhetjük Opatija nevezetes-
ségeit. Mindezt sétálva, kényelmesen megtehetjük, hiszen szállodánk közpon-
ti helyen található, ahonnan mindent könnyedén megközelíthetünk.

3. nap: Szabadprogram

4. nap: Reggeli után kb. 10:30-kor elhagyjuk szállásunkat, búcsút veszünk 
Opatijától, autóbuszunkkal hazaindulunk. Útközben megállunk Varasdon, ahol 
kb. 1,5 órás szabadprogram keretében ismerkedünk a gyönyörű barokk belváros 
nevezetességeivel. Városnézésünk után folytatjuk utunkat, folyamatos utazás, 
érkezés Budapestre a határon való várakozástól és a forgalmi viszonyoktól 
függően az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2012-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség a tengerparton: ingyenes
2 db napágy napernyővel: 70-80 Kuna/nap
WC: 1-2 Kuna / alkalom
Tengerparti zuhany: 2 Kuna / alkalom
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nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

Utazás: busz
Időtartam: 5 nap / 3 éj
Szállás: kétcsillagos szálloda (fürdőszobás szobák)
Ellátás: svédasztalos félpanzió
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
22:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
23:15 Bp. XI., Etele út 1., (Fehérvári és Etele út sarok)

Időpontok: július 17-21., augusztus 21-25.
Részvételi díj: 47900 Ft
Gyermek 14 éves korig egy felnőtt + egy gyermek esetén: 33900 Ft
Gyermek 14 éves korig 2 felnőtt + egy gyermek esetén: 33900 Ft
14 éves kor felett 3. ágyon: 44900 Ft
Egyágyas felár: 12000 Ft / 3éj
GYERMEKKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN FOGLALÁSKOR PONTOS SZÜLETÉSI DÁTUM SZÜKSÉGES. 
14 ÉV ALATTI GYERMEK, AKI A SZÁLLÁS ELFOGLALÁSÁNAK NAPJÁN MÉG NEM TÖLTÖTTE BE A 14. ÉLETÉVÉT.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj szállás kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzióval, idegenforgalmi adó, visszaúton varasdi városnézés.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

PLITVICEI-TaVaK - KRK-SZIGET 5 naP / 3 Éj

5 naP

PROGRAM: 1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel.

2. nap: Érkezés a Plitvicei-tavakhoz a reggeli órákban. A Plitvicei-tavak Európa 
egyik legszebb látványossága, mely egy erdős hegyek által körülvett völgyben 
terül el. A Plitvicei-tavak Nemzeti Park tizenhat nagyobb és két kisebb lépcső-
zetesen elhelyezkedő tavát 92 vízesés köti össze.
Kb. 14:00 órakor búcsút veszünk a Plitvicei-tavakról és autóbuszunkkal 
Omisaljba indulunk. Szállodánk egy három épületből álló szálloda kétcsillagos 
épületeiben lesz. A szállodakomplexum a betonos-köves tengerparttól kb. 50 
méterre helyezkedik el. A szálloda a part adottságaiból adódóan gyönyörű 
szép panorámájú helyen fekszik, a tengerpartot a kertből a partra vezető lép-
csőkön lesétálva közelíthetjük meg. Érkezés után elfoglaljuk szobáinkat, majd 
vacsora a szálloda főépületének éttermében.

3. nap: Egész nap szabadprogram. Este érdemes felsétálni Omisalj belvárosába.

4. nap: Egész nap szabadprogram.

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK: (2012-es árakat alapul véve)
Plitvicei tavak belépő: 110 Kuna
Napágy bérlés Omisaljban: kb. 25 Kuna/ nap

5. nap: Reggeli után, 10:30-kor hazaindulás. Folyamatos utazás, útközben 
kb. 1,5 órás szabadprogram keretében idegenvezetőnkkel megtekintjük az 
operettekből is ismert, hangulatos Varazsdint, Európa egyik legszebb barokk 
belvárosát. A városnézést követően hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihe-
nőkkel. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól és a határon való várakozás 
időtartamától függően kb. 21:00 órakor.
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PROGRAM: 1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel.
2. nap: Érkezés a Plitvicei-tavakhoz a reggeli órákban. A Plitvicei-tavak Európa 
egyik legszebb látványossága, mely egy erdős hegyek által körülvett völgyben 
terül el. A Plitvicei-tavak Nemzeti Park tizenhat nagyobb és két kisebb lépcső-
zetesen elhelyezkedő tavát 92 vízesés köti össze.
Kb. 14:00 órakor búcsút veszük a Plitvicei-tavakról és autóbuszunkkal Omisaljba 
indulunk. Szállodánk egy három épületből álló szálloda kétcsillagos épületei-
ben lesz. A szállodakomplexum a betonos-köves tengerparttól kb. 50 méterre 
helyezkedik el. A szálloda a part adottságaiból adódóan gyönyörű szép pa-

nYaRaLÁS HORVÁTORSZÁGban

PLITVICEI-TaVaK - KRK-SZIGET 4 naP / 2 Éj

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK: (2012-es árakat alapul véve)
Plitvicei tavak belépő: 110 Kuna
Napágy bérlés Omisaljban: kb. 25 Kuna/ nap

Utazás: busz
Időtartam: 4 nap/ 2 éj
Szállás: kétcsillagos szálloda (fürdőszobás szobák)
Ellátás: svédasztalos félpanzió
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
22:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
23:15 Bp. XI., Etele út 1., (Fehérvári és Etele út sarok)

Időpontok: június 27-30., augusztus 29-szeptember 1.

Részvételi díj: 37900 Ft
Gyermek 14 éves korig egy felnőtt + egy gyermek esetén: 27900 Ft
Gyermek 14 éves korig 2 felnőtt + egy gyermek esetén: 27900 Ft
14 éves kor felett 3. ágyon: 35900 Ft
Egyágyas felár: 8000 Ft/2éj
GYERMEKKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN FOGLALÁSKOR PONTOS SZÜLETÉSI DÁTUM SZÜKSÉGES.  
14 ÉV ALATTI GYERMEK, AKI A SZÁLLÁS ELFOGLALÁSÁNAK NAPJÁN MÉG NEM TÖLTÖTTE BE A 14. ÉLETÉVÉT.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 2 éj szállás kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzióval, idegenforgalmi adó, visszaúton varasdi városnézés.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

4 naP

norámájú helyen fekszik, a tengerpartot a kertből a partra vezető lépcsőkön  
lesétálva közelíthetjük meg. Érkezés után elfoglaljuk szobáinkat, majd vacsora 
a szálloda főépületének éttermében.
3. nap: Egész nap szabadprogram. Este érdemes felsétálni Omisalj belvárosába.
4. nap: Reggeli után, 10:30-kor hazaindulás. Folyamatos utazás, útközben 
kb. 1,5 órás szabadprogram keretében idegenvezetőnkkel megtekintjük az 
operettekből is ismert, hangulatos Varazsdint, Európa egyik legszebb barokk 
belvárosát. A városnézést követően hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihe-
nőkkel. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól és a határon való várakozás 
időtartamától függően kb. 21:00 órakor.
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nYaRaLÁS bULGÁRIÁban

aRanYHOMOK 9 naP / 8 Éj
NINCS BUSZON ALVÁS, TRANZITSZÁLLÁS ODA-VISSZA SZÓFIÁBAN

Utazás: busszal, csoportkísérővel
Időtartam: 9 nap/ 8 éj
Tranzit szállás: 1-1 éj oda-visszaúton, háromcsillagos szálloda, reggeli + ajándék vacsora!
Szállás Aranyhomokon: 6 éj, háromcsillagos szálloda 
Ellátás Aranyhomokon: ALL INCLUSIVE! 
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél 
Bulgária hivatalos fizetőeszköze: Bolgár Leva

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:00 Kecskemét, Dunaföldvári út, Auchan parkoló (áruház főbejárata előtt)

Időpont: június 29 – július 7.

Részvételi díj: 109900 Ft
Gyermek 12 éves korig 2 felnőttel egy szobában 3. ágyon: 61900 Ft
Gyermek 12 éves korig 1 felnőttel egy szobában: 84900 Ft
12 éves kor felett 3. ágyon: 96900 Ft
Egyágyas felár: 32000 Ft / 8 éj

12 ÉV ALATTI GYERMEKNEK TEKINTENDŐ, AKI A PROGRAM TELJES IDŐTARTAMA ALATT 
NEM TÖLTI BE A 12. ÉLETÉVÉT!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, csoportkísérővel, 1-1 éj tranzitszállás oda-
visszaútban reggelivel és érkezéstől függően ajándék vacsorával, 6 éj szállás Aranyhomokon all inclusive 
ellátással.

AJÁNDÉK FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK: Neszebár, Balchik
A kirándulások garantáltan indulnak, INGYENESEK.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

9 naP
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nYaRaLÁS bULGÁRIÁban

aRanYHOMOK 9 naP / 8 Éj
NINCS BUSZON ALVÁS, TRANZITSZÁLLÁS ODA-VISSZA SZÓFIÁBAN

PROGRAM: 

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. Tervezett ér-
kezés a Szófia külvárosában lévő háromcsillagos tranzitszállásunkra kb. 21:00 órakor. Az érkezés időpontja tájékoztató 
jellegű, tekintettel arra, hogy két olyan határon kell átlépnünk, ahol hosszadalmas határügyintézés is elképzelhető. Ameny-
nyiben tranzitszállásunkra 21:00 óráig megérkezünk, ajándék vacsorával kedveskedünk utasainknak. 

2. nap: Reggeli után (kb. 08:30-kor) elhagyjuk tranzitszállásunkat. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. Érkezés Arany-
homokra a háromcsillagos Hotel Preslav szállodába kb. 17:00-18:00 órakor. A csodálatos kerttel rendelkező, háromeme-
letes, két szárnyból álló szálloda kb. 150 méterre található a tengerparttól, mely a kerten átsétálva közelíthető meg. 
Szálloda szolgáltatásai: recepció, nagy közös helyiségek, lobby bár, étterem, pool bár, internetezési lehetőség, szabadtéri 
medence, masszázs. A szobák kétágyasak, 3 főre pótágyazhatók. Minden szoba zuhanyozós fürdőszobával, erkéllyel ren-
delkezik. A szobákban SAT TV, telefon, minibár hűtő található. Széf bérelhető.

3. nap: Szabadprogram

4. nap: Reggeli után autóbuszunkkal fakultatív kirándulás Neszebárba, ahol helyi idegenvezetővel megtekintjük a neve-
zetességeket.

5. nap: Szabadprogram

6. nap: Reggeli után autóbuszunkkal, helyi idegenvezetővel fakultatív kirándulás Balchikba.

7. nap: Szabadprogram

8. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és folyamatos utazással a Szófia külvárosában lévő háromcsillagos tranzitszállá-
sunkra érkezünk a forgalmi viszonyoktól függően 19:00-20:00 órakor.
Amennyiben 21:00 óráig megérkezünk a szállodába, úgy ajándék vacsorával kedveskedünk utasainknak.

9. nap: Reggeli után 08:00 órakor hazaindulás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól és a határokon való várakozásoktól függően a késő esti órákban (kb. 22:00-23:00).
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nYaRaLÁS bULGÁRIÁban

aRanYHOMOK 8 naP / 7 Éj
NINCS BUSZON ALVÁS, TRANZITSZÁLLÁS ODA-VISSZA SZÓFIÁBAN

Utazás: busszal, csoportkísérővel
Időtartam: 8 nap/ 7 éj
Tranzit szállás: 1-1 éj oda-visszaúton, háromcsillagos szálloda, reggeli + ajándék vacsora!
Szállás Aranyhomokon: 5 éj, háromcsillagos szálloda 
Ellátás Aranyhomokon: ALL INCLUSIVE! 
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél 
Bulgária hivatalos fizetőeszköze: Bolgár Leva

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:00 Kecskemét, Dunaföldvári út, Auchan parkoló (áruház főbejárata előtt)

Időpont: augusztus 25 – szeptember 1.
Részvételi díj: 99900 Ft
Gyermek 12 éves korig 2 felnőttel egy szobában 3. ágyon: 57900 Ft
Gyermek 12 éves korig 1 felnőttel egy szobában: 78900 Ft
12 éves kor felett 3. ágyon: 89900 Ft
Egyágyas felár: 28000 Ft / 7 éj

12 ÉV ALATTI GYERMEKNEK TEKINTENDŐ, AKI A PROGRAM TELJES IDŐTARTAMA ALATT 
NEM TÖLTI BE A 12. ÉLETÉVÉT!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, csoportkísérővel, 1-1 éj tranzitszállás oda-
visszaútban reggelivel és érkezéstől függően ajándék vacsorával, 5 éj szállás Aranyhomokon all inclusive 
ellátással

AJÁNDÉK FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS: Balchik
A kirándulás garantáltan indul, INGYENES.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

8 naP
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nYaRaLÁS bULGÁRIÁban

aRanYHOMOK 8 naP / 7 Éj
NINCS BUSZON ALVÁS, TRANZITSZÁLLÁS ODA-VISSZA SZÓFIÁBAN

PROGRAM: 

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. Tervezett ér-
kezés a Szófia külvárosában lévő háromcsillagos tranzitszállásunkra kb. 21:00 órakor. Az érkezés időpontja tájékoztató 
jellegű, tekintettel arra, hogy két olyan határon kell átlépnünk, ahol hosszadalmas határügyintézés is elképzelhető. Ameny-
nyiben tranzitszállásunkra 21:00 óráig megérkezünk, ajándék vacsorával kedveskedünk utasainknak. 

2. nap: Reggeli után (kb. 08:30-kor) elhagyjuk tranzitszállásunkat. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. Érkezés Arany-
homokra a háromcsillagos Hotel Preslav szállodába kb. 17:00-18:00 órakor. A csodálatos kerttel rendelkező, háromeme-
letes, két szárnyból álló szálloda kb. 150 méterre található a tengerparttól, mely a kerten átsétálva közelíthető meg. 
Szálloda szolgáltatásai: recepció, nagy közös helyiségek, lobby bár, étterem, pool bár, internetezési lehetőség, szabadtéri 
medence, masszázs. A szobák kétágyasak, 3 főre pótágyazhatók. Minden szoba zuhanyozós fürdőszobával, erkéllyel ren-
delkezik. A szobákban SAT TV, telefon, minibár hűtő található. Széf bérelhető.

3. nap: Szabadprogram

4. nap: Szabadprogram

5. nap: Reggeli után autóbuszunkkal, helyi idegenvezetővel fakultatív kirándulás Balchikba.

6. nap: Szabadprogram

7. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és folyamatos utazással a Szófia külvárosában lévő háromcsillagos tranzitszál-
lásunkra érkezünk a forgalmi viszonyoktól függően 19:00-20:00 órakor.
Amennyiben 21:00 óráig megérkezünk a szállodába, úgy ajándék vacsorával kedveskedünk utasainknak.

8. nap: Reggeli után 08:00 órakor hazaindulás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól és a határokon való várakozásoktól függően a késő esti órákban (kb. 22:00-23:00).
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nYaRaLÁS OLaSZORSZÁGban

jESOLO 5 naP / 4 Éj 
Utazás: busszal
Időtartam: 5 nap/ 4 éj
Szállás: 4 éj háromcsillagos szállodában
Ellátás: félpanzió (bővített kontinentális reggeli, menü vacsora)
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
08:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
09:45 Zalakomár, INA kút

Időpont: június 12-16., szeptember 11-15.
Részvételi díj: 59900 Ft
6 éves korig 2 felnőttel egy szobában pótágyon: 57900 Ft
6 éves kor felett pótágykedvezmény nincs!
Egyágyas felár: 12000 Ft / 4 éj

6 ÉV ALATTI GYERMEKNEK TEKINTENDŐ, AKI A PROGRAM TELJES IDŐTARTAMA ALATT 
NEM TÖLTI BE A 6. ÉLETÉVÉT!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 4 éj szállás háromcsillagos 
szállodában félpanzióval (bővített kontinentális reggeli, menü vacsora)

AJÁNDÉK FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS: Padova-Treviso 
A kirándulás garantáltan indul, INGYENES.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

5 naP
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nYaRaLÁS OLaSZORSZÁGban

jESOLO 5 naP / 4 Éj 

PROGRAM: 

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés jesoloi szállodánkhoz az esti órákban 
a forgalmi viszonyoktól függően kb. 18:00-19:00 órakor. A szálloda kb. 200 
méterre található a homokos tengerparttól. A szobák kétágyasak, max. 3 főre 
pótágyazhatók. Szobák felszereltsége: TV, légkondicionálás, telefon. A szállo-
dában széf bérelhető. 

2. nap: Szabadprogram.

3. nap: Fakultatív kirándulás idegenvezetőnkkel Padovába és a csodálatos 
Trevisoba.

4. nap: Szabadprogram.

5. nap: Reggeli után (09:00 órakor) hazaindulás. Útközben 1 órás szabadprog-
ram Caorleban, a hangulatos, turisták által is igen kedvelt tengerparti város-
kában, melyet az olasz tengerpart gyöngyszemének is neveznek. Caorlei lá-
togatásunk után hazaindulunk, folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés 
Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban (kb. 21:00).

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK: (2012. év) 
Két napágy egy napernyővel: kb. 18-20 Euro / nap 
WC: kb.1 Euro/alkalom
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes
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Nyaraljon Ön is az Adria legnagyobb, legkülönlegesebb, legjobban megköze-
líthető, leglátogatottabb szigetén!

A sziget partjait káprázatosan szép öblök sokasága veszi körül. Krk-sziget a tu-
risták kedvelt célpontja, hiszen csendes és nyüzsgő nyaralóhelyek közül válo-
gathatnak és csodálatos helyeken strandolhatnak. A szigeten színvonalas, szé-
pen berendezett apartmanok és szállodák várják a nyaralni, pihenni vágyókat. 
NÉZZE VÉGIG SZÁLLÁSAJÁNLATUNKAT ÉS VÁLOGASSON A SZEBBNÉL-
SZEBB APARTMANOK, SZÁLLODÁK KÖZÜL.
Bármilyen típusú szállást választ, élményekben gazdag, csodálatos nyaralás-
ban lesz része.

A szálláshelyek kapacitása véges, így mielőbbi foglalást javaslunk. Horvát-
országi partnerünk a foglalást 1-3 napon belül igazolja vissza. Amennyiben  
a szálláshely a választott időpontban már betelt, úgy igyekszünk hasonlót 
ajánlani helyette.

KRK-SZIGET a „legek” szigete

HORVÁTORSZÁGI SZÁLLÁSOK
EGYÉnI UTaZÁSSaL
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A Hotel Drazica szálloda Krkben, az óváros magjától egy percnyi sétára találha-
tó közvetlenül a tengerparton egy fenyőerdő közepén. Az aktívabb vendégek 
számára a Drazica szálloda tenisz, tollaslabda, mini-golf és asztalitenisz pályá-
kat, valamint fitness és masszázs stúdiókat biztosít.

A Hotel Drazica szálloda nyitott medence együttesében egy csúszdával felsze-
relt gyermekmedence is található. A vendégek szintén élvezhetik a szálloda 
változatos programjait, mint amilyenek a vizi aerobic, a reggeli gimnasztika 
vagy a vizi röplabda.

Nyár folyamán a Drazica szálloda gazdag szórakozó programokat kínál, mint 
pl. táncesték élőzenével. A családok számára a Drazica szálloda, különböző 
gyermek programokat is tartogat.
További szolgáltatások: étterem (svédasztalos reggeli és vacsora), aperitif 
bár, pool bár, cocktail bár, WIFI

Szobák: parkra illetve tengerre néző kétágyas, erkélyes szobák foglalhatók, 
melyek gyermek részére (12 éves korig) 2+1 főre pótágyazhatók.
Szobák felszereltsége: duplaágy, SAT TV, telefon, klíma, zuhanyozós fürdőszo-
ba WC-vel.

Az árak 1 éjszakára, személyenként FÉLPANZIÓVAL értendők, az időpont-
oknál megadott időszakokra vonatkoznak.

Minimum foglalás: 5 éj

HORVÁTORSZÁGI SZÁLLODÁK
EGYÉnI UTaZÁSSaL
KRK – HOTEL DRaZICa***

szept. 14-26. máj. 25-júl. 5., aug. 31-szept. 13. júl. 06 – aug. 30.

Parkra néző erkélyes szoba 14900 Ft / fő / éj 18900 Ft / fő / éj 22900 Ft / fő / éj

Tengerre néző felár 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj

0-4 éves korig 3. ágyon INGYENES INGYENES INGYENES

5-12 éves korig 3. ágyon 7500 Ft / fő / éj 9500 Ft / fő / éj 11500 Ft / fő / éj

Az árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák. A szállodai parkoló térítés ellenében (2 Euro/nap) vehető igénybe.
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A 37 szobával rendelkező szálloda Malinska tengerparti sétánya mellett helyez-
kedik el. A sétányon pezseg az élet. A szállodából kilépve üzletek, cukrászdák, 
éttermek, bárok sokasága várja a turistákat. Gyönyörködhetünk a csodálatos 
panorámában, a kikötőben álló hajókban, jachtokban.

Étkezések: reggeli svédasztalos, vacsora menüválasztásos

Kétágyas szobák foglalhatók, a szobák 2+1 főre pótágyazhatók.

Szobák felszereltsége: duplaágy, SAT TV, telefon, zuhanyozós fürdőszoba
A szobák nem légkondicionáltak.

Az árak 1 éjszakára, személyenként FÉLPANZIÓVAL értendők,  
az időpontoknál megadott időszakokra vonatkoznak.

Minimum foglalás: 5 éj

HORVÁTORSZÁGI SZÁLLODÁK
EGYÉnI UTaZÁSSaL
MaLInSKa – HOTEL aDRIa***

Az árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák. 

jún. 15-28. jún. 29 – júl. 12., aug. 31 – szept. 21. júl.13–26., aug. 17–30. júl. 27 – aug. 16.

Kétágyas szoba 14900 Ft / fő / éj 16500 Ft / fő / éj 18900 Ft / fő / éj 20900 Ft / fő / éj

Tengerre néző felár 1000 Ft / fő / éj 1000 Ft / fő / éj 1000 Ft / fő / éj 1000 Ft / fő / éj

11 éves korig pótágyon 7500 Ft / fő / éj 8500 Ft / fő / éj 9500 Ft / fő / éj 10500 Ft / fő / éj

12 éves kortól 3. ágyon 11900 Ft / fő / éj 13500 Ft / fő / éj 14900 Ft / fő / éj 16900 Ft / fő

Egyágyas felár 2000 Ft / éj 2000 Ft / éj 3000 Ft / éj 4000 Ft / éj
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A szálloda közvetlenül a tengerparton helyezkedik el, 50 méterre Njivice 
központjától. 224 légkondicionált szobával rendelkezik. 

Szolgáltatások: étterem (svédasztalos reggeli és vacsora), aperitif bár, 
teniszpálya, szépségközpont, WIFI

Szobák: 
2+1 ágyas szobák (parkra vagy tengerre néznek), 
egyágyas szobák (parkra néznek)

Szobák felszereltsége: duplaágy, SAT TV, telefon, minibár, klíma, zuhanyozós 
fürdőszoba WC-vel

Az árak 1 éjszakára, személyenként FÉLPANZIÓVAL értendők, 
az időpontoknál megadott időszakokra vonatkoznak.

Minimum foglalás: 5 éj

HORVÁTORSZÁGI SZÁLLODÁK
EGYÉnI UTaZÁSSaL
njIVICE – HOTEL jaDRan ***

Az árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák.

szept. 07 - okt. 19. jún. 08 – 28., aug. 31- szept.06 jún. 29 – júl 19., aug. 17 – 30. júl. 20 – aug. 16.

Udvarra néző szoba 12900 Ft / fő / éj 15900 Ft / fő / éj 19900 Ft / fő / éj 22900 Ft / fő / éj

Tengerre néző felár: 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj

12 éves korig 3. ágyon 2 fnőttel 6500 Ft / fő / éj 8000 Ft / fő / éj 10000 Ft / fő / éj 11500 Ft / fő / éj

12 éves korig 1 fnőttel 9000 Ft / fő / éj 11000 Ft / fő / éj 14000 Ft / fő / éj 16000 Ft / fő / éj

Egyágyas felár 4000 Ft / éj 4000 Ft / éj 4000 Ft / éj 4000 Ft / éj

www.keneditravel.hu 

43



A Beli Kamik szállodakomplexum egy csodálatos tölgyerdőben fekszik,  
150 méterre a tengertől, 400 méterre Njivice központjától.

