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Szeretettel nyújtjuk át Önöknek 2016. évi 
katalógusunkat, mely a magyar idegenforgalmi 
piac egyik legnagyobb autóbuszos utazási kínálatát 
tartalmazza. Bízunk benne, hogy mindenki megtalálja 
a számára legmegfelelőbb utazást, nyaralást, 
kirándulást. Katalógusunkban a sok új program 
mellett korábbi, töretlen népszerűségnek örvendő 
programjaink is megtalálhatók.
Bízunk benne, hogy katalógusunk és a benne 
szereplő sok program elnyeri tetszésüket. 

2016-ban is jó áron, a tőlünk megszokott jó 
színvonalon szolgáltatunk, megköszönve ezzel több 
mint 28000 utasunknak, hogy 2015-ben irodánkat 
választották.

Élményekben gazdag utazásokat kívánunk Önöknek  
a 2016. évben is, szeretettel várunk mindenkit!

A KEN-EDI Travel minden munkatársa nevében.
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TISZTELT TÖRZSUTASAINK ÉS LEENDŐ UTASAINK!

Nagy Edina
cégvezető

Honlapunkon minden programleírás alján található egy FOGLALÁS 
UTASKÉNT gomb. Ennek segítségével el tudja küldeni foglalását. 
Kinek ajánljuk? Mindazoknak, akik szeretnék otthontól intézni fog-
lalásukat, internetkapcsolattal rendelkeznek, rendszeresen figye-
lemmel kísérik e-mailjeiket, PDF formátumú nyomtatványt meg 
tudnak nyitni és a részvételi jegyet ki tudják nyomtatni. Lehetsé-
ges fizetési mód: átutalás, személyes befizetés választásakor kész-
pénz, bankkártya, SZÉP kártya, KEN-EDI Travel utalvány. Interneten 
történő foglalás befizetése a Bp. VI. Teréz krt. 3. sz. alatti irodánk-
ban lehetséges.
BANKBAN, KÖZVETLEN BANKSZÁMLÁNKRA TÖRTÉNŐ KÉSZPÉN-
ZES BEFIZETÉS ESETÉN 300 Ft / befizetés KEZELÉSI KÖLTSÉGET 
SZÁMÍTUNK FEL. 
Interneten történő foglalás esetén a fizetési határidő a visszaiga-
zolást követő második munkanap. 3 napon belül induló prog-
ram foglalásakor a fizetési határidő a foglalást követő munkanap. 
Határidőre történő befizetés hiányában a foglalás törlődik.

honlapunkon keresztül online www.keneditravel.hu

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI A KEN-EDI TRAVEL ÚTJAIRA?

Kinek ajánljuk? Mindenkinek, hiszen mi fontosnak tartjuk a sze-
mélyes kontaktust vendégeinkkel. Munkatársaink szeretettel 
várják Önöket. Amennyiben telefonon jelzik foglalási szándé-
kukat, az igényelt helyeket egy munkanapra félre tudjuk tenni. 
Helyfélretétel egy héten belüli indulás esetén nem lehetséges.
Lehetséges fizetési mód: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya, KEN-
EDI Travel utalvány. SZÉP kártyát csak a kibocsájtó által előírt sza-
bályoknak megfelelően fogadhatunk el fizetőeszközként. SZÉP 
kártyával (szálláshely zseb) csak teljes egészében Magyarország 
területén belül teljesülő programok, szállások fizethetők.

személyesen ken-edi travel irodában

A FACEBOOKON IS MEGTALÁL MINKET!

Szeretne az elsők között  
értesülni aktuális akcióinkról?

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Regisztráljon honlapunkon!

AZ INTERNETES FOGLALÁSRÓL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓT 
HONLAPUNKON FOGLALÁS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSÁK EL.
SÖPRÉS AKCIÓ, TURKÁLÓ ROVAT HONLAPUNKON
Utolsó helyeket, lemondás miatt felszabadult helyeket esetenként 
„söprés akcióban”, kedvezményes áron meghirdethetjük. Ezek a 
helyek – amíg a készlet tart – interneten is foglalhatók.
A „turkáló” rovatba 7 napon belül induló egynapos progra-
mok utolsó, lemondás miatt felszabadult helyeit alkalman-
ként feltesszük. Ezek a helyek 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 kedvezményes 
részvételi díjakból egyéb kedvezmény nem érvényesíthető.
Az akciós részvételi díjak kizárólag a meghirdetett időszakban, a 
meghirdetett feltételek mellett érvényesek, korábban történt fog-
lalásokra visszamenőleg nem érvényesíthetők.

www.keneditravel.hu 

2



8%
Előfoglalási kedvezmény 2016. február 29-ig

Minden március 1. után induló program (kivéve húsvéti programok) 
alap részvételi díjából előleg illetve teljes összeg fizetése esetén is!

5%
Előfoglalási kedvezmény 2016. március 1 – április 30-ig

Minden március 1. után induló program (kivéve húsvéti programok) 
alap részvételi díjából előleg illetve teljes összeg fizetése esetén is!

2%
Törzsutas kedvezmény egész évben

Mindenkinek, aki 2014-ben vagy 2015-ben utazott velünk. A kedvezményt  
a törzsutassal együtt utazó, egy foglaláson lévő utasok is megkapják.

CSOPORTKEDVEZMÉNY

1%
Net kedvezmény egész évben

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

KEDVEZMÉNYEK

AZ ELŐFOGLALÁSI, TÖRZSUTAS ÉS NET KEDVEZMÉNY ÖSSZEVONHATÓ!

CSOPORTKEDVEZMÉNY 20 FŐ FELETTI FOGLALÁSNÁL!
Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több csoport, cég, 
nyugdíjas klub bízza ránk kirándulásának, utazásának, nya-
ralásának megszervezését. Csoportok a katalógusunkban 
szereplő programok, időpontok közül is választhatnak a sza-
bad helyek függvényében, de az adott programot kérésre 
tetszőleges időpontra is megszervezzük. Kérje ajánlatunkat!
FONTOS! A katalógusban szereplő részvételi díjat bruttó 
részvételi díjak, tehát az Áfát is tartalmazzák. Semmilyen 
extra áfát nem számítunk fel amiatt, ha a számlát nem 
magánszemély, hanem cég, alapítvány, szervezet stb. 
nevére kérik.
Csoportos foglalás esetén – az alap részvételi díjat alkal-
mazva -  minden 21. fő ingyenes.  A csoportkedvezménnyel 
semmilyen egyéb kedvezmény nem összevonható.
Előfoglalási akció időszakában a csoportszervező eldönt-
heti, hogy a „21. fő ingyenes” csoportkedvezményt választja 

az előfoglalási kedvezmény helyett és speciális fizetési fel-
tételekkel foglal (kevesebb előleg, több részletben fizetés)
vagy 
nem a csoportkedvezményt, hanem az előfoglalási kedvez-
ményt kéri, de  az egyéni foglalásokra érvényes fizetési felté-
telek szerint egyenlíti ki a részvételi díjat. (foglaláskor több-
napos utaknál 40% előleg, egynapos utaknál teljes összeg).

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

GARANCIA
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TARTALOMJEGYZÉK

NON - STOP CSOBBANÁSOK 
Horvátország - BASKA 16.
Horvátország - KRK 18.
Horvátország - OPATIJA 19.
Horvátország - PUNAT 17.
Szlovénia - PORTOROZS 20.
Olaszország - BIBIONE 21.
Olaszország - CAORLE 22.
Olaszország - JESOLO 23.

BUSZOS NYARALÓPROGRAMOK 
Bulgária 9 nap 8 éj 46-47.
Horvátország – BASKA 6 nap 5 éj 34-35.
Horvátország – Omisalj 5 nap 4 éj 26-27.
Horvátország – Omisalj 6 nap 5 éj 28-29.
Horvátország – Omisalj 7 nap 6 éj 30-31.
Horvátország – Omisalj 8 nap 7 éj 32-33.
Horvátország – Plitvicei tavak 5 nap 3 éj 36-37.
Horvátország – Plitvicei tavak 6 nap 4 éj 38-39.
Olaszország – Jesolo 6 nap 5 éj 40-41.
Olaszország – Rimini 6 nap 5 éj 42-43.
Olaszország – Rimini 8 nap 7 éj 44-45.
Törökország 9 nap 8 éj 48-49.

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK 
Bajor kastélyok és München 4 nap 3 éj 68-69.
Bajor körút 4 nap 3 éj 70-71.
Balti körút 10 nap 9 éj 52-53.
Cseh várak és kastélyok 4 nap 3 éj 64-65.
Csíksomlyói búcsú 5 nap 4 éj 116-117.
Dalmát körút Mandarin Ünnep idején 5 nap 4 éj 112-113.
Dél - Erdély és a Vaskapu 4 nap 3 éj 120-121.
Drezda - Berlin - Potsdam - Prága 5 nap 4 éj 66-67.
Erdély gyöngyszemei 5 nap 4 éj 118-119.
Észak - Dalmát körút nyaralással 6 nap 5 éj 110-111.
Észak - Olasz kiskörút 4 nap 3 éj 84-85.
Firenze - Róma - Velence 6 nap 5 éj 88-89.
Graz és Stájerország 3 nap 2 éj 72-73.
Horvát Gasztro-túra 4 nap 3 éj 106-107.
Húsvét az Adrián 4 nap 3 éj 100-101.
Isztriai körút 4 nap 3 éj 104-105.
Karintia hegyóriásai és tavai 4 nap 3 éj 76-77.
Krakkó - Wieliczka - Auschwitz - Zakopane 4 nap 3 éj 54-55.
Magas Tátra - Dunajec - Nedecz vára 3 nap 2 éj 56-57.
Milánó és a tóvidék 5 nap 4 éj 92-93.
Molto Bella Itália 8 nap 7 éj 90-91.
Párizs - Versailles - Loire völgye - Strasbourg 80-81.
Prága - Karlovy Vary - Kutna Hora 4 nap 3 éj 62-63.
Pünkösd az Adrián Plitvicei tavakkal 5 nap 3 éj 102-103.
Rijekai karnevál 3 nap 2 éj 98-99.
Salzburg - Salzkammergut és a Sasfészek 4 nap 3 éj 74-75.
Svájc 6 nap 5 éj 78-79.
Szepesség gazdag városai 3 nap 2 éj 58-59.
Szezonzáró piknik az olajfák árnyékában 4 nap 3 éj 108-109.
Székely Húsvét 5 nap 4 éj 114-115.
Szlovénia kincsei 4 nap 3 éj 96-97.
Tátra legszebb tájai 3 nap 2 éj 60-61.

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK 
Toszkán tájakon 5 nap 4 éj 86-87.
Trieszt - Doberdó - Isonzó 4 nap 3 éj 94-95.
Velencei hétvége 3 nap 2 éj 82-83.

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - ROMÁNIA 
Arad - Makó 151.
Nagyvárad 151.

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - SZERBIA 
Szabadka - Nosza - Palics 150.
Szabadkai piac és a belváros 150.

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - HORVÁTORSZÁG 
Csáktornya - Varazsd 149.
Eszék - Harkány - Siklós - Máriagyűd 149.
 
EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - AUSZTRIA 

Bécs - Baden 128.
Bécs és a Heindl Csokoládémúzeum 128.
Bécs - Laxenburg 126.
Bécs - Naschmarkt piac 129.
Bécs és az Operaház 127.
Bécs és a Parlament 127.
Bécs - Schönbrunn 126.
Doborján - Léka vára - Kőszeg 131.
Eisenstadt - Fertőd 133.
Fraknó vára - Sopron 133.
Kittsee - Pozsony 135.
Klosterneuburg - Kreuzenstein mesevára 130.
Mariazell 124.
Melki Apátság és a csodás Wachau 125.
Seegrotte - Heiligenkreuz - Mayerling 131.
Semmeringi élmények 134.
Szombathely - Ják - Güssing 135.

EGYNAPOS KIRÁNDULÁS - CSEHORSZÁG 
Morvaországi kastélyok 123.

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - FELVIDÉK 
Bajmóc - Körmöcbánya 137.
Besztercebánya - Zólyom 143.
Betlér - Rozsnyó - Krasznahorka 140.
Dobsina - Rozsnyó 141.
Domica - Aggtelek - Edelény 143.
Eperjes - Kassa 144.
Érsekújvár - Komarno - Tata 137.
Esztergom - Párkány - Szentendre 146.
Garammenti kiskörút 145.
Gombaszögi barlang - Rozsnyó - Szinpetri 142.
Gúta - Komarno - Komárom 138.
Hollókő - Alsó Sztregova - Kékkő Vára 148.
Ipolymenti kiskörút 145.
Ipolytarnóc - Fülek - Mátraverebély 147.
Kassa - Rákóczi városa 144.
Kistapolcsány - Malonya 139.
Kistapolcsány - Nyitra 138.
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TARTALOMJEGYZÉK

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - FELVIDÉK 
Nagyszombat - Nyitra 139.
Ochtina - Rozsnyó - Rimaszombat 140.
Pozsony - Dévény Vára 136.
Pozsony - Vöröskő Vára 136.
Simon - Júda napi vásár Párkányban 146.
Szentantal - Selmecbánya - Végles 141.
Szklabonya - Szécsény - Hatvan 148.
Zebegény - Nagybörzsöny - Sahy - Vác 147.

EGYNAPOS BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK 
Alcsút - Mór - Majkpuszta 156.
Cegléd - Kecskemét - Dabas Sári 167.
Csorna - Celldömölk - Bakonybél 155.
Debrecen - Hortobágy 163.
Diósgyőr - Lillafüred - Bükkszentkereszt 163.
Fehérvárcsurgó - Mór - Martonvásár 156.
Győr és a Lipóti Pékség 157.
Győr - Pápa - Ganna 154.
Herend - Nemesvámos - Tihany 153.
Jeli Arborétum - Sárvár 155.
Kalocsa - Hajós 164.
Kecskemét és a puszta 167.
Krisna völgy és Somogyvár 161.
Mezőkövesd - Eger 162.
Mohácsi busójárás 160.
Ozora - Simontornya - Dég 159.
Ópusztaszer - Szentes - Csongrád 166.
Pannonhalma - Zirc 154.
Parádsasvár - Eger 162.
Pécs és a Zsolnay negyed 161.
Rácalmási tökfesztivál 168.
Sárospatak - Tokaj 165.
Szarvas - Szolnok 164.

EGYNAPOS BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK 
Szeged a paprika és a szalámi városa 166.
Szombathely és a Kámoni arborétum 158.
Tapolca - Keszthely 157.
Vác - Vácrátót - Gödöllő - Máriabesnyő 168.
Veszprém - Várpalota - Székesfehérvár 159.
Vizsoly - Monok - Szerencs 165.
Zalaegerszeg - Göcseji Falumúzeum 158.
Zsámbék - Etyek 160.

VIDÁM - ZENÉS PROGRAMOK 
András napi disznótoros 169.
Márton napi libanap 169.

ÁDVENTI PROGRAMOK 
Ádvent Grazban és Leobenben 3 nap 2 éj 172-173.
Ádvent Krakkóban és Zakopaneban 3 nap 2 éj 180-181.
Ádvent Nürnbergben és Regensburgban 3 nap 2 éj 176-177.
Ádvent Prágában és Pozsonyban 3 nap 2 éj 178-179.
Ádvent Salzburgban és Linzben 3 nap 2 éj 174-175.
Ádvent Zágrábban és Mariborban 3 nap 2 éj 182-183.
Ádvent Bécsben 185.
Ádvent Bécsben és Schönbrunnban 185.
Ádvent Kassán 186.
Ádvent Mariazellben 184.
Ádvent Pozsonyban 186.

INFORMÁCIÓS OLDALAK 
Autóbuszok  6-7.
Általános utazási feltételek 187.
Általános tájékoztató 8-13.
Hogyan foglalhat? 2.
Kedvezmények, csoport foglalás 3.

www.keneditravel.hu 

5



www.keneditravel.hu 

6



NéháNy fotó az autóbuszokról, 
melyekkel utaztatjuk öNöket

Konkrét ülőhelyeket adunk, foglaláskor kiválaszthatja ülőhelyét, 
mi ezért semmilyen felárat nem kérünk.
Minél előbb foglal – annál több ülőhelyből választhat.
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató fontos információkat tartalmaz, az utazási szer-
ződés melléklete, annak elválaszthatatlan része, ezért 
kérjük, feltétlenül olvassa el. Megrendelő az utazási szerződés 
aláírásával, tudomásulvételével egyúttal az általános tájékoz-
tatóban leírtakat is tudomásul veszi. 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
Az irodánk által szervezett programokra való jelentkezés kizá-
rólag utazási szerződés megkötésével lehetséges. Az utazási 
szerződés szerződő felek egyező, közös akaratával jön létre. 
Utazási szerződés megkötésére egyik fél sem kötelezhető. Uta-
zási szerződés aláírása történhet: személyes foglalás esetén a 
szerződés aláírásával, internetes foglalás esetén a megrendelő 
lapon lévő ikon kipipálásával, az emailen küldött visszaiga-
zolás és mellékleteinek elfogadásával, illetve a részvételi díj 
befizetésével. Az utazási szerződéshez Megrendelő nevére, 
értesítési címére telefonszámára, illetve a vele együtt utazók 
útiokmányban szereplő teljes nevére és életkorhoz kötött ked-
vezmény igénybevétele, illetve bizonyos szolgáltatások, szál-
lodák foglalása esetén az utasok pontos születési dátumára 
van szükség. Ezek hiányában utazási szerződés nem köthető. 
A Megrendelő adataiban történő változásról kérjük, értesít-
sék irodánkat, mert ennek elmaradása esetén – amennyiben 
szükség esetén el kell érnünk Megrendelőt és ez nem sikerül 
– irodánkat semmilyen felelősség nem terheli. Kiskorú személy 
megrendelésre, utazási szerződés aláírására nem jogosult.
Megkötött utazási szerződéssel kapcsolatban bármilyen 
módosítást kizárólag az utazási szerződésen szereplő Megren-
delő, vagy írásos meghatalmazottja intézhet. A foglalással kap-
csolatban bármilyen információt csak a Megrendelő részére 
adunk ki. Közösségi oldalakon keresztül küldött üzenetben 
foglalással kapcsolatos semmilyen ügyintézés nem lehetséges.

RENDELETEK, SZABÁLYOK
Az utazásszervezési tevékenység, valamint a nemzetközi és 
belföldi autóbuszos személyszállítói tevékenység végzését 
egyaránt belföldi, nemzetközi és uniós törvények, rendeletek 
szabályozzák. A törvényekben, rendeletekben leírtakat iro-
dánk betartja, programjait ezeknek megfelelően szervezi.

RÉSZVÉTELI DÍJ
Minden programnál külön meghatározásra került, mit tartal-
maz az alap részvételi díj. A meghirdetett kedvezmények min-
dig az alap részvételi díjból érvényesíthetők. Irodánk fenntartja 
magának a jogot arra, hogy bizonyos időszakokban akciókat, 
kedvezményes foglalási lehetőségeket hirdessen meg. Az 
adott kedvezmény, akciós ár mindig az akció meghatározott 
időtartama alatt, az akció leírásában meghatározott feltételek 
szerint érvényes. Az akciós időszakon kívül történt foglalásokra 
nem érvényesíthető.

ÚTIOKMÁNYOK
Azoknál a programoknál, melyek átlépik Magyarország hatá-
rát, mindenütt jelezzük, hogy magyar állampolgároknak (élet-
kortól függetlenül, gyermekeknek is!) az utazáshoz milyen 
útiokmányra van szükségük. Kérjük, indulás előtt ellenőrizzék, 

hogy az utazáshoz szükséges érvényes útiokmány (útlevél, sze-
mélyi igazolvány) birtokukban van-e. Az útiokmányokat csak 
rendőri, határőrizeti szervek ellenőrizhetik, cégünk alkalma-
zottai útiokmányt nem kérhetnek az utazáson részt vevőktől, 
de indulás előtt az autóbuszon felhívják a figyelmet arra, hogy 
mindenki ellenőrizze mégegyszer útiokmánya érvényességét. 
Azon utasunk, akit érvénytelen útiokmány miatt a határon 
autóbuszunkról leszállítanak, saját maga gondoskodik hazau-
tazásáról, költségeit saját maga vállalja, részvételi díj visszaté-
rítésre nem jogosult.

RÉSZVÉTELI JEGY
AZ UTAZÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL KIZÁRÓLAG A KEN-EDI 
TRAVEL ÁLTAL KIÁLLÍTOTT RÉSZVÉTELI JEGGYEL LEHETSÉGES. 
Irodában történt foglalásnál a részvételi jegyet nyomtatva 
kiadjuk, internetes foglalás esetén a teljes összeg kiegyenlí-
tését követően emailen küldjük, melyet ki kell nyomtatni. A 
RÉSZVÉTELI JEGY A RAJTA SZEREPELŐ UTASOKAT JOGOSÍTJA 
UTAZÁSRA. A RÉSZVÉTELI JEGY A KEN-EDI TRAVEL ENGEDÉLYE 
NÉLKÜL ÁT NEM RUHÁZHATÓ. Kérjük, fokozottan figyeljenek a 
részvételi jegy meglétére. Részvételi jegy nélkül az utazáson 
való részvétel nem lehetséges. Amennyiben valaki a részvételi 
jegy hiánya miatt nem tud elutazni, részvételi díj visszafize-
tésre nem tarthat igényt, kártérítésre nem jogosult.

BIZTOSÍTÁS
A részvételi díjak biztosítást nem tartalmaznak, biztosítás 
kötés nem kötelező, de mi mindenkinek javasoljuk, hiszen 
külföldön a legkisebb orvosi ellátás is nagyon sokba kerül, ha 
valaki nem rendelkezik biztosítással. Irodánkban, illetve honla-
punkon az Online Biztosítás menüpontban betegség-baleset-
poggyászbiztosítás és útlemondási biztosítás is köthető, mun-
katársaink szívesen segítenek a legmegfelelőbb biztosítás 
kiválasztásában. Biztosítási káresemény esetén a biztosítónál 
csak és kizárólag a Biztosított járhat el. Amennyiben az út 
során Biztosított igénybe kívánja venni a Biztosító segítségét, 
a Biztosítóval való megállapodásban, kötvényben leírtak sze-
rint kell eljárnia.

AUTÓBUSZOK, JÓ TANÁCSOK
Autóbuszos programjainkat a létszámnak megfelelő, felsőka-
tegóriás, légkondicionált, a szigorú nemzetközi szabályoknak 
mindenben megfelelő autóbuszokkal bonyolítjuk. Többnapos 
utak esetén az autóbuszok egymás melletti ülései elhúzhatók 
egymástól, dönthetőek, az ülések hátoldalának alján lábtartó 
található. Egynapos utak esetén az ülések egymástól nem min-
den esetben húzhatók el és nincs minden esetben az ülések 
hátoldalának alján lábtartó.
Autóbuszainkra, helyfoglaláskor konkrét ülőhelyet választhat-
nak felár nélkül, a szabad helyek függvényében. 

Az ülőhelyeket a részvételi jegyen szerepeltetjük. Autóbusz-
csere esetén az ülőhely változtatás jogát fenntartjuk, ebből 
adódó reklamációt nem tudunk elfogadni. Az autóbuszok 
minden ülése egyforma, függetlenül attól, hogy az autóbusz 
elején, közepén vagy végén található. Az ülések egymástól 
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való távolsága autóbusztípusonként eltérőek lehetnek. Az 
ülések közötti távolságot nem irodánk vagy az autóbusz üze-
meltetője, hanem az autóbuszt gyártó cégek határozzák meg, 
így ülések közötti távolsággal kapcsolatos észrevételekkel az 
autóbuszt gyártó céghez érdemes fordulni. Autóbusztípustól 
függően az ülések hátoldalán újságtartó hálók találhatók. A 
hálókba csak újságok, iratok helyezhetők, üvegek, egyéb nagy 
tárgyak nem. Kérjük, szíveskedjenek az autóbuszokat ren-
deltetésszerűen használni. Az autóbuszok nem emeletesek.  
A WC-vel felszerelt buszok WC-je környezetvédelmi és higiéniai 
okok miatt nem használható. Az utazás során filmvetítés nincs. 
Autóbuszainkon a dohányzás nem megengedett. 
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 cso-
magot elhelyezni a balesetveszély miatt nem megengedett. 
Az autóbuszok csomagterébe az út során nem használatos 
csomagok elhelyezhetők. Az autóbuszok csomagterében sze-
mélyenként egy bőrönd és egy kézitáska elhelyezésére van 
lehetőség. Hűtőtáska csak a csomagtérben helyezhető el, az 
utastérbe nem vihető fel. Autóbuszvezetőink a csomagokat 
mindig az autóbuszról való leszállási sorrendben pakolják be 
a busz csomagterébe. Természetesen mindig megkérdezik, 
hogy a csomagot átadó utasunk hol száll majd le, mivel útköz-
ben, illetve az út során lévő leszállási helyszíneken nincs lehe-
tőség a teljes csomagtér újra ki- és bepakolására. 
Utazás az autóbuszon csak az autóbusz üléseiben lehetséges. 
Az autóbusz folyosóján, az ülések között a földön feküdni, állva 
utazni, menetközben a buszon sétálni balesetveszélyes és tilos. 
Ilyen esetben az autóbusznak félre kell állnia, útját mindaddig 
nem folytathatja, míg minden utas az ülőhelyére nem ül le.
Autóbuszos programjainkon (beleértve a belföldi és a külföldi 
járatokat is) minimum 120 cm magas gyermek vehet részt.

ÚTVONALAK, HATÁROK, VEZETÉSI IDŐK
Az autóbuszok útvonalát irodánk határozza meg. A programok 
összeállításánál az autóbuszvezetők vezetési és munkaidejét 
szabályozó AETR rendelkezéseket kötelezően figyelembe kell 
vennünk. Ennek egyik fontos előírása, hogy amennyiben az 
autóbusz telephelyről való elindulása és oda visszaérkezése 
között több mint 12 óra telik el, a napi program során egyszer 
kötelezően az autóbusznak egy helyben, mozdulatlanul 3 órát 
állnia kell. Az autóbuszok útvonalát, illetve a programok sor-
rendjét irodánk megváltoztathatja. Az autóbuszok az adott 
országokban előírt és számukra megengedett sebességgel 
haladhatnak. Azon programoknál, melyek olyan határokon 
haladnak keresztül, ahol útiokmány ellenőrzés, vízum ügyinté-
zés van, a határokon akár több órás várakozás is előfordulhat. 
Forgalmi viszonyokból, határon való várakozásból adódó késé-
sekért irodánkat felelősség nem terheli, ebből adódó reklamá-
ciót nem fogadunk el.

FEL- ÉS LESZÁLLÁSI HELYEK
Foglaláskor a fel- és leszállási helyszínt a programnál meghir-
detett helyszínek közül ki kell választani. Így kötjük meg az uta-
zási szerződést, ez a felszállási helyszín és időpont szerepel a 
részvételi jegyen. Egy foglaláson belül egy felszállási helyszín 
választható.

Autóbuszaink a meghirdetett felszállási helyszíneken abban az 
esetben állnak meg, ha az adott helyszínre foglalás történt. Lét-
számtól függetlenül megállunk a meghirdetett felszállási hely-
színen, 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 egynapos utak esetén 1000 Ft /foglalás, többnapos utak 
esetén 3000 Ft/foglalás. Indulás előtt 2 munkanapon belül fel-
szállási hely módosítást nem tudunk elfogadni.
Autóbuszaink csak a meghirdetett felszállási helyszíneken 
vehetnek fel és tehetnek le utasokat.
Ezeken a helyszíneken kívül fel- és leszállás szerződésszegés-
nek minősül, ebből adódóan nem lehetséges, ezért ezt ne kér-
jék az autóbusz személyzetétől.

TALÁLKOZÁS, INDULÁS
Találkozás, indulás a részvételi jegyen szereplő időpontok sze-
rint történik. A találkozási helyszínre, időpontra való odajutást 
illetve az onnan történő hazajutást mindenki önállóan, saját 
költségén intézi. Irodánk utazási költségtérítést nem fizet korai 
indulási és késői hazaérkezési időpont esetén sem. 
Egy adott időpontban általában több autóbuszunk is indul. Az 
autóbuszokon szerepel a program nevét, úticélt tartalmazó 
kiírás, mindemellett a népligeti indulásnál munkatársaink segí-
tik utasaink tájékozódását és megmutatják, melyik busznál kell 
jelentkezniük. Az autóbuszok a megadott találkozási időpon-
tok előtt sorban megérkeznek. Idegenvezetőink mindaddig 
nem kezdhetik meg a beszállítást, amíg minden autóbusz a 
számára kijelölt végleges helyre be nem állt. Az autóbuszokra 
a beszállítást legkésőbb a találkozási időpontban megkezdjük. 
Az autóbuszokra történő felszállás az autóbusz közepén lévő 
ajtónál lehetséges az idegenvezetőnél történő bejelentkezés 
után. Az autóbusz első ajtaján felszállítás nincs. Tisztelettel 
kérjük Önöket, szíveskedjenek a TALÁLKOZÁSI IDŐPONTRA az 
autóbuszhoz megérkezni, mert az autóbuszok az indulási idő-
pontban ELINDULNAK. 
Csoportjainkat a kirándulások során előre meghatározott idő-
pontokra jelentjük be, így amennyiben utasunk nem érkezik 
meg a megadott időpontban a megadott helyszínre, és ügye-
leti telefonszámunkon jelzi, hogy késik, úgy az indulási idő-
ponthoz képest maximum 5 percet tudunk várni, majd az autó-
busz elindul. Függetlenül attól, hogy a késés milyen okból tör-
ténik. Amennyiben a hiányzó utas ügyeleti telefonszámunkon 
nem jelzi, hogy késni fog, úgy az autóbusz nem vár, az indulási 
időpontban pontosan elindul. Fent felsorolt esetekben az uta-
zásról lemaradt utas részvételi díj visszafizetésre nem tarthat 
igényt. Az esetlegesen a visszaindulási helyszínen maradt utas 
a hazajutásáról saját maga gondoskodik, költségeit viseli.
Kérjük, hogy programjaink során is figyeljenek az idegenve-
zető által megadott találkozási időpontokra. Nem tudunk késő 
utasra várni, mivel nem szeretnénk a pontosan érkező utasa-
inkat megváratni és kitenni annak, hogy esetleg a várakozás 
miatt a következő programról elkéssenek. Amennyiben valaki 
úgy érzi, hogy nem tud visszatalálni a megadott találkozási 
helyszínre, időben jelezze ügyeleti telefonszámunkon, hogy 
segíteni tudjunk. Munkatársaink szívesen segítenek. Indulás 
előtt a mobil szolgáltatónál érdemes rákérdezni, hogy a mobil 
szolgáltatás külföldön működik-e. Kérjük, hogy foglaláskor 
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minden esetben adjanak meg telefonszámot (lehetőleg mobil-
számot), melyen idegenvezetőnk, csoportkísérőnk a program 
során szükség szerint keresni tudja Önöket.

PIHENŐK AZ UTAZÁS SORÁN
Autóbuszaink non-stop külföldi utak, csobbanójáratok ese-
tén 3-4 óránként tartanak kb. 30-45 perces pihenőket. A 
pihenők hosszának meghatározásakor az autóbuszvezetők 
részére előírt kötelező pihenőidőre is tekintettel vagyunk. A 
pihenőket mindig olyan helyeken tartjuk, ahol WC, mosdó áll 
utasaink rendelkezésére. A WC használatért bel- és külföldön 
egyaránt a legtöbb helyen fizetni kell. 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.
 

ÜGYELETI TELEFONSZÁM
A részvételi jegy bal felső sarkában ügyeleti telefonszám is 
szerepel. Bármilyen intézkedés csak ügyeletünkön keresztül 
történhet. 
Kérjük, hogy az ügyeleti telefonszámot indokolt esetben, eset-
legesen felmerült probléma esetén azonnal hívják, szívesen 
segítünk.
Az ügyeleti telefonszámon helyfoglalás, általános utazási iro-
dai tájékoztatás, talált tárgy információ nincs, ezen a számon 
utazáson részt vevő hozzátartozót nem tudnak elérni.

IDEGENVEZETŐ, CSOPORTKÍSÉRŐ
Azoknál a programoknál, melyeket idegenvezetővel hirde-
tünk, idegenvezető utazik a csoporttal.
Ahol külön jelöltük, az utazás során Önökkel utazó idegenve-
zetőn kívül helyi idegenvezetőt is biztosítunk. Vannak olyan 
nevezetességek – belföldön és külföldön egyaránt – melyek 
csak helyi vezetéssel látogathatók. Ilyen esetekben a neveze-
tességen belül az ottani idegenvezető tartja a vezetést. Kérjük, 
hogyha valakit nem érdekel a helyi vezetés, ne beszélgessen 
a vezetés közben, mert zavarhatja az idegenvezetőt és azokat 
is, akik szívesen hallgatják, amit a helyi vezető mond. A helyi 
vezető végig fogja mondani mindazt, amit az adott nevezetes-
ségről fontosnak és érdekesnek tart.
Azoknál a programoknál, melyeket csoportkísérővel hirde-
tünk, idegenvezetés nincs. A csoportkísérő az oda-visszaút 
során az autóbuszon teljesít szolgálatot. Feladata az utazással 
kapcsolatos tudnivalók ismertetése, adminisztráció elvégzése, 
pihenők után valamint oda- és visszainduláskor a létszám 
ellenőrzése, szükség esetén intézkedés. Napközben nem tar-
tózkodik a csoporttal.
A társasutazásokon való részvétel is feltételez némi önállósá-
got. Programjaink során a szabadprogram időtartamát min-
denkinek önállóan kell eltöltenie, idegenvezető nélkül.
A nyaralóprogramoknál idegenvezetőink az oda- és vissza-
utazás során, illetve a fakultatív kirándulások időtartama alatt 

a csoporttal tartózkodnak, de nyaralni, jól érezni magát min-
denkinek önállóan kell, hiszen ehhez idegenvezetőre nincs 
szükség. Amennyiben bárkinek, bármilyen problémája, kérése 
van, jelezze ügyeleti telefonszámunkon, azonnal segítünk. Ha 
a probléma megoldásához idegenvezetőre van szükség, oda-
küldjük a segítséget kérő utasunkhoz.
Városlátogató programoknál, körutazásoknál idegenvezetőink 
a program teljes időtartama alatt a csoporttal tartózkodnak 
(kivéve szabadprogram).
A társasutazások során idegenvezetőink mindig pontosítják a 
másnapi, illetve a napközbeni indulási időpontokat. Idegenve-
zetőink tapasztaltak, ismerik a programjainkat, pontosan tud-
ják, hogy mikor kell elindulni ahhoz, hogy mindenhová időben 
odaérjenek és a programok zavartalanul lebonyolódjanak. 
Autóbuszunk személyzete is azon dolgozik, hogy minden a 
legjobban sikerüljön és Önök jól érezzék magukat. Udvariasan, 
kulturáltan viselkednek, beszélnek Utasainkkal. Köszönjük a 
nevükben is, ha mindenki így viszonyul hozzájuk.

BELÉPŐK, FOTÓZÁS
A részvételi díjak a program során esetlegesen felmerülő 
belépőjegyek költségét NEM tartalmazzák. A nevezetessé-
gek meglátogatása NEM KÖTELEZŐ. Külföldön, a helyszínen 
vásárolandó belépőjegyek ára az adott ország hivatalos fize-
tőeszközeként megjelölt valutanemben fizetendő. Javasoljuk, 
vigyenek aprópénzt magukkal, mert a nagyobb címletből tör-
ténő visszaadás általában csak nehézkesen oldható meg. Ahol 
nyugdíjas, diák stb. kedvezményes belépőjegy vásárolható, 
belépéskor kérik a kedvezményre jogosító igazolványt. Olyan 
nevezetességek is vannak, hol csak az adott ország nyugdíjasai 
érvényesíthetnek nyugdíjas kedvezményt. Csoportos jegyárak 
esetén nyugdíjas kedvezmény nem mindenhol érvényesíthető. 
A várható belépőjegy árak csak tájékoztató jellegűek, az előző 
év árai alapján adjuk meg, ezek esetleges változását irodánk 
befolyásolni nem tudja. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jegy-
pénztáraknál kiírt belépőjegyárak nem minden esetben 
egyeznek meg a csoportokra vonatkozó belépőjegyárakkal, 
hiszen csoportok esetén a legtöbbször vezetési díjat is fizet-
nünk kell. A nevezetességek, látnivalók üzemeltetői a gyor-
sabb ügyintézés miatt csoportok esetén kérik, hogy az idegen-
vezető gyűjtse össze utasainktól a belépőjegyek díját és egy-
ben fizesse ki a pénztárnál. Ezt idegenvezetőink – ha utasaink 
megbízzák - megteszik, de a pénz átadására nem kötelezünk 
senkit. Külön, egyénileg is megvásárolható a belépőjegy, ha 
valaki nem kíván a csoporthoz, az esetleges vezetéshez csatla-
kozni. Vannak olyan programok, ahol a belépőjegyek irodánk-
ban megvásárolhatók (ezt az adott programnál külön jelöljük). 
Ezeknél a programoknál javasoljuk a belépőjegyek irodánkban 
történő megvételét, mert csak annyi utast tudunk lejelenteni 
az adott nevezetességbe történő belépéshez, ahányan a belé-
pőjegyet irodánkban befizették. Ezen a létszámon felül nem 
minden esetben tudnak további utasokat a bejelentett cso-
porttal egyidőben beengedni. Idegenvezetőink az előre leje-
lentett utasaink belépőjét veszik át az erre kijelölt pénztárnál. 
Azon utasaink, akik a helyszínen kívánnak belépőt vásárolni, 
ezt – általában másik pénztárnál - egyénileg intézik és fizetik. 
Vannak olyan programok, amelyek esetén helyszíni belépő-
jegy vásárlásra nincs lehetőség, ezeknél a programoknál igény 
esetén irodánkban kell a belépőjegy költségét Forintban befi-
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zetni. Amennyiben valaki nem jön el egy adott útra és belé-
pőjegyet, fakultatív kirándulást fizetett be foglaláskor, a belé-
pőjegy vagy fakultatív kirándulás árának visszatérítésére nem 
tarthat igényt. A nevezetességek jelentős részében a fényké-
pezés nem megengedett, vagy külön fotójegy megvásárlásá-
hoz kötött. Megkérünk mindenkit, hogy ahol nem lehet, vagy 
ha nem vásároltak fotójegyet, ne fotózzanak. A nevezetessé-
gek nagy részét bekamerázták, így pontosan látják, ha valaki 
fényképeket készít. Ilyen esetben mindaddig nem engedik ki a 
csoportot, míg az engedély nélkül fényképet készítő/k fényké-
pezőgépéből, telefonjából stb. ki nem törölték a fotókat.

NEVEZETESSÉGEK
Minden nevezetesség üzemeltetője, tulajdonosa fenntartja 
magának a jogot arra, hogy esetleges rendezvény, fesztivál, 
felújítási munkák stb. miatt (vagy akár gazdasági megfonto-
lásból) az adott nevezetesség egy részét, vagy akár a neveze-
tesség teljes egészét a látogatók elől elzárja. Amennyiben egy 
adott nevezetesség szezon közben véglegesen vagy időszako-
san bezár, úgy irodánk az emiatt meghiúsuló programot egyéb 
más programra cserélheti, erről értesítést nem küld. Esetleges 
étterem bezárás, felújítási munkák miatt az étteremváltoztatás 
(és ebből adódóan a menüsor változtatás) jogát fenntartjuk.
Fent leírt esetekben irodánkat felelősség nem terheli, ezzel 
kapcsolatban reklamációt nem tudunk elfogadni.

PRAKTIKUS TANÁCSOK
A kirándulások során a városnézések gyalogosan történnek, 
így javasoljuk, kényelmes cipőben induljanak útnak. A barlan-
gokban nyáron is hűvös van, így érdemes kardigánt, pulóvert 
vinni. Pl. barlangokban, vízeséseknél a nedvességből adódóan 
csúszhat a talaj, így szandál, magassarkú cipő viselését ezeken 
a helyeken nem ajánljuk, zárt cipő viselését javasoljuk. 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az autóbuszok nem minden 
nevezetességet, barlangot, várat tudnak a bejáratig megköze-
líteni. A legtöbb esetben 300-500 méterre találhatók a kijelölt 
buszparkolók, innen kell az utat sétálva megtenni. A várak álta-
lában dombon, magaslaton vannak, így nem mindig teljesen 
sík terepen kell sétálni. A várakban lift nincs, lépcsőkön kell köz-
lekedni – általában a vár helyi vezetője által diktált tempóban.
Programjainkat úgy állítottuk össze, hogy ezek egy bármilyen 
korú, a korának megfelelő átlagos egészségi állapotú ember 
számára ne legyenek megerőltetőek. 
Tisztelettel megkérünk mindenkit, mérje fel saját egészségi 
állapotát, képes-e a kiválasztott programon problémamente-
sen végigmenni. Munkatársaink szívesen segítenek mindenki-
nek a számára legmegfelelőbb program kiválasztásában.

ELLÁTÁS
Programjaink részvételi díjai a leírásban meghatározott ellá-
tást tartalmazzák. 
Az egynapos kirándulásoknál konkrét – esetenként választható 
– előre összeállított, két-háromfogásos ebédet foglalunk cso-
portjainknak. Ettől eltérni, egyéni igényeket figyelembe venni 
nem tudunk. A programoknál megadott menüsorok tájékoz-
tató jellegűek. A legtöbb kirándulásnál úgy állítottuk össze a 
választható főételsort, hogy legyen közte húsmentes étel. Van 

olyan kirándulás, ahol a vegetáriánus igényt előre jelezni kell. 
Ezt külön jelöljük az adott programnál. Itt csak abban az eset-
ben tudjuk a vegetáriánus menüt biztosítani, ha ezt foglaláskor 
külön jelezték és a részvételi jegyen feltüntetésre került.
Az éttermekben (beleértve a szállodák éttermeit is) csoportok 
részére előre megterítenek annyi főre, ahány főből áll csoport. 
Csak a megterített helyeket foglalhatjuk el. Annyian üljünk 
le egy asztalhoz, ahány főre azt megterítették, ne rendezzük 
át az asztalokat, ne üljünk olyan asztalhoz, amelyet nem cso-
portunk részére tartanak fenn. Négyfős asztalokhoz négyen, 
hatfős asztalokhoz hatan stb. foglaljanak helyet. Az étkezések 
időpontját mindig a szállodák határozzák meg, ebbe irodánk-
nak beleszólása nincs. 
Vidám-zenés programjainknál (libanap, disznótoros) a nagy 
létszám miatt az asztaloknál névreszóló táblákkal jelöljük, ki 
hol foglaljon helyet. Kollégáink a helyszínen segítenek min-
denkinek, hogy melyik asztalnál találja meg a nevét. Az egy 
foglaláson szereplő utasokat természetesen egy asztalhoz 
ültetjük. Amennyiben nem egy foglaláson vannak, de egy 
asztalnál szeretnének korábban foglalt ismerőseikkel ülni, úgy 
kérjük, foglaláskor ezt feltétlenül jelezzék, mert a helyszínen 
asztalbeosztást módosítani már nem tudunk.
A programoknál megjelölt ellátás italfogyasztást nem tartal-
maz (kivéve, ahol ezt külön jelöljük). Az italt mindenki a hely-
színen a felszolgálónál rendeli és fizeti az adott ország hivata-
los pénznemében. Az éttermekben nem tesznek az asztalokra 
kancsóban csapvizet. Bizonyára látják kedves vendégeink, 
hogy az ebédet tartalmazó részvételi díjaink is igen kedve-
zőek. Köszönhető ez annak, hogy az éttermek igyekeznek szá-
munkra eladható árakat adni, mivel tudják, sok utast viszünk az 
adott étterembe és utasaink mindig fogyasztanak az ebédhez 
valamilyen italt. Amennyiben valaki csapvizet kíván fogyasz-
tani, úgy az éttermek felszolgálási díjat számítanak fel. Azoknál 
a programoknál, ahol fakultatív étkezési lehetőséget hirde-
tünk, azon vendégeinknek, akik nem kértek étkezést, az étke-
zés időtartama alatt szabadprogram van. Számukra ebben az 
időben külön programot nem szervezünk. 

NÉHÁNY TUDNIVALÓ A PROGRAMOKNÁL 
MEGJELÖLT ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN:
kontinentális reggeli – személyenként 2 db péksütemény, 
vaj, dzsem vagy méz
bővített kontinentális reggeli – személyenként 2 db péksü-
temény, vaj, dzsem vagy méz, két szelet sajt és két szelet fel-
vágott
menü vacsora – egyforma menüt szolgálnak fel mindenkinek, 
menüválasztás nincs
vacsora menüválasztással – minimum kétféle menüből 
lehet választani
all inclusive ellátás – korlátlan étel- italfogyasztás reggeltől-
estig, az all inclusive ellátásban szereplő italokat a szálloda 
határozza meg
all inclusive light ellátás – korlátlan étel- és italfogyasztás az 
étkezések időtartama alatt, az all inclusive ellátásban szereplő 
italokat a szálloda határozza meg

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 
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ételek kiszolgálása gördülékenyebbé, kulturáltabbá válik. Fon-
tos tudni, hogy a svédasztalos étkezés nem minden esetben 
jelent teljesen korlátlan fogyasztást és a svédasztal folyamatos 
újratöltését. Pl. Ausztriában a svédasztalra kitett ételmennyi-
séget az utaslétszámnak megfelelően határozzák meg és nem 
töltik fel az elfogyott ételfajtákat. A szállodák étterméből ételt, 
italt kihozni nem szabad. A félreértések elkerülése végett ne 
menjünk étkezni nagyobb táskával, hátizsákkal, szatyorral, 
hiszen erre az étkezésnél nincs szükség. Ne tegyük ki magun-
kat annak a kellemetlenségnek, hogy az étterem kijáratánál 
kinyittatják a bevitt táskát, szatyrot. Amennyiben az étterem-
ből történő étel kihozása miatt a szálloda az utas felé szankciót 
alkalmaz (pl. szolgáltatás igénybevételének korlátozása, kiho-
zott étel kifizettetése), ezért irodánkat felelősség nem terheli,  
a következményeket utas vállalja.
Amikor külföldre utazunk, nemcsak az adott ország kultúrájá-
val, szokásaival hanem gasztronómiájával is megismerkedünk. 
A szállodákban, éttermekben európai ételekkel találkozha-
tunk, de az ételeket az adott nemzet konyhájának szokásai 
szerint készítik el. Külföldön nem valószínű, hogy magyaros 
ételekkel fogunk találkozni. Kérjük, ne hasonlítsák az ételek 
elkészítését ahhoz, ahogy Önök otthon készítik, hiszen ahány 
nemzet, annyi szokás és nem várhatjuk el, hogy szokásaikat 
miattunk megváltoztassák.

SZÁLLODÁK
A szállodák besorolását mindig az adott országban érvényes 
besorolási kategória szerint adjuk meg. A szállodai szobák fel-
szereltségét az adott programoknál jelöljük. A szobák felsze-
reltségénél mindig azt írjuk le, ami a szobában van. Amit a fel-
szereltségnél nem szerepeltetünk, az nincs a szobában. (Pl. ha 
a felszereltségnél hűtő nem szerepel, akkor a szobában hűtő 
nincs.) A 4 emeletes vagy annál alacsonyabb szállodákban 
általában nincs lift. A legtöbb szállodában a kétágyas és 2+1 
ágyas szobák mérete azonos. 3. ágyra vonatkozó kedvezmény 
nem minden szállodában van. Az egyágyas szobák mérete 
a kétágyas szobákhoz viszonyítva kisebb, fekvése általában 
kedvezőtlenebb. A szállodai szobák mérete – még ugyanazon 
szállodán belül sem mindig azonos, hiszen az épület adottsá-
gaiból következően méretbeli különbségek lehetnek. A szál-
lodai szobák méret különbségei miatt sem a szállodák, sem 
irodánk nem tud reklamációt elfogadni. Kérjük, ne töltsék egy-
más szobáinak méregetésével, összehasonlításával nyaralásuk, 
pihenésük idejét.
A mediterrán országokban a fürdőszobákban nem mindenütt 
van zuhanytálca. Zuhanyozáskor a zuhanyzó kövezett padló-
ján kialakított összefolyón folyik le a víz.
A szállásváltoztatás jogát – minimum azonos kategórián és 
régión belül – fenntartjuk.

Autóbuszaink a szállodákat a buszok részére kijelölt szabad 
parkolóhelyek függvényében tudják megközelíteni. A buszok 
részére nem a recepció előtt jelölnek ki parkolóhelyet, így 
szállodától függően a recepciótól 100-400 méterre tudnak 
a buszok megállni. Innen kell utasainknak a csomagokkal a 
recepcióhoz sétálni. A szállodák a csomagokért személyzetet 
nem küldenek, mindenkinek saját magának kell a csomagját a 
szállodáig elvinni, illetve onnan a buszhoz visszahozni. Csoma-
goláskor érdemes ezt figyelembe venni.

A szállodákban és környékükön – különösen a nyári időszak-
ban, illetve különféle helyi rendezvények esetén – sokszor 
nagy élet van. Szól a zene, a vendégek és a helyi lakosok is 
vidáman szórakoznak. Nem alkalmazkodnak hozzánk, jól érzik 
magukat, van, amikor késő estig. Ez bizony néha zenével, zajjal 
jár. A tapasztalat az, hogy vendégeink ezen nem bosszankod-
nak – miért is tennék - hanem ők is jól érzik magukat.
Tekintettel arra, hogy a vendégek szállodai rendszerbe való 
rögzítése szobánként kb. 20 percet vesz igénybe, a szállodák-
ban bevett szokás, hogy az utasoktól bejelentkezéskor elkérik 
az útiokmányt, kiadják a szobakulcsot, majd miután mindenki 
bejelentkezett, rögzítik az utasok adatait a szálloda szobafog-
lalási rendszerébe. Ezt követően az útiokmány a recepción 
visszakérhető. Amennyiben valaki nem akarja útiokmányát a 
recepción leadni, úgy azután kapja meg szobakulcsát, miu-
tán a többi, útiokmányát leadó utas bejelentkezését elintéz-
ték. Ezután kezdik meg az útiokmányt le nem adó vendég 
regisztrálását. Ilyen esetben a bejelentkezést már önállóan 
kell intézni, mivel idegenvezetőnk a bejelentkezett utasokkal 
megy a szobákat elfoglalni. Az útiokmány le nem adásából 
eredő várakozásért, esetleg emiatt a vacsora kezdetéről való 
késésért az útiokmányt le nem adó utasok felé semmilyen fele-
lősség sem a szállodát, sem irodánkat nem terheli.

TÁRSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Egyedül utazó kedves utasaink társítását 2-3 ágyas szobákban 
vállaljuk, így az alap részvételi díjon felül semmilyen felárat 
nem kell fizetniük. A foglalások érkezési sorrendjében azonos 
nemű, egyedül utazó utasokat társítunk. Társítással kapcsola-
tos egyedi igényeket (pl. életkor, dohányzás, érdeklődési kör) 
figyelembe venni nem tudunk, mivel utasainktól csak az uta-
zási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat kérjük. A 
társított utasok adatait egymásnak adatvédelmi szabályzatunk 
értelmében nem adjuk ki. Azzal kapcsolatban, hogy a társított 
utasok esetlegesen nem jönnek ki jól egymással, sajnos nem 
tudunk felelősséget vállalni, de az sem a mi érdemünk, bár 
nagy örömünkre szolgál, ha a társításból adódóan barátságok 
születnek.

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.
Fontos tudni, hogy az autóbuszról esős időben is le kell szállni, 
fedett helyet nem tudunk utasainknak biztosítani. Javasoljuk, 
hogy vigyenek magukkal váltás ruhát, valamilyen melegebb 
ruhát, melyet esetleges hűvösebb idő esetén fel tudnak venni. 
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Csobbanójárataink leírásánál a 2015-ös 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 autóbuszve-
zetőknek az előírt pihenőidőt biztosítani kell. Abban az eset-
ben, ha egy csobbanójárat több csobbanó helyszínt (üdülő-
területet) is érint, úgy visszainduláskor a forgalmi helyzetből 
adódóan a 2., 3. stb. helyszínen az autóbusz részéről esetleges 
késés előfordulhat. Ilyen esetben kérjük, legyenek türelemmel, 
csoportkísérőnk a foglaláskor megadott mobilszámokon érte-
síti a várakozó utasokat. Célszerű foglaláskor olyan mobilszá-
mot megadni, amelyet az utazók az út során bekapcsolt álla-
potban magukkal visznek.

TENGERPART
A tengerpart szállodáktól való távolságát minden progra-
munknál tájékoztató jelleggel megadjuk. Természetesen több 
úton is megközelíthető minden tengerpart, mindenki saját 
maga választja ki a számára legmegfelelőbb útvonalat. Homo-
kos tengerpartoknál a nagyon meleg nyári időszakokban, ami-
kor eső, szél nincs, előfordulhat, hogy a víz partközeli része 
algásodik. Emiatt irodánk nem hibáztatható, ezzel kapcsolat-
ban reklamációt nem tudunk elfogadni.

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

KIS DOLOG, DE FONTOS! 
Programjaink szervezése során igyekszünk a lehetőségekhez 
képest - a ránk vonatkozó előírásokat is figyelembe véve - min-
dent úgy összeállítani, hogy utasaink a lehető legelégettebbek 
legyenek. Azonban nem tudunk a WC-k elhelyezkedéséhez, 
nyitvatartási idejéhez, darabszámához igazodni és érthető, 
hogy a WC-ket üzemeltető cégek sem igazodnak hozzánk. A 
WC használatért a legtöbb helyen – belföldön és külföldön 
egyaránt – fizetni kell, így érdemes aprópénzt vinni a prog-
ram során érintett országok pénznemeiből. Az éttermekben, 
múzeumokban általában egy, max. két WC van.

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 minden esetben budapesti 
helyszín.
Az esetlegesen irodánkban leadott talált tárgyakat max. 1 
hónapig őrizzük meg.

ÉS AMIRŐL NE FELEDKEZZÜNK EL..
Csoportos utazáson több, különféle karakterű, stílusú utasunk 
vesz részt és utazik együtt.
Kérjük, legyünk tekintettel egymásra, hiszen mindenki sze-
retné az utazás során jól érezni magát. Irodánk munkatársai is 
azon dolgoznak, hogy minden jól sikerüljön a program során 
és utasaink élményekben gazdagon térjenek haza az általuk 
választott utazásról.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

keN-eDI traVel utazásI utalVáNy 
– az ajáNDékba aDható élméNy!
Ajándékozzon szeretteinek Ken-Edi Travel utazási utalványt, mely 5000, 10000, 25000 Ft-os  
címletekben vásárolható irodánkban vagy online rendelhető www.keneditravel.hu honlapunkon.
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Időpontok: június 24-26.
július 22-24., 

augusztus 12-14., 
augusztus 26-28.