A szálloda szolgáltatásai: két étterem (svédasztalos reggeli és vacsora),  
TV szoba, aperitif bár, kávézó, kozmetikai szalon, fodrász.
A szobák tágasak, kényelmesek, nem légkondicionáltak.

Szobák felszereltsége: SAT TV, telefon, minibár, zuhanyozós fürdőszoba 
WC-vel

Foglalható szobatípusok: 
egyágyas (parkra vagy tengerre néző), 
2+1 ágyas (csak parkra néző), 
2+2 ágyas (csak tengerre néző)
A pótágy egy illetve kétszemélyes kanapé.

Az árak 1 éjszakára, személyenként FÉLPANZIÓVAL értendők,  
az időpontoknál megadott időszakokra vonatkoznak.

Minimum foglalás: 5 éj

HORVÁTORSZÁGI SZÁLLODÁK
EGYÉnI UTaZÁSSaL
njIVICE – HOTEL bELI KaMIK I. ***

Az árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák. 

szept. 07 - okt. 19. jún. 08 – 28., aug. 31- szept.06 jún. 29 – júl 19., aug. 17 – 30. júl. 20 – aug. 16.

Udvarra néző szoba 11900 Ft / fő / éj 14900 Ft / fő / éj 18900 Ft / fő / éj 20900 Ft / fő / éj

Tengerre néző felár 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj

12 éves korig 3., 4. ágyon 2 fnőttel 6000 Ft / fő / éj 7500 Ft / fő / éj 9500 Ft / fő / éj 10500 Ft / fő / éj

12 éves korig 1 fnőttel 8500 Ft / fő / éj 10500 Ft / fő / éj 13500 Ft / fő / éj 14500 Ft / fő / éj

Egyágyas felár 4000 Ft / éj 4000 Ft / éj 4000 Ft / éj 4000 Ft / éj
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A csodálatos tölgyerdőben elhelyezkedő szállodakomplexum másik épülete  
a Beli Kamik II, a Beli Kamik I. épülettel azonos szolgáltatásokat nyújt vendége-
inek. A két épület közös étteremmel, bárral, TV szobával és egyéb közös helyi-
ségekkel rendelkezik, mindkét épület vendégei használhatják a szállodakomp-
lexum szolgáltatásait. A szobák nem légkondicionáltak.

Szobák felszereltsége: SAT TV, telefon, zuhanyozós fürdőszoba WC-vel

Foglalható szobatípusok: 
egyágyas (parkra vagy tengerre néző), 
2+1 ágyas (parkra vagy tengerre néző) 
Pótágyként kanapé található a szobákban.

Az árak 1 éjszakára, személyenként FÉLPANZIÓVAL értendők,  
az időpontoknál megadott időszakokra vonatkoznak.

Minimum foglalás: 5 éj

HORVÁTORSZÁGI SZÁLLODÁK
EGYÉnI UTaZÁSSaL
njIVICE – HOTEL bELI KaMIK II. ***

Az árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák.

szept. 07 - okt. 19. jún. 08 – 28., aug. 31- szept.06. jún. 29 – júl 19., aug. 17 – 30. júl. 20 – aug. 16.

Udvarra néző szoba 10900 Ft / fő / éj 13900 Ft / fő / éj 16900 Ft / fő / éj 19900 Ft / fő / éj

Tengerre néző felár: 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj 1500 Ft / fő / éj

12 éves korig 3. ágyon 2 fnőttel 5500 Ft / fő / éj 7000 Ft / fő / éj 8500 Ft / fő / éj 10000 Ft / fő / éj

12 éves korig 1 fnőttel 7500 Ft / fő / éj 10000 Ft / fő / éj 12000 Ft / fő / éj 14000 Ft / fő / éj

Egyágyas felár 4000 Ft / éj 4000 Ft / éj 4000 Ft / éj 4000 Ft / éj
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„Kedvező és szimpatikus” - ezek a legmegfelelőbb kifejezések, amelyek 
jellemzik ezt a kétcsillagos szállodát, mindössze néhány méterre a szikla 
aljában húzódó parti sétánytól, felette pedig, a szikla tetején az ősrégi, 
Omišalj város emelkedik.

Az Adriatic szálloda minden olyan szolgáltatást nyújt, ami egy kétcsillagos 
szállodától elvárható – a szobákban SAT-TV, telefon és saját fürdőszoba áll 
a vendégek rendelkezésére, néhány szoba, pedig erkéllyel is rendelkezik. 
A szobák nem légkondicionáltak. Egyágyas, kétágyas, 2+1 ágyas szobák 
foglalhatók. 

Szobák felszereltsége: két ágy (pótágy: kanapé), SAT TV, telefon

Étkezés: reggeli és vacsora svédasztalos

A szálloda egyéb szolgáltatásai: WIFI, souvenir bolt, a la carte étterem, bár, 
fodrász szalon, masszázs, mini-golf, asztalitenisz, teniszpálya. 

Az árak 1 éjszakára, személyenként FÉLPANZIÓVAL értendők,  
az időpontoknál megadott időszakokra vonatkoznak.

Minimum foglalás: 5 éj

HORVÁTORSZÁGI SZÁLLODÁK
EGYÉnI UTaZÁSSaL
OMISaLj – HOTEL aDRIaTIC**

Az árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák. 

szept. 21 – okt. 11. aug. 24 – szept. 20. jún.01 – júl. 05., Aug. 17 - 23. júl. 06 – aug. 16.

Kétágyas szoba 8900 Ft / fő / éj 10500 Ft/ fő / éj 11900 Ft / fő / éj 13900 Ft / fő / éj

13 éves korig 2 fnőttel, 3. ágyon 4500 Ft / fő / éj 5500 Ft / fő / éj 6000 Ft / fő / éj 7000 Ft / fő / éj

13 éves korig 1 fnőttel 4500 Ft / fő / éj 5500 Ft / fő / éj 6000 Ft / fő / éj 7000 Ft / fő / éj

6 éves korig 2 fnőttel külön ágy nélkül ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes

14 éves kortól 3. ágyon 7900 Ft / fő / éj 9500 Ft / fő / éj 10900 Ft / fő / éj 12900 Ft / fő / éj

Egyágyas felár 3500 Ft / éj 3500 Ft / éj 3500 Ft / éj 3500 Ft / éj
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A 48 szobával rendelkező, családias szálloda a tenger mellett fekszik, csendes 
környezetben. A szobák légkondicionáltak, részben vagy teljesen tengerre 
néznek.

A szálloda szolgáltatásai: étterem (svédasztalos reggeli, menüválasztásos 
vacsora), vacsoránál a gyerekek gyerekadagot kapnak, szépség központ,  
WIFI. A szállodába kisméretű háziállat vihető. Foglaláskor kérjük jelezni.

Egyágyas, kétágyas (3. főre pótágyazható) szobák foglalhatók. 
A szobák felszereltsége: duplaágy, SAT TV, klíma

Az árak 1 éjszakára, személyenként FÉLPANZIÓVAL értendők, 
az időpontoknál megadott időszakokra vonatkoznak.

Minimum foglalás: 5 éj

HORVÁTORSZÁGI SZÁLLODÁK
EGYÉnI UTaZÁSSaL
OMISaLj – HOTEL DELFIn**

Az árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák.

aug. 31 – szept. 30. jún. 08 – júl. 05., aug. 24-30. júl. 06 -19., aug. 17 – 23. júl. 20 – aug. 16.

Kétágyas szoba 11500 Ft / fő/ éj 13500 Ft / fő / éj 15500 Ft / fő / éj 17500 Ft / fő / éj

3. fő 11 éves korig 2 fnőttel 5900 Ft / fő / éj 6900 Ft / fő / éj 7900 Ft / fő / éj 8900 Ft / fő / éj

11 éves korig 1 fnőttel 8000 Ft / fő / éj 9500 Ft / fő / éj 11000 Ft / fő / éj 12500 Ft / fő / éj

4. fő 11 éves korig külön ágy nélkül ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes

12 éves kortól 3. ágyon 10500 Ft / fő / éj 12000 Ft / fő / éj 14000 Ft / fő / éj 16000 Ft / fő / éj

Egyágyas felár 3000 Ft / éj 3000 Ft / éj 3000 Ft / éj 3000 Ft / éj
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AZ APARTMANHÁZ JELLEMZŐI: csendes környezet, saját kert, 
légkondicionálás az árban, parkolási lehetőség az udvarban, rostonsütő 
vihető, a tulajdonos az épületben lakik, ágynemű és törölköző csere hetente

TÁVOLSÁGOK: tengertől légvonalban 200 m, központtól 400 m, bolttól 
200 m, strandtól 200 m, étteremtől 150 m, gyógyszertártól 400 m, autóbusz 
pályaudvartól 300 m

AZ APARTMAN HELYISÉGEI: (1. emelet, 27 m2)
Szoba: duplaágy, SAT TV, klíma
Konyha-étkező: kétlapos villanytűzhely, konyhai eszközök, fagyasztós hűtő, 
filteres kávéfőző, mikró, ebédlőasztal székekkel
Fürdőszoba: zuhanyozó, WC

TURNUSVÁLTÓ NAP: szombat, 7 éjszakás turnusok foglalhatók.

A részvételi díjak 7 éjszakára APARTMANONKÉNT ellátás nélkül értendők.

A részvételi díj tartalmazza távozáskor a takarítás díját, 
az idegenforgalmi adót, környezetvédelmi adót és a regisztrációs díjat is!

HORVÁTORSZÁGI aPaRTManOK 
EGYÉnI UTaZÁSSaL
PUnaT - apartman anI **** - 2 ágyas apartman

Külön ágy nélkül gyermek 3 éves korig két felnőttel: 11900 Ft

jún. 08-15., jún.15-22., 
jún. 22-29., szept. 7-14., 

szept. 14-21., szept. 21-28., 
szept. 28-okt. 5.

jún.29-júl.06., 
júl.06-13., 

aug.31-szept. 07.

júl. 13-20., 
júl. 20-27.,
aug. 24-31.

júl. 27-aug. 03.,
aug. 03-10., 
aug. 10-17.

Apartman 2 főre 99900 Ft / ap. 134900 Ft / ap. 149900 Ft / ap. 154900 Ft / ap.
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HORVÁTORSZÁGI aPaRTManOK 
EGYÉnI UTaZÁSSaL

Külön ágy nélkül gyermek 3 éves korig két felnőttel: 11900 Ft

AZ APARTMANHÁZ JELLEMZŐI: központi elhelyezkedés, parkolás az 
udvarban, légkondicionálás az árban, tulajdonos az épületben lakik

TÁVOLSÁGOK: tengertől légvonalban 100 m, központtól 200 m, bolttól 
150 m, strandtól 200 m, étteremtől 150 m, gyógyszertártól 100 m, autóbusz 
pályaudvartól 100 m

AZ APARTMAN HELYISÉGEI: 
földszint: 38 m2 + 11 m2 terasz, 
tetőtér: 38 m2 + 7 m2 erkély
Szoba: duplaágy, SAT TV
Konyha-nappali: villanytűzhely, sütő, konyhai eszközök, fagyasztós hűtő, 
mikró, ebédlő asztal, székek, 1 személyes kanapé
Fürdőszoba: zuhanyozó, WC

TURNUSVÁLTÓ NAP: szombat, 7 éjszakás turnusok foglalhatók.

A részvételi díjak 7 éjszakára APARTMANONKÉNT ellátás nélkül értendők. 

A részvételi díj tartalmazza távozáskor a takarítás díját, az 
idegenforgalmi adót, környezetvédelmi adót, és a regisztrációs díjat is!

PUnaT - apartman SULIna**** - 2+1 ágyas apartmanok

szept. 7-14., 
szept. 14-21.

jún. 1-8., jún. 8-15., 
jún. 15-22., jún. 22-29.,

jún. 29-júl.06., 
aug.31-szept. 07.

júl. 6-13., 
júl.13-20., 

aug. 24-31.

júl. 20-27., 
júl.27-aug. 03., 

aug.03-10., aug.10-17.,
aug. 17-24.

Apartman 2 főre 99900 Ft / ap. 119900 Ft / ap. 149900 Ft / ap. 169900 Ft / ap.

Pótágy 3. fő 16900 Ft /fő 19900 Ft /fő 22900 Ft /fő 25900 Ft /fő
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AZ APARTMANHÁZ JELLEMZŐI: csendes környezet, parkolás az udvarban 
lehetséges, közös saját kert, ágynemű és törölköző csere hetente, 
légkondicionálás felár ellenében kérhető

TÁVOLSÁGOK: tengertől légvonalban 350 m, központtól 100 m,  
bolttól 50 m, strandtól 700 m, étteremtől 100 m, gyógyszertártól 100 m, 
autóbusz pályaudvartól 200 m

AZ APARTMAN HELYISÉGEI: (1. emelet 55 m2 + 7 m2 erkély)
1. szoba: duplaágy, 2. szoba: duplaágy
Nappali: étkező asztal székekkel, 4+1 ágyas apartmanban 1 személyes 
kanapé, 4+2 ágyas apartmanban kétszemélyes kanapé
Konyha: kétlapos villanytűzhely, konyhai eszközök, fagyasztós hűtő,  
filteres kávéfőző
Fürdőszoba: zuhanyozó, WC

TURNUSVÁLTÓ NAP: szombat, 7 éjszakás turnusok foglalhatók.

A részvételi díjak 7 éjszakára APARTMANONKÉNT ellátás nélkül értendők. 

A részvételi díj tartalmazza távozáskor a takarítás díját, 
az idegenforgalmi adót, környezetvédelmi adót és a regisztrációs díjat is!

HORVÁTORSZÁGI aPaRTManOK 
EGYÉnI UTaZÁSSaL

Külön ágy nélkül gyermek 3 éves korig, 7. fő: 11900 Ft

Légkondicionálás felár ellenében kérhető: 1800 Ft / apartman / nap

szept. 7-14., 
szept. 14-21.

jún. 1-8., jún. 8-15., 
jún. 15-22., jún. 22-29.,

jún. 29-júl. 06, 
aug. 31-szept. 07.

júl. 6-13.,
júl.13-20., 

aug. 24-31.

júl. 20-27., júl.27-aug. 03., 
aug.03-10., aug.10-17.,

aug. 17-24.

Apartman 4 főre 146900 Ft / ap. 174900 Ft / ap. 189900 Ft / ap. 209900 Ft / ap.

Pótágy 5., 6. fő 20900 Ft /fő 22900 Ft /fő 22900 Ft /fő 24900 Ft /fő

PUnaT - apartman VERa*** - 4+1 ágyas, 4+2 ágyas
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HORVÁTORSZÁGI aPaRTManOK 
EGYÉnI UTaZÁSSaL

Külön ágy nélkül gyermek 3 éves korig, 4. fő: 11900 Ft

AZ APARTMANHÁZ JELLEMZŐI: csendes környezet, parkolás az udvarban 
lehetséges, légkondicionálás az árban, ágynemű és törölköző csere hetente

TÁVOLSÁGOK: tengertől légvonalban 450 m, központtól 800 m, strandtól 
700 m, bolttól 800 m, étteremtől 650 m, gyógyszertártól 1100 m

AZ APARTMAN HELYISÉGEI: (50 m2 + 8 m2 terasz/erkély)
Szoba: duplaágy, SAT TV
Nappali: étkező asztal székekkel, egyszemélyes kanapé
Konyha: négylapos villanytűzhely, konyhai eszközök, fagyasztós hűtő, filteres 
kávéfőző, mikró
Fürdőszoba: zuhanyozó, WC

TURNUSVÁLTÓ NAP: szombat, 7 éjszakás turnusok foglalhatók.

A részvételi díjak 7 éjszakára APARTMANONKÉNT ellátás nélkül értendők. 

A részvételi díj tartalmazza távozáskor a takarítás díját, az 
idegenforgalmi adót, környezetvédelmi adót, és a regisztrációs díjat is!

KRK - apartman bELLa VISTa**** - 2+1 ágyas

jún.08-15., jún.15-22., 
jún. 22-29., szept. 7-14., 

szept. 14-21., szept. 21-28., 
szept. 28-okt. 5.

jún.29-júl.06, 
júl.06-13., 

aug.31-szept. 07.

júl.13-20.,
júl. 20-27.,
aug. 24-31.

júl.27-aug. 03.,
aug.03-10., 
aug.10-17. 
aug. 17-24.

Apartman 2 főre 126900 Ft / ap. 146900 Ft / ap. 157900 Ft / ap. 169900 Ft / ap.

Pótágy 3. fő 19900 Ft /fő 22900 Ft /fő 22900 Ft /fő 25900 Ft /fő

PUnaT - apartman VERa*** - 4+1 ágyas, 4+2 ágyas
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AZ APARTMANHÁZ JELLEMZŐI: főút mellett helyezkedik el, parkolás az 
udvarban lehetséges, egy apartmanban légkondicionálás felár ellenében 
kérhető, ágynemű és törölköző csere hetente

TÁVOLSÁGOK: tengertől légvonalban 250 m, központtól 450 m, strandtól 
350 m, étteremtől 300 m, bolttól 100 m, gyógyszertártól 550 m, autóbusz 
pályaudvartól 800 m

AZ APARTMAN HELYISÉGEI: (38 m2 + 6 m2 erkély)
Szoba: duplaágy, SAT TV
Nappali: étkező asztal székekkel, kétszemélyes kanapé
Konyha: kétlapos villanytűzhely, konyhai eszközök, fagyasztós hűtő, 
filteres kávéfőző
Fürdőszoba: zuhanyozó, WC

TURNUSVÁLTÓ NAP: szombat, 7 éjszakás turnusok foglalhatók.

A részvételi díjak 7 éjszakára APARTMANONKÉNT ellátás nélkül értendők. 

A részvételi díj tartalmazza távozáskor a takarítás díját, az 
idegenforgalmi adót, környezetvédelmi adót, és a regisztrációs díjat is!

HORVÁTORSZÁGI aPaRTManOK 
EGYÉnI UTaZÁSSaL

Külön ágy nélkül gyermek 3 éves korig, 5. fő: 11900 Ft

Légkondicionálás felár ellenében kérhető: 1500 Ft / apartman / nap

jún.08-15., jún.15-22., 
jún. 22-29., szept. 7-14., 

szept. 14-21., szept. 21-28., 
szept. 28-okt. 5.

jún.29-júl.06., 
júl.06-13., 

aug.31-szept. 07.

júl.13-20., 
júl. 20-27.,
aug. 24-31.

júl.27-aug. 03., 
aug.03-10., 
aug.10-17. 
aug. 17-24.

Apartman 2 főre 109900 Ft / ap. 126900 Ft / ap. 139900 Ft / ap. 149900 Ft / ap.

Pótágy 3., 4. fő 19900 Ft /fő 19900 Ft /fő 19900 Ft /fő 24900 Ft /fő

KRK - apartman CVITaK*** - 2+2 ágyas
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HORVÁTORSZÁGI aPaRTManOK 
EGYÉnI UTaZÁSSaL

AZ APARTMANHÁZ JELLEMZŐI: csendes környezet, parkolás az udvarban 
lehetséges, rostonsütő a kertben, tulajdonos az épületben lakik, légkondicio-
nálás felár ellenében kérhető, ágynemű és törölköző csere hetente

TÁVOLSÁGOK: tengertől légvonalban 400 m, központtól 500 m, strandtól  
450 m, bolttól 250 m, étteremtől 200 m, gyógyszertártól 800 m, autóbusz  
pályaudvartól 1500 m

A KÉTÁGYAS STÚDIÓ HELYISÉGEI: (földszint, 23 m2 + 4 m2 terasz)
Nappali-szoba: duplaágy, étkező asztal székekkel, SAT TV. Konyha: kétlapos 
villanytűzhely, konyhai eszközök, fagyasztó nélküli hűtő, filteres kávéfőző, 
mikró. Fürdőszoba: zuhanyozó, WC

A 4+2 ÁGYAS APARTMAN HELYISÉGEI: (1. emelet, 85 m2 + 13 m2 erkély)
1. szoba: duplaágy, SAT TV, hűtő. 2. szoba: duplaágy. Konyha: 4 lapos villany 
illetve gáztűzhely, sütő, konyhai eszközök, filteres kávéfőző, mikró. Nappali: 
étkező asztal székekkel, 2 személyes kanapé

TURNUSVÁLTÓ NAP: szombat, 7 éjszakás turnusok foglalhatók.

A részvételi díjak 7 éjszakára APARTMANONKÉNT ellátás nélkül értendők. 
A részvételi díj tartalmazza távozáskor a takarítás díját, az 
idegenforgalmi adót, környezetvédelmi adót, és a regisztrációs díjat is!

KRK - apartman IVan*** - 2 ágyas, 4+2 ágyas

jún.08-15., jún.15-22., 
jún. 22-29., szept. 7-14., 

szept. 14-21., szept. 21-28., 
szept. 28-okt. 5.

jún. 29-júl.06., 
júl. 06-13., 

aug. 31-szept. 07.

júl. 13-20., 
júl. 20-27.,
aug. 24-31.

júl. 27-aug. 03., 
aug. 03-10.,
aug. 10-17.
aug. 17-24.

Stúdió 2 főre 87900 Ft / ap. 99900 Ft / ap. 106900 Ft / ap. 112900 Ft / ap.

Apartman 6 főre 199900 Ft / ap. 224900 Ft / ap. 239900 Ft / ap. 274900 Ft / ap.

Külön ágy nélkül gyermek 3 éves korig (stúdióban 3., apartmanban 7. fő): 11900 Ft
Légkondicionálás foglaláskor kérhető. 2 ágyas stúdióban 1500 Ft / apartman / nap 
4+2 ágyas apartmanban 3000 Ft / apartman /nap (3 db klíma berendezés van a 4+2 ágyasban).
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AZ APARTMANHÁZ JELLEMZŐI: csendes környezet, parkolás az udvarban 
lehetséges, közös kert, tulajdonos az épületben lakik, ágynemű és törölköző 
csere hetente

TÁVOLSÁGOK: tengertől légvonalban 200 m, központtól 250 m, strandtól 
500 m, bolttól 300 m, étteremtől 300 m, gyógyszertártól 350 m, autóbusz 
pályaudvartól 500 m

AZ APARTMANOK HELYISÉGEI: 
(I. 2+2 ágyas 40 m2 + 7 m2 erkély) (II. 2+1 ágyas 31 m2 + 4 m2 erkély)
Szoba: duplaágy SAT TV
Konyha: kétlapos villanytűzhely, sütő, konyhai eszközök, fagyasztós hűtő
Nappali: étkező asztal székekkel, kanapé 1 illetve 2 főre 
Fürdőszoba: zuhanyozó, WC

TURNUSVÁLTÓ NAP: szombat, 7 éjszakás turnusok foglalhatók.

A részvételi díjak 7 éjszakára APARTMANONKÉNT ellátás nélkül értendők. 

A részvételi díj tartalmazza távozáskor a takarítás díját, az 
idegenforgalmi adót, környezetvédelmi adót, és a regisztrációs díjat is!

HORVÁTORSZÁGI aPaRTManOK 
EGYÉnI UTaZÁSSaL

Külön ágy nélkül gyermek 3 éves korig (2+1 ágyasban 4. fő, 2+2 ágyasban 5. fő): 11900 Ft

Légkondicionálás felár ellenében kérhető: 1500 Ft / apartman / nap

jún.08-15., jún.15-22., 
jún. 22-29., szept. 7-14., 

szept. 14-21., szept. 21-28., 
szept. 28-okt. 5.

jún.29-júl.06., 
júl.06-13., 

aug.31-szept. 07.

júl.13-20., 
júl. 20-27.,
aug. 24-31.

júl. 27-aug. 03., 
aug.03-10., aug.10-17.

aug. 17-24.