Részvételi díj: 12 900 Ft/fő 13 900 Ft/fő
14 éves korig 11 900 Ft/fő 12 900 Ft/fő

ÚJ!

Utazás módja: busz

Időtartam: 1. nap estétől 3. nap reggelig

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél  
vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna – HRK

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

KRK-SZIGET / BASKA - csodálatos strand, homokos-aprókavicsos tengerpart!

HORVÁTORSZÁG PROGRAM:
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Terve-
zett érkezés Krk-szigetre másnap a kora délelőtti órákban.
Krk-sziget az egyik legnépszerűbb üdülőhely a magyar turisták 
körében. Egy több mint 1400 m hosszú hídon juthatunk el a szi-
getre, mely a világ egyik leghosszabb betonhídja. Autóbuszunk-
ról leszállva kb. 300 métert sétálva érjük el a tengerpartot.
Baska Krk-sziget egyik legfestőibb fürdőhelye. A strandot cso-
dálatos fehér karszthegyek ölelik körül. A kb. 2 km hosszan 
elnyúló strand rendkívül népszerű a strandolni vágyók köré-
ben. A tengerpart homokos-apró kavicsos, a tenger lassan 
mélyül, gyermekeknek is kiváló strandoló helyszín. A tenger-
part mögötti sétáló utcában szállodák, éttermek, szórakozó-
helyek, fagylaltozók, üzletek sorakoznak és hívogatják a turis-
tákat. Baska belvárosának szűk sikátorai egy kedves halászfalu 
hangulatát idézik.
Baska tengerpartjának nemcsak napközben, de este is fantasz-
tikus hangulata van. Pálmafák, szól a zene az éttermekben, 
árusok kínálják portékáikat… úgyhogy minden adott ahhoz, 
hogy jól érezzük magunkat!
Visszaindulás 2. napon 22:00 órakor. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Budapestre 3. napon a reggeli órákban.

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Átöltözési lehetőség: ingyenes
1 db napágy: 30 HRK / nap
Zuhany: 1-2 HRK / alkalom
WC: 2 HRK / alkalom

CsobbaNójáratok az aDrIára!
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Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Napágy: 30 HRK / nap
Tengerparti zuhanyozás: 2 HRK
WC: a tengerparti szakaszon ingyenes és fizetős WC-ket is találunk (2 HRK)

Utazás módja: busz

Időtartam: 1. nap estétől 3. nap reggelig

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes 
személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna – HRK

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

KRK-SZIGET / PUNAT – szuper jó strand!

HORVÁTORSZÁG PROGRAM:

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Ter-
vezett érkezés Krk-szigetre, Punatba másnap a kora délelőtti 
órákban.

Punat nagyon szép, rendezett város, csodálatos parkkal. A kb. 
1,5-2 km hosszú strandja talán a sziget legjobb strandjának 
nevezhető! Itt mindenki megtalálja a neki megfelelő partsza-
kaszt. Szépen rendben tartott, betonos, aprókavicsos part-
szakaszok váltakoznak. A tenger lassan mélyül, alja aprókavi-
csos-homokos, néhány helyen kisméretű köves. Fürdőpapucs 
használatát javasoljuk. A tenger gyerekek számára is kiváló!  
A strand hosszú évek óta Kék Zászló minősítésű. A tengerpar-
ton végigsétálva gyümölcsárusok, üzletek, finom friss pékárut 
kínáló pékségek, éttermek, bárok sorakoznak. Nehéz megállni 
a vásárlást. A partszakasz közepén egy kis csúszdapark is talál-
ható. Vizisport eszközök bérlésére is lehetőség van. 

A kikötőbe elsétálva gyönyörű hajókat, jachtokat láthatunk. 
Este felpezsdül az élet Punatban. Az éttermekből, hallatszik a 
zene, a felállított standokon árusok kínálják portékáikat, a főté-
ren lévő színpadon - egy héten többször is - esténként zeneka-
rok, táncosok szórakoztatják a turistákat.

Visszaindulás az érkezés napján 22:00 órakor Punatból. Folya-
matos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a 3. napon 
a reggeli órákban.

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

Időpontok: júl. 22-24., aug. 5-7., aug. 26-28.

Részvételi díj: 13 900 Ft/fő
14 éves korig 12 900 Ft/fő

CsobbaNójáratok az aDrIára!

www.keneditravel.hu 

17



Utazás módja:  
Busz

Időtartam:  
1. nap estétől 3. nap reggelig

Ellátás:  
Önellátás

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna – HRK

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

KRK-SZIGET - KRK az egyik legnépszerűbb csobbanóhelyszínünk! 

HORVÁTORSZÁG PROGRAM:

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. Terve-
zett érkezés Krk-szigetre másnap a kora délelőtti órákban.

Krk-sziget az egyik legnépszerűbb üdülőhely a magyar turis-
ták körében. Az odajutás külön élménye, hogy egy több mint 
1400 m hosszú hídon juthatunk 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. Napoz-
hatunk a sziklákon, a betonos parton, bérelhetünk napágyat, 
de saját napozóeszközök használata is megengedett. Nap-
fürdőzés után behúzódhatunk a tengerpart mögötti, gyö-
nyörű fákkal övezett területre, ahol hűsölhetünk a nagy nyári 
melegben.

Mindenképpen érdemes besétálni Krk városába (kb. 10 perc 
séta). A város megőrizte középkorias jellegét. Mindenütt üzle-
tek, éttermek várják az idelátogatókat. Este kivilágított standok 
sokaságánál kínálják a helyi kézművesek portékáikat. Hihetet-
len hangulat van!

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

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Átöltözési lehetőség: ingyenes
1 db napágy: 25-30 HRK/nap
Zuhany: 1 HRK/ alkalom
WC: 2 HRK / alkalom

Időpontok: július 15-17., július 29-31., 
augusztus 26-28. 

Részvételi díj: 13 900 Ft/fő
14 éves korig 12 900 Ft/fő

CsobbaNójáratok az aDrIára!
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Utazás módja:  
Busz

Időtartam:  
1. nap estétől 3. nap reggelig

Ellátás:  
Önellátás

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna – HRK

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

OPATIJA - A Monarchia gyöngyszeme!

HORVÁTORSZÁG PROGRAM:

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

A patinás épületekkel rendelkező Opatiját (Abbáziát) a hor-
vát Monte Carloként, illetve Adria Nizzájaként is emlegetik. 
Itt építették elegáns villáikat az Osztrák-Magyar Monarchia 
gazdag arisztokratái, amelyek meghatározzák a város hangu-
latát. Opatiját a rendezettség, tisztaság jellemzi. Babérerdők, 
pálmafák, leanderek mind-mind hozzátartoznak az Opatiját 
jellemző képhez. Speciális klímája miatt igen népszerű üdülő-
hely. 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.
Opatija tengerpart híres strandja, a Slatina szinte a város szí-
vében, gyönyörű abbáziai szállodákkal övezve található.  
A betonos part mellett éttermek, üzletek sokasága várja a láto-
gatókat.
Csobbanó vendégeink maximum derékig érő tengert, viszony-
lag 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. napon a reggeli órákban.

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve) 
Átöltözési lehetőség: ingyenes
2 db napágy napernyővel: 70-80 HRK / nap
WC: 1-2 HRK / alkalom
Zuhanyozás: 2 Kuna / alkalom (kb. 30 mp)

Időpontok: júl. 8-10., aug. 19-21.

Részvételi díj: 13 900 Ft/fő
14 éves korig 12 900 Ft/fő
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Utazás módja:  
Busz

Időtartam:  
1. nap estétől 3. nap reggelig

Ellátás:  
Önellátás

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes 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)
23:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
23:45 M7 Balatonlellei pihenőhely

PORTOROZS – Az Adria Svájca!

SZLOVÉNIA PROGRAM:
1. nap indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. 
Tervezett érkezés Portorozsba 2. nap a délelőtti órákban. Autó-
buszunkról a tengerparttól kb. 100-150 méterre szállunk le.
Portorozs a szlovén tengerpart egyik legkedveltebb, egyedül-
álló 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 tiszta-
ság jellemzi. A tengerpartokon és közelében dolgozó személy-
zet 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 men-
tén luxusszállodák sorakoznak. Pazar látvány!
A tengerparton homokos, betonos, köves, füves partszakaszok 
közül válogathatunk. Napágy bérelhető, saját napágy, nap-
ernyő használata nem megengedett, de törölközőnket, gyé-
kényünket 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, folya-
matos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre 3. napon 
a délelőtti órákban.

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Két napágy egy napernyővel: kb. 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.

Időpont: augusztus 19-21.

Részvételi díj: 13 900 Ft/fő
14 éves korig 12 900 Ft/fő
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Utazás módja:  
Busz

Időtartam:  
1. nap estétől 3. nap reggelig

Ellátás:  
Önellátás

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy 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)
22:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
23:15 M7 Balatonlellei pihenő
23:45 Zalakomár, INA kút

BIBIONE - Olaszország egyik legnépszerűbb üdülőhelye!

OLASZORSZÁG 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 köré-
ben. 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 uta-
zás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre 3. napon a délelőtti 
órákban.

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Két napágy egy napernyővel: kb. 20 Euro / nap 
WC: kb. 1-2 Euro/alkalom
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes

Időpontok: júl. 1-3., aug. 5-7. szept. 2-4.

Részvételi díj: 14 500 Ft/fő 13 500 Ft/fő
14 éves korig 13 500 Ft/fő 12 500 Ft/fő
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Utazás módja:  
Busz

Időtartam:  
1. nap estétől 3. nap reggelig

Ellátás:  
Önellátás

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes 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)
22:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
22:45 M7 Balatonlellei pihenő
23:45 M7 Zalakomár, INA kút

CAORLE - a színes házak varázsa!

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. Autó-
buszunkról a tengerparttól kb. 300-400 méterre szállunk le.

Caorle egy élő kis város, egy igazi ékszerdoboz! Színes épüle-
tek, hangulatos utcák, kis üzletek, házias éttermek sokasága 
jellemzi. Mivel nem csak üdülőhely, hanem élő város is, han-
gulata 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 vendé-
geiket. A tengerparton napágyak bérelhetők.
Este tipikusan olasz, vidám hangulat uralja Caorlét, megtelnek 
az éttermek, az utcákon nemcsak a turisták, de az ottlakó ola-
szok is sétálgatnak, nézelődnek. 

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

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Két napágy egy napernyővel: kb. 20-25 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

Időpontok: júl. 15-17., aug. 19-21.

Részvételi díj: 14 900 Ft/fő
14 éves korig 13 900 Ft/fő

OLASZORSZÁG
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Utazás módja:  
Busz

Időtartam:  
1. nap estétől 3. nap reggelig

Ellátás: Önellátás

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes 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)
22:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
22:45 M7 Balatonlellei pihenő
23:45 M7 Zalakomár, INA kút

JESOLO - Olasz tengerpart, ahogy azt az olasz filmeken is látjuk

OLASZORSZÁG 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.

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Két napágy egy napernyővel: kb. 20 Euro / nap 
WC: kb. 1 Euro/alkalom
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes
Helyi buszjárat: 8-10 Euro
Vaporetto jegy: 7 Euro-tól

Időpontok: július 29-31., 
augusztus 12-14., augusztus 26-28.

Részvételi díj: 14 900 Ft/fő
14 éves korig 13 900 Ft/fő

CsobbaNójáratok az aDrIára!
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26-48. oldal

Nyaralások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap/ 4 éj

Szállás:  
Kétcsillagos szálloda két épületében (Marina/Primorka)

Szobák felszereltsége:  
Zuhanyozós fürdőszoba (törölközőt adnak), beépített 
szekrény, kis asztal székekkel, létszámnak megfelelő ágy, a 
főépület recepcióján széf bérelhető, főépületben TV szoba, 
ajándék bolt, billiárd, ingyenes WIFI

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió a szálloda főépületében

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

KRK-SZIGET - OMISALJ 5 nap / 4 éj

Nyaralás

HORVÁTORSZÁG

5 NAP

Időpontok: szept. 4-8., 
szept. 11-15.

júl. 7-11., júl. 16-20., 
aug. 5-9., aug. 21-25.

Részvételi díj: 49900 Ft/fő 59900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 19900 Ft/fő 19900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 35900 Ft/fő 40900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 35900 Ft/fő 40900 Ft/fő

14 éves kor felett 
(3. ágyon) 46900 Ft/fő 55900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 69900 Ft/fő 79900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 
A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 4 éj szállás kétcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, idegenforgalmi adó, visszaúton zágrábi séta.
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PROGRAM:

1. nap: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a forgalmi viszo-
nyoktól és a határátlépés időtartamától függően Krk-szigetre, 
Omisaljba kb. 15:00-16:00 órakor. Az autóbusz a szálloda re-
cepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 200-
400 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 helyezkedik el.  
A szálloda a part adottságaiból adódóan gyönyörű panorámá-
jú helyen fekszik, a tengerpartot a kertből lesétálva közelíthet-
jük meg. Érkezés után Szabadprogram, majd vacsora a szálloda 
főépületének éttermében.

2. nap: Szabadprogram.
Fakultatív program: HAJÓKIRÁNDULÁS ÜDVÖZLŐITALLAL, 
SIRÁLYETETÉSSEL. A hajón a vidám, udvarias legénység üd-
vözlő itallal vár minket. Helyi idegenvezetővel a két órás kirán-
dulás során a hajóról megcsodálhatjuk Punat és Krk partjait, 
gyönyörködhetünk Plavnik sziget látványos szikláiban és Cres 
sziget partjainak látványában. 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, 
mindig nagy sikere van.
A hajókirándulás részvételi díja: 4900 Ft/fő, 12 éves korig: 
2500 Ft/fő.A KIRÁNDULÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉ-
SŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN KELL IGÉ-
NYELNI ÉS BEFIZETNI.

3. nap: Szabadprogram. 
Fakultatív program: KIRÁNDULÁS RIJEKÁBA. 
A program során idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk Rije-
kával, a legutolsó magyar királyi kikötővárossal és meglátogat-
juk az igen népszerű rijekai piacot is. 
A kirándulás részvételi díja: 1900 Ft/fő. A KIRÁNDULÁST 
FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉ-
VEL EGYIDŐBEN KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI. 

4. nap: Szabadprogram

5. nap: Reggeli után, 10:00-kor hazaindulás. Folyamatos uta-
zás. Útközben szabadprogram keretén belül idegenvezetőnk-
kel sétálva megtekintjük Horvátország fővárosát, Zágrábot, 
mely mindamellet, hogy egy lendületes város, megőrizte régi 
báját. Kb. 1,5 órás programunk után folytatjuk utunkat haza. 

Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól, határon való vára-
kozástól függően kb. 21.00 órakor.

KRK-SZIGET - OMISALJ 5 nap / 4 éj KRK-SZIGET - OMISALJ 5 nap / 4 éj

Nyaralás

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
1 db napágy: 25 HRK / nap
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap/ 5 éj

Szállás:  
Kétcsillagos szálloda két épületében (Marina/Primorka)

Szobák felszereltsége:  
Zuhanyozós fürdőszoba (törölközőt adnak), beépített 
szekrény, kis asztal székekkel, létszámnak megfelelő ágy, a 
 főépület recepcióján széf bérelhető, főépületben TV szoba, 
ajándék bolt, billiárd, ingyenes WIFI

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió a szálloda főépületében

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

KRK-SZIGET - OMISALJ 6 nap / 5 éj

Nyaralás

HORVÁTORSZÁG

6 NAP

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
1 db napágy: 25 Kuna / nap

Időpontok: jún. 22-27. júl. 11-16., júl. 24-29., 
aug. 19-24.

Részvételi díj: 69900 Ft/fő 79900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 24900 Ft/fő 34900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 49900 Ft/fő 59900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 49900 Ft/fő 59900 Ft/fő

14 éves kor felett (3. ágyon) 64900 Ft/fő 74900 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 94900 Ft/fő 104900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 
A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 5 éj szállás kétcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, idegenforgalmi adó, visszaúton rijekai városnézés.
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KRK-SZIGET - OMISALJ 6 nap / 5 éj

Nyaralás

PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos uta-
zás rövid pihenőkkel. Érkezés a forgalmi viszonyoktól és a határátlépés időtartamától 
függően Krk-szigetre, Omisaljba kb. 15:00-16:00 órakor. Az autóbusz a szálloda recep-
ciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 200-400 méterre tud megállni. 
Szállás elfoglalása. Szálláshelyünk egy három épületből álló szállodakomplexum két-
csillagos épületeiben (Marina/Primorka) lesz. A szállodakomplexum a betonos-köves 
tengerparttól kb. 50 méterre helyezkedik el. A szálloda a part adottságaiból adódóan 
gyönyörű panorámájú helyen fekszik, a tengerpartot a kertből lesétálva közelíthetjük 
meg. Érkezés után szabadprogram, majd vacsora a szálloda főépületének éttermében.

2. nap: Szabadprogram.
Fakultatív program: HAJÓKIRÁNDULÁS ÜDVÖZLŐITALLAL, SIRÁLYETETÉSSEL 
A hajón a vidám, udvarias legénység üdvözlő itallal vár minket. Helyi idegenvezetővel 
a két órás kirándulás során a hajóról megcsodálhatjuk Punat és Krk partjait, gyönyör-
ködhetünk Plavnik sziget látványos szikláiban és Cres sziget partjainak látványában. 
Megnézzük Kormat partjait is, ahol hihetetlen mennyiségű sirály él. Nemcsak meg-
csodáljuk, de meg is etetjük a sirályokat. Egyedülálló látványt nyújt, amint a rengeteg 
sirály kíséri a hajót! Fantasztikusan jó kirándulás, mindig nagy sikere van.
A kirándulás részvételi díja: 4900 Ft/fő, 12 éves korig 2500 Ft/fő. A KIRÁNDU-
LÁST FOGLALÁSKOR, DE LÉGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN 
KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI.

3. nap: Szabadprogram. 
Fakultatív program: KIRÁNDULÁS OPATIJÁBA - CSOKOLÁDÉKÓSTOLÓVAL.
Opatijába kirándulunk, melyet nem véletlenül neveznek a Monarchia gyöngysze-
mének. Gyönyörű, rendezett sétányán végigsétálva eljutunk egy elegáns szállodáig, 
ahol csokoládékóstolóval várnak minket. A szálloda a kézzel készített, nagyon finom 
pralinéiról, csokoládéiról híres. Csokoládéfinomságai miatt rengeteg turista látogatja 
meg egész évben. Finom pralinékat kóstolhatunk és látni fogjuk, hogy még a csésze, 
a csészealj és a kanál is csokiból van! Mindezekhez egy ízletes brandyvel is megkínál-
nak minket. Az édes program után még élvezzük Opatija hangulatát, rövid városnézés 
keretében megtekintjük a méltán híres palotákat, épületeket, majd autóbuszunkkal 
visszautazunk a szállodába. A kirándulás foglaláskor, de legkésőbb a hátralék 
fizetésével egyidőben igényelendő és fizetendő: 3900 Ft/fő.

4. nap: Szabadprogram
Fakultatív program: KIRÁNDULÁS VRBNIKBE BOR, SAJT, SONKA KÓSTOLÓVAL.
A kora délutáni órákban autóbuszunkkal Vrbnikbe indulunk. Megismerkedünk a kis 
falucskával. Aranyos, kacskaringós kis szűk utcákon sétálunk, gyönyörködünk a pano-
rámában. 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 pin-
cét, ahol borkóstolós programon veszünk részt. (A NADA pincét egy kis hegyi úton, 
emelkedőn felsétálva tudjuk megközelíteni.) Üdvözlő itallal várnak minket, majd film-
vetítés keretében bemutatják a szőlőtermelést, szüretet, bepillantunk a borkészítés 
rejtelmeibe is. Megízleljük a borokat, házi sonkát, sajtot falatozhatunk. Aki szeretne, 
bort, sajtot, sonkát is vásárolhat a program végén. A borkóstolós program után autó-
buszunkkal jókedvűen visszaindulunk a szállodába. A kirándulás foglaláskor, de 
legkésőbb a hátralék fizetésével egyidőben igényelendő és fizetendő. Felnőtt 
3900 Ft/fő, Gyerek 12 éves korig 2500 Ft/fő (bor helyett üdítővel).

5. nap: Szabadprogram.

6. nap: Reggeli után, 10:00-kor hazaindulás. Folyamatos utazás. Útközben szabad-
program keretén belül idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük Rijekát, a legutolsó 
magyar királyi kikötővárost. Kb. 1,5 órás programunk után folytatjuk utunkat haza. 
Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól, határon való várakozástól függően kb. 
21.00 órakor.
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
7 nap/ 6 éj

Szállás:  
Kétcsillagos szálloda két épületében (Marina/Primorka)

Szobák felszereltsége:  
Zuhanyozós fürdőszoba (törölközőt adnak), beépített 
szekrény, kis asztal székekkel, létszámnak megfelelő ágy, a 
főépület recepcióján széf bérelhető, főépületben TV szoba, 
ajándék bolt, billiárd, ingyenes WIFI

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió a szálloda főépületében

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

KRK-SZIGET - OMISALJ 7 nap / 6 éj

Nyaralás

HORVÁTORSZÁG

7 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 
A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 6 éj szállás kétcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, idegenforgalmi adó.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
1 db napágy: 25 HRK / nap

Időpontok: jún. 27 – júl. 3. aug. 13-19.

Részvételi díj: 74900 Ft/fő 89900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 

27900 Ft/fő 27900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon)

53900 Ft/fő 61900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon)

53900 Ft/fő 61900 Ft/fő

14 éves kor felett (3. ágyon) 69900 Ft/fő 83900 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában

104900 Ft/fő 119900 Ft/fő
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PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos uta-
zás rövid pihenőkkel. Érkezés a forgalmi viszonyoktól és a határátlépés időtartamától 
függően Krk-szigetre, Omisaljba kb. 15:00-16:00 órakor. Az autóbusz a szálloda recep-
ciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 200-400 méterre tud megállni. 
Szállás elfoglalása. Szálláshelyünk egy három épületből álló szállodakomplexum két-
csillagos épületeiben (Marina/Primorka) lesz. A szállodakomplexum a betonos-köves 
tengerparttól kb. 50 méterre helyezkedik el. A szálloda a part adottságaiból adódóan 
gyönyörű panorámájú helyen fekszik, a tengerpartot a kertből lesétálva közelíthetjük 
meg. Érkezés után Szabadprogram, majd vacsora a szálloda főépületének éttermében.
2. nap: Szabadprogram.
Fakultatív program: HAJÓKIRÁNDULÁS ÜDVÖZLŐITALLAL, SIRÁLYETETÉSSEL.
A hajó vidám, udvarias legénysége üdvözlő itallal vár minket. Helyi idegenvezetővel 
a két órás kirándulás során a hajóról megcsodálhatjuk Punat és Krk partjait, gyönyör-
ködhetünk Plavnik sziget látványos szikláiban és Cres sziget partjainak látványában. 
Megnézzük a kis sziget, Kormat partjait is, ahol hihetetlen mennyiségű sirály él. Nem-
csak megcsodáljuk, de meg is etetjük a sirályokat. Egyedülálló látványt nyújt, amint a 
rengeteg sirály kíséri a hajót! Fantasztikusan jó kirándulás, a tavalyi évben is nagy sike-
re volt! A hajókirándulás után Punatban egyórás szabadprogram, megcsodálhatjuk a 
gyönyörűen rendben tartott kikötővárost, a város rendezett, szép parkját, tengerpart-
ját. Visszaindulás délután a szállodába. A hajókirándulás részvételi díja: 4900 Ft/
fő, 12 éves korig: 2500 Ft/fő. A KIRÁNDULÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB  
A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI.
3. nap: Szabadprogram. 
Fakultatív program: KIRÁNDULÁS OPATIJÁBA - CSOKOLÁDÉKÓSTOLÓVAL. 
Opatijába kirándulunk, melyet nem véletlenül neveznek a Monarchia gyöngysze-
mének. Gyönyörű, rendezett sétányán végigsétálva eljutunk egy elegáns szállodáig, 
ahol csokoládékóstolóval várnak minket. A szálloda a kézzel készített, nagyon finom 
pralinéiról, csokoládéiról híres. Csokoládéfinomságai miatt rengeteg turista látogatja 
meg egész évben. Finom pralinékat kóstolhatunk és látni fogjuk, hogy még a csésze, 
a csészealj és a kanál is csokiból van! Mindezekhez egy ízletes brandyvel is megkínál-
nak minket. Az édes program után még élvezzük Opatija hangulatát, rövid városnézés 
keretében megtekintjük a méltán híres palotákat, épületeket, majd autóbuszunkkal 
visszautazunk a szállodába. A kirándulás részvételi díja: 3900 Ft/fő. A KIRÁNDU-
LÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN 
KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI.
4. nap: Szabadprogram
Fakultatív program: KIRÁNDULÁS VRBNIKBE BOR, SAJT, SONKA KÓSTOLÓVAL. 
A kora délutáni órákban autóbuszunkkal Vrbnikbe indulunk. Megismerkedünk a kis 
falucskával. Aranyos, kacskaringós kis szűk utcákon sétálunk, gyönyörködünk a pano-
rámában. 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 pin-
cét, ahol borkóstolós programon veszünk részt. (A NADA pincét egy kis hegyi úton, 
emelkedőn felsétálva tudjuk megközelíteni.) Üdvözlő itallal várnak minket, majd film-
vetítés keretében bemutatják a szőlőtermelést, szüretet, bepillantunk a borkészítés 
rejtelmeibe is. Megízleljük a borokat, házi sonkát, sajtot falatozhatunk. Aki szeretne, 
bort, sajtot, sonkát is vásárolhat a program végén. A borkóstolós program után autó-
buszunkkal jókedvűen visszaindulunk a szállodába.
A kirándulás részvételi díja: Felnőtt. 3900 Ft/fő Gyerek 12 éves korig: 2500 Ft/fő 
A KIRÁNDULÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL 
EGYIDŐBEN KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI. (Gyerek bor helyett üdítőt kap).
5. nap: Szabadprogram.
6. nap: Szabadprogram.
Fakultatív program: KIRÁNDULÁS RIJEKÁBA. 
A program során idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk Rijekával, a legutolsó 
magyar királyi kikötővárossal és meglátogatjuk az igen népszerű rijekai piacot is. 
A kirándulás részvételi díja: 1900 Ft/fő. A KIRÁNDULÁST FOGLALÁSKOR, DE LEG-
KÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI. 
7. nap: Reggeli után, 10:00-kor hazaindulás. Folyamatos utazás. Érkezés Budapestre  
a forgalmi viszonyoktól, határon való várakozástól függően kb. 20:00-21:00 órakor.

KRK-SZIGET - OMISALJ 7 nap / 6 éj
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
8 nap/ 7 éj

Szállás:  
Kétcsillagos szálloda két épületében (Marina/Primorka)

Szobák felszereltsége:  
Zuhanyozós fürdőszoba (törölközőt adnak), beépített 
szekrény, kis asztal székekkel, létszámnak megfelelő ágy,  
a főépület recepcióján széf bérelhető, főépületben TV szoba, 
ajándék bolt, billiárd, ingyenes WIFI

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió a szálloda főépületében

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

KRK-SZIGET - OMISALJ 8 nap / 7 éj

HORVÁTORSZÁG

8 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 
A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 7 éj szállás kétcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, idegenforgalmi adó.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
1 db napágy: 25 HRK / nap

Időpontok: júl. 29 – aug. 5. aug. 28 – szept. 4.

Részvételi díj: 99900 Ft/fő 89900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 

29900 Ft/fő 29900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon)

74900 Ft/fő 64900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon)

74900 Ft/fő 64900 Ft/fő

14 éves kor felett (3. ágyon) 94900 Ft/fő 84900 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában

134900 Ft/fő 124900 Ft/fő
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PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos uta-
zás rövid pihenőkkel. Érkezés a forgalmi viszonyoktól és a határátlépés időtartamától 
függően Krk-szigetre, Omisaljba kb. 15:00-16:00 órakor. Az autóbusz a szálloda recepció-
jától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 200-400 méterre tud megállni. Szállás 
elfoglalása. Szálláshelyünk egy három épületből álló szállodakomplexum kétcsillagos 
épületeiben (Marina/Primorka) lesz. A szállodakomplexum a betonos-köves tengerpart-
tól kb. 50 méterre helyezkedik el. A szálloda a part adottságaiból adódóan gyönyörű 
panorámájú helyen fekszik, a tengerpartot a kertből lesétálva közelíthetjük meg. Érkezés 
után Szabadprogram, majd vacsora a szálloda főépületének éttermében.
2. nap: Szabadprogram. Fakultatív program: HAJÓKIRÁNDULÁS ÜDVÖZLŐITAL-
LAL, SIRÁLYETETÉSSEL. A hajó vidám, udvarias legénysége üdvözlő itallal vár min-
ket. Helyi idegenvezetővel a két órás kirándulás során a hajóról megcsodálhatjuk 
Punat és Krk partjait, gyönyörködhetünk Plavnik sziget látványos szikláiban és Cres 
sziget partjainak látványában. Megnézzük a kis sziget, Kormat partjait is, ahol hihe-
tetlen mennyiségű sirály él. Nemcsak megcsodáljuk, de meg is etetjük a sirályokat. 
Egyedülálló látványt nyújt, amint a rengeteg sirály kíséri a hajót! Fantasztikusan jó ki-
rándulás, a tavalyi évben nagy sikere volt! A hajókirándulás után Punatban egyórás 
szabadprogram, megcsodálhatjuk a gyönyörűen rendben tartott kikötővárost, a város 
rendezett, szép parkját, tengerpartját. Visszaindulás délután a szállodába. A hajóki-
rándulás részvételi díja: 4900 Ft/fő, 12 éves korig: 2500 Ft/fő. A KIRÁNDULÁST 
FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN KELL 
IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI.
3. nap: Szabadprogram.
4. nap: Szabadprogram. Fakultatív program: KIRÁNDULÁS OPATIJÁBA - CSOKOLÁ-
DÉKÓSTOLÓVAL. Opatijába kirándulunk, melyet nem véletlenül neveznek a Monar-
chia gyöngyszemének. Gyönyörű, rendezett sétányán végigsétálva eljutunk egy ele-
gáns szállodáig, ahol csokoládékóstolóval várnak minket. A szálloda a kézzel készített, 
nagyon finom pralinéiról, csokoládéiról híres. Csokoládéfinomságai miatt rengeteg 
turista látogatja meg egész évben. Finom pralinékat kóstolhatunk és látni fogjuk, hogy 
még a csésze, a csészealj és a kanál is csokiból van! Mindezekhez egy ízletes brandyvel 
is megkínálnak minket. Az édes program után még élvezzük Opatija hangulatát, rövid 
városnézés keretében megtekintjük a méltán híres palotákat, épületeket, majd autó-
buszunkkal visszautazunk a szállodába. A kirándulás részvételi díja: 3900 Ft/fő. 
A KIRÁNDULÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL 
EGYIDŐBEN KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI.
5. nap: Szabadprogram. Fakultatív program: KIRÁNDULÁS VRBNIKBE BOR, SAJT, 
SONKA KÓSTOLÓVAL. A kora délutáni órákban autóbuszunkkal Vrbnikbe indulunk. 
Megismerkedünk a kis falucskával. Aranyos, kacskaringós kis szűk utcákon sétálunk, 
gyönyörködünk a panorámában. Vrbnik a csak ezen a vidéken termő szőlőből előál-
lított Zlahtina nevű boráról nevezetes. Vrbnikben található a világ legkeskenyebb ut-
cácskája, mely mindössze 40 cm „széles”. Átsétálunk rajta! A nap fénypontjaként meg-
látogatjuk a híres NADA pincét, ahol borkóstolós programon veszünk részt. (A NADA 
pincét egy kis hegyi úton, emelkedőn felsétálva tudjuk megközelíteni.) Üdvözlő itallal 
várnak minket, majd filmvetítés keretében bemutatják a szőlőtermelést, szüretet, be-
pillantunk a borkészítés rejtelmeibe is. Megízleljük a borokat, házi sonkát, sajtot fala-
tozhatunk. Aki szeretne, bort, sajtot, sonkát is vásárolhat a program végén. A borkós-
tolós program után autóbuszunkkal jókedvűen visszaindulunk a szállodába.
A kirándulás részvételi díja: Felnőtt: 3900 Ft/fő Gyerek 12 éves korig: 2500 Ft/fő 
A KIRÁNDULÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL 
EGYIDŐBEN KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI. (Gyerek bor helyett üdítőt kap)
6. nap: Szabadprogram.
7. nap: Szabadprogram. Fakultatív program lehetőség: KIRÁNDULÁS RIJEKÁBA. 
A program során idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk Rijekával, a legutolsó ma-
gyar királyi kikötővárossal és meglátogatjuk az igen népszerű rijekai piacot is. 
A kirándulás részvételi díja: 1900 Ft/fő. A KIRÁNDULÁST FOGLALÁSKOR, DE 
LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN KELL IGÉNYELNI ÉS BEFI-
ZETNI. 
8. nap: Reggeli után, 10:00-kor hazaindulás. Folyamatos utazás. Érkezés Budapestre a 
forgalmi viszonyoktól, határon való várakozástól függően kb. 20:00-21:00 órakor.

KRK-SZIGET - OMISALJ 8 nap / 7 éj
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Utazás:  
Busszal
Időtartam:  
6 nap/ 5 éj

Szállás: 
Háromcsillagos tengerparti szálloda, Hotel Corinthia.
Szobák felszereltsége: a létszámnak megfelelő ágy, szekrény, 
légkondicionáló, TV, széf, telefon, zuhanyozós fürdőszoba, 
erkély

Ellátás: 
Svédasztalos reggeli 

Utazáshoz szükséges: 
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

KRK-SZIGET - BASKA 6 nap / 5 éj

HORVÁTORSZÁG

6 NAP

Időpontok: július 26-31., augusztus 16-21.

Részvételi díj kétágyas szobában  139900 Ft/fő
Részvételi díj háromágyas szobában  149900 Ft/fő
Részvételi díj négyágyas családi szobában:  157900 Ft/fő
Gyermek 15 éves korig 
(3. és 4. ágyon) 40900 Ft/fő

Vacsora felár korlátlan italfogyasztással 12000 Ft / fő / 5 alkalom
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 159900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 
A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 5 éj szállás háromcsillagos szállodában svédasztalos 
reggelivel, idegenforgalmi adó, visszaúton rijekai városnézés.

A szállodában az ellátás nagyon bőséges. A vacsorát mindenkinek szívesen ajánljuk, mivel a bőséges svédasztalos választék 
mellett korlátlan italfogyasztást is tartalmaz az ott kitett italokból.
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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 időtartamá-
tól függően Krk-szigetre, Baskába kb. 15:00-16:00 órakor. Az autóbusz a szálloda par-
kolójában a recepciótól a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 50-200 méterre 
tud megállni. Szállás elfoglalása. Szálláshelyünk a tengerpati Hotel Corinthia-ban lesz. 
A szálloda háromcsillagos, de véleményünk szerint mind a szolgáltatás, mind pedig az 
ellátás eléri a négycsillagos színvonalat. A gyönyörű szálloda külső és belső , felnőtt és 
gyermek medencékkel, napozó terasszal is rendelkezik. Wellness-fitness részleg is a 
vendégek rendelkezésére áll. A szállodának több étterme is van, a bisztró étteremben 
egy héten több alkalommal is zene szórakoztatja a vendégeket, kedvükre táncolhat-
nak, szórakozhatnak. A nyaralás során animátorok különféle programokkal gondos-
kodnak a vendégek szórakoztatásáról. Baska Krk-sziget egyik legfestőibb tengerpart-
jával rendelkezik. A tengerpart homokos-apró kavicsos, a tenger lassan mélyül. A ten-
gerpart mögötti sétáló utcában szállodák, éttermek, szórakozóhelyek, fagylaltozók, 
üzletek sorakoznak és hívogatják a turistákat.

2. nap: Szabadprogram.
Fakultatív program: HAJÓKIRÁNDULÁS ÜDVÖZLŐITALLAL, SIRÁLYETETÉSSEL. 
A hajón a vidám, udvarias legénység üdvözlő itallal vár minket. Helyi idegenvezetővel 
a két órás kirándulás során a hajóról megcsodálhatjuk Punat és Krk partjait, gyönyör-
ködhetünk Plavnik sziget látványos szikláiban és Cres sziget partjainak látványában. 
Megnézzük Kormat partjait is, ahol hihetetlen mennyiségű sirály él. Nemcsak meg-
csodáljuk, de meg is etetjük a sirályokat. Egyedülálló látványt nyújt, ahogy a rengeteg 
sirály kíséri a hajót! Fantasztikusan jó kirándulás, mindig nagy sikere van.
A kirándulás részvételi díja: 4900 Ft/fő, 12 éves korig 2500 Ft/fő. A KIRÁNDU-
LÁST FOGLALÁSKOR, DE LÉGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN 
KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI.

3. nap: Szabadprogram. 

4. nap: Szabadprogram
Fakultatív program: KIRÁNDULÁS VRBNIKBE BOR, SAJT, SONKA KÓSTOLÓVAL. 
A kora délutáni órákban autóbuszunkkal Vrbnikbe indulunk. Megismerkedünk a kis 
falucskával. Aranyos, kacskaringós kis szűk utcákon sétálunk, gyönyörködünk a pano-
rámában. 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 pin-
cét, ahol borkóstolós programon veszünk részt. (A NADA pincét egy kis hegyi úton, 
emelkedőn felsétálva tudjuk megközelíteni.) Üdvözlő itallal várnak minket, majd film-
vetítés keretében bemutatják a szőlőtermelést, szüretet, bepillantunk a borkészítés 
rejtelmeibe is. Megízleljük a borokat, házi sonkát, sajtot falatozhatunk. Aki szeretne, 
bort, sajtot, sonkát is vásárolhat a program végén. A borkóstolós program után autó-
buszunkkal jókedvűen visszaindulunk a szállodába.
A kirándulás foglaláskor, de legkésőbb a hátralék fizetésével egyidőben igé-
nyelendő és fizetendő. Felnőtt 3900 Ft/fő, Gyerek 12 éves korig 2500 Ft/fő (bor 
helyett üdítővel)

5. nap: Szabadprogram.

6. nap: Reggeli után, 10:00-kor hazaindulás. Folyamatos utazás. Érkezés Budapestre a 
forgalmi viszonyoktól, határon való várakozástól függően kb. 21.00 órakor.

KRK-SZIGET - BASKA 6 nap / 5 éj KRK-SZIGET - BASKA 6 nap / 5 éj

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
1 db napágy: 30 HRK / nap
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 3 éj

Szállás:  
Kétcsillagos szálloda két épületében (Marina/Primorka)

Szobák felszereltsége:  
zuhanyozós fürdőszoba (törölközőt adnak), beépített 
szekrény, kis asztal székekkel, létszámnak megfelelő ágy,  
a főépület recepcióján széf bérelhető, főépületben TV szoba, 
billiárd szoba és WIFI

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió a főépület éttermében

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány.

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna - HRK

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

HORVÁTORSZÁG

5 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 
A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.

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

Időpontok: júl. 29-aug. 2., aug. 17-21.

Részvételi díj: 54900 Ft/fő
Gyermek (3. vagy 4. fő) 7 éves korig 
külön ágy nélkül 19900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig 
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 39900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig 
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 39900 Ft/fő

14 éves kor felett 
3. ágyon 51900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 69900 Ft/fő

PLITVICEI TAVAK - KRK-SZIGET 5 nap / 3 éj

Nyaralás
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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 lépcsőze-
tesen elhelyezkedő tavát 92 vízesés köti össze.
Kb. 16:00 órakor búcsút veszünk a Plitvicei-tavaktól és autó-
buszunkkal Omisaljba indulunk. Az autóbusz a szálloda 
recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 
200-400 méterre tud megállni. Szállás elfoglalása. Szálláshe-
lyünk egy három épületből álló szállodakomplexum kétcsil-
lagos épületeiben (Marina/Primorka) lesz. A szállodakomp-
lexum a betonos-köves tengerparttól kb. 50 méterre helyez-
kedik el. A szálloda a part adottságaiból adódóan gyönyörű 
szép panorámájú helyen fekszik, a tengerpartot a kertből a 
partra vezető lépcsőkön lesétálva közelíthetjük meg. Érkezés 
után szabadprogram, majd vacsora a szálloda főépületének 
éttermében.

3. nap: Szabadprogram
Fakultatív program: HAJÓKIRÁNDULÁS ÜDVÖZLŐITALLAL, 
SIRÁLYETETÉSSEL. A hajón a vidám, udvarias legénység 
üdvözlő itallal vár minket. Helyi idegenvezetővel a két órás 
kirándulás során a hajóról megcsodálhatjuk Punat és Krk part-
jait, gyönyörködhetünk Plavnik sziget látványos szikláiban és 
Cres sziget partjainak látványában. Megnézzük Kormat partjait 
is, ahol hihetetlen mennyiségű sirály él. Nemcsak megcsodál-
juk, de meg is etetjük a sirályokat. Egyedülálló látványt nyújt, 
amint a rengeteg sirály kíséri a hajót! Fantasztikusan jó kirán-
dulás, mindig nagy sikere van.
A hajókirándulás részvételi díja: 4900 Ft/fő, 12 éves korig: 
2500 Ft/fő. A KIRÁNDULÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉ-
SŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN KELL IGÉ-
NYELNI ÉS BEFIZETNI. 

4. nap: Szabadprogram.

5. nap: Reggeli után, 10:00-kor hazaindulás. Folyamatos uta-
zás, útközben kb. 1,5 órás szabadprogram keretén belül ide-
genvezetőnkkel megtekintjük Rijekát, a legutolsó magyar 
királyi kikötővárost. A városnézést követően hazaindulás, 
folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól és a határon való várakozás időtartamától 
függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Plitvicei-tavak belépő:
június, szeptember: 110 HRK, 18 éves korig 55 HRK, 7 év alatt ingyenes
július, augusztus: 180 HRK, 18 éves korig 80 HRK, 7 év alatt ingyenes
Napágy bérlés Omisaljban: kb. 25 Kuna/ nap

PLITVICEI TAVAK - KRK-SZIGET 5 nap / 3 éj

Nyaralás
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap/ 4 éj

Szállás:  
Kétcsillagos szálloda két épületében (Marina/Primorka)

Szobák felszereltsége:  
zuhanyozós fürdőszoba (törölközőt adnak), beépített 
szekrény, kis asztal székekkel, létszámnak megfelelő ágy,  
a főépület recepcióján széf bérelhető, főépületben TV szoba, 
billiárd szoba és WIFI

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió a főépület éttermében

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány.

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna - HRK

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

HORVÁTORSZÁG

6 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 
A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 4 éj szállás kétcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, idegenforgalmi adó, visszaúton rijekai városnézés.

Időpontok: jún. 11-16., aug. 23-28. júl. 2-7., júl. 19-24., 
aug. 8-13.

Részvételi díj: 54900 Ft/fő 64900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 24900 Ft/fő 24900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 39900 Ft/fő 45900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 39900 Ft/fő 45900 Ft/fő

14 éves kor felett (3. ágyon) 51900 Ft/fő 60900 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 74900 Ft/fő 84900 Ft/fő

PLITVICEI TAVAK - KRK-SZIGET 6 nap / 4 éj
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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 lépcsőzetesen 
elhelyezkedő tavát 92 vízesés köti össze. Kb. 15:30-16:00 órakor búcsút veszünk a 
Plitvicei-tavaktól és autóbuszunkkal Omisaljba indulunk. Az autóbusz a szálloda recep-
ciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 200-400 méterre tud megállni. 
Szállás elfoglalása. Szálláshelyünk egy három épületből álló szállodakomplexum két-
csillagos épületeiben (Marina/Primorka) 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 
lépcsőkön lesétálva közelíthetjük meg. Érkezés után szabadprogram, majd vacsora a 
szálloda főépületének éttermében.

3. nap: Szabadprogram
Fakultatív program: HAJÓKIRÁNDULÁS ÜDVÖZLŐITALLAL, SIRÁLYETETÉSSEL.  
A hajón a vidám, udvarias legénység üdvözlő itallal vár minket. Helyi idegenvezetővel 
a két órás kirándulás során a hajóról megcsodálhatjuk Punat és Krk partjait, gyönyör-
ködhetünk Plavnik sziget látványos szikláiban és Cres sziget partjainak látványában. 
Megnézzük Kormat partjait is, ahol hihetetlen mennyiségű sirály él. Nemcsak meg-
csodáljuk, de meg is etetjük a sirályokat. Egyedülálló látványt nyújt, amint a rengeteg 
sirály kíséri a hajót! Fantasztikusan jó kirándulás, mindig nagy sikere van. A hajóki-
rándulás részvételi díja: 4900 Ft/fő, 12 éves korig: 2500 Ft/fő. A KIRÁNDULÁST 
FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN KELL 
IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI. 

4. nap: Szabadprogram.
Fakultatív program: KIRÁNDULÁS OPATIJÁBA - CSOKOLÁDÉKÓSTOLÓVAL. Opa-
tijába kirándulunk, melyet nem véletlenül neveznek a Monarchia gyöngyszemének. 
Gyönyörű, rendezett sétányán végigsétálva eljutunk egy elegáns szállodáig, ahol 
csokoládékóstolóval várnak minket. A szálloda a kézzel készített, nagyon finom pra-
linéiról, csokoládéiról híres. Csokoládéfinomságai miatt rengeteg turista látogatja 
meg egész évben. Finom pralinékat kóstolhatunk és látni fogjuk, hogy még a csésze, 
a csészealj és a kanál is csokiból van! Mindezekhez egy ízletes brandyvel is megkínál-
nak minket. Az édes program után még élvezzük Opatija hangulatát, rövid városnézés 
keretében megtekintjük a méltán híres palotákat, épületeket, majd autóbuszunkkal 
visszautazunk a szállodába. A kirándulás részvételi díja: 3900 Ft/fő. A KIRÁNDU-
LÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN 
KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI.

5. nap: Szabadprogram.

6. nap: Reggeli után, 10:00-kor hazaindulás. Folyamatos utazás, útközben kb. 1,5 órás 
szabadprogram keretén belül idegenvezetőnkkel megtekintjük Rijekát, a legutolsó 
magyar királyi kikötővárost. A városnézést követően hazaindulás, folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól és a határon való vára-
kozás időtartamától függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Plitvicei-tavak belépő:
június, szeptember: 110 HRK, 18 éves korig 55 HRK, 7 év alatt ingyenes
július, augusztus: 180 HRK, 18 éves korig 80 HRK, 7 év alatt ingyenes
Napágy bérlés Omisaljban: kb. 25 Kuna/ nap

PLITVICEI TAVAK - KRK-SZIGET 6 nap / 4 éj
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap/ 5 éj

Szállás:  
5 éj háromcsillagos szállodában, Hotel Sorrento

Szobák felszereltsége:  
Létszámnak megfelelő ágy, szekrény, szék, légkondicionálás, 
TV, telefon, ingyenes WIFI, széf, zuhanyozós fürdőszoba, 
hajszárító

Ellátás:  
Félpanzió (svédasztalos reggeli, menü vacsora)

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy 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)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

OLASZORSZÁG

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
WC: kb. 1 Euro/alkalom
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes
ATVO buszjegy: kb. 8,5-10 Euro, 8 órás vaporettójeggyel kb. 22 Euro

6 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell 
fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
az oda-visszautazás, illetve a Velencébe utazás időtartama 
alatt idegenvezető, 5 éj szállás háromcsillagos szállodában 
félpanzióval (svédasztalos reggeli, menü vacsora), ajándék 
strandszervíz, idegenforgalmi adó.

Időpontok: jún. 13-18., jún. 18-23., jún. 23-28., jún. 28-júl. 3., szept. 8-13., szept. 13-18.

Részvételi díj: 74900 Ft/fő
3. fő pótágyon 2+1 ágyas szobában
(életkortól függetlenül) 65900 Ft/fő

Családi szoba - 4 fő esetén 72900 Ft/fő
Családi szobában – 5., 6. fő 63900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 99900 Ft/fő

JESOLO 6 nap / 5 éj 

Nyaralás
www.keneditravel.hu 

40



PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés 
jesoloi szállodánkhoz az esti órákban a forgalmi viszonyoktól 
függően kb. 18:00-19:00 órakor. Szállodánk, a háromcsillagos 
Hotel Sorrento Jesolo bevásárló utcájában, a Via Bafilén talál-
ható mindössze egy saroknyira a tengerparttól. A szálloda 
saját stranddal rendelkezik, ahol vendégeink térítésmentesen 
kapják a strandszervízt (pl: kétágyas szobához: 1 napozó ágy, 1 
napozó szék, 1 napernyő)
A szállodában 4-6 fő részére családi szoba is foglalható. A csa-
ládi szoba két szobából, hozzájuk tartozó előtérből és közös 
fürdőszobából áll. Az egyik szobában két normál ágy és egy 
emeletes ágy, a másik szobában két normál ágy van. 
A reggeli svédasztalos (péksütemény, sajt, felvágott, zöld-
ség, egyféle meleg étel / pl. virsli, juice, meleg ital). A vacsora 
háromfogásos menü, melyet felszolgálnak. Mindenkinek egy-
féle menü van, nem választható, a salátát svédasztalos rend-
szerben rakják ki. 
2. nap: Szabadprogram.
3. nap: Szabadprogram.
4. nap: Szabadprogram.
5. nap: Aki szeretne, idegenvezetőnkkel, helyi buszjárattal 
(ATVO) Velencébe utazhat. A buszjegy a pályaudvar pénztá-
rában vásárolható meg. Velencében szabadprogram van, ide-
genvezetés nincs.
6. nap: Reggeli után (kb. 09:00 órakor) folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően az esti órákban (kb. 20:00 órakor)

JESOLO 6 nap / 5 éj 
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap/ 5 éj

Szállás: 
5 éj egyszerű, háromcsillagos szállodában, Hotel Splendor 
(economy szobák)

Szobák felszereltsége: létszámnak megfelelő ágy, szekrény, 
TV, telefon, zuhanyozós fürdőszoba

Ellátás: 
Svédasztalos hideg reggeli

Utazáshoz szükséges: 
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:45 Zalakomár, M7 INA kút

RIMINI 6 nap / 5 éj

6 NAP

Időpontok:
jún. 20-25., jún. 25-30., 

jún. 30- júl. 5., 
szept. 7-12., szept. 12-17.

Részvételi díj: 59900 Ft/fő
3., 4. fő pótágyon 2+1+1 ágyas szobában
(életkortól függetlenül) 54900 Ft/fő

Légkondicionálás felár / 5 éj: 4000 Ft / fő
Vacsora felár / 5 alkalom
(menü - előétel, főétel, desszert) 10000 Ft/fő

Strandszervíz (napágy) 
nyaralás teljes időtartamára összesen 
(két napágyhoz egy gratis napernyőt is adnak.)

5000 Ft / fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 84900 Ft/fő

Társítás csak légkondicionált, kétágyas szobában lehetséges, így társítás vállalása esetén az alap részvételi díjat és a 
légkondicionálás felárat kérjük fizetni.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, az oda-visszautazás, illetve a ravennai és san marinoi kirándulás 
időtartama alatt idegenvezetővel, 5 éj szállás háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, Ravenna és San Marino 
kirándulás, idegenforgalmi adó.

Nyaralás
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PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Riminibe 
az esti órákban a forgalmi viszonyoktól függően kb. 18:00-19:00 
órakor. Szállodánk, a háromcsillagos Hotel Splendor Riminiben 
a tengerparti sétánnyal párhuzamos, rögtön a sétány utáni 
első sétáló utcában található. A szállodában 2+1+1 fős szobák 
is foglalhatók. Ezekben a szobákban két normál ágy (általában 
dupla ágy) és egy emeletes ágy van. 
A szállodában a reggeli svédasztalos (péksütemények, vaj, 
dzsem, méz, müzli, általában egyféle felvágott és sajt, juice, 
meleg italok). Vacsora felár ellenében foglaláskor, de legké-
sőbb a hátralék befizetésével egyidőben kérhető. A vacsora 
háromfogásos menü, mindenkinek egyforma, nem választ-
ható. Olaszországban a strandszervíz (napágy, napernyő 
bérlés) költsége helyszíntől függően 15-20 Euro / nap. A szál-
lodával történt megállapodásunk alapján – amennyiben iro-
dánkban történik a strandszervíz befizetése, úgy a nyaralás 
teljes időtartamára ennek összege 5000 Ft/fő! Amennyiben a 
strandszervíz befizetésre kerül és valaki a helyszínen azt nem 
veszi igénybe (függetlenül attól, hogy milyen okból), úgy a 
strandszervíz összege nem fizethető vissza. A strandszervízt 
foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt kell igé-
nyelni és befizetni.

2. nap: Szabadprogram.

3. nap: Reggeli után Ravennába indulunk, mely a Római Biro-
dalom és a bizánci Itália székhelye volt. A városban ókeresz-
tény és bizánci mozaikok és épületek együttesével találkoz-
hatunk. A város nagy figyelmet fordít Bizánc műremekeinek 
megőrzésére. Ravennai látogatásunk után folytatjuk utunkat a 
világ legkisebb országában, San Marino-ba. Idegenvezetőnk-
kel sétálva ismerkedünk San Marinoval, likőrt is kóstolhatunk, 
sőt még vásárolhatunk is.

4. nap: Szabadprogram.

5. nap: Szabadprogram.

6. nap: Reggeli után (kb. 08:00 órakor) folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően az esti órákban (kb. 21:00 órakor)

RIMINI 6 nap / 5 éj RIMINI 6 nap / 5 éj
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
8 nap/ 7 éj

Szállás: 
7 éj egyszerű, háromcsillagos szállodában, Hotel Splendor 
(economy szobák)

Szobák felszereltsége: létszámnak megfelelő ágy, szekrény, 
TV, telefon, zuhanyozós fürdőszoba

Ellátás: 
Svédasztalos hideg reggeli

Utazáshoz szükséges: 
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:45 Zalakomár, M7 INA kút

RIMINI 8 nap / 7 éj

8 NAP

Időpontok: júl. 9-16., júl. 16-23., júl. 23-30.