I. Apartman 2 főre 112900 Ft / ap. 137900 Ft / ap. 157900 Ft / ap. 169900 Ft / ap.

II. Apartman 2 főre 107900 Ft / ap. 129900 Ft / ap. 146900 Ft / ap. 157900 Ft / ap.

Pótágy 3., 4. főre 19900 Ft /fő 19900 Ft /fő 22900 Ft /fő 25900 Ft /fő

KRK - apartman MELITa*** - 2+1 ágyas, 2+2 ágyas
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HORVÁTORSZÁGI aPaRTManOK 
EGYÉnI UTaZÁSSaL

Külön ágy nélkül gyermek 3 éves korig (kétágyasban 3. fő, 4 ágyasban 5. fő): 11900 Ft

Légkondicionálás felár ellenében kérhető: 1500 Ft / apartman / nap

AZ APARTMANHÁZ JELLEMZŐI: csendes környezet, parkolás az udvarban 
lehetséges, közös kert, tulajdonos az épületben lakik, légkondicionálás felár 
ellenében kérhető, ágynemű és törölköző csere hetente

TÁVOLSÁGOK: tengertől légvonalban 200 m, központtól 250 m, strandtól 
550 m, bolttól 250 m, étteremtől 250 m, gyógyszertártól 250 m, autóbusz 
pályaudvartól 500 m

A KÉTÁGYAS APARTMAN HELYISÉGEI: (földszint, 35 m2 + 20 m2 terasz)
Szoba: duplaágy, SAT TV
Konyha: kétlapos villanytűzhely, konyhai eszközök, fagyasztó nélküli hűtő
Nappali: étkező asztal, székek. Fürdőszoba: zuhanyozó, WC

A 4 ÁGYAS APARTMAN HELYISÉGEI: ( 65 m2 + 15 m2 erkély/terasz)
1. szoba: duplaágy, SAT TV. 2. szoba: emeletes ágy!
Konyha: 4 lapos villanytűzhely, konyhai eszközök, fagyasztós hűtőszekrény
Nappali: étkező asztal székekkel. Fürdőszoba: zuhanyozó, WC

TURNUSVÁLTÓ NAP: szombat, 7 éjszakás turnusok foglalhatók.

A részvételi díjak 7 éjszakára APARTMANONKÉNT ellátás nélkül értendők. 

A részvételi díj tartalmazza távozáskor a takarítás díját, az 
idegenforgalmi adót, környezetvédelmi adót, és a regisztrációs díjat is! 

KRK - apartman RUSIn*** - 2 ágyas, 4 ágyas

jún.08-15., jún.15-22., 
jún. 22-29., szept. 7-14., 

szept. 14-21., szept. 21-28., 
szept. 28-okt. 5.

jún. 29-júl.06., 
júl. 06-13., 

aug. 31-szept. 07.

júl. 13-20., 
júl. 20-27.,
aug. 24-31.

júl. 27-aug. 03., 
aug. 03-10.,

aug. 10-17., aug. 17-24.

Apartman 2 főre 99900 Ft / ap. 124900 Ft / ap. 132900 Ft / ap. 139900 Ft / ap.

Apartman 4 főre 147900 Ft / ap. 174900 Ft / ap. 191900 Ft / ap. 209900 Ft / ap.
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TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

ISZTRIaI KÖRÚT 4 nap / 3 éj
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 4 nap/ 3 éj
Szállás: kétcsillagos szálloda
Ellátás: svédasztalos félpanzió
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1., (Fehérvári és Etele út sarok)
08:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:45 Zalakomár, M7 INA kút

Időpontok: június 6-9., szeptember 19-22.
Részvételi díj: 54900 Ft/fő
Gyermek 12 éves korig két fővel egy szobában 3. ágyon: 29900 Ft/fő
12 éves kor felett két fővel egy szobában 3. ágyon: 50900 Ft/fő
Egyágyas felár: 12000 Ft / 3éj

GYERMEKKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN FOGLALÁSKOR PONTOS SZÜLETÉSI DÁTUM SZÜKSÉGES. 
12 ÉV ALATTI GYERMEKNEK TEKINTENDŐ, AKI A SZÁLLÁS ELFOGLALÁSÁNAK NAPJÁN 
MÉG NEM TÖLTÖTTE BE A 12. ÉLETÉVÉT.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel,  
3 éj szállás kétcsillagos szállodában svédasztalos félpanzióval, mely az italfogyasztást is tartalmazza  
(helyi italok: üdítő, bor, sör, víz), kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

4 naP

Tájékoztató belépőjegyárak (2012. évi árak alapján): Kb. 60 Kuna
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PROGRAM: 

1. nap: Indulás a felszállási helyeknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a forgalmi viszonyoktól és a határon 
való várakozás időtartamától függően Opatijába kb. 16:00 órakor. Szállásunk 
a Hotel Residenz kétcsillagos szállodában lesz. A hangulatos, patinás szállo-
da a tengerparti szállodasoron Opatija szívében található, központi helyen. 
A szálloda vendégei a szomszédos Hotel Kristal (tengervizes) medencéjét is 
használhatják. A szálloda a tengerparton saját stranddal rendelkezik. Éttermé-
ben svédasztalos félpanziót (reggeli-vacsora) kapunk. Az étkezések az ITALFO-
GYASZTÁST IS TARTALMAZZÁK, vacsoránál a kitett helyi italok (üdítő, bor, sör, 
víz) tetszés szerint fogyaszthatók. A szállás elfoglalását követően vacsora, majd 
szabadprogram.

2. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Pulába utazunk, ahol megtekintjük a 
híres amfiteátrumot és a belvárost. Utunk következő állomása Rovinj, ahol a 
középkori Rovigno-val ismerkedünk meg. Porec felé továbbutazva haladunk 
el a páratlan szépségű Limski-fjord mellett. Porecbe érkezve megtekintjük a 
középkori belvárost, a hajdani Parenzo-t, ahol a legnyugatibb görög katolikus 
bazilika, az UNESCO védnöksége alatt álló Euphrasius Bazilika áll. Sétánk befe-
jeztével visszautazunk a szállodába. Vacsora.

3. nap: Reggeli után félnapos kirándulás keretében felfedezzük az Isztriai-fél-
sziget eldugott kincseit, Hum és Motovun városkákat. Páratlan élményekkel 
gazdagodva térünk vissza Opatijába, ahol idegenvezetőnk segítségével meg-
ismerkedünk a monarchia korabeli Abbáziával. Vacsora a szállodában.

4. nap: Reggeli után kb. 10:30-kor elhagyjuk szállásunkat, búcsút veszünk Opa-
tijától, autóbuszunkkal hazaindulunk. Útközben rövid sétát teszünk Rijekában, 
a hajdani Fiuméban. Városnézésünk után folytatjuk utunkat, folyamatos uta-
zás, érkezés Budapestre a határon való várakozástól és a forgalmi viszonyoktól 
függően az esti órákban.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

ISZTRIaI KÖRÚT 4 nap / 3 éj

www.keneditravel.hu 

57



TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

SZLOVÉnIa KInCSEI 3 nap / 2 éj

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 3 nap / 2 éj
Ellátás: félpanzió
Szállás: háromcsillagos szállodában
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú személyi igazolvány 
Szlovénia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok: május 10-12., augusztus 17-19.
Részvételi díj: 39900 Ft / fő
Pótágy 3. fő (csak 12 év alatt pótágyazható a szoba!) 37900 Ft/fő
Egyágyas felár: 8000 Ft / 2 éj

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program szerint, 
2 éj háromcsillagos szállodában svédasztalos félpanzióval

Az árak személyenként, Forintban értendők.

3 naP

Tájékoztató össz. belépőjegy ktg. (2012. év) 
kb. 37 Euro, pletnázás kb. 12 Euro
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PROGRAM: 

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Fo-
lyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovéniába. Érkezés a forgalmi viszo-
nyoktól függően a délutáni órákban Kranj-ba a szállodába. Elfoglaljuk szál-
lásunkat. Ezután meglátogatjuk a Bledi tavat és környékét (Vár, Tito Villa), 
pletnázhatunk (kis hajó) majd rövid sétát teszünk Skofja Loka-ban, amely 
Szlovénia legrégebbi városa. 973-ban említik először a nevét. Visszautazás a 
szállodába, majd vacsora.

2. nap: Reggeli után a Postojnai Cseppkőbarlangot látogatjuk meg. A bar-
lang meglátogatása után Predjama Várát nézzük meg. A délutánt a tenger-
parton Kapodistra (Koper) megtekintésével töltjük. Visszautazunk a szállo-
dába, vacsora.

3. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és hazaindulunk. Útközben meg-
ismerkedünk a főváros, Ljubljana nevezetességeivel, majd a magyar törté-
nelemben is Cilleiek városát Celjét látogatjuk meg. Folytatjuk hazautunkat, 
érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

SZLOVÉnIa KInCSEI 3 nap / 2 éj
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TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

SZLOVÉn CSEMEGÉK 3 nap / 2 éj

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 3 nap / 2 éj
Ellátás: félpanzió
Szállás: háromcsillagos szállodában
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú személyi igazolvány 
Szlovénia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok: június 14-16., szeptember 27-29.
Részvételi díj: 39900 Ft/fő
Pótágy 3. fő (12 éves korig pótágyazható!) 37900 Ft/fő
Egyágyas felár: 8000 Ft / 2 éj

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program szerint, 
2 éj háromcsillagos szállodában svédasztalos félpanzióval.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

3 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012.)
Skocjani Barlang: kb. 15 Euro
Lipica: kb. 11 Euro
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PROGRAM: 

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás rövid pihenőkkel Mariborig. Rövid városnézés után továbbuta-
zunk Ptuj-ba, abba a Dráva-parti városkába, melyet már a Kelták óta laknak. 
A városka nevezetességeinek megtekintése után továbbutazunk Kranj-ba  
a szálláshelyünkre. Elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora a szállodában.

2. nap: Reggeli után a különleges szépségű és hatalmas méretű Skocjani 
Barlanghoz utazunk. Következő állomásunk Lipica, ahol megismerkedünk  
a ménesbirtok történelmével. Délután a festői szépségű Stanjel városkába 
utazunk. A városnézést követően visszaindulunk a szállodába. Vacsora a szál-
lodában.

3. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és hazaindulunk. Útközben meg-
ismerkedünk a főváros, Ljubljana nevezetességeivel. Folytatjuk hazautunkat, 
érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

SZLOVÉn CSEMEGÉK 3 nap / 2 éj
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TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

ZAKOPANE - WIELICZKA - KRAKKÓ - LŐCSE 3 NAP / 2 ÉJ

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 3 nap / 2 éj
Ellátás: reggeli
Szállás: háromcsillagos szállodában
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány
Lengyelország hivatalos fizetőeszköze: Lengyel Zloty
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:00 Gyöngyös, M3, 74-es km, Halászaranyosi pihenő
07:30 Eger, M3, 122-es km, Mezőszemerei pihenő
08:45 Miskolc, József A. u. 100., Bricostore parkoló

Időpontok: április 26-28., október 25-27., november 1-3.
Részvételi díj: 27900 Ft /fő
Pótágy 3. fő részére: 26900 Ft /fő
Vacsora (menü) felár: 7000 Ft / 2 éj /fő
Egyágyas felár: 4000 Ft / 2 éj /fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program szerint, 
2 éj szállás háromcsillagos szállodában, reggeli, idegenforgalmi adó

Az árak személyenként, Forintban értendők.

Tájékoztató belépőjegy árak (2012. évi árakat alapul véve)
Wieliczka Sóbánya 55 PLN, Gubalowka 14 PLN, Wawel 40-60 PLN, 
Lőcse 3-5 Euro

3 naP
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PROGRAM: 

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás Zakopane-ig rövid pihenőkkel. Érkezéskor szállás elfoglalása.  
A szálloda Zakopane központjában található. Érkezés után zakopanei városné-
ző sétára indulunk.

2. nap: Reggeli után (kb. 08:30 órakor) a Wieliczkai Sóbányát látogatjuk meg, 
mely az UNESCO világörökség része. A sóbánya a világ egyik legrégebbi sóbá-
nyája, évente több mint 1,2 millió turista látogatja meg. A sóbánya turista útja 
kb. 2 km hosszú, gyalogosan járható be. A hőmérséklet állandóan 14 fokos, 
ezért melegebb ruhát ajánlatos vinni. 
A sóbánya meglátogatása után városnéző sétát teszünk Krakkóban, ismerke-
dünk a város nevezetességeivel. (Waweli katedrális, királyi Palota) Nem hagy-
juk ki a turisták által kedvelt Posztócsarnok meglátogatását sem!
A hatalmas csarnokban árusok kínálják portékáikat, nem érdemes hazatérni 
lengyel souvenir nélkül. Krakkói programunk után visszautazunk Zakopaneba 
a szállodánkhoz.

3. nap: Reggeli után hazaindulás. Útközben megtekintjük a Szepesség fővá-
rosát, Lőcsét. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
21:00-22:00 órakor.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

ZAKOPANE - WIELICZKA - KRAKKÓ - LŐCSE 3 NAP / 2 ÉJ ZAKOPANE - WIELICZKA - KRAKKÓ - LŐCSE 3 NAP / 2 ÉJ
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TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

a MaGaS-TÁTRa - DUnajEC - nEDECZ VÁRa 3 naP / 2 Éj
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 3 nap / 2 éj
Ellátás: reggeli
Szállás: háromcsillagos szállodában
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány
Lengyelország hivatalos fizetőeszköze: Lengyel Zloty
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:00 Gyöngyös, M3, 74-es km, Halászaranyosi pihenő
07:30 Eger, M3, 122-es km, Mezőszemerei pihenő
08:45 Miskolc, József A. u. 100., Bricostore parkoló 

Időpontok: május 17-19., szeptember 20-22.

Részvételi díj: 29900 Ft /fő
Pótágy 3. fő részére: 28900 Ft /fő
Vacsora felár (3 fogásos menü): 7000 Ft / 2 éj /fő
Egyágyas felár: 4000 Ft / 2 éj /fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program szerint, 
2 éj szállás háromcsillagos szállodában, svédasztalos reggeli, idegenforgalmi adó.
A pótágy (sofa) kisebb méretű mint egy normál ágy!

Az árak személyenként, Forintban értendők.

Tájékoztató belépőjegy árak:
Kasprowi csúcs felvonó: 3000 Ft/fő
Dunajeci tutajozás: 3600 Ft/fő
Nedecz Vára: 1100 Ft / fő

3 naP
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PROGRAM: 
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás rövid pihenőkkel. Útközben rövid időre megállunk a festői szép-
ségű Csorba-tónál, majd folytatjuk utunkat Zakopaneig. Érkezéskor szállás 
elfoglalása. A szálloda Zakopane központjában található. Érkezés után zakopa-
nei séta az idegenvezetővel. 

2. nap: Reggeli után a Dunajec folyóhoz kirándulunk, ahol a tutajosok már vár-
nak minket. Felejthetetlen élményben lesz részünk a kellemes tutajozás során. 
Vizi programunk után autóbuszunkkal Nedecz Várához utazunk. A várlátogatás 
után térünk vissza zakopanei szállodánkba. A Dunajeci tutajozásra és Nedecz 
Várának megtekintéséhez előre fix megrendelés szükséges, így igény esetén a 
belépőjegy foglaláskor irodánkban fizetendő! 

3. nap: Reggeli után felvonóval megyünk fel a Kasprowi csúcsra, ahonnan jó 
idő esetén lélegzetelállítóan szép kilátás nyílik a környékre. A felvonóhoz elő-
re fix megrendelés szükséges, így igény esetén a jegy foglaláskor irodánkban 
fizetendő! 
A Magas-Tátrában tett látogatásunk után autóbuszunkkal hazaindulunk. Fo-
lyamatos utazás rövid pihenőkkel, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 21:00-22:00 órakor.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

a MaGaS-TÁTRa - DUnajEC - nEDECZ VÁRa 3 naP / 2 Éj
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TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

KÁRPÁTaLja 4 naP / 3 Éj

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 4 nap / 3 éj
Ellátás: félpanzió
Szállás: háromcsillagos szállodában
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél 
Ukrajna hivatalos fizetőeszköze: HRIVNA

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: május 30 – június 2.

Részvételi díj: 42900 Ft /fő
Egyágyas felár: 9000 Ft / 3 éj

Pótágykedvezmény nincs, 1-2-3 ágyas szobák vannak.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program szerint, 
3 éj háromcsillagos szállodában félpanzióval

Az árak személyenként, Forintban értendők.

Tájékoztató belépőjegy árak (2012. árak)
Kb. 1500-2000 Ft-nak megfelelő HRIVNA 

4 naP
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PROGRAM: 
1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Beregszászig. Érkezés Beregszász-
ra a határon való várakozástól függően a kora délutáni órákban. Itt találkozunk 
helyi idegenvezetőnkkel, akinek segítségével megismerkedünk Beregszász ne-
vezetességeivel. (Bethlen-Rákóczi Kastély, Vármegyeháza, Casino stb.) Tovább-
utazás Munkácsra a szállodába, szállás elfoglalása, vacsora.

2. nap: Reggeli után Munkács belvárosával ismerkedünk. (Rákócziak nyári 
rezidenciája, a Fejér ház, szecessziós Városháza). Délután a Vereckei hágóhoz 
kirándulunk és megtekintjük az emlékművet. Ezután visszautazunk a szállo-
dába, vacsora.

3. nap: Reggeli után Ungvárra utazunk Kárpátalja „fővárosába”. Délelőtt meg-
tekintjük a várat, majd pihenésképpen sétálunk Európa leghosszabb (2,5 km) 
hársfasétánya alatt. Délután Ungvár belvárosával és a Petőfi térrel ismerke-
dünk. Ezután visszautazunk Munkácsra a szállodába, vacsora.

4. nap: Reggeli után elhagyjuk szálláshelyünket és útnak indulunk. Megtekinjük 
a Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett várat. A vár megtekintése 
után hazaindulunk, hazaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól és a hatá-
ron való várakozástól függően kb. 22:00 órakor.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

KÁRPÁTaLja 4 naP / 3 Éj KÁRPÁTaLja 4 naP / 3 Éj
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TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

SZÉKELY HÚSVÉT ERDÉLYbEn 5 naP / 4 Éj

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 5 nap / 4 éj
Ellátás: SVÉDASZTALOS FÉLPANZIÓ
Szállás: háromcsillagos szállodában
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy (lehetőleg plasztik kártyás) személyi igazolvány
Románia hivatalos fizetőeszköze: Román Lei

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpont: március 29 – április 2.

Részvételi díj: 44900 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig pótágyon: 39900 Ft/fő
A szobák csak gyermek részére pótágyazhatók 3. főre!
Egyágyas felár: 8000 Ft / fő/ 4 éj

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program 
szerint, 4 éj háromcsillagos szállodában svédasztalos félpanzióval, fitness-wellness részleg használati 
lehetőséggel, szalonnasütés házi pálinkával, házi túróval, sajttal, 3.nap este élőzene táncolási lehetőség, 
4. nap este húsvéti bál élőzenével, idegenforgalmi adó

Az árak személyenként, Forintban értendők.

5 naP
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PROGRAM: 
1. nap: Indulás 06:30-kor Budapestről, folyamatos utazás. Marosvásárhelyen 
rövid városnézés, majd folytatjuk utunkat Gyergyószentmiklósra, ahol elfoglal-
juk szállásunkat a háromcsillagos Hotel Mures-ben. A szobák elfoglalása után a 
szálloda éttermében svédasztalos vacsorával várnak minket.
2. nap: Reggeli után Gyergyószárhegy - Gyilkos-tó - Békás-szoros útvonalon 
egésznapos kirándulás keretében ismerkedünk a helyi nevezetességekkel, lát-
nivalókkal. Este svédasztalos vacsora a szállodában.
3. nap: Kora reggel részt vehetünk a húsvéti szent misén és ételszentelésen. 
Ezt követően a szállodában igen bőséges ünnepi reggelivel várnak minket. 
Csak egy kis ízelítő a svédasztalos reggeli ételeiből: főtt bárány, sült bárány, 
főtt sonka, főtt tojás....stb. Bőséges reggelink után autóbuszunkkal kirándulást 
teszünk a Maros folyó forrásához, majd meglátogatjuk a marosfői kolostort. Ez-
után megérkezünk az erdei Ezüstfenyő Hotelhez, ahol házi pálinkával, házi tú-
róval, sajttal kínálnak minket, majd egy hangulatos szalonnasütésen vehetünk 
részt. Ezután visszautazunk a szállodánkba, ahol lazításképpen használhatjuk 
a szálloda wellness részlegét. Este svédasztalos vacsora a szálloda éttermében, 
majd színvonalas élőzenére táncolhatunk, szórakozhatunk.
4. nap: Reggelink elfogyasztása után a húsvéti hagyományoknak megfelelően 
piros tojás kereső versenyt hirdetünk. A legtöbb tojást megtaláló utasainkat 
ajándékkal jutalmazzuk! Ezután kezdetét veszi a helyi szokásoknak megfelelő 
locsolkodás, rigmusolás, így megismerkedhetünk a székely húsvéti népszo-
kásokkal. Ezt követően rövid sétát teszünk Gyergyószentmiklós főterén, temp-
lomlátogatásra is lehetőség van. A délután hátralévő részét pihenéssel töltjük, 
ismét lehetőségünk lesz a szálloda wellness részlegében lazítani. A kora esti 
órákban kezdetét veszi a húsvéti bál, színvonalas élőzenére szórakozhatunk, 
táncolhatunk. Zenés programunk közben svédasztalos vacsoránkat is elfo-
gyasztjuk. Az este folyamán egy szerencsés utasunk horvátországi nyaralást 
nyer! A húsvéti bál éjfélig tart.
5. nap: Reggeli után elhagyjuk szállodánkat, búcsút veszünk Gyergyó-
szentmiklóstól. Hazaindulunk. Útközben rövid látogatást teszünk Kolozsváron. 
Folyamatos hazautazás, érkezés a forgalomtól és a határon való várakozástól 
függően a késő esti órákban Budapestre.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

SZÉKELY HÚSVÉT ERDÉLYbEn 5 naP / 4 Éj SZÉKELY HÚSVÉT ERDÉLYbEn 5 naP / 4 Éj
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TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

ERDÉLY – CSÍKSOMLYóI bÚCSÚ 5 naP / 4 Éj

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 5 nap / 4 éj
Ellátás: reggeli
Szállás: háromcsillagos szállodában
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy (lehetőleg plasztik kártyás) személyi igazolvány
Románia hivatalos fizetőeszköze: Román Lei

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:00 Szolnok, AUCHAN áruház, Felső Szandai rét 1.

Időpontok: május 17-21.

Részvételi díj: 42900 Ft/fő 
Gyermek 14 éves korig pótágyon: 41900 Ft/fő
A szobák csak gyermek részére pótágyazhatók 3. főre!
Egyágyas felár: 8000 Ft / fő/ 4 éj
Vacsora (svédasztalos) felár: 10000 Ft / fő /4 alkalom

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program szerint, 
4 éj háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, fitness-wellness részleg használati lehetőséggel, 
idegenforgalmi adó

Az árak személyenként, Forintban értendők.

5 naP
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PROGRAM: 
1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás egy db szolnoki 30 perces pihenővel Kolozsvárig. 
Kolozsváron rövid városnézést tartunk, melynek keretében megismerkedünk a 
város jelentősebb műemlékeivel és a Mátyás emlékekkel. Ezt követően tovább 
utazunk Gyergyószentmiklósra a szállodába. Érkezés a késő esti órákban. (A 
vacsorával megvárják vendégeinket!)

2. nap: A korai reggeli után indulunk a CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ helyszínére. Az 
egésznapos program keretében részt veszünk az ünnepi ökumenikus szent-
misén, majd délután lehetőség nyílik a kegytemplom meglátogatására is. 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a százezres nagyságrendű tömeg miatt az 
autóbuszok nem tudnak közvetlenül a búcsú helyszínéig elmenni. Kényelmes 
cipőben induljanak útnak, tekintettel arra, hogy a búcsú helyszíne természeti 
környezetben van és gyalogolnunk kell odáig. Visszaérkezés szállodánkba az 
esti órákban.

3. nap: Reggeli után (kb. 09:00) indulunk Erdély talán legszebb torlasz tavához, 
a Gyilkos tóhoz. Keresztül sétálunk a „Pokol kapuján”, majd elérünk a „Pokol tor-
nácára”, végül elénk tárul a „Fekete-torony” sziklaszirt. A Békás-szoros a Keleti 
Kárpátok leghosszabb és legszebb szurdokvölgye, 2-300 m magas függőleges 
sziklákkal határolva. Ezt követően látogatjuk meg Gyergyószárhegyen a Láz-
ár Kastélyt, ahol Bethlen Gábor fejedelmünk nevelkedett. Kirándulásunk után 
visszautazunk Gyergyószentmiklósra a szállodába.

4. nap: Reggeli után (kb. 08:30) autóbuszunkkal Parajdra utazunk, útközben 
megtekintjük a híres máréfalvai székely kapukat is. Parajdra érkezvén a híres 
sóbányát látogatjuk meg. A sóbányában hűvös van, érdemes meleg holmit 
vinni magunkkal. A bányába busszal visznek le minket. A bánya levegője száraz 
és tiszta. A padlót alkotó só olyan mintha márványból volna. A sóbarlangban 
található egy kis templom, melynek oltára is sóból készült. A sóbánya látogatás 
után Korondra utazunk. Korond hírnevét a hagyományos népi mesterségek-
nek köszönheti. Ezután autóbuszunkkal visszautazunk Gyergyószentmiklósra 
a szállodába.

5. nap: Reggeli után (kb. 09:00) indulunk haza. Útközben rövid (kb. 2 órás) 
látogatást teszünk Marosvásárhelyen, ahol a belváros leghíresebb barokk és 
szecessziós épületeit tekintjük meg, valamint azokat a műemlékeket, melyek 
a város híres szülötteihez (Báthoryak, Bólyaiak, Telekiek) kapcsolódnak. A vá-
rosnézést követően útnak indulunk, egy szolnoki kb. 30 perces pihenővel, 
folyamatosan utazunk Budapestig. Tervezett érkezés a forgalmi viszonyoktól 
függően kb. 21:00-22:00 órakor.
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TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

ERDÉLY GYÖnGYSZEMEI 5 naP / 4 Éj

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 5 nap / 4 éj
Ellátás: reggeli
Szállás: háromcsillagos szállodában
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy (lehetőleg plasztik kártyás) személyi igazolvány
Románia hivatalos fizetőeszköze: Román Lei

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:00 Szolnok, AUCHAN áruház, Felső Szandai rét 1.

Időpontok: június 19-23., szept. 4-8., október 19-23.

Részvételi díj: 39900 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig pótágyon: 38900 Ft/fő
A szobák csak gyermek részére pótágyazhatók 3. főre!
Egyágyas felár: 8000 Ft / fő/ 4 éj
Vacsora felár: 10000 Ft / 4 éj

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 4 éj háromcsillagos szállodában 
reggelivel, fitness-wellness használat lehetőséggel, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó

Az árak személyenként, Forintban értendők.

5 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012. év)
Kb. 50 Lei
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PROGRAM: 
1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás egy db szolnoki 30 perces pihenővel Kolozsvárig. 
Kolozsváron rövid városnézést tartunk, melynek keretében megismerkedünk  
a város jelentősebb műemlékeivel és a Mátyás emlékekkel. Ezt követően tovább 
utazunk Gyergyószentmiklósra a szállodába. 

2. nap: Reggeli után (kb. 08:30) autóbuszunkkal Parajdra utazunk, útközben 
megtekintjük a híres máréfalvai székely kapukat is. Parajdra érkezvén a híres só-
bányát látogatjuk meg. A sóbányában hűvös van, érdemes meleg holmit vinni 
magunkkal. A bányába busszal visznek le minket. A bánya levegője száraz és 
tiszta. A padlót alkotó só olyan mintha márványból volna. A sóbarlangban talál-
ható egy kis templom, melynek oltára is sóból készült. A sóbánya látogatás után 
Korondra utazunk. Korond hírnevét a hagyományos népi mesterségeknek kö-
szönheti. A turistákat a korondi táj szépségei mellett a gyönyörű szép kerámiák 
is vonzzák. Korond után Farkaslakára utazunk, ahol Tamási Áron szülőházát te-
kintjük meg. Farkaslakáról autóbuszunkkal visszautazunk Gyergyószentmiklósra 
a szállodába.

3. nap: Reggeli után (kb. 09:00) indulunk Erdély talán legszebb torlasz tavához,  
a Gyilkos tóhoz, mely 983 m magasan fekszik. Keresztül sétálunk a „Pokol kapu-
ján”, majd elérünk a „Pokol tornácára”, végül elénk tárul a „Fekete-torony” szikla-
szirt. A Békás-szoros a Keleti Kárpátok leghosszabb és legszebb szurdokvölgye, 
2-300 m magas függőleges sziklákkal határolva. Kirándulásunk után visszauta-
zunk Gyergyószentmiklósra a szállodába.

4. nap: Reggeli után (kb.09:00) indulunk Gyergyószárhegyre, megtekintjük  
a Lázár kastélyt, ahol híres fejedelmünk, Bethlen Gábor nevelkedett. Visszauta-
zunk Gyergyószentmiklósra, ahol gyalogos városnézés keretében ismerkedünk 
a nevezetességekkel. (Szent Miklós szobra, Ortodox templom, Zsinagóga). Este 
visszamegyünk a szállodába.

5. nap: Reggeli után (kb. 09:00) indulunk haza. Útközben rövid (kb. 2 órás) láto-
gatást teszünk Marosvásárhelyen, ahol a belváros leghíresebb barokk és szecesz-
sziós épületeit tekintjük meg, valamint azokat a műemlékeket, melyek a város 
híres szülötteihez (Báthoryak, Bólyaiak, Telekiek) kapcsolódnak. A városnézést 
követően útnak indulunk, egy szolnoki kb. 30 perces pihenővel, folyamatosan 
utazunk Budapestig. Tervezett érkezés a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
22:00 órakor
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TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

PRÁGa - DREZDa - CESKY KRUMLOV 4 naP / 3 Éj

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 4 nap / 3 éj
Ellátás: reggeli
Szállás: háromcsillagos szállodában
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Csehország hivatalos fizetőeszköze: Cseh Korona
Németország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI., Etele út 1., (Fehérvári és Etele út sarok)
08:00 Győr, M1, Arrabona pihenőhely

Időpontok:  március 14-17. szeptember 26-29.
Részvételi díj: 33900 Ft /fő 42900 Ft /fő
Vacsora (menü) felár: 7800 Ft / 3 éj  9000 Ft / 3 éj
Egyágyas felár:  9900 Ft / 3 éj 15000 Ft / 3 éj

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program szerint, 
3 éj háromcsillagos szállodában reggelivel (svédasztalos), idegenforgalmi adó

Az árak személyenként, Forintban értendők.

4 naP

Tájékoztató belépőjegy árak: (2012. évi árak)
Prága Várnegyed kb. 300 CZK, Városháza torony kb. 100 CZK, Zwinger 
kb. 12 Euro, Cesky Krumlov kb. 300 CZK
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PROGRAM: 
1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás két db kb. 20-30 perces pihenővel Prágáig. Érkezés 
a szállodába. Elfoglaljuk szállásunkat. Szabadprogram. Metróval 12 perc alatt 
Prága belvárosába érünk a Vencel térre, így aki szeretne, már az első nap ismer-
kedhet Prágával.

2. nap: Reggeli után (kb. 09:00) autóbuszunkkal Prága központjába megyünk, 
az egész napot itt töltjük. Gyalogos városnézés keretében idegenvezetővel 
megtekintjük Európa talán legszebb barokk belvárosának nevezetességeit. 
Megnézzük a Károly hidat, a Hradzsint, az Óra tornyot, sétálunk a Vencel téren, 
de szabadprogramra is lehetőség van. Késő délután autóbuszunkkal visszame-
gyünk a szállodába.

3. nap: Reggeli után (kb. 09:00) autóbuszunkkal indulunk Drezdába, és meg-
látogatjuk az „Elba Fizenzéjét”. Mára a porig bombázott város ismét virágkorát 
éli és jól keverednek az épen maradt barokk emlékek a zöld parkokkal és a mo-
dern épületekkel. Megtekintésre ajánljuk a Zwingert, az Operaház épületét, a 
Frauenkirche-t, Hofkirche-t, de mindenképpen érdemes egy hangulatos sétát 
tenni az Elba partján. Felejthetetlen emlékekkel gazdagodva, autóbuszunkkal 
estére visszaérkezünk Prágába a szállodába.

4. nap: Reggeli után (kb. 10:00) elhagyjuk szálláshelyünket és hazaindulunk. 
Útközben meglátogatjuk Cesky Krumlov kisvárost, ahol Csehország második 
legnagyobb vára található. A hangulatos barokk belváros Szent Vitus templom 
megtekintése után folytatjuk utunkat Budapestre. Tervezett érkezés Budapest-
re a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00-22:00 órakor.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

PRÁGa - DREZDa - CESKY KRUMLOV 4 naP / 3 Éj
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TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

PRÁGa - KÖnIGSTEIn - KUTna HORa - TELC 4 naP / 3 Éj

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 4 nap / 3 éj
Ellátás: reggeli
Szállás: háromcsillagos szállodában
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Csehország hivatalos fizetőeszköze: Cseh Korona
Németország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI., Etele út 1., (Fehérvári és Etele út sarok)
08:00 Győr, M1, Arrabona pihenőhely

Időpontok: június 6-9., október 19-22.
Részvételi díj: 42900 Ft /fő
Vacsora (menü) felár: 9000 Ft / 3 éj
Egyágyas felár: 15000 Ft / 3 éj

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program szerint, 
3 éj háromcsillagos szállodában reggelivel, idegenforgalmi adó

Az árak személyenként, Forintban értendők.

4 naP

Tájékoztató belépőjegy árak (2012. árak)
Prága kb. 300-350 CZK, Kutna Hora kb. 150 CZK, Königstein kb. 9 Euro
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PROGRAM: 
1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás két db kb. 20-30 perces pihenővel Prágáig. Érkezés 
a szállodába. Elfoglaljuk szállásunkat. Szabadprogram. Metróval 12 perc alatt 
Prága belvárosába érünk a Vencel térre, így aki szeretne, már az első nap ismer-
kedhet Prágával.

2. nap: Reggeli után (kb. 09:00) autóbuszunkkal Prága központjába megyünk, 
az egész napot itt töltjük. Gyalogos városnézés keretében idegenvezetővel 
megtekintjük Európa talán legszebb barokk belvárosának nevezetességeit. 
Megnézzük a Károly hidat, a Hradzsint, az Óra tornyot, sétálunk a Vencel téren, 
de szabadprogramra is lehetőség van. Késő délután autóbuszunkkal visszame-
gyünk a szállodába.

3. nap: Reggeli után útnak indulunk és Szász-Svájc legnagyobb várát, 
Königstein-t látogatjuk meg. A vár nemcsak méreteivel nyűgözi le az ideláto-
gatókat, de lélegzetelállító panorámája is egyedülálló az Elba mentén. A várlá-
togatás után Pirna-ba érkezünk és sétálva megismerkedünk a német kisváros 
nevezetességeivel. Városnézésünk után visszaindulunk Prágába a szállodánk-
ba, az esti órákba érkezünk.

4. nap: Reggeli után (kb. 10:00) elhagyjuk szálláshelyünket és hazaindulunk. 
Útközben megállunk Kutna Horán és gyalogosan megtekintjük a város fő ne-
vezetességét, a világörökség részét képező Szent Barbara Katedrálist, Csont 
Templomot. Hazautunk következő állomása Telc városka, amit a krónikák csak 
„mesés Telc”-nek neveznek. Legfőbb látványosságai a főtéren találhatók, a lá-
bas házak és a Mária oszlop. Ezután folyamatos utazás, érkezés Budapestre a 
forgalmi viszonyoktól függően kb. 22:00 órakor.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK

PRÁGa - KÖnIGSTEIn - KUTna HORa - TELC 4 naP / 3 Éj 
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Utazás: busszal, csoportkísérővel
Időtartam: 1.nap estétől 3. nap reggelig
Ellátás: -
Szállás: -
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
21:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
21:45 Bp., XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
22:15 M7 Váli völgyi pihenő
23:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok: február 1-3., február 8-10.
Akciós részvételi díj amíg a készlet tart: 9900 Ft/fő
Gyermekkedvezmény nincs.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, csoportkísérő az autóbuszon, illetve a Piazzale 
Romaig, majd innen vissza. Velencében csoportkísérés, idegenvezetés nincs.
Az ár az ATVO busz és vaporetto jegy árát nem tartalmazza. (csak ATVO buszjegy oda-vissza kb. 7,50 Euro/
fő, ATVO buszjegy oda-vissza + vaporetto jegy korlátlan használattal kb. 22 Euro/fő.

Az árak személyenként, Forintban értendők.

VELEnCEI KaRnEVÁL – nOn-STOP

3 naP

PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyeknél megadott időpontok szerint. Non-stop 
éjszakai utazás rövid pihenőkkel. 

2. nap: Jól bevált szokásunkhoz híven autóbuszaink nem Punta Sabbioni ki-
kötőjébe viszik a vendégeket, tekintettel arra, hogy a rengeteg autóbusz miatt 
rendszeresen hatalmas forgalmi dugók alakulnak ki, ezen felül Punta Sabbioni 
kikötőjéből az utasok hosszabb hajóúttal juthatnak be Velencébe. Ennél egy 
gyorsabb megoldást választottunk. Vendégeinket Jesoloba visszük (érke-
zés szombaton a forgalomtól függően a reggeli-délelőtti órákban), ahonnan 
az autóbuszpályaudvarról indulnak a helyi ATVO buszjáratok, melyekkel a 
Piazzale Romara jutunk kb. 1 óra alatt. Innen sétálva bejuthatunk a Szent Márk 

térre, de igénybe vehetjük a vaporetto járatokat is, melyekkel Murano, Burano 
is meglátogatható. Az ATVO buszjáratokra vásárolt kombinált jegyekkel a 
vaporetto járatokon is tetszés szerint utazhatunk. Egész nap szabadprogram, 
részt veszünk a Velencei Karnevál színes forgatagában.

A Piazzale Roma-nál csoportkísérőnk szombaton 20:30-21:00 között várja 
a csoportot, innen visszautazás az ATVO járatokkal Jesoloba az autóbusz-
pályaudvarra. A buszpakolóban várják autóbuszaink utasainkat. Visszaindulás 
22:30-23:00 óra között. Folyamatos éjszakai utazás.

3. nap: Hazaérkezés a forgalmi és időjárási viszonyoktól függően vasárnap a 
reggeli-délelőtti órákban Budapestre.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK
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Utazás: busszal, csoportkísérővel
Időtartam: 1.nap reggeltől 3. nap délelőttig
Ellátás: félpanzió 
Szállás: háromcsillagos szálloda Jesoloban
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:45 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:15 Bp., XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 M7 Váli völgyi pihenő
08:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
10:15 Zalakomár, INA kút

Időpontok: február 1-3.
Részvételi díj: 29900 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 29400 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, a buszon idegenvezetővel, 1 éj szállás 
háromcsillagos szállodában FÉLPANZIÓVAL (bővített kontinentális reggeli, menü vacsora)

Az árak személyenként, Forintban értendők.

VELEnCEI KaRnEVÁL – 1 Éj SZÁLLÁSSaL

3 naP

PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyama-
tos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Jesoloba a szállodába a forgalmi viszonyok-
tól függően a kora esti órákban. Szállásunk háromcsillagos szállodában lesz, a 
szobák szépen berendezettek, kétágyasak, zuhanyozós fürdőszobával rendel-
keznek. Elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsorázunk a szálloda éttermében.

2. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és Jesoloba az autóbuszpálya-
udvarra megyünk. Innen indulnak a helyi járatok, melyekkel a Piazzale Romaig 
jutunk, ahonnan sétálva vagy vaporettoval érhetjük el a Szent Márk teret. 
A helyi ATVO járatra a jegyet mindenki Jesoloban az autóbuszpályaudvar pénz-
tárában vásárolja meg, idegenvezetőnk segít. Csak oda-vissza jegy 7,50 Euro, 

de vásárolhatunk 22 Euros jegyet is, mely az oda-vissza ATVO buszjegy ár mel-
lett korlátlan vaporetto használatot is tartalmaz. A vaporettokkal Muranoba, 
Buranoba is kirándulást tehetünk. 
Idegenvezetőnk a helyi buszjárattal elkíséri a csoportot a Piazzale Romaig, in-
nen szabadprogram. Részt veszünk a Velencei Karnevál forgatagában. Február 
1-3. hétvége a Karnevál nyitó hétvégéje! Mindig fantasztikus hangulat szokott 
lenni. A helyi járatokkal mindenki egyénileg jön vissza Jesoloba a buszpálya-
udvarra. Idegenvezetőnk megmutatja még induláskor, hogy hol parkol az au-
tóbuszunk. 22:00 órakor találkozunk az autóbusznál, visszaindulás 22:30-23:00 
között. Folyamatos éjszakai utazás.
3. nap: A forgalmi és időjárási viszonyoktól függően visszaérkezés Budapestre 
a délelőtti órákban.

TÖbbnaPOS VÁROSLÁTOGaTÁSOK
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TISZTELETTEL ÜDVÖZLÖM!

Németh Zsigmond vagyok, zenész-hangulat felelős. 40 éve vagyok a zenei pályán, ezen idő-
szak alatt volt szerencsém több nyugat-európai országban és az USA-ban is dolgozni. Minden 
korosztály zenei ízlését kielégítő, színvonalas repertoárral állok kedves megrendelőim rendel-
kezésére. Számomra nagyon fontos a megrendelő elképzeléseinek és kívánságainak teljes körű 
kiszolgálása. Műsoromban megtalálhatók a hazai előadók slágerei mellett a külföldi előadók 
népszerű, örökzöld melódiái is. Minden zenei műfajt játszom, legyen az pop, rock, disco, latinos 
dallamok vagy keringő, polka és akár mulatós zene. Zenei repertoáromból egy kis ízelíthetőt 
kaphatnak mind a Silversong, mind a Ken-Edi Travel honlapján. Én játszom a Ken-Edi Travel 
zenés rendezvényein is, így ezeken a programokon személyesen is meghallgathatják az álta-
lam játszott dalokat. Általában egyedül játszom, de kérésre kitűnő zenészekkel, énekesnővel is 
bővíthető a zenekar.

Korrekt ár, megbízhatóság, színvonal – ezt ajánlom megrendelőimnek.

Mottóm: A MUNKA A SZÓRAKOZÁSOM!

Minden rendezvény más és más, az árat mindig a megrendelővel történt megbeszélést köve-
tően alakítjuk ki, az alábbi ártáblázat tájékoztatásul szolgál.

Tisztelettel várom megkeresésüket!

Németh Zsigmond, Tel.: 06 20/995-3582

Óraszám 1 fő 2 fős zenekar 3 fős zenekar
1-4 óra 40000 Ft 60000 Ft 80000 Ft

5 óra 45000 Ft 65000 Ft 85000 Ft
6 óra 50000 Ft 70000 Ft 90000 Ft
7 óra 55000 Ft 75000 Ft 95000 Ft
8 óra 60000 Ft 80000 Ft 100000 Ft

10 óra 70000 Ft 90000 Ft 110000 Ft
12 óra 90000 Ft 110000 Ft 130000 Ft
Esküvő 120000 Ft 140000 Ft 160000 Ft

Az árak nettó árak, nem tartalmazzák a közlekedési költ-
séget a rendezvény helyszínére és vissza.

Budapest és 
Pest megye

Budapesttől 
200 km-ig

Budapesttől 
200 km felett

személygépkocsival ingyenes 20000 Ft 30000 Ft
minibusszal 20000 Ft 40000 Ft 60000 Ft

Az árak nettó árak.

KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGEK

CÉGES RENDEZVÉNYRE, ESKÜVŐRE VAGY EGY 
jó bULIRa ZEnEKaRT KERES?
FOnTOS ÖnnEK a jó HanGULaT,  
a SZÍnVOnaLaS ZEnE?

www.silversong.hu

www.silversong.hu
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy rövid pihenővel Szlovákiába, Párkányba. A párkányi Kö-
zépkori parasztétteremben a tőle megszokott jó hangulatú zenével vár minket 
Németh Zsigmond (Silversong), ő szolgáltatja az élőzenét az este folyamán.

Érkezéskor egy KÖZÉPKORI TÉLŰZŐ PARASZT KOKTÉLLAL köszöntenek minket 
és kezdetét veszi a vidám farsangi mulatság.

Kb. 18:00 órakor felszolgálják a MONTENEGRÓI BŐSÉGTÁL vacsorát, amely az 
alábbi finomságokból áll:
Személyenként 3 szelet sertéshús fűszeres, reszelt burgonyás bundában bur-
gonyarögökkel, zöldséggel, két gombaspízzel megtűzdelve. A vacsorához sze-
mélyenként 2 dl bort és szódát kapunk. Vacsora után sós süteményt tesznek 
ki az asztalokra.

Farsangi mulatságunkat tüzes hastánc-show műsorral folytatjuk. A hastánc-
show valóban tüzes lesz! A hastánc-show után Németh Zsigmond ismét ferge-
teges hangulatot teremt, folytatódik a zene, táncolhatunk, szórakozhatunk. 
Kb. 21:00 órakor hazaindulunk. A forgalmi viszonyoktól függően érkezés  
Budapestre kb. 22:15-kor.

KÖZÉPKORI FaRSanGI MULaTSÁG PÁRKÁnYban

VIDÁM, ZEnÉS, SZóRaKOZTaTó PROGRaMOK
Utazás: busszal, csoportkísérővel
Időtartam: egy este
Ellátás: bőséges vacsora
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú személyi igazolvány

Felszállási helyek:
14:00 Bp. Népliget, Planetárium főbejárata előtt
14:30 Bp. III. Flórián tér, K&H Bank előtt

Időpontok: február 17., 23.

Részvételi díj: 5900 Ft / fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, csoportkísérővel, induláskor egy pohár pezsgő, 
az étteremben üdvözlő koktél, bőségtál vacsora, sós sütemény, személyenként 2 dl bor, szóda, tüzes 
hastánc-show, az este folyamán színvonalas élőzene (tánczene), táncolási lehetőség
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Autóbuszunkkal Esztergomba utazunk, ahol rövid gyalogos városnézés 
keretében ismerkedünk a nevezetességekkel. Ezt követően autóbuszunk a 
Mária Valéria híd lábához viszi utasainkat. Itt leszállunk a buszról és átsétálunk 
a hídon Párkányba. (aki nem szeretne sétálni, autóbuszunkkal is átmehet a hí-
don). Párkányban az autóbusznál üdvözlő itallal várjuk a sétából megérkező 
utasainkat.

Kb. 12:00 órakor indulunk Dunabogdányba a Forgó Étterembe, ahol ízletes 
libaebédet szolgálnak fel. Libalevest, libasültet hagymás burgonyával, párolt 
káposztával és süteményt kapunk. Az étterem szlogenje: „Nagy és finom” . 
Tanusíthatjuk, ez valóban így van!

A bőséges ebéd után kezdődik a zene, tánc! Színvonalas élőzenére táncolha-
tunk, szórakozhatunk. A tánczenét Németh Zsigmond (Silversong) szolgáltatja. 
Minden zenés programunkon nagy sikere van!

A délutánt show-műsor színesíti, mely után folytatódik a zene, tánc.

Visszaindulás kb. 18:00 órakor, érkezés Budapestre kb. 19:30-kor.

MÁRTOn naPI LIbanaP

VIDÁM, ZEnÉS, SZóRaKOZTaTó PROGRaMOK
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási helyek:
07:45 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:15 III. ker., Flórián tér, K&H Bank előtt

Időpontok: november 16, 17.

Részvételi díj: 6490 Ft/fő
Gyerek 14 éves korig: 5990 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, rövid esztergomi városnézés, 
háromfogásos libaebéd, műsor, élőzene, táncolási lehetőség
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Autóbuszunkkal Esztergomba utazunk, ahol rövid gyalogos városnézés kere-
tében ismerkedünk a nevezetességekkel. Ezt követően autóbuszunk a Mária 
Valéria híd lábához viszi utasainkat. Itt leszállunk a buszról és átsétálunk a hí-
don Párkányba. (aki nem szeretne sétálni, autóbuszunkkal is átmehet a hídon). 
Párkányban az autóbusznál üdvözlő itallal várjuk a sétából megérkező utasa-
inkat.

Kb. 12:00 órakor indulunk Dunabogdányba a Forgó Étterembe, ahol ízletes 
DISZNÓTOROST szolgálnak fel. Orja leves, májas hurka, véres hurka, kolbász, sült 
hút, hagymás burgonya, párolt káposzta és sütemény lesz a bőséges ebédünk. 
Az étterem szlogenje: „Nagy és finom” Tanusíthatjuk, ez valóban így van!

A bőséges ebéd után kezdődik a zene, tánc! Színvonalas élőzenére táncolha-
tunk, szórakozhatunk. A tánczenét Németh Zsigmond (Silversong) szolgáltat-
ja. Minden zenés programunkon nagy sikere van!

A délutánt show-műsor színesíti. Tekintettel arra, hogy több utasunk a libanapi 
és a disznótoros programon is részt szokott venni, a két program műsora nem 
lesz azonos. A műsor után folytatódik a zene, tánc. 

Visszaindulás kb. 18:00 órakor, érkezés Budapestre kb. 19:30-kor.