Részvételi díj: 89900 Ft/fő
3., 4. fő pótágyon 2+1+1 ágyas szobában
(életkortól függetlenül) 79900 Ft/fő

Légkondicionálás felár / 7 éj: 5600 Ft/fő
Vacsora felár / 7 alkalom
(menü - előétel, főétel, desszert) 14000 Ft/fő

Strandszervíz (napágy) 
nyaralás teljes időtartamára összesen 
(két napágyhoz egy gratis napernyőt is adnak.)

7000 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 124900 Ft/fő

Társítás csak légkondicionált, kétágyas szobában lehetséges, így társítás vállalása esetén az alap részvételi díjat és a 
légkondicionálás felárat kérjük fizetni.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, az oda-visszautazás, illetve a ravennai és san marinoi kirándulás 
időtartama alatt idegenvezetővel, 7 éj szállás háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, Ravenna és San Marino 
kirándulás, idegenforgalmi adó.

Nyaralás

ÚJ!
OLASZORSZÁG
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PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Riminibe 
az esti órákban a forgalmi viszonyoktól függően kb. 18:00-
19:00 órakor. Szállodánk, a háromcsillagos Hotel Splendor, 
Riminiben a tengerparti sétánnyal párhuzamos, rögtön a 
sétány utáni első sétáló utcában található. A szállodában 2+1+1 
fős szobák is foglalhatók. Ezekben a szobákban két normál ágy 
(általában dupla ágy) és egy emeletes ágy van. 
A szállodában a reggeli svédasztalos (péksütemények, vaj, 
dzsem, méz, müzli, általában egyféle felvágott és sajt, juice, 
meleg italok). Vacsora felár ellenében foglaláskor, de legké-
sőbb a hátralék befizetésével egyidőben kérhető. A vacsora 
háromfogásos menü, mindenkinek egyforma, nem választ-
ható. Olaszországban a strandszervíz (napágy, napernyő 
bérlés) költsége helyszíntől függően 15-20 Euro / nap. A szál-
lodával történt megállapodásunk alapján – amennyiben iro-
dánkban történik a strandszervíz befizetése, úgy a nyaralás 
teljes időtartamára ennek összege 7000 Ft/fő! Amennyiben a 
strandszervíz befizetésre kerül és valaki a helyszínen azt nem 
veszi igénybe (függetlenül attól, hogy milyen okból), úgy a 
strandszervíz összege nem fizethető vissza. A strandszervízt 
foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt kell igényelni 
és befizetni.
2. nap: Szabadprogram.
3. nap: Szabadprogram
4. nap: Reggeli után Ravennába indulunk, mely a Római Biro-
dalom és a bizánci Itália székhelye volt. A városban ókeresz-
tény és bizánci mozaikok és épületek együttesével találkoz-
hatunk. A város nagy figyelmet fordít Bizánc műremekeinek 
megőrzésére. Ravennai látogatásunk után folytatjuk utunkat a 
világ legkisebb országába, San Marino-ba. Idegenvezetőnkkel 
sétálva ismerkedünk San Marinoval, likőrt is kóstolhatunk, sőt 
még vásárolhatunk is.
5. nap: Szabadprogram.
6. nap: Szabadprogram.
7. nap: Szabadprogram
8. nap: Reggeli után (kb. 08:00 órakor) folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően az esti órákban (kb. 21:00 órak

RIMINI 8 nap / 7 éj RIMINI 8 nap / 7 éj

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
WC: kb. 1 Euro/alkalom
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes, a strandszervíz díja tartal-
mazza

Nyaralás
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
9 nap/ 8 éj

Szállás Szófiában:  
Háromcsillagos szálloda (Hotel Hemus)

Szállás Aranyhomokon:  
Háromcsillagos, medencés szálloda (Hotel Perla)

Szobák felszereltsége:  
Ágy, szekrény, zuhanyzós fürdőszoba, TV, minibár, telefon, 
légkondicionálás, erkély (parkra néző)

Ellátás Szófiában:  
félpanzió (reggeli, vacsora)

Ellátás Aranyhomokon:  
ALL INCLUSIVE LIGHT 

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes plasztik kártyás  
személyi igazolvány

Bulgária hivatalos fizetőeszköze:  
Bolgár Leva

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

főbejárata előtt)

BuLGÁRIA

9 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás 2-3 ágyas szobában)

12 év alatti gyermeknek tekintendő, aki a program teljes időtartama alatt nem tölti be a 12. életévét.

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, csoportkísérővel, Bulgáriában helyi idegenvezetés, Szófiában 2 éj oda, 
1 éj vissza háromcsillagos szállodában félpanzióval (reggeli, vacsora), 5 éj szállás Aranyhomokon háromcsillagos szállodában 
All Inclusive Light ellátással (svédasztalos reggeli-ebéd-vacsora az étkezésekhez korlátlan helyi italfogyasztással, 11:00-22:30 
között az „all inclusive” bárban a szálloda által meghatározott italok korlátlan fogyasztással) programban szereplő kirándulások, 
idegenforgalmi adó.

Időpontok: szept. 3-11.
jún. 25-júl. 3.,

júl. 2.-10., 
aug. 27.-szept. 4.

júl. 30.-aug. 7., aug. 6-14., 
aug. 13-21., 
aug. 20-28.

Részvételi díj: 99900 Ft/fő 109900 Ft/fő 119900 Ft/fő
Gyermek 12 éves korig  
2+1 ágyas szobában 3. ágyon 49900 Ft/fő 54900 Ft/fő 59900 Ft/fő

Gyermek 12 éves korig  
egy felnőttel kétágyas szobában 69900 Ft/fő 79900 Ft/fő 89900 Ft/fő

12 éves kor felett  
(2+1 ágyas szobában 3. ágyon) 89900 Ft/fő 99900 Ft/fő 109900 Ft/fő

Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 139900 Ft/fő 149900 Ft/fő 159900 Ft/fő

BULGÁRIA – NYARALÁS VÁROSLÁTOGATÁSOKKAL 9 nap / 8 éj

Nyaralás
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. Tervezett érkezés 
a Szófia külvárosában lévő háromcsillagos tranzitszállásunkra 
a Hotel Hemusba kb. 21:00 órakor. Szállás elfoglalása, vacsora. 

2. nap: Reggeli után autóbuszunkkal először Rilába utazunk, 
ahol idegenvezetőnkkel megtekintjük a világhírű Rilai kolos-
tort. Ez Bulgária és a bolgár ortodox egyház legszentebb 
kegyhelye. A Rilai Kolostor megtekintése után visszautazunk 
Szófiába, ahol gyalogos városnézés keretében megtekint-
jük a város főbb nevezetességeit, többek között az Alexandr 
Nyevszkij Székesegyházat. Szófiában városnézésünk során 
Európa legújabb metrójával is utazunk, ezzel megyünk vissza 
a szállodába is. 

3. nap: Reggeli után elhagyjuk szófiai szállásunkat és meg-
kezdjük utazásunkat a tengerpartra. Útközben meglátogatjuk 
Neszebárt, ahol idegenvezetőnkkel megtekintjük az i.e. II. évez-
redben alapított trák települést. A városnézés után folytatjuk 
utunkat Aranyhomokra a teljesen felújított, háromcsillagos, a 
tengerparttól kb. 350-400 méterre lévő Hotel Perla szállodába. 
A szálloda szolgáltatásai: medence, étterem, BBQ terasz, lobby 
bár, gyerek játszó, minden este élőzene, szórakoztató progra-
mok, szauna, jacuzzi. 

4. nap: Szabadprogram

5. nap: Szabadprogram

6. nap: Szabadprogram

7. nap: Szabadprogram. Fakultatív kirándulás Várnába, ide-
genvezetővel. A kirándulás ingyenes.

8. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és Veliko Tarnovoba 
utazunk, melyet sokan Bulgária legszebb városának tartanak. 
Megtekintjük a főbb nevezetességeket, a Várnegyedet. Ezután 
továbbutazunk Szófiába, a szállodába és elfogyasztjuk vacso-
ránkat.

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).

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
kb. 50 Leva 
Hotel Perla szauna használati díj: 2 fő – 30 perc – 10 BGN

BULGÁRIA – NYARALÁS VÁROSLÁTOGATÁSOKKAL 9 nap / 8 éj

Nyaralás
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Utazás:  
Busszal
Időtartam:  
9 nap/ 8 éj
Szállás Szófiában:  
Háromcsillagos szálloda (Hotel Hemus)
Szállás Isztambulban:  
Négycsillagos besorolású szálloda (Hotel Nanda)
Szállás Kumburgazban:  
Tengerparti négycsillagos szálloda (Hotel Blue World)
Szobák felszereltsége: ágy, szekrény, zuhanyzós fürdőszoba, 
TV, telefon, légkondicionálás
Ellátás: svédasztalos reggeli
Az utazáshoz szükséges:  
ÚTLEVÉL, mely a Törökországba való belépéstől számítva 
még legalább 150 napig érvényes!
Bulgária hivatalos fizetőeszköze: Bolgár Leva BGN
Törökország hivatalos fizetőeszköze: Török Líra TRY

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

főbejárata előtt)

TöRökORSZÁG

9 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezető az utazás illetve a kirándulások időtartama alatt, oda-
vissza 1-1 éj Szófiában háromcsillagos szállodában, 2 éj Isztambulban négycsillagos besorolású szállodában, 4 éj Kumburgazban 
négycsillagos tengerparti szállodában, svédasztalos reggeli, idegenforgalmi adó.

TÖRÖK NYARALÁS VÁROSLÁTOGATÁSOKKAL 9 nap / 8 éj

Nyaralás

Időpontok: júl. 16-24., júl. 30-aug. 7. 

Részvételi díj: 119900 Ft/fő
3. fő 2+1 ágyas szobában pótágyon: 
(életkortól függetlenül) 106900 Ft/fő

Vacsora felár ( 8 alkalom)
(Szófia, Isztambul, Kumburgaz) 16000 Ft/fő

Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 159900 Ft/fő
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PROGRAM:

1. nap: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok sze-
rint. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. Tervezett érkezés 
(forgalomtól, határokon való várakozástól függően) a Szófia 
külvárosában lévő háromcsillagos tranzitszállásunkra a Hotel 
Hemusba kb. 21:00 órakor. Szállás elfoglalása. 

2. nap: 
08:00 órakor indulunk Isztambulba, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Isztambulba a szállodába a kora esti órák-
ban. A busz a szállodától kb. 400-500 méterre tud megállni. 
Szállodánk nagyon jó színvonalú, négycsillagos besorolású 
szálloda. Gazdag svédasztalos reggelit és igény szerint bősé-
ges menü vacsorát kapunk.

3. nap: 
Reggeli után autóbuszunkkal Isztambul belvárosába indulunk. 
Délelőtt helyi idegenvezetőnkkel városnézésen veszünk részt, 
melynek keretében Isztambul főbb nevezetességeivel ismer-
kedünk. Délután szabadprogram. 
Fakultatív program: kb. egyórás hajókiránduláson vehe-
tünk részt a Bosprouson. A hajókirándulás díja 6000 Ft/fő, 
melyet foglaláskor, de legkésőbb a hátralék befizetésével 
egyidőben kérünk befizetni. Helyszíni befizetésre nincs 
lehetőség.

4. nap: 
Reggeli után elhagyjuk isztambuli szállodánkat, bemegyünk 
Isztambul belvárosába, ahol szabadprogram keretében sétál-
hatunk, vásárolhatunk, nézelődhetünk. Kb. 15:00 órakor indu-
lunk a Márvány-tenger partján lévő szálláshelyünkre, a négy-
csillagos Blue World Hotel-be. A szálloda Kumburgaz egyik pri-
vát homokos tengerpartján található. A szálloda üvegfalalak-
kal körülvett, hatalmas fedett medencével, pezsgőfürdővel is 
rendelkezik. A reggeli és igény szerint a vacsora is bőséges, 
svédasztalos.

5. nap: Szabadprogram

6. nap: Szabadprogram

7. nap: Szabadprogram

8. nap: 
Reggeli után (08:00) elhagyjuk a szállodát és indulunk Szófi-
ába a szállodába. Érkezés a forgalmi viszonyoktól, határon való 
várakozási időtől függően az esti órákban.

9. nap: 
Reggeli után 08:00 órakor hazaindulás. Folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól 
és a határokon való várakozásoktól függően a késő esti órák-
ban (kb. 22:00-23:00).

TÖRÖK NYARALÁS VÁROSLÁTOGATÁSOKKAL 9 nap / 8 éj

Nyaralás

Tájékoztató össz. belépőjegy költség a programra 
(2015. évi árak alapján)
kb. 25-30 Eur
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körutazások
 Városlátogatások

52-121. oldal
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Utazás: Busszal

Időtartam: 10 nap / 9 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodák  
(Varsó, Vilnius, Riga, Tallinn)

Ellátás:  
Reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes plasztikkártyás  
személyi igazolvány

Lengyelország hivatalos fizetőeszköze:  
Lengyel zloty, PLN

Észtország, Lettország, Litvánia:  
EURO

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

LeNGyeLORSZÁG

ÉSZTORSZÁG 

LeTTORSZÁG

LITVÁNIA

10 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program szerint, 1-1 éj szállás oda-
vissza Varsóban, Vilniusban, Rigában, 3 éj szállás Tallinnban háromcsillagos szállodákban reggelivel, idegenforgalmi adó.

BALTI KÖRÚT 10 nap / 9 éj

Időpontok: június 17-26., július 1-10.

Részvételi díj: 134 900 Ft/fő
Vacsora felár (9 alkalom): 35 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 179 900 Ft/fő

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:
1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszínnél megadott 
időpont szerint, folyamatos utazás rövid pihenőkkel Varsóig. 
Érkezés az esti órákban, szállás elfoglalása.
2. nap: Reggeli után városnézés Varsóban (Elnöki Palota, 
Rynek, Barbakán). Délután folytatjuk utunkat és megérkezünk 
a Baltikum területére. Érkezés az esti órákban Litvánia főváros-
ába, Vilniusba. Elfoglaljuk szállásunkat.
3. nap: Reggeli után a délelőttöt Vilniusban töltjük, ahol 
közös városnézés során fedezzük fel a csodálatos litván fővá-
rost (Katedrális, Gediminas szobra, Szent Anna-templom, 
majd folytatjuk utunkat Lettországba. Érkezés az esti órákban 
Rigába. Elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora után esti séta az 
élettel teli lett fővárosban.
4. nap: Reggeli után Rigát fedezzük fel (Fekete fejűek háza, 
Macskaház, a Három Fivér háza, Gildék és a templomok). 
Délután az észt tengerpart mentén folytatjuk utunkat, ahol 
Parnüben kétórás Szabadprogramunk keretében sétálgatásra, 
strandolásra is lehetőség van. Folytatjuk utunkat Tallinnba, 
Észtország fővárosába, elfoglaljuk szállásunkat, majd esti 
sétára indulunk a tallinni fehér éjszakában. Páratlan élmény, 
hogy még késő este is világos van az Óváros főterén!
5. nap: Reggeli után egész napos program Tallinnban. Kb. 
háromórás városnézés során fedezzük fel a város nevezetes-
ségeit (Főtér, a három bástya, várfal, Toompea domb, Dóm, 
Elnöki palota). Délután szabadprogram.
6. nap: Egésznap szabadprogram. Fakultatív programlehető-
ség: HAJÓKIRÁNDULÁS A FINN FŐVÁROSBA, HELSINKIBE. 
A program során egy többemeletes hajóval kelünk át a Balti-
tengeren, mely életre szóló élmény! Helsinkiben városnézés, 
szabadidő, visszaérkezés tallinni szállodánkba az esti órákban. 
Foglaláskor pontos születési dátumot (év, hó, nap) kérünk.
A hajókirándulásra előre fix megrendelés szükséges, így 
igény esetén a program foglaláskor, de legkésőbb a hát-
ralék fizetésével egyidőben igényelendő és fizetendő.  
A program díja: 16500 Ft/fő
7. nap: Reggeli után a tallinni szabadtéri falumúzeumot keres-
sük fel, ahol a középkori és újkori észt emberek mindennapjait 
bemutató kiállítást tekintjük meg. Délután Parnüben tartunk 
pihenőt, az észt tengerparton. Strandolási lehetőség a Balti-
tengerben. Ezután folytatjuk utunkat Lettország felé. Érkezés 
az esti órákban a rigai szállodába.
8. nap: Reggeli után Rigából a „Balti Versailles”-ként emlege-
tett Rundale kastélyt keressük fel. Csodás barokk pompa fogad 
minket. Délután Litvániában a Keresztek Hegye kultikus vallási 
kegyhelyet látogatjuk meg. Érkezés a vilniusi szállodába az esti 
órákban.
9. nap: Reggeli után utazás Litvánia legfestőibb fekvésű látni-
valójához, a Trakai várhoz. Nagy Witold fejedelem a XIV. szá-
zadban építtette magának ezt a tavak ölelésében épült góti-
kus rezidenciát. Ezután folytatjuk utunkat Lengyelországba, 
érkezés az esti órákban a varsói szállodába.
10. nap: Reggeli után elbúcsúzunk Varsótól és hazaindulunk. 
Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: 45-50 Euro

BALTI KÖRÚT 10 nap / 9 éj

körutazások
Városlátogatások

www.keneditravel.hu 
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
4 nap/ 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes plasztikkártyás  
személyi igazolvány

Lengyelország hivatalos fizetőeszköze:  
Lengyel zloty, PLN

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

4 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

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

KRAKKÓ-WIELICZKA-AUSCHWITZ-ZAKOPANE 4 nap / 3 éj

Időpontok: ápr. 21-24., máj. 26-29., júl. 21-24., szept. 22-25.

Részvételi díj: 42 900 Ft/fő
3. fő pótágyon: 40 900 Ft/fő
Vacsora felár (3 alkalom) 9 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 57 900 Ft/fő

LeNGyeLORSZÁG

körutazások
Városlátogatások

www.keneditravel.hu 

54



PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Útközben meg-
állunk Orawkán és meglátogatjuk az orawkai fatemplomot. 
Scsehovics János plébános munkája eredményeként 1650-
1656 között felépült a fatemplom. A templom kőalapra téve 
vörösfenyőből készült, egyetlen szög felhasználása nélkül.  
IV. Ferdinánd által a templomnak adományozott két harang 
közül egy megmaradt. A megmaradt harang felirata: „IV. Fer-
dinánd Magyarország és Csehország királya adományozott 
engem az árvai katolikusoknak 1652. évben” Orawkai láto-
gatásunk után folytatjuk utunkat Krakkóig, ahol elfoglaljuk 
szállásunkat. Érkezés után, aki szeretne, egyénileg villamossal 
Krakkó történelmi belvárosába látogathat. 

2. nap: Reggeli után Wieliczkába utazunk, ahol meglátogat-
juk a IV. Béla lánya, Árpád-házi Szent Kinga által alapított 750 
éves sóbányát, amely az UNESCO Világörökség listájára egyik 
első helyszínként került fel. A délutánt Krakkóban töltjük, ahol 
megnézzük a Wawel-székesegyházat és altemplomát, benne 
a királyi kriptákkal, köztük Báthory István erdélyi fejedelem 
sírjával. A Wawel megtekintése után városnéző sétát teszünk 
Krakkóban (Jagelló Egyetem, II. János Pál pápa ablaka, főtér a 
Posztócsarnokkal és a Mária-templommal, stb.). A városnézést 
követően visszaindulunk a szállodába.

3. nap: Szabadprogram.
Fakultatív program keretében ellátogatunk Oswiecimbe az 
Auschwitzi koncentrációs táborba.
A régi táborból barakok maradtak fenn, egy részükben az 
Auschwitz-Birkenau Nemzeti Múzeum gyűjteménye látható, 
mely a népirtás megrázó bizonyítékait foglalja magába.
Az Auschwitz-Birkenau látogatás időtartama kb. 3 óra. A cso-
port részére időpont és pontos létszámmal helyi vezetés lefog-
lalása szükséges.
A fakultatív program ára utazással, csoportos helyi veze-
tési díjjal, belépővel 4000 Ft/fő. Irodánkban foglaláskor, 
de legkésőbb 60 nappal indulás előtt fizetendő. Helyszíni 
fizetésre nincs lehetőség.
A program végeztével visszautazunk Krakkóba a szállodába, 
ezután szabadprogram.
Azon utasaink, akik nem vesznek részt a fakultatív programon, 
egyénileg, a szálloda közeléből induló villamossal 15-20 perc 
alatt Krakkó történelmi belvárosába juthatnak.

4. nap: Reggeli után hazaindulás. Útközben megállunk 
Zakopane-ban, ahol idegenvezetőnkkel sétálva megismer-
kedünk a várossal és lehetőség nyílik felmenni a Gubalowka 
csúcsra. Zakopanei látogatásunk után hazaindulunk, érkezés 
Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Wawel királyi sírok: kb. 11 PLN
Wieliczka sóbánya: kb. 55-60 PLN 
Krakkó Királyi Palota: kb. 20-40 PLN
Gubalowka: 20 PLN

KRAKKÓ-WIELICZKA-AUSCHWITZ-ZAKOPANE 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások

www.keneditravel.hu 
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
3 nap/ 2 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Lengyelország hivatalos fizetőeszköze: Lengyel zloty, PLN

Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

3 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

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

MAGAS - TÁTRA - DUNAJEC - NEDECZ VÁRA 3 nap / 2 éj

Időpontok: jún. 17-19., júl. 29-31., aug. 26-28.

Részvételi díj: 31 900 Ft/fő
Pótágy 3. fő részére
(A pótágy egy heverőnél valamivel kisebb méretű sofa.) 30 900 Ft/fő

Vacsora felár 
(3 fogásos menü, két alkalom) 7 000 Ft/fő

Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 46 900 Ft/fő

körutazások
Városlátogatások

LeNGyeLORSZÁG

www.keneditravel.hu 
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezéskor szál-
lás elfoglalása. A szálloda Zakopane központjában található. 
Autóbuszunk a szállodától kb. 500 méterre tud megállni. Érke-
zés után zakopanei séta az idegenvezetővel. 

2. nap: Reggeli után a Dunajec folyóhoz kirándulunk, ahol a 
tutajosok már várnak minket. Felejthetetlen élményben lesz 
részünk a kellemes tutajozás során. Vizi programunk után au-
tóbuszunkkal 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, de 
legkésőbb a hátralék fizetésével egyidőben igényelendő 
és fizetendő! Nedecz vára: 1100 Ft/fő, tutajozás: 4000 Ft/fő.

3. nap: Reggeli után felvonóval megyünk fel a Kasprowi csúcs-
ra, ahonnan jó idő esetén lélegzetelállítóan szép kilátás nyílik 
a környékre. (A parkolótól a felvonóig kb. 30 perces sétával 
jutunk el, enyhe emelkedőn.) A felvonóhoz előre fix meg-
rendelés szükséges, így igény esetén a jegy (5200 Ft/fő) 
foglaláskor, de legkésőbb a hátralék fizetésével egyidőben 
fizetendő! 

A Magas-Tátrában tett látogatásunk után autóbuszunkkal 
hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, vissza-
érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti 
órákban.

MAGAS - TÁTRA - DUNAJEC - NEDECZ VÁRA 3 nap / 2 éj

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
3 nap/ 2 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Szlovákia hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

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

3 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 2 éj háromcsillagos szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

A SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI 3 nap / 2 éj

Időpontok: jún. 24-26., aug. 27-29., okt. 7-9.

Részvételi díj: 26 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 25 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 4000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 34 900 Ft/fő

SZLOVÁkIA

körutazások
Városlátogatások

www.keneditravel.hu 
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont sze-
rint. A délelőtti órákban meglátogatjuk Besztercebányát, az 
egyik legjelentősebb bányavárost. A város főterén tett sétánk 
alkalmával megismerkedünk az Óratoronnyal, a Thurzó-ház-
zal, a várral, a tornyos Barbakánnal, a Plébániatemplommal és a 
Mátyás házzal. Délben továbbutazunk Poprádra és elfoglaljuk 
szálláshelyünket. A délutáni órákban megismerkedünk Poprád 
és Szepesszombat nevezetességeivel.

2. nap: Reggeli után Késmárkra utazunk, ahol megtekintjük a 
város nevezetességeit. Utunk következő állomása Bártfa, a Fel-
vidék leggótikusabb városa. Bártfa az UNESCO Világörökségi 
Listán is szerepel 2000 óta. A téglalap alakú főtér közepén álló 
régi városháza a helység ékköve. Idegenvezetőnkkel sétálva 
nézzük meg a nevezetes épületeket. Poprád felé utazva meg-
állunk Szepeshelyen és megtekintjük a világörökség részét 
képező Szent Márton Székesegyház épületét. Ezt követően 
visszaindulunk a szálláshelyünkre.

3. nap: Reggeli után (kb. 08:00) hazaindulunk. Utunk első állo-
másaként megállunk Szepescsütörtökön, megnézzük a Szent 
László Plébániatemplom és a Katedrális épületét. Hazautunk 
során megállunk Lőcsén, ahol megnézzük a főteret és neve-
zetességeit (Szent Jakab Plébánia templom, szégyenketrec). 
Utunk következő állomása Eperjes. Itt a Rákóczi-palota, a Szent 
Miklós Székesegyház és a régi Városháza épületét tekintjük 
meg a Neptun szökőkúttal. Ezután folytatjuk utunkat hazáig. 
Visszaérkezés a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

A SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI 3 nap / 2 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 15 Euro

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
3 nap/ 2 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Szlovákia hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

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

3 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 2 éj háromcsillagos szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

A TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI 3 nap / 2 éj

Időpontok: máj. 6-8., júl. 22-24., szept. 16-18.

Részvételi díj: 24 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 23 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 4000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 32 900 Ft/fő

SZLOVÁkIA

körutazások
Városlátogatások

www.keneditravel.hu 

60



PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont sze-
rint. Folyamatos utazás rövid pihenővel. Utunk első állomása 
Farkasd, mely szinte változatlanul megőrizte a jellegzetes 
hegyi falvak építészeti és kulturális sajátosságait. Különleges-
sége abban rejlik, hogy nem skanzen, hanem ma is élő falu, 
a zsindelyes parasztházakban ma is élnek. A település méltán 
került fel az UNESCO világörökség listájára. Utunkat folytatva 
az Alacsony-Tátra legszebb barlangjába, a Déményfalvi csepp-
kőbarlangba érkezünk. A barlangban tett sétánk után tovább-
utazunk Poprádra a szálláshelyünkre. A szállás elfoglalása 
után, aki szeretne, sétálhat a városközpontban, ismerkedhet a 
nevezetességekkel. 
2. nap: Reggeli után Tátralomnicra utazunk, ahol testkö-
zelből láthatjuk a Kárpátok második legmagasabb pontját,  
a Lomnici-csúcsot. Lanovkával feljuthatunk a csúcs derekáig, 
a Kő-pataki-tóhoz. A lefelé vezető utat gyalog is megtehetjük. 
Utunk következő állomása a Magas-Tátra legnagyobb és legré-
gibb üdülőtelepülése, Ótátrafüred lesz. Innen a Tátrai kisvas-
úttal jutunk el a Csorba-tó-hoz, a magas-tátrai gleccsertavak 
legszebbikéhez. Körbesétáljuk a tavat, majd buszunkkal vissza-
utazunk a szállodába.
3. nap: Reggeli után hazaindulunk. Utunk első állomása 
Pribylina lesz, ahol a szlovák falumúzeumot, skanzent látogat-
juk meg. Ezután Liptószentmiklósra utazunk, mely a Vág folyó 
partján, a Liptói-medence közepén terül el. Meglátogatjuk a 
Szent Miklós templomot, megnézzük a Pongrácz- és Illésházy-
kúriát, valamint a Vármegyeházat. Utunk utolsó állomásaként 
a Véglesi várkastélyt tekintjük meg. Ezután folytatjuk utunkat 
hazáig. Érkezés Budapestre az esti órákban.

A TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI 3 nap / 2 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 15 Euro

körutazások
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos prágai szállodában 
A prágai szállodákban a szobákban nincs pohár.

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Csehország hivatalos fizetőeszköze:  
Cseh Korona - CZK

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:45 Győr, M1, Arrabona pihenőhely

4 NAP

CSeHORSZÁG

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, Kozel Sörgyár sörkóstoló, Becherovka múzeum belépő 
kóstolóval, kirándulások a program szerint, 3 éj háromcsillagos prágai szállodában svédasztalos reggelivel, idegenforgalmi adó

PRÁGA - KARLOVY VARY - KUTNA HORA 4 nap / 3 éj

Időpontok: márc. 12-15., okt. 29-nov. 1. ápr. 21-24., máj. 13-16., jún. 2-5., júl. 7-10.,  
aug. 18-21., szept. 17-20., okt. 1-4., okt. 22-25.

Részvételi díj: 36900 Ft/fő 39900 Ft/fő
Vacsora felár 
(menü, 3 alkalom): 6000 Ft/fő 6000 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 51900 Ft/fő 54900 Ft/fő

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Velke Popovicébe, ahol megtekintjük a Kozel sörgyárat és ter-
mészetesen sört is kóstolunk. Sörgyárlátogatásunk után folyat-
juk utunkat Prágába. Érkezés a szállodába az esti órákban. 

2. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Prága központjába 
megyünk, az egész napot itt töltjük. Gyalogos városnézés kere-
tében idegenvezetővel megtekintjük Európa talán legszebb 
barokk belvárosának nevezetességeit. Megnézzük a Károly 
hidat, a Hradzsint, az Óratornyot, sétálunk a Vencel téren, de 
szabadprogramra is lehetőség van. Késő délután autóbu-
szunkkal visszamegyünk a szállodába.

3. nap: Reggeli után Karlovy Varyba utazunk, melyet IV. Károly 
alapított és a mai Csehország, valamint az egykori Monarchia 
legjelentősebb fürdővárosa. A XVIII. sz-tól indult igazi virágzás-
nak és mára a világ egyik legjelentősebb fürdővárosa lett. Cso-
dálatos palotái között sétálva érezzük a mai napig is az egykori 
úri világ hangulatát. A nap folyamán a világhírű Becherovka 
múzeumot is meglátogatjuk, ahol akár vásárolhatunk is a cse-
hek nemzeti italából. Este visszautazunk a szállodába.

4. nap: Reggeli után (kb. 09:00) elhagyjuk szálláshelyünket 
és hazaindulunk. Útközben megállunk Kutna Horán, mely a 
XIII-XVII. századi ezüstbányászat legjelentősebb városa. Kutna 
Hora sokáig Prága riválisa volt. Gyalogos városnézés keretében 
ismerkedünk a gyönyörű középkori jellegű városka nevezetes-
ségeivel. (Szt. Borbála templom, volt Jezsuita rendház, Ciszter-
cita templom, Csontkápolna, volt királyi vár, olasz udvar) Ter-
vezett érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az 
esti órákban.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Prága: kb. 400 CZK
Kutna Hora: kb. 150 CZK

PRÁGA - KARLOVY VARY - KUTNA HORA 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás:  
Négycsillagos szállodában

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Csehország hivatalos fizetőeszköze:  
Cseh Korona - CZK

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:45 Győr, M1, Arrabona pihenőhely

4 NAP

CSeHORSZÁG

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 3 éj négycsillagos szállodában, svédasztalos reggeli, 
sörgyárlátogatás kóstolóval, városnézések a program szerint, idegenforgalmi adó.

CSEH VÁRAK ÉS KASTÉLYOK 4 nap / 3 éj

Időpontok: máj. 19-22., júl. 14-17., szept. 8-11.

Részvételi díj: 44 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 41 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 9000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 59 900 Ft/fő

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint. Folyamatos utazás Ausztrián keresz-
tül Česke Budějovicébe, Dél-Csehország királyi alapítású köz-
pontjába, ahol meglátogatjuk a híres Budweiser Sörgyárat, itt 
sört is kóstolhatunk. A sörgyárlátogatás után folytatjuk utun-
kat a szállodába, elfoglaljuk szállásunkat.

2. nap: Reggeli után útnak indulunk. Kirándulunk a Moldva-
folyó mentén. Először Zlatá koruna XIII. sz-i cisztercita kolostor-
együttesét, a cseh gótika értékes emlékét látogatjuk meg. Ezt 
követően Česky Krumlov városkában barangolunk. Utunkat a 
Moldva vadregényes völgyében folytatva Rožmberk várába, 
az egyik legrégibb cseh nemesi család ősi fészkébe látogatunk. 
Ezt követően visszautazunk a szállodába.

3. nap: Reggeli után Csehország egyik legpompásabb vár-
kastélyát, a Rožmberkek, majd Schwarzembergek által bir-
tokolt Hlubokát, vagyis Frauenberget tekintjük meg. A vár 
történetében két magyar hercegnő, Kunigunda és Kun Erzsé-
bet fiai közötti véres harc is szerepet játszott. Továbbutazva 
Netolicénél a Rožmberk család reneszánsz vizi-várát, nyaraló-
kastélyát nézzük meg, majd Prachatice festői óvárosában sétá-
lunk, gyönyörködve a festett homlokzatú, középkori házak-
ban. A nap végén visszautazunk a szállodába.

4. nap: Reggeli után elbúcsúzunk Česke Budejovice-től és 
hazaindulunk. Először Trebonban állunk meg, itt láthatjuk az 
egyedülállóan szép reneszánsz és barokk kastély épületét is. 
Utunk következő állomása Jindrichuv Hradec, itt a jezsuita 
kolostor épületét nézzük meg. Továbbutazunk Telcre, ahol a 
középkori városmag szinte érintetlenül megmaradt a lábas-
ház-sorral és a várkastéllyal.
Ezután folyamatosan utazunk hazáig, rövid pihenőkkel. Érke-
zés Budapestre az esti órákban.

CSEH VÁRAK ÉS KASTÉLYOK 4 nap / 3 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 1200 CZK

körutazások
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 5 nap / 4 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodákban

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Németország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Csehország hivatalos fizetőeszköze: Cseh Korona - CZK

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:15 Győr, M1, Arrabona pihenőhely

5 NAP

CSeHORSZÁG

NÉmeTORSZÁG

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 4 éj szállás háromcsillagos prágai és berlini szállodák-
ban, svédasztalos reggeli, sörfőzde látogatás kóstolóval, városnézések, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

DREZDA-BERLIN-POTSDAM-PRÁGA 5 nap / 4 éj

Időpontok: jún. 18-22., aug. 17-21.

Részvételi díj: 68 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 64 900 Ft/fő
Vacsora felár 
(Prága oda-vissza 1+1 alkalom , menü): 4000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 88 900 Ft/fő

körutazások
Városlátogatások

ÚJ!
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DREZDA-BERLIN-POTSDAM-PRÁGA 5 nap / 4 éj

PROGRAM:

1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Velke Popovicébe, ahol megtekintjük a Kozel sörgyárat és ter-
mészetesen sört is kóstolunk. Sörgyárlátogatásunk után folyat-
juk utunkat Prágába. Érkezés a szállodába az esti órákban. 

2. nap: Korai reggelink elfogyasztása után Drezdába, a Szász 
fővárosba indulunk. Autóbuszunkon utazva nézzük meg az 
Újvárost és Blasewitz villáit, majd gyalogosan megcsodáljuk az 
újjáépített Óvárost a Residenz-cel és a Miasszonyunk templo-
mával. Délután lehetőség nyílik a Zwingerben a Képtár meg-
tekintésére. Drezdai programunk után folytatjuk utunkat, az 
esti órákban megérkezünk szállodánkba, amely a híres volt 
Nyugat-Berlini bevásárló főutca, a Kurführstendam közvet-
len közelében található. A neves utca a mai napig megőrizte 
korabeli jellegét, éttermek, áruházak sokasága található itt. A 
vacsora nagyon könnyen megoldható egyénileg, hiszen válo-
gathatunk a különböző éttermek ajánlatai között. (két-három-
fogásos vacsora kb. 12-16 Euro)

3. nap: Reggeli után autóbuszos városnézést tartunk, fotószü-
netekkel. 3 órás programunk során felkeressük a legneveze-
tesebb látnivalókat, mint a berlini falat, az Alexander Platz-ot, 
a Brandenburgi kaput, a francia negyedet, Miklós negyedet, 
Reichstagot, Kudamot, Scharlottenburgot. Délután a Múzeum-
szigetet, a Pergamont vagy a Neues múzeumokat is megte-
kinthetjük. Visszaérkezés az esti órákban a szállodába.

4. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és Potsdamba 
utazunk, ahol megtekintjük a híres Sanssouci kastély parkját. 
Ezután folytatjuk utunkat Prágába, ahová az esti órákban érke-
zünk és elfoglaljuk szállásunkat.

5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk 
Brnoban és megnézzük a belváros fontosabb nevezetességeit. 
Érkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Prágai villamosjegy: 24 CZK / db 
Kb. 50 Euro

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Németország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:45 Győr, M1, Arrabona pihenő

4 NAP

Időpontok: jún. 2-5., aug. 4-7., szept. 17-20.

Részvételi díj: 57 900 Ft/fő
Vacsora felár 
(menü, 3 alkalom) 9900 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 72 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj háromcsillagos szállodában svédasztalos 
reggelivel, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó

BAJOR KASTÉLYOK ÉS MÜNCHEN 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások

NÉmeTORSZÁG
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a délutáni 
órákban a bajor Alpok területére, majd a szállás elfoglalása 
Ehrwald településen.

2. nap: Reggeli után útnak indulunk. Ezt napot teljes egészé-
ben a bajor királyok által épített világhírű kastélyok felfede-
zésének szenteljük. Elsőként a Scwannsee partján magasodó 
Hohenschwangaut nézzük meg, melyet II. Miksa építtetett 
egy középkori lovagvár helyén. Itt nevelkedett a XIX. sz. egyik 
legrejtélyesebb személyisége, a későbbi bajor király, II. Lajos 
is. Természetesen az általa építtetett hatalmas neogótikus 
Neuschwanstein kastélyt is megtekintjük. Érkezés a szállodába 
az esti órákban.

3. nap: Reggeli után a francia rokokót mintázó kecses Linderhof 
kastélyhoz utazunk. Kertjében sétálva felkeressük Vénusz bar-
langját is, ahol a király egykor Wagner zenéjét hallgatta.
Ez követően Münchenbe utazunk. Megtekintjük a pazar 
Nymphenburg-kastélyt. 
Ezután szabadprogram a belvárosban. Sétálhatunk, nézelőd-
hetünk. A nap végén visszautazunk a szállodába.

4. nap: Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz. belépőjegy ktg. kb. 70 Euro

BAJOR KASTÉLYOK ÉS MÜNCHEN 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodákban

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Németország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:15 Győr, M1, Arrabona pihenő

4 NAP

NÉmeTORSZÁG

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj háromcsillagos szállodában svédasztalos 
reggelivel, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

BAJOR KÖRÚT 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások

Időpontok: máj. 19-22., szept. 3-6.

Részvételi díj: 59 900 Ft/fő
Vacsora felár 
(menü, 3 alkalom) 16 500 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 74 900 Ft/fő
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BAJOR KÖRÚT 4 nap / 3 éj

PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkekés a kora 
délutáni órákban a térség legrégebbi államalakulatával bíró 
Bajorországba. Elsőként a Walhalla-ra tekintünk fel, ahol 190 
német hírességnek állítottak emléket.
Ezután továbbutazunk Regensburgba. Az első bajor főváros 
kiváló példája egy középkori belső-európai kereskedelmi köz-
pontnak. Sétánk során megtekintjük a Dómot és útba ejtjük az 
egykori birodalmi gyűlések helyszínét is. Érkezés az esti órák-
ban a regensburgi szállodánkba.

2. nap: Reggeli után a Szent Római Birodalom szívébe kirán-
dulunk. Felkeressük Bamberget. Átsétálunk Németország 
legépebben maradt középkori városmagján és megtekintjük 
a Szent Péter és Szent György Székesegyházat, amely Német-
ország egyik leghíresebb szakrális építészetének számít. A dél-
utánt Nürnbergben töltjük. Megnézzük a várat, Dürer házát, a 
Dómokat, gyönyörködünk a német reneszánsz remekeiben. 
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

3. nap: Reggeli után továbbutazunk a bajor fővárosba, Mün-
chenbe. Megtekintjük kívülről a pazar Nymphenburg kastélyt, 
ellátogatunk az 1972-es olimpia helyszínére. Ezután gyalogos 
városnézés keretében ismerkedünk a belváros nevezetessé-
geivel. (Residenz, Dóm, városháza). Délután szabadidő áll ren-
delkezésünkre, tetszés szerint kereshetünk fel múzeumokat, 
áruházakat, de egy tipikus bajor sörözőt is meglátogathatunk 
és megkóstolhatjuk a híres bajor sört. A nap végén visszaérke-
zünk a szállodába.

4. nap: Reggeli után hazaindulunk, útközben megállunk Pas-
sauban. A három folyó városát Alexander Humboldt a világ hét 
legszebb városa közé sorolta. Felkeressük a Dómot és tisztele-
tünket tesszük Gizella királynénk sírjánál.
A kirándulás után folyamatos utazás rövid pihenőkkel hazáig. 
Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti 
órákban.

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz. ktg. kb. 40 Euro
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Utazás: Busszal

Időtartam: 3 nap / 2 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Ausztria hivatalos fizetőeszköze:  
Euro

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market odalában
08:15 Győr, M1, Arrabona pihenő

3 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 2 éj háromcsillagos szállodában, svédasztalos 
reggeli, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

GRAZ ÉS STÁJERORSZÁG 3 nap / 2 éj

körutazások
Városlátogatások

Időpontok: máj. 6-8., szept. 23-25.

Részvételi díj: 39 900 Ft/fő
Vacsora felár 
(menü, 3 alkalom) 8 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 50 900 Ft/fő

AuSZTRIA
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GRAZ ÉS STÁJERORSZÁG 3 nap / 2 éj

PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás egy rövid pihenővel Stájerországba. 
Utunk első állomása Riegersburg. Aki szeretné, idegenveze-
tőnkkel meglátogathatja a Zotter Csokoládégyárat, melyet 
vezetéssel tekintünk meg és természetesen csokoládét is kós-
tolunk. A Zotter csokoládégyár látogatás fakultatív program, 
igény esetén a belépőjegy foglaláskor, de legkésőbb 30 
nappal indulás előtt fizetendő. A belépőjegy ára vezetés-
sel, csokoládékóstolóval együtt 4800 Ft/fő. Helyszíni befi-
zetésre nincs lehetőség.
Azon utasainknak, akik nem vesznek részt ezen a programon, 
szabadprogram van. 
Édes programunk után a riegersburgi várat tekintjük meg.  
A törökkel szembeni védekezésként a XVII. században átépí-
tett várat annak idején Montecuccoli a legerősebb keresztény 
várnak mondottak. Ma a Liechtensteini család birtokában lévő 
vár ebbe a korba enged betekintést. Ezután Grazba utazunk és 
elfoglaljuk szállásunkat.

2. nap: Reggeli után az egész napot Graz-nak szenteljük. Gya-
logos városnézés keretében megnézzük a Várkertet, az Operát, 
a Várat, a Dómot, a Mauzóleumot, a Plébániatemplomot, a Tar-
tományi székházat, a Főteret és a Városházát, megtekintjük a 
Schlossberget és a Mura partot is. 
Délután szabadprogram keretében elvegyülhetünk a város 
forgatagában, múzeumokat látogathatunk, vásárolgathatunk. 
Este visszaérkezünk a szállodába.

3. nap: Reggeli után útnak indulunk. Utunk első állomása a 
Herberstein várkastély. A várkastélyt ma az egykor Stájeror-
szág egyötödét birtokló Herbertstein család 21. generációja 
lakja. A XIX. sz. életét bemutató kiállítás mellett a kastélypark is 
különleges a benne berendezett állatkerttel együtt. Folytatjuk 
utunkat Vorauba, ahol az Ágostonos kanonokrend kolostorát 
tekintjük meg. Az 1163-ban III. Ottokár őrgróf alapította kolos-
tor templomát, annak sekrestyéjét a közép-európai barokk 
legszebbjei között tartják számon. Bebocsájtást nyerünk a 300 
éves, eredeti állapotában fennmaradt könyvtárba is.
Ezután folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Buda-
pestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz. ktg. kb. 45-50 Euro

www.keneditravel.hu 

73



Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodákban

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Ausztria hivatalos fizetőeszköze: Euro

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:15 Győr, M1 Arrabona pihenő

4 NAP

AuSZTRIA

SALZBURG-SALZKAMMERGUT ÉS A SASFÉSZEK 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások

Időpontok: máj. 19-22., jún. 18-21., aug. 4-7., szept. 29 – okt. 2., 

Részvételi díj: 47 900 Ft/fő
Vacsora felár 
(menü, 3 alkalom) 12 000 Ft/fő

Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 64 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj háromcsillagos osztrák vendégfogadóban, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.
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SALZBURG-SALZKAMMERGUT ÉS A SASFÉSZEK 4 nap / 3 éj

PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott idő-
pontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Utunk 
során megállunk fotószünetre a Salzkammerguti tóvidéken, 
Mondsee-nél, ahol a csodálatos táj tárul elénk. Utunkat foly-
tatva ellátogatunk a hercegérsekek egykori nyári rezidenci-
ájába a Hellbrunni Kastélyba, ahol többek között a látogatók 
egyik kedvencét, a „trükkös” szökőkutakat is megtekintjük. Ezt 
követően továbbutazunk szálláshelyünkre, ahová az esti órák-
ban érkezünk meg.

2. nap: Reggeli után irány Bajorország! Az Alpokban fekvő 
Kehlstein hegyén található Adolf Hitler egykori teaháza, 
melyet Sasfészek néven ismerünk. Ide speciális hegyi buszok-
kal, illetve egy csillogó aranylifttel juthatunk fel. Jó idő esetén 
a teaház teraszáról élvezhetjük a környék páratlan panorámá-
ját. A délutánt az UNESCO világörökségi Salzburg történelmi 
belvárosában töltjük, helyi idegenvezetőnk kalauzolásával 
keressük fel a város nevezetes helyeit: Mirabell, Mozart emlék-
helyek, Makartplatz, Doppler és Karajan házak, Getreidegasse, 
Residenzplatz, Domplatz.
A program végén szabadidő is a rendelkezésünkre áll, mely-
nek során önállóan ellátogathatunk a salzburgi fellegvárba, de 
vásárolgathatunk is, hiszen a Mozart csokoládébolt valamint a 
városi piac is vásárlásra csábít. Este visszaérkezünk szálláshe-
lyünkre.

3. nap: Reggeli után útnak indulunk, Salzkammergut törté-
nelmi városai és szépséges alpesi tájai várnak ránk. Ellátoga-
tunk a közel 3000 m magas hegyek lábánál fekvő UNESCO 
világörökségi Hallstattba. Sétálunk a Hallstatti-tó partján, fel-
fedezzük a középkori falut, felkeressük a csontkápolnát és a 
temetőt is. Innen Bad Ischl-be, a régió fővárosába megyünk. 
Megnézzük Ferenc József és Sissi egykori nászajándékát a 
Kaiservillát. Szabadidőnkben ellátogathatunk a Zauner cuk-
rászdába, ahol eredeti ischler süteményt is vásárolhatunk. A 
nap zárásaként a magyar vonatkozásokban is bővelkedő Sankt 
Wolfgangba látogatunk. A Plébánia templom páratlan XV. sz-i 
emlékeinek megtekintése után élvezhetjük az autentikus falusi 
hangulatot és a tó partján épített, festett homlokzatú faerké-
lyes házak szépségét. Este visszaérkezünk szálláshelyünkre.

4. nap: Reggeli után hazaindulunk. Taunsee felé vesszük az 
irányt és megérkezünk az egykori császári sókamra székhe-
lyére, Gmundenbe. Sétát teszünk a főtértől kiinduló XIX. sz-i 
panoráma sétányon a Habsburgok vizi és szárazföldi kasté-
lyáig. Ez sokaknak ismerős lehet, hiszen itt forgatták a nép-
szerű Kastélyszálló c. sorozatot is. Utazásunk következő állo-
mása a romantikus Artstetten kastély, itt élt az I. világháború 
előtt Ferenc Ferdinánd és hitvese, Chotek Zsófia. A kastély egy 
részét mind a mai napig leszármazottaik lakják.
Kastélylátogatásunk után folytatjuk utunkat hazáig, érkezés 
Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz. ktg. kb. 65-70 Euro
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodákban

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Ausztria hivatalos fizetőeszköze: Euro

Felszállási lehetőség:
05:30 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:00 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

4 NAP

AuSZTRIA

KARINTIA HEGYÓRIÁSAI ÉS TAVAI 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások

Időpontok: június 9-12.

Részvételi díj: 59 900 Ft/fő
Vacsora felár 
(menü, 3 alkalom) 12 000 Ft/fő

Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 79 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj háromcsillagos szállodában, svédasztalos 
reggeli, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

www.keneditravel.hu 

76

www.keneditravel.hu 

76



KARINTIA HEGYÓRIÁSAI ÉS TAVAI 4 nap / 3 éj

PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a Gerlitzen felvo-
nóig az Ossiacher-tóig, mely festői panorámával ajándékoz 
meg minket. Ezután folytatjuk utunkat, az Affenbergen bepil-
lanthatunk Európa egyetlen szabadon élő majomcsoportjának 
életébe, szokásaiba. Ezt követően továbbutazunk Spittalba  
a szállodába.

2. nap: Reggeli után a napot spittali városnézéssel kezd-
jük. Ismerkedünk a belváros nevezetességeivel, megnézzük  
a Porcia kastélyt, mely egy rendkívül gazdag néprajzi gyűjte-
ményt foglal magában, mely betekintést enged Spittal és kör-
nyéke életébe. Ezt követően a Millstatti-tó környékét fedezzük 
fel, Seebodenben meglátogatunk egy ritka bonsaimúzeumot, 
majd egy XV. sz-ban épült várat tekintünk meg. A várban kínzó-
eszközök múzeuma működik, mely a régmúlt kegyetlenségeit 
mutatja be. Millstatt városában a kolostoregyüttes történeté-
vel és az apátsági templommal ismerkedünk meg. Délután egy 
rövid (kb. 1 órás) hajókázáson veszünk részt.

3. nap: Reggeli után a Máltatal völgyébe utazunk, ahol a tech-
nikai bravúrral megépített duzzasztógátat (Kölnbreint) és  
a körülötte látható ankogel csoport világát ismerhetjük meg. 
A nap zárásaként Karintia művészvárosát, Gmünd-t látogatjuk 
meg, mely nemcsak a galériáiról híres, hanem a Porsche Múze-
umáról is, ahol patinás autócsodákat tekinthetünk meg. 

4. nap: Elbúcsúzunk Spittaltól, majd Karintia fővárosának neve-
zetességeivel ismerkedünk. Megtekintjük a turisták körében 
igen népszerű és látványos MINIMUNDUST, mely Klagenfurt 
egyik büszkesége. Az osztrák Minimundus legnagyobb erénye, 
hogy nemcsak Ausztria, hanem az egész világ híres épületei 
megtalálhatók lekicsinyítve. 
A Minimundus meglátogatása után folytatjuk utunkat hazáig, 
érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti 
órákban.

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató belépőjegyárak:
A programhoz KARINTIA kártya igényelhető, melyet FOGLALÁSKOR pon-
tos név és születési dátum (év, hó, nap) kell igényelni. A karintia kártya 
díja 12800 Ft, melyet foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt 
kérjük befizetni. Helyszíni befizetésre nincs lehetőség. A Karintia kártyá-
val a teljes program összes helyszíne végigjárható, minden belépőjegyet, 
felvonójegyárat tartalmaz. A Karintia kártya a MINIMUNDUS belépőjegyre 
50% kedvezményt nyújt. (13 Euro helyett 6,50 Euro)
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap / 5 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztikkártyás személyi igazolvány

Ausztria hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Svájc hivatalos fizetőeszköze:  
Svájci frank - CHF

Felszállási lehetőség:
04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
05:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
06:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
07:15 Győr, M1 Arrabona pihenő

6 NAP

SVÁJC LEGSZEBB TÁJAIN 6 nap / 5 éj

AuSZTRIA    SVÁjC

körutazások
Városlátogatások

Időpontok: júl. 14-19., aug. 24-29.

Részvételi díj: 109 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 97 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 5 alkalom) 26 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 159 900 Ft/fő

2+ 1 ágyas szobában egy franciaágy és egy kihúzható fotelágy van.
Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, oda-vissza 1-1 éj Ausztriában, 3 éj Svájcban 
háromcsillagos szállodában, svédasztalos reggeli, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint, utazás rövid pihenőkkel. Útközben városnézésre meg-
állunk Innsbruckban. (Burg, Szent Jakab katedrális, Aranytetős 
ház, I. Miksa mauzóleuma 28 Habsburg rokon életnagyságú 
szobrával). Szabadidő, majd továbbutazás az Innsbruck kör-
nyéki szálláshelyünkre.

2. nap: Reggeli után elindulunk Svájcba, útközben megál-
lunk Liechtenstein miniállam fővárosában, Vaduzban, ahon-
nan kisvonattal fedezhetjük fel a legfontosabb látnivalókat. 
(nagyhercegi palota, történelmi óváros, parlament, szőlős-
kertek). Innen folytatjuk utunkat Zürichbe, a pénz főváros-
ába. Városnéző sétánk érinti Münstert, a városházát, a közép-
kori belvárost és a neves bankokkal övezett híres bevásárló 
utcát, a Bahnhofstrassét. A városnézés után folytatjuk utunkat 
Rothristbe, ahol elfoglaljuk szállásunkat.

3. nap: Reggeli után a napot a Berni-Alpok (Jungfrau-csoport) 
közel 4000 m magas hegyei között töltjük. A Lauterbrunnental 
völgyben végigjárjuk a 10 emeletes Trümmelbach vízeséseket. 
Utána kabinos felvonóval és fogaskerekűvel Svájc legmaga-
sabban fekvő településére, a teljesen autómentes Mürrenbe 
jutunk, ahonnan szép időben a „szomszédos” Jungfrau, Mönch 
és Eiger csúcsaira lélegzetelállító kilátás nyílik. (A kb. 1,5 órás 
szabadprogram ideje alatt Mürrenből a közeli Allmendhubel 
vagy Schilthorn csúcsokra is tovább utazhatunk fogaskerekű-
vel vagy kabinos felvonóval.)