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási helyek:
07:45 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:15 III. ker., Flórián tér, K&H Bank előtt

Időpontok: november 30., december 1.
Részvételi díj: 6190 Ft/fő
Gyerek 14 éves korig: 5690 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, rövid esztergomi városnézés, 
háromfogásos disznótoros ebéd, műsor, élőzene, táncolási lehetőség.

anDRÁS naPI DISZnóTOROS

VIDÁM, ZEnÉS, SZóRaKOZTaTó PROGRaMOK
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Szabadkára a délelőtti órákban. Szabadkán gyalogos városnézés 
keretében helyi vezetővel nézzük meg a belváros nevezetességeit.

Szabadkai városnézésünk után szinte visszautazunk az időben, mikor meg-
érkezünk Noszára a Ludasi-tó partján fekvő Róka tanyára. A tanya a XIX. szá-
zadban épült és annak jeleit ma is magán viseli. Nemcsak külsőségeiben, de a 
berendezési tárgyaiban is visszaköszön a nagy magyar rónaságban élők akkori 
életvitele. 
Ebédünk hideg előételként hamisítatlan alföldi gazdatállal kezdődik, 
majd főfogásként kemencében sült töltött csirkét kapunk. Befejezésként a 
kemencéből melegen tálalt édes lepényt szolgálnak fel nekünk. Ebéd után 
megismerkedhetünk a tanya állatvilágával is. Karola, Ödön, Gazsi, Manó igazán 
barátságosak! Természetesen nem maradhat el a tanya szakértő bemutatása 
sem a tulajdonos által. A tanyán házilag készült finomságokat is vásárolhatunk. 
(lekvár, likőr, pálinka stb.) Dínárral tudunk fizetni!

Az ebédidő után autóbuszunkkal továbbutazunk. Megtekintjük Palicsot, 
Szerbia legszebb üdülőhelyét. Sétálhatunk a tóparton, gyönyörködhetünk a 
táj szépségeiben és a mesebeli kastélyokat idéző szecessziós épületekben. 

Visszaindulás Palicsról kb. 17:00-17:30-kor, visszaérkezés a határon való vára-
kozástól és a forgalmi viszonyoktól függően kb. 22:00 órakor.

SZOMSZÉDOLÁS SZERbIÁban
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány
Szerbia hivatalos fizetőeszköze: Szerb Dínár

Felszállási lehetőségek:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 20., június 15., augusztus 31., október 5.

Részvételi díj: 5990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

SZabaDKa - nOSZa - PaLICS 

1 naP
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány
Szerbia hivatalos fizetőeszköze: SZERB DÍNÁR

Felszállási helyek:
05:45 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: március 16., május 25., július 6., szeptember 14., november 9., december 7.

Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

SZOMSZÉDOLÁS SZERbIÁban

a SZabaDKaI PIaC ÉS a SZECESSZIóS bELVÁROS

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 30 perces pihenővel Szabadkáig. Érkezés a 
délelőtti órákban a magyarok körében is igen népszerű, nagy területen 
elhelyezkedő szabadkai piacra, ahol szinte minden megvásárolható igen olcsó 
áron. A piacon Forinttal is fizethetünk. (a belvárosban nem!). A piacon érdemes 
Dínárt váltani, ha nem vittünk magunkkal, mert a belvárosban nem lesz rá 
lehetőség.

A piacon szabadprogram, majd autóbuszunkkal indulunk Szabadka 
belvárosába, ahol idegenvezetővel megtekinthetjük Szabadka szecessziós 
nevezetességeit. A Ferencesek terén szimbolikus erővel ötvöződik a régi és 
az új. Megnézzük a gyönyörű szecessziós épületeket, szökőkutakat, melyek a 
város szecessziós épületeit díszítő kerámiákhoz és díszcserepekhez hasonlóan 
Zsolnay kerámiából épültek. Végigsétálhatunk a Korzón, mely az egykori 
kereskedők útján létesült főutca. Kétoldalt különböző stílusú épületek ékesítik, 
a neoreneszánsz, klasszicista, eklektikus és szecessziós palotáktól egészen a 
modern építményekig.

Visszaindulás Szabadkáról kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól és a határon való várakozástól függően kb. 21:30-22:00 óra között 
Budapestre.

Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012. év)

össz. kb. 400 Szerb Dínár

Tájékoztató belépőjegy árak (2012. árak)
össz: kb. 400 Szerb Dínár
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes (lehetőleg plasztik kártyás) személyi igazolvány
Románia hivatalos fizetőeszköze: ROMÁN LEI

Felszállási hely:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: március 23., szeptember 29.

Részvételi díj: 5890 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5390 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

SZOMSZÉDOLÁS ROMÁnIÁban

SZECESSZIÓ A KŐRÖS PARTON – NAGYVÁRAD

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Nagyváradra a délelőtti órákban. Nagyvárad nagyvárosi jellegével, 
század eleji építészetével rengeteg látnivalót, történelmi emléket és egyedi 
hangulatot tartogat a látogatók számára. Nagyvárad utcáin sétálva számtalan 
szemet gyönyörködtető építészeti remekművet, díszes kapukat és erkélyeket, 
színes üvegablakokat fedezhetünk fel. A Monarchia városai közül mondhatni, 
itt alakult ki a legteljesebb szecessziós városkép. A római katolikus Püspöki 
Székesegyház Románia legnagyobb barokk temploma.
Váradolaszi központjában található az Állami Színház. 
Az Újváros központjában találjuk a Városháza, a Szent László templom,  
a Megyei Könyvtár épületét. Sétánk során a Holdas templom épületét is meg-
tekinthetjük.

Visszaindulás Nagyváradról kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes (lehetőleg plasztik kártyás) személyi igazolvány
Románia hivatalos fizetőeszköze: Román Lei

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:00 Kecskemét, Dunaföldvári út, Auchan parkoló

Időpontok: május 4., október 6.

Részvételi díj: 5990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Aradra a délelőtti órákban. Arad városát Erdély déli kapujának is 
nevezik. 
Aradon megnézzük az aradi vértanúk emlékművét, az emlékoszlopot, melyet 
a kivégzések helyén állítottak. Az emlékmű egyik oldalán a kivégzés dátuma,  
a másik három oldalon a tábornokok neve szerepel a kivégzés sorrendjében.  
Az építmény talapzatába, külön kis ládákban helyezték el 11 vértanú földi marad-
ványait. Aradi látogatásunk során séta közben a belváros nevezetességeivel is 
megismerkedünk.

Aradról Makóra, a hagyma városába utazunk. Itt az alföldi mezővárosok minden 
szépségével találkozhatunk. Makón több, Makovecz Imre tervező géniusz által 
tervezett épületet is találunk.

Visszaindulás Makóról kb. 17:00 órakor, érkezés a forgalmi viszonyoktól 
függően Budapestre kb. 21:00 órakor.

aRaD - MaKó

SZOMSZÉDOLÁS ROMÁnIÁban
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges az életkortól függetlenül:  
érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: HORVÁT KUNA

Felszállási helyek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI., Etele út 1., (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: május 1., október 23.

Részvételi díj: 5990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, oda-vissza, idegenvezetés

VaRaSD - CSÁKTORnYa

SZOMSZÉDOLÁS HORVÁTORSZÁGban

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Csáktornyára a délelőtti órákban. Csáktornya a Muraközben, a magyar 
határtól 25 km-re fekszik. A trianoni békeszerződésig Magyarországhoz tar-
tozott. Árnya park közepén, a sétáló utca végén áll a Zrínyi Vár, a Zrínyiek 
sasfészke. Zrínyi Miklós idejében még cölöphídon lehetett a várba jutni, a 
vizesárok azonban mára feltöltődött. A vár palota részében rendezték be a 
Muraközi Megyei Múzeumot. Itt látható Zrínyi Miklós sírfedele is.

Csáktornya után Varasdra utazunk. Varasd Európa egyik legszebb barokk 
városa. Jelentőségét igazolja, hogy az 1667-es tűzvészig Varasd volt Horvá-
tország fővárosa. Megérkezvén egy hangulatos séta keretében ismerkedünk 
Varasd nevezetességeivel, megnézzük az Erdődy várat.

Visszaindulás Varasdról kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól és a határon való várakozástól függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató belépőjegy árak: (2012. év)
Varasd kb. 70-80 HRK, Csáktornya kb. 15 HRK
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Tájékoztató belépőjegy árak: (2012. év)
Csokoládé Múzeum: 7 Euro (1,50 Euro levásárolható)

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp, Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: június 22., augusztus 31., november 23.

Részvételi díj: 5690 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5190 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, oda-vissza, idegenvezetés

bÉCS ÉS a HEInDL CSOKOLÁDÉMÚZEUM

SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott idő-
pontok szerint. Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Ausztriába a Heindl Csokoládémúzeumba a délelőtti órákban. A Cso-
koládémúzeumban filmvetítés keretén belül megismerkedünk a csokoládé-
gyártás folyamatával és történetével. A filmvetítés után körbesétálunk a múze-
umban, ahol ét-, tej- és fehércsokoládé szökőkutakból kóstolgathatjuk a finom 
csokoládét. Üvegfalon keresztül megnézhetjük a csokoládéműhelyt, majd 
finom csokibonbon kóstolót kapunk. Édes programunk végén csokoládévá-
sárlásra is lehetőség van, beválthatjuk a belépőjegyhez tartozó kuponunkat.

Autóbuszunkkal Bécs belvárosába utazunk, ahol egy rövid, informatív buszos 
városnézést tartunk.

Ezt követően Bécsben szabadprogram van, melynek során sétálhatunk a 
Mariahilffer Strassén, de gyalogosan ismerkedhetünk Bécs nevezetességeivel is.

Visszaindulás Bécsből kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 21:30-kor.

1 naP
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SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

bÉCSI OPERaHÁZ ÉS bÉCS VÁROSa Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: május 25., október 5.

Részvételi díj: 5490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Bécs belvárosába a délelőtti órákban. Autóbuszunkkal rövid, infor-
matív városnézést tartunk. Ezt követően a bécsi Operaházat látogatjuk meg. 
A Bécsi Állami Operaház a világ egyik legjelentősebb operaháza. Színvonalas, 
érdekes helyi vezetéssel megismerhetjük az Operaház pompás épületének 
történetét, betekinthetünk a kulisszák mögé. Az Operaház megtekintéséhez 
pontos csoportlétszámmal be kell jelentkezni, a helyi vezetést meg kell 
rendelni, így belépőjegy irodánkban vásárolandó meg. 

Az Operaház megtekintése után Bécs belvárosában szabadprogram keretében 
mindenki tetszés szerint sétálgathat, vásárolhat, nézelődhet.

Visszaindulás Bécsből kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 21:30-kor.

Tájékoztató belépőjegy ára: (2012. év) 
Csoportos Opera belépő 2300 Ft/fő
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Tájékoztató belépőjegy ktg. irodánkban fizetendő: 
Stephansdom 2500 Ft/fő, Kapucinusok 1300 Ft/fő 

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: március 23., október 23.
Részvételi díj: 5490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4990 Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

bÉCS ÉS HÍRES TEMPLOMaI

SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.
Bécs városába kb. 10:00-10:30 órakor érkezünk. Látogatásunkat egy rövid autó-
buszos városnézéssel kezdjük. Ezután látogatjuk meg a bécsi Stephansdom-ot 
vagy Szent István Székesegyházat, mely az első keresztény vértanúnak szentelt 
székesegyház. A keletre tájolt templom méretei lenyűgözőek, hossza 101 m, 
belmagassága 28 m. Külső díszei közül kiemelkedik a helyiek által csak Steffl-
nek nevezett torony a maga 137 méterével. Bécs legnagyobb harangja is itt 
található a kisebbik toronyban. Ezt I. Lipót császár parancsára 180 török ágyú-
ból öntötték ki. 
Másik templom, amelyet meglátogatunk, a Kapucinusok temploma. Itt őrzik 
a templom kriptájában a Habsburg 138 leszármazottjának maradványait, így 
Habsburg Ottó maradványait is. 1633. óta temetnek ide, a kriptában 12 császár, 
19 császárné és 146 nemes lelt végső nyughelyet. Többek közt itt látható Mária 
Terézia, I. Ferenc József és Sissy szarkofágja is.
A két templom meglátogatása után szabadprogram Bécs városában.
Visszaindulás Bécsből kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

1 naP
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1., Fehérvári-Etele út sarok

Időpontok: március 15., április 20., július 6., szeptember 21., november 9.

Részvételi díj: 5790 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5290 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel

bÉCS - SCHÖnbRUnn

SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínek szerint megadott időpontokba. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel Bécs belvárosáig. 

Érkezés Bécsbe a forgalomtól függően a délelőtti órákban. Buszos városnézés 
keretében megismerkedünk a belváros nevezetességeivel (Hadügyminiszté-
rium, Postatakarékpénztár, az Iparművészeti, Szépművészeti, Természetrajzi 
Múzeum, Stadtpark, Operaház épülete, Volkstheater, Mária Terézia-tér, Parla-
ment, Városháza, Burgtheater, egyetem, Fogadalmi Templom, Tőzsdepalota).  
A buszos városnézés után szabadprogram keretében élvezhetjük a császárvá-
ros hangulatát.

Kb. 13:00 órakor autóbuszunkkal indulunk a Schönbrunni Kastélyhoz. A kas-
tély szobáit fülhallgatós magyar nyelvű idegenvezetéssel tekinthetjük meg. 
A fülhallgatós idegenvezetést a belépőjegy ára tartalmazza. A kastély belépő 
irodánkban megvásárolható.

Tervezett visszaindulás a Schönbrunni Kastélytól kb. 17:00 órakor, érkezés 
Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:30-kor.

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg. irodánkban fizetendő: 
GRAND Tour felnőtt (kb. 50 perc) 4400 Ft/fő GRAND Tour gyerek 3100 Ft
IMPERIAL Tour felnőtt (kb. 30 perc) 3400 Ft/fő IMPERIAL Tour gyerek 2400 Ft/fő
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Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012. év)
Seegrotte kb. 9 Euro
Heiligenkreutz kb. 7 Euro

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: június 23., szeptember 28.

Részvételi díj: 5690 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5190 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

SEEGROTTEI TaVaS baRLanG - HEILIGEnKREUTZ

SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás rövid pihenővel Hinterbrühlbe, Európa legnagyobb föld-
alatti tavához. Az 1912-ben keletkezett tó több mint 20 millió liter vizet tartal-
maz. A Seegrottet eddig több mint 10 millió turista kereste fel.
A II. Világháború idején repülőgépgyárként működött. Itt készült el a világ első 
sugárhajtású repülőgépe a HE162. A tavat motorcsónakkal járjuk be.

Utunk következő állomása Heiligenkreutz, ahol a híres apátságot látogatjuk 
meg.

Visszaindulás Heiligenkreutz-ból 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

1 naP
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SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

MaRIaZELL Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: március 31., szeptember 14.
Részvételi díj: 6990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 6490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás két rövid pihenővel Mariazellbe. Érkezés után megláto-
gatjuk a több mint 850 éve ismert szent helyet, a búcsújáró templomot. Mai 
formájának kialakítása 1644-ben kezdődött és 1907-re emelkedett pápai bazi-
likai címre. Látogatásunk során megtekinthetjük a híres betlehemet és magyar 
emlékként Midszenthy bíboros sírját. A szent hely fontosságát mi sem jellemzi 
jobban, mint hogy évente egymillió ember látogat el ide. 

A templom meglátogatása után lehetőségünk nyílik a közeli Bürgeralpe 1267 
méter magas csúcsára feljutni. A városka központjából indul a kabinos fel-
vonó.

Visszaindulás kb. 16:00 órakor, érkezés a forgalmi viszonyoktól függően Buda-
pestre kb. 22:00 órakor.

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012.)
Kb. 15 Euro

www.keneditravel.hu 

94



Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012.)
Fraknó Vára csoportos kombinált belépő  
(Várvezetés-Fegyvertár-Kincstár) 4500 Ft

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp, Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: május 18., szeptember 8.

Részvételi díj: 5490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4990 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, oda-vissza, idegenvezetés

FRaKnó VÁRa – SOPROn 

SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Érkezés a burgerlandi Fraknó várához a forgalomtól függően a délelőtti órák-
ban. Meglátogatjuk Fraknó várát színvonalas, helyi vezetéssel. Tekintettel 
arra, hogy a választott belépőjegyeket előre pontos létszámmal meg kell 
rendelni, így a belépőjegyeket foglaláskor kell megvásárolni.

Fraknó Várának megtekintése után autóbuszunkkal folytatjuk utunkat Sop-
ronba, ahol gyalogos városnézés keretében idegenvezetőnkkel megtekintjük 
a város főbb nevezetességeit, de szabadprogramra is lehetőség van. Sopron 
belső városrészének kanyargós utcái, műemlékei, középületei egyedülálló 
művészeti egységet alkotnak.

Visszaindulás Sopronból kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 21:30-kor.

1 naP
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI., Etele út 1., (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: április 7., szeptember 7.

Részvételi díj: 5490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4990 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel

SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott idő-
pontok szerint. Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel. Érkezés 
Léka Várához a délelőtti órákban.
Léka Vára Közép-Burgenland egyik legszebb vára. A XIII. sz. elején a német 
betörések ellen épült vár a nyugati határvidék első kővára volt. 
A jegyeket előre meg kell rendelnünk, így a csoportos belépőjegy fogla-
láskor irodánkban fizetendő.

Ezt követően autóbuszunkkal Kőszegre utazunk. Idegenvezetőnkkel sétálva 
megtekintjük Kőszeg főbb nevezetességeit. Megtekintésre ajánljuk a Fő-teret 
a Jézus Szíve templommal és a Szentháromság-oszloppal, a Batthány-ház, a 
régi Városháza, a Szent Imre és Szent Jakab templom épületeit. 
Visszaindulás Kőszegről kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 20:30 órakor.

LÉKA VÁRA - KŐSZEG

1 naP

Tájékoztató belépőjegy árak: (2012.)
Léka Vára 2800 Ft, gyerek 18 éves korig/nyugdíjas 2100 Ft
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI., Etele út 1., (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: május 4., október 6.
Részvételi díj: 5490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4990 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza idegenvezetővel

SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínek szerint megadott időpontokban. 
Folyamatos utazást egy db kb. 20-30 perces pihenővel . Érkezés a forgalomtól 
függően Eisenstadtba kb. 10:30-kor.

Eisenstadt egykoron az Esterházy hercegek rezidenciája volt. Az udvari élet 
nyomai és Joseph Haydn öröksége mind a mai napig felfedezhető a városban. 
Eisenstadt legkiemelkedőbb látnivalója az Esterházy Kastély, melynek nemcsak 
az épülete, de a parkja is gyönyörű! Az Esterházy Kastély legszebb termeit és 
a gyönyörű Hercegnőlakosztályt vezetéssel tekintjük meg. A kombinált cso-
portos kastélybelépőt irodánkban kell befizetni, mert pontos létszámmal 
előzetes bejelentkezés, belépőjegy rendelés szükséges.

Eisenstadti programunk után folytatjuk utunkat az Esterházyak nyomában, 
autóbuszunkkal Fertődre utazunk. Itt megtekintjük Magyarország egyik leg-
szebb kastély együttesét, melynek építése szintén az Esterházyak nevéhez 
kapcsolódik.

Tervezett visszaindulás Fertődről kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forga-
lomtól függően kb. 20:30-kor.

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Esterházy kastély + Hercegnő lakosztály kombinált belépő:  
4500 Ft (irodánkban!) 
Fertőd: 1000-2000 Ft

EISENSTADT-FERTŐD
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Bécs városába a forgalomtól függően a délelőtti órákban. Autóbusza-
ink Bécsben a Mariahilffer Strasse és a Gürtel sarkánál állnak meg. Bécsben 
szabadprogram van. Sétálhatunk a karácsonyi díszben pompázó Mariahilffer 
Strassén, vásárolgathatunk és elvegyülhetünk a karácsonyi forgatagban a bécsi 
Városháza előtt hagyományosan megrendezésre kerülő gyönyörű ádventi 
vásárban. Ihatunk forralt bort, puncsot, ehetünk különféle finomságokat, sült 
gesztenyét. 

Eltölthetünk egy kellemes napot Bécsben.

Visszaindulás Bécsből kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 22:00 órakor.

Utazás: busszal, csoportkísérővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI., Etele út 1., (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: november 30., december 6., 13. december 7., 14.
Részvételi díj:  4990 Ft/fő 5690 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő 5190 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, oda-vissza, a buszon csoportkísérővel

ÁDVEnT bÉCSbEn 

SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

1 naP
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SZOMSZÉDOLÁS aUSZTRIÁban 

ÁDVEnT bÉCSbEn ÉS SCHÖnbRUnnbanUtazás: busszal, csoportkísérővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási helyek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: december 7., 14.
Részvételi díj: 5790 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5290 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, oda-vissza, csoportkísérővel

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Bécs városába a forgalomtól függően a délelőtti órákban. Autóbu-
szaink Bécsben a Mariahilffer Strasse és a Gürtel sarkánál állnak meg. Bécs-
ben szabadprogram keretében sétálhatunk a karácsonyi díszben pompázó 
Mariahilffer Strassén, vásárolgathatunk és elvegyülhetünk a karácsonyi for-
gatagban. Kb. 14:30-kor autóbuszunkkal a Mariahillffer St. és a Gürtel sarkáról 
indulunk a Schönbrunni Kastélyhoz.

A Kastély díszudvarán hagyományosan megrendezésre kerülő karácsonyi 
vásár olyan, mintha visszacsöppennénk egy kicsit a Monarchia idejébe. Hagyo-
mányos játékokat, gyönyörű karácsonyfadíszeket, kézzel készített kerámiákat, 
gyertyákat vásárolhatunk a kertben felállított standoknál. Igazi bécsi speciali-
tásokat is kóstolhatunk, szomjunkat alkoholos és alkoholmentes puncskreáci-
ókkal, forralt borral olthatjuk. A Schönbrunni Kastély ádventkor is gyönyörű! 
Ha valaki nemcsak a díszkertben megrendezett karácsonyi vásári forgatagban 
szeretne elvegyülni, hanem kulturális programra is vágyik, a helyszínen belé-
pőt vásárolhat a Kastélyba és megtekintheti a Kastély szobáit is.

Visszaindulás a Schönbrunni Kastélytól kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre  
a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

1 naP
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SZOMSZÉDOLÁS CSEHORSZÁGban

MORVaORSZÁGI KaSTÉLYOK

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Csehország hivatalos fizetőeszköze: CZK

Felszállási lehetőségek:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:30 Győr, Arrabona pihenőhely

Időpontok: május 5., október 13.

Részvételi díj: 6990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 6490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012.)
Össz. kb. 600 CZK
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PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos 
utazás két rövid pihenővel Lednicébe. A varázslatos környezetben lévő csoda-
szép lednicei kastély eredetileg gótikus várnak épült, 1222-ben említik először, 
de jelenlegi formáját 1846-1858 között nyerte el. A romantikus, neo-gótikus 
képbe jól illik az itt helyet foglaló Mezőgazdasági Múzeumban látható páratlan 
mamut fej.

Utunk következő állomása a Valticei Kastély, amit a XII. században ala-
pított várra építettek fel először reneszánsz, később barokk stílusban.  
A lichtensteinek a két kastély környékéből az évszázadok során egységes táj-
egységet alakítottak ki. A Lednice-Valtice együttes a XIX. században kapta 
végső romantikus formáját. 

Visszaindulás kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 22:00 órakor.

SZOMSZÉDOLÁS CSEHORSZÁGban

MORVaORSZÁGI KaSTÉLYOK
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel. Érkezés Pozsonyba  
a délelőtti órákban.

Pozsonyban helyi idegenvezetővel kb. 2 órás gyalogos városnézés keretében 
megtekintjük Pozsony nevezetességeit. 

Pozsonyi programunk után Nagyszombatra utazunk. Gyalogos városnézés 
keretében megtekintjük a Szent Miklós Bazilika, a Pázmány Egyetem, a Szemi-
nárium Gimnázium, a Városháza épületét, sétálunk a Szentháromság téren.

Visszaindulás Nagyszombatról 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: június 23.

Részvételi díj: 5390 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4890 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

POZSOnY - naGYSZOMbaT

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012. év) 
Kb. 5 Euro

1 naP
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SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012. év) 
Kb. 7 Euro

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: május 26., szeptember 1.

Részvételi díj: 5490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4990 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel. Érkezés Pozsonyba a 
délelőtti órákban.

Pozsonyban helyi idegenvezetővel kb. 2 órás gyalogos városnézés keretében 
megtekintjük Pozsony nevezetességeit. 

Pozsonyi programunk után Vöröskő várát látogatjuk meg, mely a Kis-Kárpátok 
legszebb vára. Az eredeti XIII. sz-i vár helyén a XVI. sz-ben Fuggerek hatalmas 
erődítményrendszert építettek ki. A maga idejében ez a világon a legmoder-
nebbnek és a legerősebbnek számított. 1583-tól egészen 1945-ig a Pálfiak 
lakták a várat, eközben folyamatosan szépítették és a kultúra reprezentációs 
székhelyévé emelték. Kimagaslóan gazdag stukkó-, és freskódíszítése van. Ma 
múzeum üzemel a várban. 

Visszaindulás 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól 
függően kb. 21:00 órakor.

1 naP

POZSONY ÉS VÖRÖSKŐ VÁRA
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel. Érkezés Dévény várához 
a forgalmi viszonyoktól függően kb. 10:00 órakor. A Duna és a Morva összefo-
lyásánál álló vár műemlékei egészen a IV. sz-ig kalauzolnak minket vissza. Meg-
csodálhatunk XV-XVI. sz-i gótikus és reneszánsz palotákat is. A vár különleges 
nevezetessége a karcsú Apáca- vagy Kisasszonytorony. Mégis a vár egyik leg-
nagyobb erénye a fekvése és az ehhez tartozó gyönyörű panoramikus kilátás a 
környékre. Dévény ma Szlovákia legfontosabb vizikapuja.

Utunkat a déli órákban folytatjuk Pozsonyba. Ahol a délután folyamán helyi 
idegenvezetővel kb. 2 órás gyalogos városnézés keretében megtekintjük 
Pozsony nevezetességeit. 

Visszaindulás 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól 
függően kb. 21:00 órakor.

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: április 21., október 12.
Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

POZSOnY ÉS DÉVÉnY VÁRa

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012. év) 
Kb. 5 Euro

1 naP
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SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási helyek:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 28., június 22., szeptember 15., november 10.

Részvételi díj: 4490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 3990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Zebegénybe a délelőtti órákban. Zebegényi sétánk során megtekin-
tésre ajánljuk a Kós Károly és Jánszky Béla által tervezett római katolikus temp-
lomot, a Hajózástörténeti Múzeumot.

Zebegényi programunk után Nagybörzsönybe utazunk. Nagybörzsöny látni-
valókban gazdag település. Megtekintjük a Bányász templomot, a muzeális 
erdei kisvasutat.

Ezután Sahyra utazunk, ahol elfogyasztjuk háromfogásos ebédünket. Húsle-
vest kapunk, a főételt kétféle ételből választhatjuk ki: sajttal, sonkával, szalon-
nával töltött sertéscomb bojtár módra bundában sütve pirított burgonyával, 
vagy zöldséges csirkemell burgonyakrokettel és párolt rizzsel.

VEGETÁRIÁNUS FŐÉTEL: juhtúrós sztrapacska (szalonna nélkül) A vegetáriánus 
főétel igényt foglaláskor jelezni kell!

Desszertként gundel palacsintát kapunk.

Ebéd után Nógrádba megyünk, ahol megtekintjük a Nógrádi Várat. Nógrád 
vára - a magyar történelem ezeréves néma tanúja – öregtornyának messziről 
látható csonkjával várja a távoli múltra kíváncsi látogatókat.

Visszaindulás kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 20:00 órakor.

ZEbEGÉnY - naGYbÖRZSÖnY - SaHY - nóGRÁD

1 naP
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás rövid pihenővel.

Utunk első állomása Kistapolcsány. A hely büszkesége az Angol Park és a klasz-
szicista kastély és régi várkastély. A gróf Keglevich János által építtetett klasz-
szicista épületszárny Felvidék egyik legszebb és legtisztább építészeti remeke. 
A kastély a Habsburgok nyári rezidenciája is volt, de az I. Világháború után 
már elnöki nyaralójaként is szolgált T.G. Masariknak, a Cseh Köztársaság első 
elnökének. Ma múzeum működik a klasszicista épületszárnyban. Itt megcso-
dálhatjuk a 14 ezer kötetes könyvtárat, gyönyörű festményeket, bútorzatot és 
az egyedülálló kerámia és porcelán gyűjteményt. 

Ezután továbbutazunk Nyitrára, mely Szlovákia negyedik legnagyobb városa. 
A kódexek már Szent István korában (1006.) említik a települést, melynek név-
adója a Nyitra folyó. Városi sétánk során megismerkedünk a Várnegyeddel és 
az Alsó városrésszel. Itt található többek közt a Szent Emerám Székesegyház, 
Szlovákia legrégibb szobrával, a Püspöki Székesegyház, a Püspöki Palota, a Vár-
megyeháza, a Nagyszeminárium, a Szent Mihály és a Szent Vince templom is. 

Visszaindulás 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 22:00 órakor.

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: április 27., október 26.
Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

nYITRa - KISTaPOLCSÁnY

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012. év) 
Kb. 6 Euro

1 naP
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás rövid pihenővel.

Utunk első állomása Malonya, ahová kb. 10:00 órára érkezünk a forgalmi viszo-
nyoktól függően. 

Itt megtekintjük a „virágos grófnak” is nevezett Ambrózy gróf által alapított 
csodálatos botanikus kertet. A kert állandó látványossága a tengeri óriás fenyő, 
de kirándulásunk idején borul virágba a park, melynek kiemelkedő színfoltja a 
rododentron, melynek ez a kert a legészakibb helye, ahol még virágzik. A park-
ban tett sétánk során megtekintjük az 1894-ben emelt jellegzetes tornyot is.

Ezután továbbutazunk Nyitrára, mely Szlovákia negyedik legnagyobb városa. 
A kódexek már Szent István korában (1006.) említik a települést, melynek név-
adója a Nyitra folyó. Városi sétánk során megismerkedünk a Várnegyeddel és 
az Alsó városrésszel. Itt található többek közt a Szent Emerám templom, Szlo-
vákia legrégibb szobrával, a Püspöki Székesegyház, a Püspöki Palota, a Várme-
gyeháza, a Nagyszeminárium, a Szent Mihály és a Szent Vince templom is. 

Visszaindulás 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 22:00 órakor.

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012. év) 
Kb. 6 Euro

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: május 26., szeptember 14.

Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

nYITRa - MaLOnYa

1 naP
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PROGRAM: Indulás Budapestről 08:00 órakor. Programunkat Bényben kezd-
jük. Bény neve már István kriály korában ismert volt. Látogatást teszünk a két-
tornyú premonteri apátsági templomban. A templom mellett egy 12. századi 
román stílusú körkápolna is található.

Bény után Párkányba utazunk, ahol kb. 1 órás szabadprogram keretében sé-
tálgathatunk, igény szerint vásárolhatunk. A szabadidő után elsétálunk egy 
középkori parasztétterembe, ahol kétfogásos ebéddel várnak minket. Ebédre 
az alábbi finomságokat szolgálják fel nekünk:

Húsleves, párkányi húsgombócok spéci öntettel, körettel.

Ebéd után folytatjuk utazásunkat és Ipolyszalkára érkezünk a Tájházba, ahol 
üdvözlő itallal kínálnak és eszünk egy kemencében sült ízletes édes lepényt.  
Megnézzük a Tájházat, mesélnek nekünk a Tájház történetéről, a benne lévő 
berendezésekről.

Ipolyszalkát elhagyva Márianosztrára utazunk. Itt megtekintjük a híres Kegy-
templomot.

Visszaindulás kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyok-
tól függően kb. 19:00 órakor.

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási helyek:
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: március 30., június 2., szeptember 1.
Részvételi díj: 4790 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4290 Ft/fő 

AKCIÓS IDŐPONT REZSI ÁRON: november 23. 3790 Ft/fő  
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kétfogásos ebéd, a Tájházban 
üdvözlő ital és kemencében sült édes lepény, Tájház belépő

bÉnY - PÁRKÁnY - IPOLYSZaLKa - MÁRIanOSZTRa

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn - IPOLYMEnTI KISKÖRÚT

Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012. év) 
Kb. 6 Euro

1 naP
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PROGRAM: Indulás Budapestről 07:00 órakor. Folyamatos utazás egy rövid 
pihenővel. Programunkat Borfőn kezdjük a szikla lakóhelyek megtekintésével. 
Ezek a szikla lakóhelyek Szlovákia egész területének egyedülálló jelenségei.  
A XVIII., XX. század közötti időkből származnak. Néhányat a mai napig lakó-
helyként használnak. Kőfaragó eszközök, népi bútorok, fazekas termékek, 
mind-mind a lakóhelyi hagyományokat mutatják be. A 142. sz. alatti udvarnak 
az Europa Nostra nemzetközi kitüntetést adományozták.

A borfői sziklába vájt lakóhelyek megtekintése után Zselízre utazunk, ahol már 
vár minket helyi vezetőnk, Polka Pál történész. Vezetésével megtekintjük Zselíz 
legfőbb nevezetességeit. Városnézésünk után egy színvonalas helyi étterem-
ben háromfogásos ebéddel várnak minket. 

Húslevest, Schubert szeletet (bundában sült sertés szelet sajttal, sonkával 
kemencében sütve), és kemencében sült édes lepényt szolgálnak fel nekünk. 

Ebéd után átsétálunk a Schubert Múzeumba, ahol Polka Úr igen színvonala-
san és érdekfeszítően mesél a múzeumban kiállított tárgyakról, Schubertról, az 
Esterházyakról és Zselíz történetéről. Megtekinthetjük a szobát, ahol Schubert 

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn - KISKÖRÚT a GaRaM MEnTÉn

Tájékoztató belépőjegy ktg. (2012. év) 
Kb. 5 Euro

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási helyek:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 20., július 7., október 12.
Részvételi díj: 4990 Ft/fő 
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő
AKCIÓS IDŐPONT, REZSI ÁRON: november 24. 3990 Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, háromfogásos ebéd

BORFŐ - ZSELíZ - OROSZKA

1 naP

alkotott, láthajtuk és megérinthetjük a Schubert szobájából való kályha egy 
darabját is.

Zselízi programunk után Oroszkára utazunk. Úticélunk a Hadi Múzeum és 
Panoptikum, amely Szlovákia legnagyobb magángyűjteménye. A múzeum 
udvarára lépve a házigazdák célzóvízzel várják a látogatókat. A 700 m2 kiter-
jedésű, hatalmas pajtából és melléképületekből kialakított múzeumhoz egy 
nagy udvar is tartozik. Itt található többek között a Mária Valéria híd eredeti 
vaskorlátjának egy darabja is. A magángyűjtemény tulajdonosa Zakovic László 
tízévesen kezdte gyűjteni a II. Világháborúval kapcsolatos tárgyi emlékeket. 

Gyűjteménye minden darabját személyes ismertség által szerezte. A látoga-
tókat személyesen Zakovic Úr vezeti körbe és lelkesen, érdekfeszítően mesél 
a nem mindennapi gyűjteményről, a kiállított tárgyakról és a Panoptikumról. 
Itt minden kiállított darabnak saját története van. Higgyék el, nem egy szokvá-
nyos kiállítást láthatnak.

Visszaindulás kb. 17:00 órakor, folyamatos utazás, érkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően kb. 19:00 órakor.
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FÜLEK - IPOLYTARNÓC - HOLLÓKŐ

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Hollókőre kb. 10:00 órakor. Hollókő Palócföld éke, s egyben Közép-Eu-
rópa legépebben megmaradt, egységes palóc építészeti stílust tükröző faluja, 
melynek legnagyobb értéke az ófalu nagy részét kitevő, 58 védett épületet 
magába foglaló falurezervátum, mely őrzi a XVII. századi népi építészet remek-
műveit.

Hollókőn fogyasztjuk el háromfogásos palóc ebédünket, mely palóclevesből, 
palócpecsenyéből, és házi rétesből áll. Vegetáriánusok rántott sajtot kérhet-
nek, az igényt már foglaláskor kérjük jelezni. 

Hollókői programunk után Ipolytarnócra utazunk.

Az Ipoly folyó közelében bújik meg földtani örökségünk páratlan gyöngyszeme, 
az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület. Itt található a világ 

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
07:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 14., június 16., szeptember 22.
Részvételi díj: 5490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4990 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

Tájékoztató belépőjegyárak: (2012.év)
Ipolytarnóc: 1250 Ft, nyugdíjas és gyerek (18 éves korig) 800 Ft/fő
Fülek: 3 Euro

1 naP

legnagyobb megkövesedett fenyőféléje, mely 100 m hosszú és 8 m széles. Ezt a 
fát a borókás patak bontotta ki a vulkáni kőzetek halotti lepléből. A 23-27 millió 
éves képződmények kutatása 1836-ban kezdődött el Kubinyi Ferenc révén.  
A helyet Ősvilági Pompei-nek is nevezik. A világhírű földtani tanösvény  
1 órás vezetett kirándulásán veszünk részt, ahol az ősi vulkáni katasztrófa által 
megőrződött, már már tovatűnt világ páratlan maradványait ismerjük meg.  
A vezetés végén a nagycsarnokban a eltárások fölé vetített háromdimenziós 
filmmel zárul a bemutatás. A belépőjegyet irodánkban kell foglaláskor 
befizetni! 

Ipolytarnóc után Fülekre utazunk, ahol a Füleki Várat tekintjük meg.

Visszaindulás Fülekről kb. 17:30 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 20.00-21:00 órakor.
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Tájékoztató belépőjegyárak: (2012.év)
Szklabonya: 1-2 Euro, Szécsény: kb. 700 Ft

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: május 1., június 8., október 26.
Részvételi díj: 5290 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4790 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

SZKLABONYA-SZÉCSÉNY-HOLLÓKŐ

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Szklabonyára a délelőtti órákban. Megtekintjük a Mikszáth Kálmán 
Emlékházat. Az épület három helyiségében emlékkiállítást rendeztek be. Az 
emlékház falán emléktábla, az udvaron mellszobor hirdeti az író emlékét.

Szklabonyai látogatásunk után folytatjuk utunkat Szécsénybe. Vezetéssel meg-
tekintjük a gondozott parkban álló, gótikus stílusjegyeket hordozó Ferences 
templomot is.

Kb. 14:00 órakor háromfogásos palóc ebéd Hollókőn. (palócleves, palócpecse-
nye, házi rétes). Vegetáriánusok részére rántott sajt kérhető. Az igényt már fog-
laláskor kérjük jelezni. Ebéd után sétálva gyönyörködünk Hollókő világörökség 
részét képező ófalujában.

Visszaindulás kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 20:00 órakor.
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ESZTERGOM - PÁRKÁnY - SZEnTEnDRE

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:15 Bp. III., Flórián tér, K&H Bank előtt

Időpontok: május 20., július 13., szeptember 14., 
Részvételi díj: 4490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 3990 Ft/fő

AKCIÓS IDŐPONTOK REZSI ÁRON: március 17., november 2. 3490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, háromfogásos ebéd.

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint.  
Érkezés Esztergomba a forgalomtól függően kb. 09:30-10:00 órakor. Itt gyalo-
gos városnézés keretében megtekintjük Esztergom legfőbb nevezetességeit. 
Megtekintésre javasoljuk: Bazilika a Bakócz-kápolnával, várhegy középkori em-
lékei, jezsuita templom.

Az esztergomi városnézés után busszal a Mária Valéria hídon áthaladva meg-
érkezünk Párkányba (Sturovo) egy hamisítatlan középkori parasztétterembe. 
Az étterem egy középkori zaba-tanya hangulatát idézi. A padlót szalmával 
szórták fel, az asztalokon mécsesek világítanak és azon sem szabad csodál-
kozni és megsértődni, ha a középkori ruhába öltözött felszolgáló lányok 
letegeznek, a középkori szokásoknak megfelelően parasztnak, asszonynak 
szólítanak minket.

Ebédként az alábbi finomságokat szolgálják fel: Húsleves zöldséggel, tésztával
A leves után háromféle főételből választhatunk: Csirkecomb citromos-mézes 
pácban, Montenegrói szelet (sertéshús fűszeres-burgonyás bundában), Rán-
tott sajt, Köretként héjában sült burgonyát és idényzöldséget kapunk. Ezt kö-
vetően házi piskótát kapunk vanília öntettel.

Ebéd után autóbuszunkkal elindulunk Szentendrére, ahol idegenvezetőnkkel 
sétálva megtekintjük Szentendre nevezetességeit, illetve szabadprogram kere-
tében sétálgathatunk a mediterrán hangulatú, barokk óvárosban és a Fő téren.

Tervezett visszaindulás Szentendréről kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés a forga-
lomtól függően Budapestre kb. 18:00 órakor.
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:15 Bp. III., Flórián tér, K&H Bank előtt

Időpontok: október 12.

Részvételi díj: 3490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 2990 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

SIMOn - jÚDa naPI VÁSÁR PÁRKÁnYban

1 naP

PROGRAM: Az országhatárokon túl is ismert nagyvásár évszázadok alatt sem 
veszített a népszerűségéből.

A vásár ideje alatt hihetetlen mennyiségű látogató érkezik Párkányba. Párkány 
főutcája – ameddig a szem ellát és még azon túl is – megtelik standokkal, ahol 
kézművesek, ruhaárusok, édességárusok, méz, mézbor, házilekvár árusok, 
könyvárusok kínálják portékáikat. A vásárban szinte minden megtalálható. 
Senki nem szokott vásárfia nélkül hazatérni!

Szól a zene, szállnak a lufik, vidám a hangulat és hát persze finom vásári ételek-
ből sincs hiány! Sütnek-főznek, mindenféle finomságot ehetünk. Ezért is kínál-
juk ezt a programot ellátás nélkül. 

Visszaindulás Párkányból 16:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 17:30-18:00 órakor.
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KOMARNO - BŐS/GABCIKOVO - GYŐR

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:15 Bp. XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: május 11., július 27., szeptember 8.
Részvételi díj: 5290 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4790 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

Tájékoztató belépőjegy ktg:
Kb. 2 Euro

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel. Érkezés Komarnoba 
a kora délelőtti órákban. Idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük Komarno 
főbb nevezetességeit, elsétálunk az Európa térre.

Utunk következő állomása Gabcikovo, ahol először a vízlépcső erőműrend-
szerét látogatjuk meg. Az erőműben tett látogatás után megtekintjük a zsilip-
rendszert, majd a tőle nem messze lévő Nimród Étteremben ülünk asztalhoz és 
fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket.

Ebédre az alábbi finomságokat szolgálják fel:

Zöldségleves, szigetközi pulykaszelet vegyeskörettel, idényzöldséggel, ízes 
palacsinta.

Az ebéd elfogyasztása után Bős tájházát látogatjuk meg. 

Bős után Győrbe indulunk, ahol idegenvezetővel megtekinthetjük Győr neve-
zetességeit, a gyönyörű barokk építészet remekeit. 

Visszaindulás Győrből kb.18:30-19:00 között. Visszaérkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.
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Tájékoztató belépőjegy ktg:
Kb. 250 Ft

1 naP

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:15 Bp. XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: április 21., július 14., szeptember 28.
Részvételi díj: 5290 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4790 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

KOMaRnO - VÁRGESZTES - TaTa 

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel. Érkezés Komarnoba a 
délelőtti órákban. Idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük Komarno főbb 
nevezetességeit, elsétálunk az Európa térre.

A komarnoi városnézés után Várgesztesre indulunk. Várgesztest a Vértes szíve-
ként is szokták nevezni. 

Várgesztesen a műemlék várban fogyasztjuk el ebédünket, amely az alábbi 
finomságokból áll: Csontnak leve zöldséggel, tésztával; Gesztesi töltelékes pirí-
tott pityókával; Radics palacsinta

Ebéd után lehetőség nyílik a vár kilátójába felmenni és az elénk táruló panorá-
mában gyönyörködni.

A várgesztesi programunk után Tatára indulunk. Idegenvezetőnkkel megte-
kintjük Tata nevezetességeit.

Visszaindulás Tatáról kb. 17.00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 18:30-kor.
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DObSIna - ROZSnYó

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: június 2., augusztus 25., szeptember 22.

Részvételi díj: 6990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 6490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, kávé

Tájékoztató belépőjegy ár: (2012. év)
Dobsina-barlang: kb. 7 Euro

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés a Dobsinai-jégbarlanghoz a délelőtti órákban. Az autóbusz a barlang 
bejáratától kb. 5-600 méterre lévő kijelölt parkolóban tud megállni, onnan 
gyalogosan közelítjük meg a barlang bejáratát. A Dobsinai-jégbarlang hosszú-
ságával és mélységével a legnagyobb jégbarlangok közé tartozik Európában. 
Sehol – az alpesi térségen kívül – Európában nem található annyi jég, amely 
helyenként több mint 25 m vastagságnál nagyobb. Egyedülálló díszítésének 
köszönhetően az UNESCO Világ Kulturális és Természeti Örökségeinek a listá-
ján is szerepel. 

A jégbarlang meglátogatása után Rozsnyóra utazunk. Rozsnyó főterén talál-
ható az étterem, ahol háromfogásos ebéddel várnak minket. 

Ebédre tyúkhúslevest kapunk cérnametélttel, főételként az alábbiak közül 
választhatunk: gömöri csirkemell juhtúróval és angolszalonnával töltve vagy 
juhtúrós sztrapacska tejföllel és pirított szalonnával (vegetáriánusoknak juhtú-
rós sztrapacska szalonna nélkül). Ebéd után édességet és kávét kapunk.

Ebéd után sétálunk Rozsnyó főterén, megtekintjük a Fő-tér nevezetességeit.

Visszaindulás Rozsnyóról kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 21:00 órakor.
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Tájékoztató belépőjegy ktg.: (2012. év)
Kb. 10 Euro

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 21., június 1., október 6.
Részvételi díj: 6290 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5790 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, kávé

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

OCHTIna - CSETnEK - RIMaSZOMbaT

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Utunk első állomása az Ochtinai Aragonit barlang, mely az UNESCO világörök-
ségének része. A 138 ezer éves barlang páratlan szépségeket rejt magában. 
Itt az aragonit három generációját láthatjuk hófehér és vöröses színekben, tű-
kristályos, bokros vagy spirális vasvirágos formákban. Jelenleg is képződnek az 
aragonitok, de a mai képződmények még csak 2-4 mm nagyságúak. 

A barlanglátogatás után Rozsnyóra utazunk és egy hangulatos étteremben el-
fogyasztjuk ízletes ebédünket. Az alábbi finomságokat szolgálják fel nekünk: 
Palócleves; Kétféle főételből választhatunk: Paraszttarja knédlivel és párolt ká-
posztával vagy juhtúrós sztrapacska tejföllel és szalonnával. (Vegetáriánusok-
nak szalonna nélkül) Étkezésünk végén édességet és kávét kapunk.

Ebéd után utazunk tovább Csetnekre, ahol a főtéren megtekintjük az evangé-
likus és katolikus templomot. Az evangélikus templomban található Szlovákia 
legrégebben épített orgonája 1492-ből.

A templom falait reneszánsz freskók díszítik. A városka barokk pestis oszlopa 
1710-ből való. Katolikus plébánia temploma XIV. sz-i gótikus formáját ma is 
őrzi.

Csetneki programunkat követően Rimaszombatot látogatjuk meg. Gyalogos 
városnézés keretében ismerkedünk a Fő tér templomaival és polgárházaival.

Visszaindulás Rimaszombatról kb. 17:30 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.
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SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: június 22., október 23.
Részvételi díj: 6390 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5890 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, Kassán és Eperjesen össz. kb. 
3 órás helyi idegenvezetés.

Tájékoztató össz. belépőjegy ktg: (2012. év)
Kb. 6 Euro

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok sze-
rint. Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel. Érkezés Kassára  
a délelőtti órákban.

Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, nevezetességekben bővelkedik. 
Helyi idegenvezetővel gyalogos városnézés keretében megtekintjük Kassa ne-
ezetességeit. Várhatóan 2013-ban a Rodostói Ház megnyitásra kerül, ezesetben 
ezt is megtekintjük.

Kassai programunk után autóbuszunkkal Eperjesre utazunk. Eperjes Kassával 
együtt Kelet-Szlovákia domináns városai közé tartozik. A város a szlovákiai 
evangélikus egyház keleti püspökségének a székhelye. Gyalogos városnézés 
keretében megtekintjük a római katolikus Szent Miklós plébániatemplomot, 
a Rákóczi házat, a Neptun szökőkúttal szemben található Városháza épületét 
(mely ma Bormúzeum), valamint a görög katolikus Keresztelő Szent János püs-
pöki székesegyház épületét.