4. nap: Reggeli után Svájc fővárosába, Bernbe utazunk. Az 
UNESCO világörökséghez tartozó óvárosa az Aare folyó haj-
tűkanyarjában fekszik. Városnéző sétát teszünk. (medveve-
rem, városháza, parlament, münster, óratorony, szökőkutak, 
Einstein háza). Innen továbbutazva a francia Svájc romantikus 
lovagvárát keressük fel Gruyéres-ben, majd sajtvásárlási lehe-
tőség egy helyi sajtüzemben. 
Délután a Genfi-tóhoz utazunk és az ismert nyaralóhelyen, a 
„svájci riviéra” fővárosának nevezett Montreux-ben időzünk. 
Pálmasétánya, arisztokratikus hangulata és kiváló bort adó 
szőlőültetvényei méltán emelték az UNESCO által is védett 
Lavaux-kulturtáj részévé. Este visszaérkezünk a szállodába.

5. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és Luzernbe indu-
lunk. Az UNESCO által is védett várost középkori fahídjai és 
városfala teszik egyedivé. Ősi hangulata, folyóparti panorámá-
ja miatt sokak szerint ez Svájc egyik legszebb városa. Luzernt 
elhagyva továbbutazunk ausztriai szálláshelyünkre.

6. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk Kuf-
stein XVI. sz-i váránál, ahol magyar elődeink sorsát idézhetjük 
meg. Ezután folyamatos utazás rövid pihenőkkel Budapestig. 
Érkezés a késő esti órákban.

SVÁJC LEGSZEBB TÁJAIN 6 nap / 5 éj

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
kb. 30 Euro + kb. 90-100 CHF
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Utazás:  
Busszal, idegenvezetővel

Időtartam:  
7 nap / 6 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda 

Ellátás:  
Svédasztalos hideg reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztikkártyás személyi igazolvány

Franciaország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:15 Győr, M1, Arrabona pihenő

7 NAP

PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYE-STRASBOURG 7 nap / 6 éj

körutazások
Városlátogatások

Időpontok: július 11-17.

Részvételi díj: 114 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 110 900 Ft/fő
Vacsora felár (3 fogásos menü, 6 alkalom) 30 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 156 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 6 éj háromcsillagos szállodákban svédasztalos 
reggelivel, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó. A programok között napközben gyors étkezésekre lesz 
lehetőség.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)

2 napos múzeumi bérlet: 42 Euro (Louvre, Orsay, Versailles palota,  
Sainte Chapelle, Napóleon sírja, Diadalív)

Szajnai hajókirándulás: 13 Euro

Metrójegyek összesen: 6 Euro

Chambord kastély: 7,5 Euro, Blois kastély: 10 Euro

Strasbourg hajókirándulás: 12 Euro

Katedrálisok megtekintése: ingyenes, 

Állami múzeumok: ingyenesek a 26 év alatti EU polgároknak

FRANCIAORSZÁG

ÚJ!
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PROGRAM:

1. nap: Indulási a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés németor-
szági tranzitszállásunkra az esti órákban.

2. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat. Lotharingián, 
Champagne-on és Ile-de-France-on át vezet utunk. Útközben 
megállunk Reimsben a francia királyok koronázó városában 
és a pezsgő fővárosában. Megtekintjük a gótikus Notre Dame 
katedrálist, sétálunk a belvárosban, szabadidőre is lehetőség 
van. Kora délután érkezünk Párizsba, ahol autóbuszos város-
nézéssel kezdjük programunkat. Kiszállunk a Trocadéro téren, 
sétálunk Párizs bohém negyedében a Montmarte-on. Autó-
buszból megtekintjük a Grand boulevard-t, a Concorde teret, 
a Champs Elysées-t, a Latin negyed nevezetes boulevard-jait: a 
Saint Germain és Saint Michel boulevard-t, a Luxembourg ker-
tet, a Pantheont, a Chaetlet és Bastille teret.
Városnézésünk után szálláshelyünkre utazunk. Szállodánk 
Párizstól délre, hév állomás közelében található.

3. nap: Reggeli után indulunk az Eiffel toronyhoz. Aki szeretne, 
lifttel a 3. emeltig fel tud menni. 
Az Eiffel torony belépőjegy foglaláskor, de legkésőbb 60 
nappal indulás előtt igényelendő és fizetendő. Belépő-
jegy ára: 5500 Ft/fő. 
Ezután megtekintjük Napóleon sírját az Invalidusok dómjában, 
majd a Diadalív tetejéről megcsodáljunk a varázslatos panorá-
mát. Délután Versaillesbe utazunk, meglátogatjuk a Napkirály 
palotáját, megnézzük a királyi és királynéi lakosztályokat, meg-
csodáljuk a gyönyörű kertet. Látogatást teszünk a szomorú 
emlékű Nagy Trianon palotában. Az esti órákban érkezünk 
vissza a szálláshelyünkre.

4. nap: Ezen a napon gyalogos városnézésre indulunk, ehhez 
a nevezetes párizsi metróhálózatot vesszük igénybe. Aki sze-
retne, látogatást tehet a világ egyik legnagyobb múzeumában, 
a Louvre-ban vagy az Orsay múzeumban. Délután a Cité szige-
ten található Notre Dame katedrálist és a gótika remekműve, a 
Sainte Chapelle megtekintése a program, majd sétálunk a Latin 
negyedben. Aki szeretne, Szajnai hajózáson is részt vehet. Kora 
este érkezünk vissza a szállodába. 

5. nap: Reggeli után a Loire völgyébe kirándulunk. Megte-
kintjük a Loire-völgy legnagyobb kastélyát, a Chambord-ot. 
Ezután továbbutazunk Blois-ba, ahol szabadidőre is lehető-
ség lesz. Hazafelé látogatást teszünk Jeanne d’Arc városában, 
Orléans-ban. Megnézzük a Szent Kereszt katedrálist.
Az esti órákban érkezünk vissza a szállodánkba.

6. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállásunkat, folyamatosan 
utazunk Strasbourg-ig. Itt buszos városnézést tartunk, majd 
megtekintjük az Ill szigetén épült, csodálatos Notre Dame 
katedrálist. Szabadidő a belvárosban, aki szeretne, egy roman-
tikus hajókiránduláson is részt vehet, ahonnan látjuk a híres 
Petite France negyedet, az Európai negyedet. Esti órákban 
érkezünk németországi szálláshelyünkre.

7. nap: Reggeli után útnak indulunk. Németországon és Auszt-
rián átutazva az esti órákban érkezünk meg Budapestre.

PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYE-STRASBOURG 7 nap / 6 éj

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal, idegenvezetővel

Időtartam:  
3 nap / 2 éj

Szállás:  
Négycsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztikkártyás személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

3 NAP

HÉTVÉGE VELENCÉBEN 3 nap / 2 éj

körutazások
Városlátogatások

Időpontok: márc. 26-28. máj. 6-8., jún. 24-26., 
aug. 19-21., szept. 23-25.

Részvételi díj: 39 900 Ft/fő 41 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 2 alkalom) 8 800 Ft/fő 8 800 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 49 900 Ft/fő 51 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 2 éj szállás négycsillagos szállodában svédasztalos 
reggeli, vonatjegy oda-vissza, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

OLASZORSZÁG

ÚJ!
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PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Útközben meg-
állunk Friulli történelmi székhelyén, Udinében. Idegenveze-
tőnkkel sétálva ismerkedünk a város nevezetességeivel, meg-
tekintjük az aquileai pátriárkák palotája, a Palazzo Patriacale 
épületét, kívülről megnézzük a Santa Maria della Puritá és a 
Santa Maria in Castello templomot, mely valószínűleg a legré-
gibb templom a városban. Udinei sétánk után folytatjuk utun-
kat a Velence melletti Noventa Di Piave-be a szálláshelyünkre.  
A vacsorát befizető utasainkkal átmegyünk a város egyik han-
gulatos éttermébe és elfogyasztjuk kétfogásos vacsoránkat, 
mely előételből és főételből áll, majd visszamegyünk a szállo-
dába.
2. nap: Reggeli után vonattal Velencébe utazunk. Az egész 
napot Velencében töltjük. Idegenvezetőnkkel sétálva megte-
kintjük Velence legfontosabb nevezetességeit. Megnézzük a 
Frari bazilikát, a Szent Márk teret, a Szent Márk Bazilikát és Ve-
lence egyik legfőbb látványosságát a Dózse-palotát is. Sétánk 
során láthatjuk a Sóhajok hídját, a Colleoni lovasszobrot is és 
aki szeretne, gondolázhat is. Idegenvezetőnkkel vaporettoval 
eljuthatunk Muranoba és Buranoba is. 
Ezen az estén a vacsorát egy tipikus, hangulatos velencei ét-
teremben fogyasztjuk el. Háromfogásos vacsorával várnak 
minket. Előételként lasagne-t és zöldséges makarónit kapunk. 
Ezt egy finom sült hús követi roston sült burgonyával, majd 
vacsoránkat egy igazi olasz tiramisuval zárjuk. Vacsoránkhoz 
bort és vizet is kapunk. (Azon utasainknak, akik nem fizették 
be a vacsorát, a vacsora időtartama alatt szabadprogram van) 
Ezután vonatra szállunk és visszautazunk Noventa di Piave-ba 
a szállodánkba.
3. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk 
Duino Várkastélyánál. A kastély több mint 400 éve a Della Torre 
család tulajdona. Fantasztikus parkjának egy részét 2003-ban 
nyitották meg a nagyközönség előtt. A kastélyból csodálatos 
kilátás nyílik a meredek sziklákkal körülvett tengerre. A kastély-
hoz romantikus legenda is kötődik. A legismertebb legenda a 
Fehér Hölgyről szól, aki sziklaként néz az öböl fölé. Duino ura 
lelökte asszonyát a vár egyik sziklájáról, az asszonyt a sikolya 
még a tengerbezuhanás előtt kővé változtatta. Ez a szikla lát-
ható a partról. A várkastély meglátogatása után hazaindulunk. 
Hazaérkezés a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

HÉTVÉGE VELENCÉBEN 3 nap / 2 éj

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Frari bazilika 3 Euro, Szt Márk bazilika 5 Euro, Aranyoltár 2 Euro, 
San Giovanni e Paolo templom 3,50 Euro, Dózse Palota 18 Euro, 
Gondolázás 20 Euro, Duino kastély 8 Euro
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Utazás:  
Busszal, idegenvezetővel

Időtartam:  
4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztikkártyás személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

4 NAP

ÉSZAK-OLASZ KISKÖRÚT 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások

Időpontok: máj. 13-16., júl. 7-10., szept. 15-18.

Részvételi díj: 52 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, 3 alkalom) 9 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 70 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj szállás háromcsillagos szállodában, svédasztalos 
reggeli, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

OLASZORSZÁG
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Olaszországba. 
Délután rövid séta és szabadidő Trevisoban, a középkori Velen-
ce szárazföldi védőbástyájaként épült romantikus kisvárosban. 
Kora este érkezés Vicenza elővárosába, Zane-ba, ahol elfoglal-
juk a szállásunkat. 

2. nap: Reggeli után meglátogatunk egy olasz sajtérlelő üze-
met, ahol hihetetlen mennyiségű sajtot láthatunk és természe-
tesen meg is kóstolhatunk! Aki szeretne, vásárolhat az ízletes 
olasz sajtokból. Ezután irmionébe, a Garda-tó „fővárosába” 
utazunk. Félórás motorcsónakázásunk után rövid közös sétá-
ra indulunk és megnézhetjük a Catullus grottáinak nevezett 
római kori fürdő romjait is. Délután a Garda-tó keleti partján 
Malcesinébe utazunk. A hegyek lábánál fekvő településen áll 
a középkori zsarnok Scaligeri-család legjobb állapotban meg-
maradt XIV. századi vára. Szabad kapacitás esetén felvonózási 
lehetőség 1800 méter magasra a Monte Baldo-hegyre, ahon-
nan szép idő esetén csodálatos kilátás nyílik az egész Garda-
tóra. Este visszautazunk a szállodába.

3. nap: Reggeli után Itália második legnagyobb egyetemi vá-
rosát, Padovát keressük fel. Itt közös városnéző sétát teszünk, 
amely során megismerkedünk a város nevezetességeivel (Prato 
della Valle tér, Szent Antal bazilika, Egyetem, stb.). Délután to-
vábbutazunk Veronába. Itt buszos és gyalogos városnézés so-
rán fedezzük fel Rómeó és Júlia városát, majd a szabadidőben 
lehetőség van megtekintenünk a veronai arénát, valamint Júlia 
házát és erkélyét. Este visszautazunk a szállodába.

4. nap: Reggeli után hazaindulás. Délelőtt Vicenza reneszánsz 
óvárosát fedezzük fel másfél órában. Andrea Palladio építész a 
XVI. században több mint kéttucatnyi épületet tervezett a vá-
rosnak, melyek együttesen a Világörökség részét képezik. Ezt 
követően folytatjuk hazautunkat. Érkezés Budapestre a forgal-
mi viszonyoktól függően a késő esti órákban.

ÉSZAK-OLASZ KISKÖRÚT 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 40 Euro

www.keneditravel.hu 

85



Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztikkártyás személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőség:
04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
05:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
06:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
06:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
07:45 Zalakomár, M7 INA kút

5 NAP

TOSZKÁN TÁJAKON 5 nap 4 éj

OLASZORSZÁG

Időpontok: ápr. 29-máj. 3., jún. 10-14., júl. 27-31., szept. 10-14., okt. 5-9.

Részvételi díj: 79 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, 4 alkalom) 10 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 95 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 4 éj szállás háromcsillagos szállodában svédasztalos 
reggelivel, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Utunk során 
megállunk Szlovéniában és meglátogatjuk a lipicai istállót, 
ahol megismerkedünk a világhírű lipicai ménes történetével. 
Ezután folytatjuk utunkat Toszkána felé. Érkezés a szállodába 
Montecatini Termébe az esti órákban.

2. nap: Reggeli után Toszkána művészeti központjába, Firen-
zébe utazunk. Városnéző sétát teszünk a „reneszánsz bölcső-
jeként” is emlegetett óvárosban, majd kb. kétórás szabadidő 
Firenzében. Ez idő alatt lehetőség van az Uffizi Képtár meg-
látogatására. A képtárba előre, pontos létszámmal be kell 
jelentkezni, így a BELÉPŐJEGYET FOGLALÁSKOR KELL 
IGÉNYELNI ÉS FIZETNI! Belépőjegy ára tárlatvezetéssel: 
9000 Ft/fő.
Délután Leonardo da Vinci városába utazunk. Megnézzük a 
Leonardo Múzeumot. Este visszautazunk a szállodába.

3. nap: Reggeli után Toszkána egyik legismertebb látnivaló-
ját, a pisai ferde tornyot látogatjuk meg. A délelőttöt Pisában 
a Csodák Terén töltjük (dóm, temető, ferde torony, keresztelő 
kápolna). Ezután a közeli tengerpartra utazunk, Tirreniában 
a homokos strandon töltjük el a délutánt. Kora esti órákban 
visszautazás a szállodába, vacsora (az őszi csoport strandolás 
helyett San Gimignanóba utazik).

4. nap: Reggeli után Toszkána legszebb vidékére utazunk. Dél-
előtt városnézés és szabadprogram Szent Katalin városában, 
Sienában. Siena után Orcia völgybe érkezünk (Val d’Orcia), 
Toszkána azon csodálatos részére, melyet a filmekben is lát-
hatunk. Felkeressük Pienza várost, melyet megalapításakor az 
„ideális városnak” neveztek. Kora este visszautazás a szállás-
helyre.

5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Útközben megállunk Triesztben és rövid sétát 
teszünk. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

TOSZKÁN TÁJAKON 5 nap 4 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Leonardo múzeum: 8 Euro
Pisai ferde torony: 18-20 Euro (előre bejelentkezni nem lehet, a feljutási 
lehetőséget a torony szabad kapacitása határozza meg)
Tirrenia napernyő és két napágy: kb. 20 Euro
Lipica: 12 Euro

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap/ 5 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda 

Ellátás:  
Bővített kontinentális reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztikkártyás személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:45 Zalakomár, M7 INA kút

6 NAP

OLASZORSZÁG

Időpontok: máj.11-16., szept. 27-okt. 2.

Részvételi díj: 87 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, 5 alkalom) 15 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 112 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 5 éj szállás három és négycsillagos szállodákban 
reggelivel, Firenze vonatjegy, Róma metrójegy, Velence vonatjegy, városnézések a program szerint, idegenforgalmi adó.

körutazások
Városlátogatások

FIRENZE - RÓMA - VELENCE 6 nap / 5 éj

ÚJ!
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás Szlovénián keresztül rövid pihe-
nőkkel. Útközben megállunk Aquilea-ban, mely az UNESCO 
világörökség része és megtekintjük nevezetességeit. Érkezés a 
Velence környéki szállodánkba az esti órákban.

2. nap: Reggeli után úticélunk Firenze. (Firenze központjába 
vonattal megyünk) Idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük 
Firenze nevezetességeit. Városnézésünk során az alábbiakat 
látjuk: Santa Maria Novella templom, dóm, Paradicsom kapuja, 
Signoria tér, Városháza, Ponte Vecchio.
Vonatra szállunk Firenze központjában, mellyel a buszunkhoz 
érkezünk. Innen busszal folytatjuk utunkat a Róma környéki 
mentanai szállodánkba. Érkezés az esti órákban.

3. nap: Ezen a napon autóbuszos városnézésre indulunk 
Rómába. Róma nevezetességeivel ismerkedünk.
Szent Pál bazilika, Lateráni bazilika, Szent lépcső, Santa Maria 
Maggiore bazilika, Viktor Emánuel emlékmű. 
Megtekintjük a Colosseumot és a Forum Romanumot. 
Előre bejelentkezés szükséges, így a belépőjegyet fogla-
láskor, de legkésőbb 65 nappal indulás előtt le kell fog-
lalni és be kell fizetni. Belépőjegy ára: 5000 Ft/fő. Hely-
színi befizetés nem lehetséges. Visszaérkezés a szállodába 
az esti órákban.

4. nap: Reggeli után metróra szállunk és Rómába utazunk. 
Róma barokk terein sétálunk, megtekintjük a Spanyol lépcsőt, 
a Trevi kutat, a Navona teret és a Pantenont.
A déli órákban látogatást teszünk a Vatikánban. Megtekintjük a 
Vatikáni Múzeumokat, többek között a Laokoon szoborcsopor-
tot, a Raffaello-stanzákat és a Sixtus-kápolnát, valamint a Szent 
Péter teret és a bazilikát Michelangelo szépséges Pietá-jával. 
A vatikáni program fakultatív, foglaláskor, de legkésőbb 
65 nappal indulás előtt le kell foglalni és be kell fizetni.  
A vatikáni program díja: 10000 Ft/fő. Helyszíni befizetésre 
nincs lehetőség. Visszaérkezés metróval a szállodába az esti 
órákban.

5. nap: Reggeli után elhagyjuk szállodánkat, Velence előváro-
sáig utazunk busszal, innen vonattal megyünk be Velencébe.
Idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük Velence legfonto-
sabb nevezetességeit. 
Ezen az estén a vacsorát egy tipikus, hangulatos velencei étte-
remben fogyasztjuk el. Háromfogásos olasz vacsorával várnak 
minket, melyhez bort és vizet is kapunk. (Azon utasainknak, 
akik nem fizették be a vacsorát, a vacsora időtartama alatt 
szabadprogram van). Vacsora után vonatra szállunk, mellyel 
buszunkig utazunk, majd autóbuszunkkal a Velence környéki 
szállodába érkezünk az esti órákban.

6. nap: Reggeli után hazaindulunk, útközben megállunk Tri-
esztben és kb. 1 órás sétánk során megtekintjük Trieszt legfon-
tosabb látnivalóit. Ezután folytatjuk utunkat hazáig. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
A teljes program belépőjegy ktg-e: kb. 20-25 Euro

körutazások
Városlátogatások

FIRENZE - RÓMA - VELENCE 6 nap / 5 éj
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
8 nap/ 7 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda 

Ellátás:  
Bővített kontinentális reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztikkártyás személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőség:
04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
05:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
06:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
06:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
07:45 Zalakomár, M7 INA kút

5 NAP

OLASZORSZÁG

Időpontok: június 4-11., szeptember 3-10.

Részvételi díj: 124 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, 7 alkalom) 18 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 166 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 7 éj szállás három és négycsillagos szállodákban 
reggelivel, metrójegy, városnézések a program szerint, idegenforgalmi adó.

körutazások
Városlátogatások

MOLTO BELLA ITÁLIA 8 nap / 7 éj

ÚJ!
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos 
utazás Szlovénián keresztül rövid pihenőkkel. Útközben megállunk Ferrarában, hogy 
megtekintsük az Esték erős várát, a csodaszép dómot és a városháza épületét. Ezután 
folytatjuk utunkat, érkezés a szállodába Montecatini Termébe az esti órákban.

2. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és Caserta városába utazunk, ahol a gyö-
nyörű casertai királyi palotát és szökőkútjait nézzük meg. Sorrentói szálláshelyünkre 
az esti órákban érkezünk meg.

3. nap: Szabadprogram Sorrentoban. Aki szeretne, fakultatív kirándulásra indulhat 
Capri-szigetére hajóval. A kirándulást foglaláskor, de legkésőbb a hátralék fizeté-
sével egyidőben kell lefoglalni és befizetni. Helyszíni befizetésre nincs lehető-
ség. Az egésznapos kirándulás díja hajójeggyel, kikötői transzferrel, helyi ide-
genvezetés díjával együtt: 24000 Ft/fő.
Anacapri városából libegő visz fel a Monte Solaro hegy tetejére, ahonnan a Nápo-
lyi-öbölre nyíló csodás kilátásban gyönyörködhetünk. A nyüzsgő Capri városából a 
Faraglioni sziklákra láthatunk. Hajónkkal este érkezünk vissza Sorrentoba.

4. nap: Reggeli után útnak indulunk és Pompeit, a szörnyű tragédia helyszínét látogat-
juk meg. A 2000 évvel ezelőtt megmerevedett város utcáin bepillantást nyerhetünk az 
ókori emberek életébe. Folytatjuk utunkat Nápolyba, ahol idegenvezetőnkkel meg-
tekintjük a város nevezetességeit. A városnézésünk programjában az alábbiak szere-
pelnek: Piazza Plebiscito, Galleria Umberto, Castel Nuovo, kikötő. Szabadprogramra 
is lehetőség van, melynek időtartama alatt a híres nápolyi pizzát is megkóstolhatjuk. 
Nápolyi programunk után a Róma melletti Mentanaba utazunk, ahol elfoglaljuk szál-
lásunkat.

5. nap: Ezen a napon autóbuszos városnézésre indulunk Rómába. Róma nevezetes-
ségeivel ismerkedünk. Szent Pál bazilika, Lateráni bazilika, Szent lépcső, Santa Maria 
Maggiore bazilika, Viktor Emánuel emlékmű. Megtekintjük a Colosseumot és a Forum 
Romanumot. Előre bejelentkezés szükséges, így a belépőjegyet foglaláskor, de 
legkésőbb 65 nappal indulás előtt le kell foglalni és be kell fizetni. Belépőjegy 
ára: 5000 Ft/fő. Helyszíni befizetés nem lehetséges. Visszaérkezés a szállodába az 
esti órákban.

6. nap: Reggeli után metróra szállunk és Rómába utazunk. Róma barokk terein sétá-
lunk, megtekintjük a Spanyol lépcsőt, a Trevi kutat, a Navona teret és a Pantenont. 
A déli órákban látogatást teszünk a Vatikánban. Megtekintjük a Vatikáni Múzeumokat, 
többek között a Laokoon szoborcsoportot, a Raffaello-stanzákat és a Sixtus-kápolnát, 
valamint a Szent Péter teret és a bazilikát Michelangelo szépséges Pietá-jával. A vati-
káni program fakultatív, foglaláskor, de legkésőbb 65 nappal indulás előtt le kell 
foglalni és be kell fizetni. A vatikáni program díja: 10000 Ft/fő. Helyszíni befize-
tésre nincs lehetőség. Visszaérkezés metróval a szállodába az esti órákban.

7. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát, útnak indulunk. Umbria tartomány leg-
szebb látnivalóit keressük fel. Orvieto tufasziklára épült városában megcsodálhatjuk 
Itália legszebb dómját. Innen Arezzoba utazunk és megtekintjük a főbb nevezetes-
ségeket (Dóm, Petrarca emlékház). Esti órákban érkezünk meg Montecatini Termébe 
a szállodába.

8. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk Bolognában, ahol megte-
kintjük a tudomány városának legszebb műemlékeit (Szt. Petronius dóm, Városháza, 
ferde tornyok, egyetem). Bolognai programunk után folytatjuk utunkat hazáig. Érke-
zés Budapestre a késő esti órákban.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
A teljes program belépőjegy ktg-e: kb. 60-70 Euro

körutazások
Városlátogatások

MOLTO BELLA ITÁLIA 8 nap / 7 éj
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztikkártyás személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőség:
04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
05:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
06:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
06:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
07:45 Zalakomár, M7 INA kút

5 NAP

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap / 4 éj

OLASZORSZÁG

Időpontok: máj. 12-16., szept. 3-7.

Részvételi díj: 59 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, 4 alkalom) 8 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 75 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 4 éj szállás háromcsillagos szállodában, svédasztalos 
reggeli, városnézések a program szerint, idegenforgalmi adó

körutazások
Városlátogatások

ÚJ!
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés az esti 
órákban a szálloda Vallio Termébe.

2. nap: Reggeli után indulunk Lombardia legnagyobb város-
ába , Milánóba, melyet méltán neveznek a divat fővárosának. 
Milánó szívében található a Dóm tér, melyet a milánói dóm 
monumentális épülete, az olasz gótika egyik mesterműve ural. 
A dóm közelében található a királyi palota és a San Raffaele 
templom is. Programunk következő állomása a világhírű mi-
lánói Operaház. Megtekintjük Leonardo da Vinci szobrát, a 
Palazzo Marinot és a Sforza Kastélyt. A délután további részé-
ben Szabadprogram, visszaérkezés a kora esti órákban a szál-
lodába.

3. nap: Reggeli után a csodálatos Comoi-tóhoz indulunk.  
A tó szépsége megérint minden odalátogatót. A híres színész, 
George Clooney is rögtön beleszeretett a táj szépségébe. Rajta 
kívül sok hírességnek van háza a tó partján. Como település 
nemcsak a szép látnivalói, de rendkívüli fekvése miatt is na-
gyon hangulatos. Como a selyem városa, gyönyörű selymeket, 
kendőket, sálakat stb. fogunk látni. Comoban sétálva a Dóm 
épületét is megtekintjük. Ezután Bellagio kisvárost tekintjük 
meg. Aki szeretne, Comoból hajóval is átmehet Bellagioba.

Bellagio az Y alakú tó három ágának találkozásánál fekszik.  
A nap utolsó állomása Bergamo városa. A történelmi központ-
ba siklóval jutunk fel. A kelták alapította város az évezredek 
alatt folyamatosan fejlődött és a középkori magja érintetlenül 
megőrizte jellegét. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

4. nap: Reggeli után Brescia városát látogatjuk meg. Itt megte-
kintjük a város jelképét a Torre del’ Orologio-t, melynek szám-
lapja az órát, a napot és a hold állását is mutatja.

Látogatást teszünk a híres Santa Giulia Múzeumban, mely 
a Longobárdok múzeuma, a világörökség része. Ezután 
úticélunk Piacenza a templomok városa, melyek a IX. és a XIX. 
sz. között épültek. Utunk következő állomása Cremona, a he-
gedű városa. Megnézzük a Stradivari szobrot is. Cremonában 
látjuk majd Olaszország legmagasabb tornyát is. 