Visszaindulás Eperjesről kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

KaSSa - EPERjES KASSA 2013-BAN EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA
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Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Kb. 6-7 Euro

1 naP

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 6., június 1., szeptember 28., november 3.
Részvételi díj: 5990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, Kassán kb. 3 órás helyi 
idegenvezetés.

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel. Érkezés Kassára a dél-
előtti órákban.

Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, nevezetességekben bővelkedik. 
Helyi idegenvezetővel gyalogos városnézés keretében megtekintjük Kassa fő-
terét, a Szent Erzsébet Székesegyházat, Rákóczi kriptáját, az Orbán tornyot, a 
Szent Mihály kápolnát, a Nemzeti Színház, a Thurzó ház épületét. A Rákóczi 
emlékek után Kassa híres szülöttjének, az író Márai Sándornak az emlékszobá-
ját látogatjuk meg. Helyi vezetőnk értő kalauzolásával feltárul előttünk a híres 
író emlékútja és munkássága. 

Ezt követően még több Máraihoz köthető helyszínt is meglátogatunk.

A városnézés után szabadprogram.

Tervezett visszaindulás Kassáról kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés a forgalomtól 
függően Budapestre kb. 21:00 órakor.

RÁKóCZI ÉS MÁRaI VÁROSa - KaSSa
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: május 11., június 30., szeptember 15.
Részvételi díj: 6190 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5690 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

DOMICa-SZInPETRI-aGGTELEK

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

1 naP

Tájékoztató össz. belépőjegy ktg: (2012. év)
Domica kb. 6 Euro, Szinpetri kb. 600 Ft, Aggtelek 1100-2200 Ft

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint.  
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés a Domicai barlanghoz a délelőtti órákban. A Domicai barlang az 
UNESCO Világ Kulturális és Természeti Örökségeinek a listájára is felkerült.  
A barlang a magyar területen fekvő Baradla-barlanggal együtt egy nagy bar-
langrendszer része. A barlangban kb. 60 perces körutat teszünk, gyönyörkö-
dünk a csodálatos cseppkő képződményekben.

Barlanglátogatásunk után Szinpetribe utazunk, ahol megnézzük a világ leg-
nagyobb könyvét, mely a a Guiness rekordok könyvébe is bejegyzésre került. 
Ebédünket is Szinpetriben fogyasztjuk el.

Ebédre az alábbi finomságokat kapjuk: bográcsban készült sertéspörkölt Piros-
ka módra, főtt burgonyával, házi pogácsával

Ezután Aggtelekre indulunk, ahol az Aggteleki Cseppkőbarlangot látogatjuk 
meg. Kb. 1 órás, gyalogos program ( kb. 1 km) keretében megtekintjük a bar-
langot.
Visszaindulás Aggtelekről 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 21:00 órakor.
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SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

bETLÉR - ROZSnYó - KRaSZnaHORKa

Tájékoztató belépőjegy ktg:
Össz. kb. 8 Euro

1 naP

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 14., szeptember 29.
Részvételi díj: 6990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 6490 Ft/fő

AKCIÓS IDŐPONT REZSI ÁRON: NOVEMBER 24. 5490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, kávé

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Érkezés Betlérre a délelőtti órákban. Itt az Andrássy család történetével 
ismerkedünk és meglátogatjuk a betléri Andrássy-kastélyt. Ez a kastély egyike 
a legjobb állapotban fennmaradt kastélyainknak, nemcsak magát az épüle-
tet, hanem a berendezését és gyűjteményt tekintve is. A leglátogatottabb 
műemlékek közé tartozik.

Utunkat folytatva Rozsnyóra látogatunk. Rozsnyó főterén található az étterem, 
ahol háromfogásos ebéddel várnak minket. Ebédre az alábbi finomságokat 
szolgálják fel: Marhahúsleves májgaluskával; Kétféle főételből választhatunk: 
Gömöri pulyka savanyú káposztával, pirított szalonnával és pirított hagymával 
vagy Juhtúros sztrapacska pirított szalonnával (vegetáriánusoknak szalonna 
nélkül). A főétel elfogyasztása után édességet és kávét kapunk.

Ebéd után sétálva tekintjük meg Rozsnyó nevezetességeit.

Rozsnyó után továbbutazunk Krasznahorkára. Megtekintjük az Andrássy 
Mauzóleumot. Ez a „mesebeli palota” Andrássy Franciska és Dénes 
krasznahorkaváraljai mauzóleuma – egy egyedülálló szecessziós műemlék. 
Nagy kiterjedésű parkkal körülvett, értékes külső és belső díszítésű építmény. 
Krasznahorka büszke várát, csak kívülről tekinthetjük meg, mivel tetőszerkeze-
te sajnálatos módon 2012-ben leégett. Bízunk abban, hogy a tetőszerkezetet 
mielőbb újjáépítik és a Várat, valamint a benne lévő kiállítást teljes szépségé-
ben megtekinthetjük.

Visszaindulás Krasznahorkáról kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.
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SELMECbÁnYa - SZEnTanTaL - LÉVa

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: május 18., október 5.

Részvételi díj: 4490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 3990 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

Tájékoztató össz. belépőjegy ktg: (2012. év)
Selmecbánya kb. 5 Euro, Szentantal kb. 2-4 Euro, Léva kb. 2 Euro

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Selmecbányára a délelőtti órákban. Selmecbánya egyedülálló város – 
egyedülálló környezetben. Selmecbányán sétálva megtekintjük a világörökség 
részét képező óvárost, a Szentháromság-teret, a Városháza épületét a felcserélt 
mutatójú toronyórával, a bányászati akadémia, az evangélikus líceum épületeit, 
a Szentháromság-oszlopot.

Selmecbányai programunkat követően autóbuszunkkal Szentantalra utazunk, 
ahol megtekintjük a bolgár cár vadászkastélyát, a későbbi Koháry-kastélyt.

Szentantal után Léva várát látogatjuk meg.

Visszaindulás kb. 17:00 órakor, visszaérkezés a forgalmi viszonyoktól függően 
kb. 19:00 órakor.
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SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

bESZTERCEbÁnYa - ZóLYOM

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Össz. kb. 6 Euro

1 naP

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: június 1. 
Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott 
időpontok szerint. Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Besztercebányára a délelőtti órákban. Besztercebányán idegenveze-
tőnkkel sétálva megtekintjük a Várnegyedet, a középkori német és szlovák 
templomot, a Fő tér gótikus és reneszánsz polgárházait, a Thurzó-palotát,  
a Városháza és a Szent Erzsébet kolostortemplom épületeit.

Besztercebánya után Zólyomra utazunk. Zólyom városának kiemelkedő épít-
ménye és jelképe a Szalatnya folyó partján álló Zólyomi vár. A gótikus-rene-
szánsz kastélyt a XIV. sz.-ban I. Lajos magyar király építtette, mely a magyar 
királyok vadászkastélyaként és nyári rezidenciájaként szolgált.

Visszaindulás Zólyomról kb. 17.00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 21:00 órakor.
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bajMóC - KÖRMÖCbÁnYa

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: május 11., október 5.

Részvételi díj: 5290 Ft / fő
Gyermek 14 éves korig: 4790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Kb. 10 Euro

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Fo-
lyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.
Érkezés Körmöcbányára a délelőtti órákban. Gyalogos városnézés keretében 
ismerkedünk Körmöcbánya nevezetességeivel. Megtekintésre ajánljuk a várat 
és az óvárost, a Fő tér nevezetességeit, a Pénzverde, a Vártemplom épületét és 
a Bástyakaput.
Utunk második állomása Bajmóc, annak is híres vára, mely Közép-Európa egyik 
leglátogatottabb és legszebb várkastélya. A várkastélyt egy mésztufa dombon 
építették, ahol korábban a XI. sz-ban egy középkori vár állott. A múltban a 
leghíresebb és leggazdagabb nemesi családok tulajdonában állt a várkastély. 
Utolsó tulajdonosa Pálfi János gróf volt, aki a franciaországi Loire-menti kasté-
lyok mintájára építtette át a várat. Így keverednek a középkori vár jellegzetes 
vonalai a modernebb kor pompájával. Csodás látnivalókat rejt a vármúzeum, 
de legalább ilyen érdekes a vár alatti kis cseppkőbarlang is. A várkastély előtt 
áll Mátyás király híres bajmóci hársfája, mely kb. 600 éves és 12,5 m kerületű. 
Maga Mátyás király is többször időzött e hársfa alatt és itt tartotta lakomáit, 
tanácskozásait.
Visszaindulás Bajmócról kb. 17:00-17:30-kor, visszaérkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően kb. 21:30-kor.
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SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

ÁDVEnT POZSOnYban

1 naP

Utazás: busszal, csoportkísérővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási helyek: 
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:15 Bp. XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: december 7., 14.

Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, a buszon csoportkísérővel

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel. Érkezés Pozsonyba a 
délelőtti órákban.

Pozsonyban szabadprogram van, elvegyülhetünk az ádventi forgatagban. A 
város legszebb részén karácsonyi illatok keringenek és a karácsonyi dalocskák 
igazi ünnepi hangulatot kölcsönöznek az arra sétálóknak. A téren felállított 
számtalan fabódénál árusok kínálják portékáikat, főként kézműves terméke-
ket. Természetesen a karácsonyi forgatagban nem maradunk éhen, mindenfé-
le finomságot árusító bódék sokasága gondoskodik erről. 
Népszerű a mézeskalács, a laska, a forró grog, puncs és a karácsonyi méhsör is 
a turisták körében.

Visszaindulás Pozsonyból kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 20:00 órakor.
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Utazás: busszal, idegenvezetővel

Időtartam: 1 nap

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány

Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpont: december 14.

Részvételi díj: 7790 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, Kassán városnézés helyi 
vezetéssel, színházjegy

1 naP

Tájékoztató belépőjegy árak: (2012. év)
Kassai városnézés során kb. 4-5 Euro

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

ÁDVENT KASSÁN SZíNHÁZI ELŐADÁSSAL
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folya-
matos utazás Kassáig rövid pihenővel. Érkezés Kassára kb. 10:30-kor. Ádvent-
kor a város ünnepi díszbe öltözik. Az érkezést követően szabadprogram, vá-
sárlási lehetőség a városban. Kb. 13:00 órakor helyi idegenvezetővel kb. 1 órás 
gyalogos kassai városnézésre indulunk.

Kassa szülötte Márai Sándor író, a városnézés során megtekinthetjük a Márai 
emlékeket is.

15:00 órakor a kassai Thália Színházba érkezünk, ahol a nézőközönség soraiból 
élvezhetjük Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek című darabját. 

Márai Sándor világsikerű regénye a késő leszámolás drámája. Két fiatal katona, 
két testi-lelki jóbarát negyven évvel ezelőtt és két gyanakvó, megkeseredett, 
lelkiismeret furdalásokkal teli öregember most. Nem találkoztak a negyven év 
alatt. Egyikük a trópusokon katonáskodott, a másik a katonai szolgálat letelte 
után csak ült kastélya könyvtárában. De most találkoznak és kezdődhet a leszá-
molás. Mi történt akkor, azon a negyven évvel ezelőtti napon? Miféle halálos 
bűn követel most tisztázást? Hasonló szenvedély volt a két barát részéről akkor, 
ugyanazon nő iránt. A kérdések, szenvedélyek mögött egy halott nő, Krisztina. 
Most mindketten szembesülnek az árulással. Most, amikor elfogynak a gyer-
tyák…Csonkig égnek…

A színházi előadás kb. 17:00 óráig tart. Az előadás után kb. félórás séta a kivi-
lágított városban. Visszaindulás Kassáról kb. 17:30-kor. Folyamatos utazás, visz-
szaérkezés a forgalmi viszonyoktól függően Budapestre kb. 22:00 órakor.

SZOMSZÉDOLÁS a FELVIDÉKEn

ÁDVENT KASSÁN SZíNHÁZI ELŐADÁSSAL
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 7., június 9., október 19.
Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

DIÓSGYŐR - MEZŐKÖVESD

bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Diósgyőr 600-900 Ft; Mezőkövesd kb. 800 Ft

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés a délelőtti órákban a Miskolc belvárosától mintegy 8 km-re, a Bükk 
hegység lábánál, gyönyörű természeti környezetben található Diósgyőri 
Várhoz, melyet rangos hely illet meg Magyarország műemlékei között.
A Diósgyőri Vár Kazamatáinak ágyúállásaiban rendezték be Közép-Európa 
legnépesebb panoptikumát, a hat életkép 67 figurája a XIV. századi virágzó 
középkort idézi meg. 

Diósgyőri programunkat követően Mezőkövesdre utazunk. Mezőkövesd 
országos hírnevét színes népviseletével, szabadrajzú hímzéseivel szerezte. 
Matyóföldi sétánk során meglátogatjuk a Matyó Múzeumot. A Népművészet 
Mestereként is elismert, híres mezőkövesdi rajzolóasszony életének, tevékeny-
ségének állít emléket a Kisjankó Bori Emlékház, városnézésünk során ezt is 
megtekintjük. 

Visszaindulás Mezőkövesdről kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 20:30 órakor
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 27., június 2., szeptember 21.

Részvételi díj: 5690 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5190 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, bor

GYÖnGYÖS - nOSZVaj - EGER

bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg.: (2012. év)
De la Motte Kastély kb. 300 Ft

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Gyöngyösre kb. 09:00 órakor. Gyöngyösön idegenvezetőnkkel a belvá-
rosban sétálunk, megnézzük a Fő teret, a Szent Bertalan Plébánia épületét, a 
Szent Korona Házat, a Városháza épületét, de elsétálhatunk a zsinagógákhoz is.

Gyöngyösi programunk után úticélunk Noszvaj. Noszvaj leghíresebb épület-
együttese a copf stílusú De la Motte Kastély, melynek néhány terme múzeum-
ként látogatható. A késő barokk, copf stílusban emelt épület a magyar kastély 
építés miniatűr remeke.

Ebédünket Noszvajon, a családias Rákóczi Vendégházban fogyasztjuk el, ahol 
igen tartalmas bográcsban készült gulyáslevessel kínálnak (műanyag tányér 
és evőeszköz). Miközben a bográcsban főtt gulyáslevest fogyasztjuk, kisütik a 
fánkokat, amelyeket a híres noszvaji szilvalekvárral ízesíthetünk. Az ebédhez 
egy pohár bort is kapunk. Ha ízlett a finom házilekvár, vásárolhatunk is belőle.

Ebéd után elbúcsúzunk Noszvajtól és folytatjuk utunkat Egerbe.

Idegenvezetőnkkel gyalogos városnézés keretében megtekintjük Eger városá-
nak nevezetességeit, a Dobó tér, a Kossuth utca híres épületeit. Megcsodálhat-
juk a város sokszínűségét.

Visszaindulás Egerből kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 19:00 órakor.
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DEbRECEn-HORTObÁGY

bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK

Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: bármilyen típusú érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: május 19., szeptember 29.
Részvételi díj: 5990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Hortobágy – kisvonat: 700-1200 Ft

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Debrecenbe a délelőtti órákban. Gyalogos városnézés keretében kívül-
ről megtekintjük Debrecen város főbb nevezetességeit. 

Debreceni programunk után autóbuszunkkal a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz 
érkezünk. 

A Hortobágy Európa legnagyobb összefüggő, természetes füves pusztája, 
mely képes volt megőrizni biológiai sokféleségét. Megtekintjük a Kilenclyukú 
Hidat és a Hortobágyi Csárdát. A továbbiakban lehetőségünk nyílik egy párat-
lan élményt nyújtó kisvonatozásra a halastavak között, ahol a puszta madárvi-
lágát is megfigyelhetjük. Szabadprogramra is lehetőség van.

Visszaindulás a Hortobágyról kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően kb. 20:00 órakor.
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1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Szarvasi Arborétum belépő: kb. 500-700 Ft
Hajókázás: 1000-1200 Ft

bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK

SZaRVaS-SZOLnOKUtazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: május 12., augusztus 24.

Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott 
időpontok szerint. Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Szarvasra kb. 09:30-kor. A Hármas-Körös holtágának, a Káka foki holtág 
partján terül el egyik legszebb fekvésű alföldi mezővárosunk, Szarvas. Közigaz-
gatási területén van a Magyar Királyság, a történelmi Magyarország földrajzi kö-
zéppontja, melyet emlékmű jelöl a Holt-Körös partján. Már az őskorban lakták a 
települést és különböző krónikákban folyamatosan szerepel a neve egészen a tö-
rök időkig. A török hódoltság idején is lakták, de a törökök kiűzésével egyidőben 
teljesen elnéptelenedett a város. Újkori történelme 1722-től kezdődik, amikor 
is a Felvidékről is telepítettek be családokat. E történelem kiemelkedően fontos 
szerepvállalója volt Gróf Borza József, aki felvirágoztatta a várost. Ő alapította az 
arborétumot is, amely Szarvas legnagyobb látványossága. Az arborétum gazdag 
növényvilágának megtekintése után lehetőség nyílik hajókázni a Holt-Körösön. 

Utunk következő állomása Szolnok, a megyeszékhely. Már az ős- és jégkor-
szakban is lakott volt. Hatalmas állatok vonultak csordákban e tájon, aminek 
bizonyítékait a régészek tárták fel. Ismert történelme egybefonódik államala-
pításunkkal és a magyarság történelmével. A 130 éves török uralom alatt is 
fejlődött a város, de mivel tizenegyszer dúlták fel, szinte teljesen elpusztult, 
elnéptelenedett. A város a XIX. sz-ban virágzott fel újra, fejlődő ipara révén. 
Templomai és épen maradt palotái szép látványt nyújtanak a belvárosban. A 
város legérdekesebb természeti csodája az augusztus végi tiszavirágzás.

Visszaindulás kb. 18:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyok-
tól függően kb. 20:00 órakor.
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bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási helyek:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:45 Bp. XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: június 15., július 13., augusztus 10.
Részvételi díj: 5990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5490 Ft /fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Nagyvázsony kovácsműhely kb. 500 Ft, Kinizsi Vár 500-1000 Ft, 
Tihanyi Apátság 450-900 Ft

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20 perces pihenővel. Érkezés Nagyvázsonyba  
a délelőtti órákban. Nagyvázsonyban megtekintésre javasoljuk a Kinizsi Várat.
Meglátogatjuk Tarsoly László kovácsmester magánmúzeumát és kovácsmű-
helyét. 1 órás szórakoztató bemutató program keretében ki is próbálhatjuk  
a kovácsolás hagyományos technikáját, készíthetünk magunk is kovácsoltvas 
tárgyakat. 

A nagy munka után pihenésképpen Dörgicsére megyünk a Somssich Borház-
ba, ahol elfogyasztjuk háromfogásos ebédünket. Ebédre dörgicsei csibelevest, 
pörköltet és palacsintát kapunk. Ebéd után Tihanyba utazunk, ahol megnézzük 
a Tihanyi Apátságot, de szabadprogramra is lehetőség van.

Tihany után úticélunk Balatonfüred. Balatonfüred az Anna bálok színhelye és  
a balatoni vitorlázás fellegvára a Balaton északi partján. Füreden található a 
híres Állami szívkórház. A XVIII. sz. építészeti remekei, a Nagyvendéglő, a Szé-
chenyi Ferenc kastély a város hangulatának meghatározó épületei. Idegenve-
zetőnkkel felfedezzük Balatonfüred szépségeit, sétát teszünk a híres Tagore 
sétányon.

Visszaindulás Balatonfüredről kb. 17:00 órakor, tervezett visszaérkezés Buda-
pestre a forgalomtól függően kb. 20:00 órakor.

naGYVÁZSOnY - TIHanY - baLaTOnFÜRED
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bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK

baLaTOnFÜRED - TIHanY - DÖRGICSEUtazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: borkóstoló zsíros kenyérrel
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási helyek:
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:15 Bp. XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: június 30., július 28., augusztus 25.

Részvételi díj: 5790 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4990 Ft /fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, borkóstoló zsíros kenyérrel

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20 perces pihenővel.

Érkezés Balatonfüredre kb. 10:00 órakor. Balatonfüred az Anna bálok színhelye 
és a balatoni vitorlázás fellegvára a Balaton északi partján. Füreden található 
a híres Állami szívkórház. A XVIII. sz. építészeti remekei, a Nagyvendéglő, 
a Széchenyi Ferenc kastély a város hangulatának meghatározó épületei. 
Idegenvezetőnkkel felfedezzük Balatonfüred szépségeit, sétát teszünk a híres 
Tagore sétányon.

Balatonfüred után Tihanyba utazunk, ahol megnézzük a Tihanyi Apátságot, de 
szabadprogramra is lehetőség van. 

Tihany után Dörgicsére a Somssich Borházba megyünk, ahol vidám harmonika-
szóval várják a pince-partyra érkező vendégeket. A borház tulajdonosa bemutat-
ja nekünk a borospincét, majd libazsíros-májas kenyérrel és lilahagymával kez-
detét veszi a borok kóstolása. Mindeközben a zenész harmonikájával fergeteges 
hangulatot varázsol. A borházban vásárolhatunk is a finom borokból.

Visszaindulás Dörgicséről kb. 17:00 órakor, tervezett visszaérkezés Budapestre 
a forgalomtól függően kb. 20:00 órakor.

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Tihanyi Apátság kb. 450-900 Ft

1 naP
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bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási helyek:
07:15 Bp. Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:45 Bp. XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: május 5., szeptember 22.
Részvételi díj: 4490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 3990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Porcelánmanufaktúra kombinált jegy felnőtt: 1900 Ft
62 éves kortól: 1600 Ft; Diák 18 éves korig: 800 Ft (ajándék kávé kupont 
nem tartalmaz); Tihanyi Apátság: 450-900 Ft

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20 perces pihenővel. Érkezés Herendre a Porce-
lánmanufaktúrához és Múzeumhoz a kora délelőtti órákban. A Manufaktúrát 
színvonalas helyi vezetés keretében tekinthetjük meg, ehhez kombinált belé-
pőjegyet kell vásárolnunk, mely a Manufaktúra és a Múzeum látogatására is 
jogosít. Ezzel a belépőjeggyel egy ajándékkupont is kapunk, mely egy kávé, 
tea elfogyasztására jogosít a kávéházban. A kombinált belépőjegyet fog-
laláskor kell irodánkban befizetni, mert a Manufaktúrába érkezés előtti 
héten a pontos létszám leadása szükséges.

Azon utasaink, akik csak a Múzeumot kívánják meglátogatni, de a Manufaktúrá-
ba nem szeretnének bemenni, a helyszínen múzeumi belépőt vásárolhatnak.

Herendi látogatásunk után úticélunk Tihany, ahol megtekinthetjük a Tihanyi 
Apátságot, de szabadprogramra is lehetőség van. 

Tihany után Balatonfüredre utazunk. Balatonfüred az Anna-bál és a vitorlázás 
fellegvára. Idegenvezetőnkkel megtekintjük Balatonfüred nevezetességeit és 
sétálunk a Tagore sétányon. 

Visszaindulás Balatonfüredről kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 20:00 órakor.

HEREnD - TIHanY - baLaTOnFÜRED
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bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:15 Bp. XI. Etele út 1., Fehérvári-Etele út sarok

Időpontok: március 24., június 29., október 13.
Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Fehérvárcsurgó 600-900 Ft, Mór 600 Ft, Martonvásár 400-800 Ft

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Fehérvárcsurgóra a délelőtti órákban. Megtekintjük a neoklasszicista 
stílusú Károlyi Kastélyt.

Csurgói programunk után Mórra utazunk, ahol egy színvonalas étteremben 
elfogyasztjuk háromfogásos ebédünket. Az ebéd az alábbi fogásokból áll: Tra-
dicionális móri sváb leves. A főétel az alábbiakból választható: marhapörkölt 
bajor spetzlével, savanyúsággal vagy kecskehegyi csőszpecsenye (hagymán, 
szalonnán forgatott burgonya sülthús csíkokkal és tojásmetélttel)

Desszertként somlói galuskát szolgálnak fel. Vegetáriánusoknak rántott sajt 
kérhető, foglaláskor az igényt jelezni kell.

Ebéd után a Lamberg Kastélyt látogatjuk meg.

Mór után úticélunk Martonvásár. A Brunswick Kastélyhoz érkezünk. Sétálha-
tunk a Kastély csodálatos parkjában, de igény szerint megtekinthetjük a Bee-
thoven Múzeumot és az Óvódamúzeumot is.

Visszaindulás Martonvásárról kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 19:00 órakor.

FEHÉRVÁRCSURGó - MóR - MaRTOnVÁSÁR
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőségek:
08:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 14., június 16., szeptember 1., október 20.
Részvételi díj: 4590 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4090 Ft /fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.
Veresegyházra utazunk, ahol a Medvefarmot látogatjuk meg, mely Közép-
Európa egyetlen medvemenhelye. Megnézhetjük Dömét, Döncit, Kotyát, 
Ellát, Bellát és a többi aranyos nagy mackót. Ebédünket a Medvefarmon lévő 
étteremben fogyasztjuk el. Az alábbi finomságokat szolgálják fel nekünk: 
Csontleves, fokhagymás borzas maci tappancs (sertéshús) hasábburgonyával, 
veresi palacsinta.
Ebéd után továbbutazunk Gödöllőre, ahol Magyarország legnagyobb barokk 
kastélyát a Grassalkovich Kastélyt tekintjük meg. 
A kastély koronázási ajándékként I. Ferenc József osztrák császár, magyar király 
és Erzsébet királyné pihenő rezidenciája lett. A kastély mai pompáját 2010-ben 
nyerte vissza, miközben megújult a kastélypark egy része, majd elkészült a 
lovarda és a barokk istálló rekonstrukciója is. Így lett a kastély Magyarország 
egyik legvonzóbb, legizgalmasabb intézménye, épülete.
A kastélylátogatás után továbbutazunk, hogy megtekinthessük a Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony Bazilikát. A templomot 1771. március 17-én szentelték fel 
és a XX. sz-ban Máriabesnyő az ország második legnagyobb Mária kegyhelyévé 
vált. A bazilika a XX. sz-ban a kapucinus rend a XXI. sz-ban a váci püspök 
irányítása alatt állt.
Visszaindulás Máriabesnyőről kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 18:30 órakor.

VERESEGYHÁZ - GÖDÖLLŐ - MÁRIABESNYŐ

bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Medvefarm: 400-500 Ft; Grassalkovich Kastély: 2000 Ft
Nagyboldogasszony Bazilika: 550 Ft 

1 naP
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bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:15 Bp., XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: június 23., szeptember 21.
Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Krisna Völgy 950-1500 Ft/fő

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint.  
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Somogyvámosra a Krisna-Völgybe a délelőtti órákban. A Krisna-völgy 
területe – mely egyben kulturális központ és biofarm is – szép látnivalókkal és 
új élményekkel kecsegtet. A völgy területén jelenleg közel százötven Krisna-
hívő szerzetes él, akik ökogazdálkodással, az ősi indiai szentírásokon alapuló 
életmóddal és számtalan hasznos és érdekes dologgal foglalkoznak, önfenn-
tartásra törekedve. 

A Krisna-Völgy meglátogatása után Somogyvárra érkezünk, ahol megtekintjük 
a Koppány vezér és Szent László emlékeket.

Visszaindulás Somogyvárról kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 20:00 órakor.

KRISna VÖLGY - SOMOGYVÁR
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PannOnHaLMa - ZIRC

bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
07:00 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:30 Bp. XI. Etele út 1., (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: április 13., május 25., július 13., szeptember 7., október 12.
Részvételi díj: 5990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5490 Ft/fő
AKCIÓS IDŐPONT REZSI ÁRON: NOVEMBER 23. 4990 Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy db kb. 20 perces pihenővel. Érkezés Pannonhalmára a 
Pannonhalmi Apátsághoz. A helyi vezetés a Fogadóépületben egy rövid film 
bemutatásával kezdődik, ezt követően sétálunk fel a tárlatvezetővel a monos-
torba. (A tárlatvezetés programját, időtartamát, a megtekinthető épületeket a 
Pannonhalmi Apátság határozza meg, ebbe irodánknak beleszólása nincs. Li-
turgikus események, rendezvények miatt a tárlatvezetés időtartamát, menetét 
megváltoztathatják.)

Pannonhalmi látogatásunk után Zircre utazunk. Zircen egy családias étterem-
ben fogyasztjuk el ebédünket. Ebédre húslevest, betyár pecsenyét ( sertés tar-
ja) és palacsintát kapunk.

Ebéd után Zircen a Ciszterci Apátság templomát és könyvtárát tekintjük meg 
helyi vezetéssel.

Ezután a Zirci Arborétumhoz megyünk, ahol már vár minket szakvezetőnk, aki 
megismertet minket az Arborétum történetével, a csodálatos növényekkel. 

Visszaindulás Zircről kb. 17:00 órakor, érkezés a forgalmi viszonyoktól függő-
en Budapestre kb. 19:00 órakor.

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Arborétum: 500-600 Ft, Könyvtár 250-500 Ft, Apátság: 200-400 Ft

1 naP
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bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:15 Bp., XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: május 25., október 19.

Részvételi díj: 5790 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5290 Ft /fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Kisbér: ingyenes, Várgesztesi kilátó: 250 Ft, Majkpuszta: 1000 Ft

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folya-
matos utazás egy kb. 30 perces pihenővel.

Érkezés Kisbérre kb. 09:00 órakor. Kisbéren található a Mini Magyarország 
Makettpark. A Makettparkban megtekinthetők Magyarország legjelentősebb 
és legszebb épületeinek kicsinyített másai. Végigsorolni is hosszú lenne a híres 
épületek és műtárgyak listáját, amit megtekinthetünk.

Ezután utazunk a várgesztesi műemlékvárba, ahol megebédelünk. Ebédünk az 
alábbi finomságokból áll: Csontnak leve zöldséggel, tésztával; Gesztesi töltelé-
kes pirított pityókával; Radics palacsinta

Ebéd után lehetőség nyílik a vár kilátójába felmenni és az elénk táruló panorá-
mában gyönyörködni.

Várgesztesi programunk után Majkpusztára utazunk tovább. Itt a Kamalduli 
Remeteséget látogatjuk meg, melynek építése Gróf Esterházy József illetve 
híres építésze, Franz Anton Pilgram nevéhez fűződik. Itt megtekintjük a temp-
lomot, a cellaházakat és a díszkerteket is.

Visszaindulás kb. 17:30-kor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függő-
en kb. 20:00 órakor.

KISbÉR - VÁRGESZTES - MajKPUSZTa
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1., (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: május 11., 12., 18, 19., 20.
Részvételi díj: 5990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 5490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

jELI aRbORÉTUM - SÁRVÁR

bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Jeli Arborétum: 350-800 Ft; Nádasdy Kastély: 350-700 Ft

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 

Érkezés a Jeli Arborétumhoz a délelőtti órákban. A mintegy 75 hektáron 
elterülő kert leglátványosabb része a bejárat közelében kialakított rododentron 
szekció. Több mint 300 változat található itt több ezer példányban. Májusban 
a rododentron virágzás főidejében felejthetetlen látványban, élményben lesz 
részünk. Leírhatatlan látványt nyújtanak az embernél magassabb, a gyalogutak 
mentén több km hosszúságban, számtalan színárnyalatban pompázó 
hatalmas virágbokrok. A rododentronokon kívül egyéb csodálatos növények 
is megtalálhatók itt a világ minden tájáról.

A Jeli Arborétumban tett látogatásunk után Sárvárra utazunk a Nádasdy 
Kastélyhoz. Az épületet a XIII. sz. végén kezdték el építeni. A kastély secco 
és fresko technikával készült mennyezeti csataképsorozata a hazai barokk 
művészet legnagyobb szabású monumentális történeti falképsorozata. 
A díszterem oldalfalain Dorfmeister István vegyes technikával készült 
ótestamentumi jeleneteket ábrázoló művei láthatók.

Visszaindulás Sárvárról kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 20:00 órakor
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bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 28., október 6.
Részvételi díj: 5490 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4990 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Gázi Kászim Pasa Dzsámi 400 Ft, Dóm Múzeum+Bazilika 1100 Ft, 
Zsinagóga 500 Ft, Mauzóleum 450 Ft, Zsolnay Múzeum 1200 Ft

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Pécsre a délelőtti órákban. Pécs a tudomány és a művészet kincses-
kamrája. Ma is látható a római kor, a középkor, a török hódoltság, a polgároso-
dás számos értéke. Gótikus, reneszánsz és barokk kori házak, keresztény temp-
lom, mohamedán imahely, mecset, dzsámi, fürdő mind-mind megtalálható 
Pécs városában. 

Pécs nevezetességeit gyalogos városnézésünk során fedezzük fel. Megnézzük a 
barbakán és a város erődítményeit, a püspöki palotát, az ókeresztény sírkamrá-
kat. Sétálunk a Szent István téren, megnézzük a Fő tér nevezetességeit. Megte-
kintésre ajánljuk a Városháza és a Megyeháza épületét, a Szentháromság-oszlo-
pot, Gázi Kászim pasa dzsámiját. Érdemes megnézni a Nemzeti Színház épületét 
is. A program során autóbuszunkkal a Zsolnay negyedet is meglátogatjuk.

A Zsolnay Kulturális Negyed a Pécs 2010. Európa Kulturális Fővárosa projekt leg-
nagyobb beruházása volt, mely a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra területé-

nek nagy részén épült 2 év alatt. A több mint 11 milliárd forintos beruházásnak 
köszönhetően új életre kelt a porcelánmanufaktúra 5 hektáros területe. A Közép-
Európa egyik legnagyobb gyárépületegyüttes rehabilitációja során megvalósuló 
kulturális negyed tartalmilag négy részre tagolódik. A Míves negyed legfonto-
sabb eleme a Zsolnay családdal és történettel kapcsolatos kiállítás, valamint a 
Gyugyi-gyűjtemény. Ezekhez kapcsolódik a felújított Zsolnay-mauzóleum, az 
Alkotó- és Inkubátorház, valamint a Kézművész utca üzletsora. A Gyermek és 
Családi negyed központi elemei a Planetárium, a Pécsi Galéria komoly nemzet-
közi vendégtárlatokat is fogadni képes új épülete, valamint a megújult Bóbita 
Bábszínház, míg az Egyetemi negyedben a Pécsi Tudományegyetem több kara 
(pl. Művészeti Kar) és újonnan alakult tanszéke kap helyet. 

Visszaindulás Pécsről kb. 17:00 órakor, érkezés a forgalmi viszonyoktól függően 
Budapestre kb. 21:00 órakor.

PÉCS ÉS a ZSOLnaY nEGYED
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SZEGED-óPUSZTaSZER

bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 6., június 9., október 13.
Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

Tájékoztató belépőjegy ktg: (2012. év)
Ópusztaszer, Feszty körkép: 2500 Ft

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint.  
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés Szegedre a délelőtti órákban. Szegeden idegenvezetőnkkel gyalogos 
városnézés keretében megnézzük a város nevezetességeit. Megtekintésre ja-
vasoljuk a Dóm teret, a Dóm épületét, a Széchenyi-teret a Városháza épületével 
és szobraival, a Kárász utca műemlékeit.

Szegedi városnézésünk után Ópusztaszerre utazunk, ahol a Nemzeti Történeti 
Emlékparkot (Feszty-körkép) látogatjuk meg. A körkép alkotója, Feszty Árpád 
Párizsban járva megnézte Detaille és Neuville körképét, a Napóleoni csatát. Eb-
ből alakult ki elképzelése, hogy megfesti a bibliai özönvíz történetét. Felesége, 
aki szintén festő volt, pontosan tudta, milyen komoly költségeket igényelne 
ez a beruházás. Feszty apósa, Jókai Mór rábeszélte vejét, hogy a magyarok be-
jövetelét fesse meg inkább az özönvíz helyett. Ezután már meg is született a 
végleges elképzelés, a körkép témája a honfoglalás, a címe pedig „A magyarok 
bejövetele” lett.

A Nemzeti Történeti Emlékparkban tett látogatásunk után, kb. 17:00 órakor 
hazaindulunk. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
20:00 órakor.
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bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK
Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: június 22.

Részvételi díj: 4990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 4490 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

1 naP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint.  
Folyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés a Szőregi Rózsafesztiválra kb. 10:00 órakor.

A helyi lakosok évről-évre várják azokat, akik hozzájuk hasonlóan szerelmesei 
a rózsáknak. Itt Szőregen nemcsak a modern termelési eszközöket, hanem az 
évszázados múltra visszatekintő tárgyi és írásos emlékeket is megtekinthetjük 
Magyarország első Rózsamúzeumában. Egész nap csodálhatjuk a különböző 
kertészetek kötészeti munkáit, valamint élvezhetjük a fesztiváli programokat. 
A rózsaünnep fő látványossága a szombaton 17:00 órakor kezdődő karneváli 
felvonulás. A pompás felvonulás megtekintése után kb. 19:00 órakor visszain-
dulunk Budapestre.

Érkezés a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

SZŐREGI RÓZSAFESZTIVÁL
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Utazás: busszal, idegenvezetővel
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
08:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: június 23.
Részvételi díj: 6990 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig: 6590 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, lovaskocsizás, fogadó pálinka, 
pogácsa, üdvözlő bor, lángos, ebéd borral, lovasbemutató

1 naP

bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK

KECSKEMÉT ÉS a PUSZTa
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Fo-
lyamatos utazás egy db kb. 20-30 perces pihenővel.

Érkezés kb. 10:00 órakor a Kiskunsági Nemzeti Park területén fekvő pusztai 
vendégházhoz a Varga Tanyához. Itt pálinkával és pogácsával fogadnak min-
ket. Ezután lovaskocsira szállunk és meglátogatjuk a szomszédos élő tanyát.  
A háziak egy pohár borral és lángossal köszöntenek minket.
A tanya megtekintése után a lovaskocsikkal visszaindulunk a lovasbemutató 
színhelyére. Itt XIX-XX. századi lovasjátékokkal és lovas produkciókkal szóra-
koztatnak minket. Fő attrakcióként elvágtat előttünk a PUSZTA TIZES, ahol a 
leghátsó két ló hátán egyensúlyozva mutatja be tudását és bátorságát a leg-
rátermettebb csikós. 

Ebédre igen gazdag és bőséges gulyáslevest szolgálnak fel, amelyhez egy po-
hár bort és vizet is kapunk, majd a tájra jellemző édességet, a baracklekváros 
tejes pitét szolgálják fel nekünk.

Ebéd után jóllakottan és élményekben gazdagon folytatjuk utunkat Kecske-
métre és megtekintjük Kecskemét szecessziós nevezetességeit.

Visszaindulás Kecskemétről kb. 17:30-kor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 19:00 órakor.

bELFÖLDI KIRÁnDULÁSOK

KECSKEMÉT ÉS a PUSZTa
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ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK
A KEN-EDI 2006. Bt. / KEN-EDI Travel (Székhely: 1182, Budapest, Bója u. 12., Cg. 
01-06-773396, adószám: 22271408-2-43
MKEH nyilvántartási szám: U-001074). a 281/2008 (XI.28.) Korm. rendelet szerint 
utazási szolgáltatásait felajánló katalógusában, honlapján közzéteszi az általános 
utazási és fizetési feltételeiről szóló tájékoztatást, mely az utazási szerződés részét 
képezi. A KEN-EDI Travel által szervezett külföldi utazásokra a jelen tájékoztatóban 
nem szabályozott kérdésekben a fenti Korm. Rendelet és a Ptk. 415-416 §-ai az 
irányadóak.

I. Az utazási szerződés létrejötte
Az utazási szerződés az utas és a KEN-EDI Travel között a jelentkezés nyilvántar-
tásba vételével, az előleg befizetésével és ezzel egy időben, az utazási feltételek 
elfogadásával jön létre.
Ha az utas nem személyesen jár el, hanem javára 3. személy foglalja le az utat,  
a KEN-EDI Travel nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e 
az utast, őt a KEN-EDI Travel az utas képviselőjének tekinti. Ebben az esetben, az 
utazás megkezdéséig, az utast terhelő kötelezettségek, az utas javára szerződést 
kötő 3. személyt terhelik.
Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minősé-
gét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a KEN-EDI Travel által közzétett 
programfüzet(ek), szórólapok vagy annak melléklete(i), illetve a KEN-EDI Travel 
által kiadott, a hátoldalon szereplő „utazási szerződés” nyomtatvány, részvételi jegy, 
voucher, programleírás tartalmazza, fentiek az utazási szerződés részét képezik.  
Az adatokban bekövetkezett változásokról a KEN-EDI Travel saját irodájában történt 
befizetés esetén közvetlenül, interneten keresztül történt foglalás esetén e-mailen, 
szerződött utazási irodában történt befizetés esetén közvetetten, az ügynöki irodán 
keresztül utasait tájékoztatja.

II. A díjfizetés feltételei és a részvételi díjak érvényessége
1. A részvételi díj a programfüzetben, tájékoztatóban megjelölt szolgáltatások ára-

it foglalja magában. A részvételi díjak 320 Ft-os Euro árfolyamig és 460 Ft-os 
üzemanyag (gázolaj) árig érvényesek.

2. A KEN-EDI Travel által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor előleget kell fizet-
ni, indulás előtt 30 nappal pedig a részvételi díj hátralékát is ki kell egyenlíteni. 
A befizetendő előleg a mindenkori részvételi díj 40%-a. 9.900 Ft / fő összeg-
nél alacsonyabb részvételi díj esetén minden esetben a teljes összeg fizetendő, 
ezesetben előlegfizetésre lehetőség nincs. Felhívjuk utasaink szíves figyelmét, 
hogy a hátralék tárgyában külön értesítést nem küldünk. A hátralék befizetésének 

elmulasztása esetén KEN-EDI Travel a megrendelést törölheti. A hátralék befize-
tésével egyidejűleg esedékes a jelentkezéskor megrendelt kapcsolódó szolgál-
tatások kiegyenlítése is. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül 
történik, akkor a részvételi díj 100%-a fizetendő.

3. Amennyiben az előleg befizetésétől a teljes részvételi díj befizetéséig eltelt idő-
szak alatt a közzétett díjakban változás állna be, úgy a KEN-EDI Travel az I. 
pontban leírtak szerint értesíti utasait.

4. Belföldi vagy külföldi árváltozás, fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása 
miatt a KEN-EDI Travel, legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal, a 
részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot 
meghaladja, az utas a díj emeléséről kapott értesítéstől számított 3 napon belül, 
írásos nyilatkozatban elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj teljes 
egészében részére visszajár. Az elállási szándékot írásban (ajánlott levélben 
vagy személyesen átadva) a befizetés helyén kell jelezni.

5. Ha az utas utazása során a KEN-EDI Travel programjában nem szereplő, előre be 
nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, köteles annak árát a helyszínen, az iroda 
képviselőjének közlése szerinti pénznemben befizetni.

6. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám-, devizajogsza-
bályokat, valamint a fogadó ország törvényeit betartani. Ezek elmulasztásából 
eredő költségek és károk az utast terhelik.

7. Az utazáson való részvétel a KEN-EDI Travel által kibocsátott részvételi jegy, 
voucher birtokában lehetséges, mely csak az iroda vagy annak megbízottja bele-
egyezésével ruházható át.

III. A szerződés megszűnésének és módosításának esetei és jogkövetkezményei
1. A KEN-EDI Travel az utazáshoz szükséges legkisebb létszám (35 fő) hiányában 

az utazás megkezdése előtti 20. napig, kártérítés nélkül - a befizetett összeg 
visszatérítése mellett - a szerződéstől elállhat.

2. Amennyiben az utazást vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elhá-
ríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják vagy meghi-
úsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az 
iroda felelősséget nem tud vállalni és az ez okból jelentkező többletköltségek az 
utast terhelik. Az ilyen okokból bekövetkezett változásokért az iroda kártérítési 
felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat 30 napon belül köteles 
visszafizetni.

3. Az utas részéről történő módosítás esetén a KEN-EDI Travel foglalásonként 500,-
Ft kezelési költséget számol fel. Az utazási szerződés megkötése után az időpont 
vagy szálláshely módosítás lemondásnak minősül és a III/4. pont rendelkezései 
irányadóak.
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ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK
4. A szerződéskötéstől a megrendelt szolgáltatás kezdőnapjáig, az utas által vissza-

mondott utazásokra az utasnak a KEN-EDI Travel részére az alábbi költségeket 
kell megfizetnie:
Az utazás megkezdése előtti 61. napig  500 Ft/fő kezelési költség
60-35 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj  10%-a
34-22 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj  25%-a
21-8 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj  50%-a
7 napon belüli lemondás, 
valamint meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj  100%-a.

5. Ha az utas vagy közeli hozzátartozója az utazáshoz szükséges hatósági enge-
délyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, akkor  
a III/4. pontban meghatározott költségeket kell fizetnie.

6. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok meg-
sértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem 
tarthat igényt.

7. A lemondási idő alatt azt az időpontot kell érteni, amikor az utas az utazás le-
foglalásakor kapott iratait, részvételi jegyét személyesen, e-mailen vagy ajánlott 
levélben az irodába eljuttatja.

8. Lemondás és módosítás ügyében kizárólag a részvételi jegyen szereplő megren-
delő vagy írásos meghatalmazottja járhat el.

IV. További feltételek
1. A KEN-EDI Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is 

felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő (fuvarozó, szálloda) útján teljesíti, de 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítható, hogy úgy járt el, ahogy ez az adott 
helyzetben tőle elvárható volt. A KEN-EDI Travel nem vállal felelősséget olyan 
szolgáltatások elmaradásáért, amelyeknek ellenértéke az indulást megelőzően 
nem került befizetésre.

2. Az utas poggyászának őrizetéről saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt tovább-
szállítás vagy megőrzés céljából a KEN-EDI Travel átvette.

3. Az utas - a szerződés hibás teljesítése esetén - kifogásait a helyszínen haladék-
talanul köteles a KEN-EDI Travel képviselőjének bejelenteni, hogy a felmerült 
probléma mielőbb orvoslásra kerülhessen. A közlés késedelméből eredő kárért 
az utas felelős. Amennyiben a helyszínen nincs KEN-EDI Travel képviselő, úgy 
szíveskedjenek a KEN-EDI Travel főirodáját a legrövidebb időn belül értesíteni. 
KEN-EDI Travel a Megrendelőt legkésőbb a részvételi jegy átvételével egyidőben 
tájékoztatja a célországban lévő képviselő elérhetőségeiről illetve a KEN-EDI 
Travel ügyeleti telefonszámáról. Abban az esetben, ha a kifogás a helyszínen 

nem nyert orvoslást, úgy azt az utas, az utazás tényleges befejezését követő  
8 napon belül, írásban köteles a KEN-EDI Travel tudomására hozni, és bejelen-
téséhez köteles csatolni a kifogásra okot adó cselekményről a kísérővel, az iroda 
megbízott képviselőjével vagy a szolgáltató által a helyszínen felvett és igazolt 
dokumentumokat és jegyzőkönyveket. 

4. A szerződésszegéssel okozott kárt a KEN-EDI Travel köteles megtéríteni. Ken-
Edi Travel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből 
eredő károkért való felelőssége maximum a befizetett részvételi díj összegének 
kétszereséig terjed. A kártérítés kötelezettsége alól mentesül abban az esetben, 
ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez 
az adott helyzetben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően 
általában elvárható.

5. A KEN-EDI Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját el-
határozásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe valamilyen 
szolgáltatást.

6. Az utazás lefoglalásakor befizetett részvételi díjhoz kapcsolódó egyéb szolgál-
tatások elmaradása (utas hibáján kívüli) esetén Ken-Edi Travel utólagosan csak 
abban az esetben téríti vissza azok ellenértékét, ha az utas ezt a tényt a helyszí-
nen lévő Ken-Edi Travel képviselővel vagy partnerirodával igazoltatja. A fakultatív 
programra forintban előre befizetett díjat, amennyiben az, kellő számú jelentkező 
hiányában elmarad, az iroda visszatéríti.

7. A KEN-EDI Travel fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli vál-
toztatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való 
felcserélésére, kivételes esetekben (vis major, időjárás, stb.). 

8. A részvételi díjon felül az utasok betegség-, baleset-, illetve poggyász-biztosí-
tást köthetnek. A feltételek alapja a Biztosítóval kötött mindenkori érvényes meg-
állapodás. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért 
közvetlenül az utas felel. Kárigény felmerülése esetén az utas közvetlenül jár el  
a Biztosítónál.

9. A KEN-EDI Travel a kezesi biztosításra vonatkozó szerződését az UNION Vienna 
Insurance Group Biztosító Zrt-vel kötötte meg. Kötvényszám: UKB-421/2012.

10. A KEN-EDI Travel által szervezett utazással kapcsolatos perben a felek alávetik 
magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen utazási szerződés a 2013. január 1. után induló, valamennyi KEN-EDI Travel 
által szervezett társas- és egyéni utazásra érvényes. 
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