Visszaérkezés az esti órákban a szállodába.

5. nap: Reggeli után hazaindulunk, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Hazaérkezés a forgalmi viszonyoktól függően az 
esti órákban.

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap / 4 éj

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Belépők össz. kb. 25-30 Euro; Bellagio hajó: 20 Euro; Bergamo sikló: 4 Euro
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos tengerparti villa

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány

Szlovénia és Olaszország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 balatonlellei pihenő
09:15 Zalakomár, INA kút

4 NAP

TRIESZT - DOBERDÓ - ISONZÓ 4 nap / 3 éj

OLASZORSZÁG    SZLOVÉNIA

Időpontok: máj. 26-29., szept. 17-20.

Részvételi díj: 56 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, 3 alkalom) 6 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 71 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj szállás háromcsillagos tengerparti villában 
svédasztalos reggelivel, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás, érkezés a szlovén tengerparti szál-
láshelyünkre a késő délutáni órákban. A szálloda főépületei 
és villái a tengerparton találhatók, a kerten keresztül sétálva 
érhetjük el a tengerpartot (távolság épülettől függően kb. 
50-150 m). Javasoljuk, hogy fürdőruhát, strandfelszerelést 
vigyenek magukkal, mert jó idő esetén a tengerben strandol-
hatunk, de a szálloda fedett wellness részlege is díjmentesen 
rendelkezésünkre áll.

2. nap: Reggeli után egésznapos kirándulásra indulunk a 
Trieszti-öböl mentén. Elsőként a Habsburg-család XIX. századi 
Miramare kastélyának meglátogatása (a kastély megtekinté-
sére belülről is lehetőség van) a programunk. Ezután tovább-
utazás a Monte San Michele hegyére (ismertebb nevén a 
Doberdóra) – az I. világháborús olasz-magyar emlékhely felke-
resése, kilátóval a Friuli síkra. A nap végén az alábbi neveze-
tességeket tekintjük meg: Aquileia (UNESCO világörökség) – IV. 
századi őskeresztény templom, harangtorony, keresztelőká-
polna, mozaikok, római hadiút, egykori fórum. Ezután vissza-
utazunk a szálláshelyünkre.

3. nap: Reggeli után az olaszországi Cividale del Friuli városába 
utazunk és megtekintjük nevezetességeit. (aranymozaikos 
longobárd kápolna, középkori városmag, macskaköves utcák, 
gótikus paloták, városháza) Ez a vidék az ún. „tocai” szőlő 
termővidéke. Ezután Szlovéniába utazunk tovább. Kobarid 
(Caporetto) – hamisítatlan alpesi falu az I. világháború múze-
umával, rengeteg magyar emlékkel. Megnézzük Napóleon 
hídját az Isonzó felett (kb. 10 perc séta). Utána végigbuszozunk 
az Isonzó-völgyén, végig a folyó mellett meseszép tájakon.

4. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat. Útközben megál-
lunk Triesztben, sétálunk a Monarchia emlékei közt (főtér, 
kormányzóság, egykor Lloyd’s biztosítótársaság épülete, város-
háza, tőzsde). Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

TRIESZT - DOBERDÓ - ISONZÓ 4 nap / 3 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Az össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 30-35 Euro

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
4 nap / 3 éj

Szállás:  
Négycsillagos szállodában

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány

Szlovénia hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút 
08:15 M7 Balatonlellei pihenő 
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

4 NAP

SZLOVÉNIA KINCSEI 4 nap / 3 éj

SZLOVÉNIA

körutazások
Városlátogatások

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 3 éj négycsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, 
idegenforgalmi adó, kirándulások a programban leírtak szerint. 

Időpontok: máj. 5-8., okt. 29-nov. 1. jún. 4-7., júl. 14-17., aug. 11-14.,
aug. 18-21., szept. 17-20.

Részvételi díj: 46900 Ft/fő 49900 Ft/fő
3. fő pótágyon 
(12 éves korig pótágyazható a szoba): 43900 Ft/fő 46900 Ft/fő

Vacsora felár 
(svédasztalos vacsora, 3 alkalom) 9000 Ft/fő 9000 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában: 61900 Ft/fő 69900 Ft/fő
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovéniába. 
Érkezés Mariborba a délelőtti órákban. A második legnagyobb 
szlovén városban tett sétánk során a világ legrégibb ma is ter-
mő szőlőtőkéjét is látni fogjuk. Délután rövid sétát teszünk 
Skofja-Loka-ban, amely Szlovénia legrégebbi városa. 973-ban 
említik először a nevét. Érkezés Kranj-ba, ahol elfoglaljuk a szál-
lásunkat, majd vacsora.

2. nap: Reggeli után a Postojnai Cseppkőbarlangot látogatjuk 
meg, mely az egyik legnagyobb barlang a világon. A barlang 
meglátogatása után Predjama várát nézzük meg. A délutánt a 
tengerparton, a középkori Piran megtekintésével töltjük. Visz-
szautazunk a szállodába, majd vacsora.

3. nap: Reggeli után a Bledi-tóhoz utazunk. Itt meglátogat-
juk az ezer éves bledi várat és a pletnázást sem hagyhatjuk ki!  
A Bledi-szigetre különleges helyi bárkával, pletnával jutha-
tunk át. Innen a legszebb a kilátás az egész tóra, és ha meg-
kongatjuk a sziget harangjait, akkor szerencsénk lesz. Ezután 
szabadprogram a tó partján. Délután a vadregényes Bohinji-tó 
partjára, Ribcev Laz-ba utazunk. Itt megnézzük a hegyek kö-
zött élő híres Aranyszarvú szobrát. Visszautazás a szállodába, 
majd vacsora.

4. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és hazaindulunk. 
Útközben megismerkedünk a főváros, Ljubljana nevezetes-
ségeivel. Városnéző sétát teszünk, majd siklóval felmegyünk  
a várba is. Délután folytatjuk hazautunkat, érkezés Budapestre 
a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

SZLOVÉNIA KINCSEI 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Az össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 30-35 Euro
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
3 nap / 2 éj

Szállás:  
Hotel Malin ****

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztikkártyás személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna – HRK

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

3 NAP

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 
9 évesnek tekintendő minden, 2007. év bármely napján született gyermek.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 2 éj szállás négycsillagos gyönyörű szállodában 
svédasztalos félpanzióval, az étkezések időtartama alatt korlátlan italfogyasztással, élőzene, táncolási lehetőség, idegenforgalmi 
adó, utazás busszal a rijekai karneválra, odaúton varasdi, visszaúton zágrábi városnézés

RIJEKAI KARNEVÁL 3 nap / 2 éj

Időpont: február 6-8.

Részvételi díj: 44 900 Ft/fő
Gyermek részvételi díj 9 éves korig  
egy felnőttel egy szobában 34 900 Ft/fő

Gyermek részvételi díj 9 éves korig  
2 fővel egy szobában 3. ágyon 24 900 Ft/fő

Részvételi díj 9 éves kor felett  
2 fővel egy szobában 3. ágyon 38 900 Ft/fő

Egyágyas felár 20 000 Ft/fő / 2 éj

HORVÁTORSZÁG

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás. Kb. 1 óra időtartamra megállunk 
Varasdon és megtekintjük a hangulatos kis város belvárosát. 
Ezután folytatjuk utunkat szálláshelyünkre.
Szállásunk Krk-szigeten, Malinskán a négycsillagos, wellness 
részleggel is rendelkező, gyönyörű Hotel Malin szálloda stan-
dard szobáiban lesz. A szobák felszereltsége: SAT TV, telefon, 
minibár, klíma, hajszárító, fürdőszoba WC-vel, zuhanyozóval. 
Széf bérelhető, a szálloda wellness részlege térítés ellené-
ben használható. Este svédasztalos vacsora a szállodában, a 
vacsora időtartama alatt korlátlan italfogyasztással (sör, bor, 
víz, üdítő). Vacsora után vidám élőzene szórakoztatja vendé-
geinket, melyre kedvükre táncolhatnak. 

2. nap: Reggeli után a délelőtti órákban indulunk Rijekába, 
hogy részt vegyünk a Rijekai Karnevál forgatagában. Megte-
kintjük az egyik legnépszerűbb programot, a nemzetközi jel-
mezes felvonulást, parádét. A Rijekai Karnevál Európa egyik 
legnagyobb karneválja, felkerült az 500 legfontosabb euró-
pai rendezvény listájára, „kis riói karnevál”-ként is szokták 
emlegetni. Több mint száz feldíszített kocsi vonul fel a nap 
folyamán Rijeka főutcáján, városonként külön-külön, ötletes 
és vidám jelmezekben vonulnak, táncolnak különféle koreo-
gráfiákra. Minden évben fergeteges hangulat van! Késő dél-
után visszautazunk a szállodába és elfogyasztjuk svédasztalos 
vacsoránkat.

3. nap: Reggeli után elbúcsúzunk Krk-szigettől, a szállodától és 
hazaindulunk. Útközben megállunk Zágrábban, ahol kb. 1 órás 
program keretében ismerkedünk a város történelmi belváro-
sával. Ezután folytatjuk utunkat hazáig, érkezés Budapestre a 
határon való várakozástól és a forgalmi viszonyoktól függően 
az esti órákban (20:00-22:00).

RIJEKAI KARNEVÁL 3 nap / 2 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg: nincs

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
4 nap / 3 éj

Szállás:  
háromcsillagos szálloda  
(Hotel Dražica), standard szobák

Szobák felszereltsége:  
Zuhanyozós fürdőszoba, légkondicionálás, ízléses berendezés, 
SAT TV, széf, telefon, kis hűtőszekrény, hajszárító

Ellátás:  
Félpanzió - svédasztalos reggeli, svédasztalos vacsora  
az étkezések időtartama alatt korlátlan italfogyasztással  
(bor, sör, üdítő, víz)

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőség:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:45 Bp., XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
08:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
09:00 M7 Balatonlellei pihenőhely
10:00 M7 Zalakomár, INA kút

4 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában.)

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 

A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj háromcsillagos tengerparti szállodában 
svédasztalos félpanzióval, az étkezések időtartama alatt korlátlan italfogyasztással (bor, sör, üdítők, víz), egy kis húsvéti 
ajándék mindenkinek, egy alkalommal ajándék kávé+sütemény a szállodában, este élőzene, kirándulás Krk városába, Rijekába, 
Opatijába, bor-házi sonka-sajt kóstoló Vrbnikben, csokoládékóstoló Opatijában, idegenforgalmi adó

HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap / 3 éj

HORVÁTORSZÁG

körutazások
Városlátogatások

Időpont: március 26-29.

Részvételi díj: 59 900 Ft/fő
Gyermek 12 évs korig  
2 felnőttel egy szobában 3. ágyon 29 900 Ft/fő

12 éves kor felett 3. ágyon 54 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 74 900 Ft/fő
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Érkezés a délutáni órákban Krk városába a Hotel 
Dražicába. A szálloda távolsága a tengerparttól kb. 30 m. Krk 
belvárosa kb. 8-10 perc sétával elérhető. A szálloda szobái szé-
pen berendezettek, hűtő-fűtő légkondicionáló berendezéssel 
felszereltek. Standard szobákban történik az elhelyezés. Érke-
zéskor elfoglaljuk szobáinkat, szabadprogram, majd vacsora a 
szállodában. 

2. nap: Meglátogatjuk Krk városát, megnézzük nevezetessé-
geit, sétálunk a kikötőben, majd autóbuszunkkal Vrbnikbe uta-
zunk, ahol sétálunk Vrbnik zegzugos, hangulatos kis utcácská-
in, átsétálhatunk a mindössze 40 cm „széles” kis utcán is. Vrbnik 
egyik legnevezetesebb és leghangulatosabb pincéjében a 
Nada pincében üdvözlő itallal várnak minket, filmet vetítenek 
nekünk, majd egy vidám, bőséges bor, házisonka, sajt kóstolón 
vehetünk részt. A pincében házisonka, sajt és borvásárlásra is 
lehetőség van, így a finomságokból hozhatunk az itthon mar-
adottaknak. A program után visszaindulunk a szállodába. Este 
elfogyasztjuk svédasztalos vacsoránkat. A szállodában élőze-
ne gondoskodik a vendégek szórakoztatásáról.

3. nap: Délelőtt Rijekába utazunk, ismerkedünk a város neve-
zetességeivel. Magyarország utolsó tengeri kikötőjében, a szá-
zadfordulós hangulatú Fiume belvárosában sétálhatunk. Ezt 
követően folytatjuk utunkat Opatijába, melyet nem véletlenül 
neveznek a Monarchia gyöngyszemének. Gyönyörű, rendezett 
sétányán végigsétálva eljutunk egy elegáns szállodáig, ahol 
húsvéti csokoládékóstolóval várnak minket. A szálloda a kézzel 
készített, nagyon finom pralinéiról, csokoládéiról híres. Csoko-
ládéfinomságai miatt rengeteg turista látogatja meg egész év-
ben. Finom pralinékat kóstolhatunk és látni fogjuk, hogy még 
a csésze, a csészealj és a kanál is csokiból van! Mindezekhez 
egy ízletes brandyvel is megkínálnak minket. Az édes program 
után még élvezzük Opatija hangulatát, rövid városnézés kere-
tében megtekintjük a méltán híres palotákat, épületeket, majd 
autóbuszunkkal visszautazunk a szállodába. Elfogyasztjuk va-
csoránkat.

4. nap: Reggeli után, kb. 10:00 órakor hazaindulás. Folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól, a határon való várakozástól függően a késő délutáni, 
kora esti órákban.

HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal
Időtartam:  
5 nap / 3 éj
Szállás:  
Kétcsillagos szálloda
Szobák felszereltsége: 
Zuhanyozós fürdőszoba (törölközőt adnak), beépített szekrény, 
kis asztal székekkel, létszámnak megfelelő ágy, a főépület 
recepcióján széf bérelhető, főépületben TV szoba, WIFI
Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió a főépület éttermében
Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna - HRK
Olaszország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

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

5 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 
A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 3 éj szállás kétcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, kirándulás Triesztbe, Opatijába, Vrbnikbe, borkóstoló filmvetítéssel, házi sonkával, sajttal, idegenforgalmi adó, 
visszaúton rijekai városnézés.

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN A PLITVICEI TAVAK MEGLÁTOGATÁSÁVAL 5 nap / 3 éj

Időpont: május 12-16.

Részvételi díj: 44 900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig 
(3. vagy 4. fő külön ágy nélkül) 22 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 34 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 34 900 Ft/fő

14 éves kor felett 
(3. ágyon) 42 900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 59 900 Ft/fő

körutazások
Városlátogatások

HORVÁTORSZÁG   OLASZORSZÁG
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos éjszakai 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. 16:00 
órakor búcsút veszünk a Plitvicei-tavaktól és autóbuszunkkal 
Omisaljba indulunk. Az autóbusz a szálloda recepciójától a 
szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 200-400 méterre 
tud megállni. Szállás elfoglalása. Szálláshelyünk egy három 
épületből álló szálloda komplexum kétcsillagos épületeiben  
(Marina/Primorka) lesz. A szállodakomplexum a betonos-köves 
tengerparttól kb. 50 méterre helyezkedik el. A szálloda a part 
adottságaiból adódóan gyönyörű panorámájú helyen fekszik, 
a tengerpartot a kertből lesétálva közelíthetjük meg. Érkezés 
után szabadprogram, majd vacsora a szálloda főépületének 
éttermében. 

3. nap: Reggeli után autóbuszunkkal É-Olaszország kikötővá-
rosába, Triesztbe indulunk. (Ne felejtsük el útiokmányunkat 
magunkkal vinni!). A tengerparton sorakozó épületek mind-
mind a monarchiabeli időket idézik. Trieszti kirándulásunk 
során ismerkedünk a város nevezetességeivel, természetesen 
a Miramare Kastélyt sem hagyjuk ki! Délután visszaindulunk 
Krk-szigetre a szállodánkba. 

4. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Opatijába indulunk. Opa-
tija (Abbázia) az Osztrák-Magyar Monarchia idején az egyik 
legfelkapottabb nyaralóhely volt az arisztokrácia körében. 
Telis-tele van gyönyörű épületekkel, parkokkal, pálmafás sétá-
nyokkal. Idegenvezetőkkel sétálva ismerkedünk a Monarchia 
gyöngyszemének is nevezett város nevezetességeivel, érezzük 
különleges hangulatát. A kora délutáni órákban autóbuszunk-
kal Vrbnikbe indulunk. Megismerkedünk a kis falucskával. Ara-
nyos, kacskaringós kis szűk utcákon sétálunk, gyönyörködünk 
a panorámában. Vrbnik a csak ezen a vidéken termő szőlőből 
előállított Zlahtina nevű boráról nevezetes. Vrbnikben találha-
tó a világ legkeskenyebb utcácskája, mely mindössze 40 cm 
„széles”. Átsétálunk rajta! A nap fénypontjaként meglátogat-
juk a híres NADA pincét, ahol borkóstolós programon veszünk 
részt. (A NADA pincét egy kis hegyi úton, emelkedőn felsétál-
va tudjuk megközelíteni.) Üdvözlő itallal várnak minket, majd 
filmvetítés keretében bemutatják a szőlőtermelést, szüretet, 
bepillantunk a borkészítés rejtelmeibe is. Megízleljük a boro-
kat, házi sonkát, sajtot falatozhatunk. Aki szeretne, bort, sajtot, 
sonkát is vásárolhat a program végén. A borkóstolós program 
után autóbuszunkkal jókedvűen visszaindulunk a szállodába.

5. nap: Reggeli után, kb. 10:00-kor hazaindulás. Folyamatos 
utazás, útközben kb. 1,5 órás szabadprogram keretén belül 
idegenvezetőnkkel megtekintjük Rijekát, a legutolsó magyar 
királyi kikötővárost. A városnézést követően hazaindulás, 
folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól és a határon való várakozás időtartamától 
függően kb. 21:00 órakor.

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN A PLITVICEI TAVAK MEGLÁTOGATÁSÁVAL 5 nap / 3 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Plitvicei tavak: felnőtt 110 HRK, 18 éves korig 55 HRK, 7 év alatt ingyenes
Trieszt, Miramare kastély: 6 Euro

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
4 nap / 3 éj

Szállás:  
Kétcsillagos szálloda

Szobák felszereltsége: 
Zuhanyzós fürdőszoba, beépített szekrény, kis asztal székekkel, 
létszámnak megfelelő ágy, a főépület recepcióján széf 
bérelhető, főépületben TV szoba és WIFI 

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió a főépület éttermében

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

4 NAP

ISZTRIAI KÖRÚT 4 nap / 3 éj

HORVÁTORSZÁG

körutazások
Városlátogatások

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

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, kirándulások a program szerint.

Időpont: jún. 9-12., szept. 24-27. jún. 16-19., jún. 19-22., szept. 15-18., 
szept. 18-21., szept. 21-24.

Részvételi díj: 42 900 Ft/fő 44 900 Ft/fő
Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 32 900 Ft/fő 34 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 32 900 Ft/fő 34 900 Ft/fő

14 éves kor felett 
(3. ágyon) 40 900 Ft/fő 42 900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 57 900 Ft/fő 59 900 Ft/fő

www.keneditravel.hu 
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Utunk első 
állomása Opatija, a régi, méltán híres Abbázia, a Monarchia 
gyöngyszeme. Városnézésünk során megtekintjük a XIX. sz-i 
palotákat, majd sétálunk a gyönyörű botanikus kertben. Város-
néző sétánkat a tengerparton fejezzük be és autóbuszunkkal 
Krk-szigetre indulunk. 
Érkezés Krk-szigetre a szállodába az esti órákban, ahol igen 
bőséges svédasztalos vacsorával várnak minket. Az autóbusz a 
szálloda recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függő-
en kb. 200-400 méterre tud megállni. A három épületből álló 
szállodakomplexum a betonos-köves tengerparttól kb. 50 mé-
terre, gyönyörű panorámájú helyen található.

2. nap: Reggeli után Rabacba indulunk, mely már a római 
korban is lakott település volt. Rabac után Pula felé vesszük 
az irányt, melynek méltán híres amfiteátruma szinte uralja 
a belvárost. A több, mint 3000 éves város az Isztriai-félsziget 
legnagyobb városa. Az amfiteátrum mellett megcsodálhatjuk 
Augustus templomát, Sergius diadalívét és a kettős kaput is. 
Délután utazásunkat Rovinjban folytatjuk, ahol már 5000 évvel 
ezelőtt is éltek emberek. A kis kiugró szirtfokra épült városka 
legjelentősebb műemléke a Szent Eufémia templom, de a te-
lepülés televan középkori és velencei műemlékekkel. A nap vé-
gén visszautazunk a szállodába és elfogyasztjuk igen bőséges, 
svédasztalos vacsoránkat.

3. nap: Reggeli után útnak indulunk. Utunk első állomása 
Porec. A település már az i.e. II. században városi rangot kapott 
Tiberius császártól. A város legnagyobb művészeti értékét a 
Szent Euphrasius Bazilika képviseli. Nagy élményt jelent a szűk 
utcácskákon való sétálás, mivel a házakból a velencei kultúra 
köszön vissza ránk. 
Ezután a félsziget belsejében található Motovunt látogatjuk 
meg, mely megőrizte középkori műemlékeit. Utolsó állomás-
ként Hum-ot tekintjük meg, mely a világ legkisebb városa cí-
met vívta ki magának alig néhány lakosával. Hum után vissza-
utazunk a szállodába, ahol már vár minket a finom és bőséges 
vacsora. 

4. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát, búcsút veszünk Krk-
szigettől és Rijekába utazunk, ahol az utolsó magyar királyi ki-
kötőváros, Fiume műemlékeivel ismerkedünk. Városnézésünk 
után folyamatos utazás rövid pihenőkkel hazáig. Érkezés Bu-
dapestre az esti órákban.

ISZTRIAI KÖRÚT 4 nap / 3 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
kb. 50 HRK

körutazások
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás: Kétcsillagos szálloda 

Szobák felszereltsége: zuhanyzós fürdőszoba,  
beépített szekrény, kis asztal székekkel, létszámnak  
megfelelő ágy, a főépület recepcióján széf bérelhető, 
főépületben TV szoba és WIFI 

Ellátás: svédasztalos félpanzió a főépület éttermében

Utazáshoz szükséges: 
érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna - HRK
Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

4 NAP

HORVÁT GASZTRO-TÚRA 4 nap / 3 éj

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
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, kirándulások a program szerint, kostolók, ételek, italok a gasztro-túra napi programjában 
leírtak szerint

körutazások
Városlátogatások

HORVÁTORSZÁG

Időpont: máj. 26-29., szept. 8-11.

Részvételi díj: 49900 Ft/fő
14 éves korig 
(1 fővel egy szobában 2. ágyon):

39900 Ft/fő

14 éves korig 
(2 fővel egy szobában 3. ágyon):

39900 Ft/fő

14 éves kor felett 
(3. ágyon):

47900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában:

64900 Ft/fő
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PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a for-
galmi viszonyoktól és a határátlépés időtartamától függően 
Krk-szigetre, Omisaljba kb. 16:00 órakor. Az autóbusz a szál-
loda recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően 
kb. 200-400 méterre tud megállni. Szállás elfoglalása. A szállo-
dakomplexum a betonos-köves tengerparttól kb. 50 méterre, 
gyönyörű panorámájú helyen helyezkedik el. Érkezés után 
szabadprogram, majd vacsora a szálloda főépületének étter-
mében.
2. nap: Reggeli után gasztró-túrára indulunk a Krk-szigeten 
és végigkóstoljuk Krk-sziget specialitásait. A nerezicei 
olivamezőn kezdjük programunkat. Ez Krk-sziget legnagyobb 
olivaültetvénye. Sétálunk az olivafák között, bemutatják 
nekünk a különféle olivafajtákat és mesélnek a feldolgozásáról 
is. Ezután olivaolajkóstolásra is lehetőség van.
Az olivaültetvény meglátogatása után az egyedi hangulattal ren-
delkező kisvárost, Vrbniket látogatjuk meg. Sétálunk a városka 
keskeny utcáin majd betérünk a híres NADA pincébe, ahol a 
sziget híres borát a Zlahtinát is megkóstoljuk. A bor mellett egy 
tipikus krk-szigeti édességet, fritule-t is kínálnak nekünk. Vissza-
sétálunk a buszunkhoz és ebédidőben megérkezünk VRH-re a 
sonkák házába, ahol egy tradicionális taverna is található. Itt házi 
pálinkával köszöntenek minket. Ezután helyben készült sonkát, 
sajtot és házi kenyeret kínálnak, mindehhez a ház borát is meg-
kóstolhatjuk. Végezetül látogatást teszünk Milohnici-ben a Pud 
Brest Tavernában, ahol kávéval és süteménnyel várnak minket. 
Ezután jóllakottan visszaindulunk a szállodába. Este bőséges, 
svédasztalos vacsora a szállodában.
3. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Rijekába indulunk, ahol 
a város nevezetességeinek megtekintése mellett a híres rije-
kai piacot is meglátogatjuk. Rijekai programunk után Opati-
jába érkezünk. Opatiját nem véletlenül nevezik a Monarchia 
gyöngyszemének, fantasztikus hangulata van. Idegenveze-
tőnkkel sétálva ismerkedünk Opatijával, a rendezett parkokkal, 
a tengerparttal, a monarchia korabeli épületekkel. Visszauta-
zunk a szállodánkba, este elfogyasztjuk svédasztalos vacso-
ránkat.
4. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát. Megállunk Krk 
városában és sétálunk egyet a városban, megnézzük a kikötőt. 
Ezután hazaindulunk. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel, 
visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az 
esti órákban.

HORVÁT GASZTRO-TÚRA 4 nap / 3 éj

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg: nincs
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
4 nap / 3 éj

Szállás:  
Kétcsillagos szálloda

Szobák felszereltsége: 
Zuhanyzós fürdőszoba, beépített szekrény, kis asztal 
székekkel, létszámnak megfelelő ágy, a főépület recepcióján 
széf bérelhető, főépületben TV szoba és WIFI 

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió a főépület éttermében

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

4 NAP

SZEZONZÁRÓ PIKNIK AZ OLIVAFÁK ÁRNYÉKÁBAN 4 nap / 3 éj

HORVÁTORSZÁG

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

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, kirándulások a program szerint, részvétel egy vidám pikniken étkezéssel, vrbniki borkóstolós 
program házi sonkával, sajttal.

körutazások
Városlátogatások

Időpont: szept. 29-okt. 2.

Részvételi díj: 49900 Ft/fő
14 éves korig 
(1 fővel egy szobában 2. ágyon):

39900 Ft/fő

14 éves korig 
(2 fővel egy szobában 3. ágyon):

39900 Ft/fő

14 éves kor felett 
(3. ágyon):

47900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában:

64900 Ft/fő

www.keneditravel.hu 

108



PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a for-
galmi viszonyoktól és a határátlépés időtartamától függően 
Krk-szigetre, Omisaljba kb. 16:00 órakor. Az autóbusz a szál-
loda recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően 
kb. 200-400 méterre tud megállni. Szállás elfoglalása. A szál-
lodakomplexum a betonos-köves tengerparttól kb. 50 méter-
re, gyönyörű panorámájú helyen helyezkedik el. Érkezés után 
szabadprogram, majd vacsora a szálloda főépületének étter-
mében.

2. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Punat felé vesszük az 
irányt és meglátogatunk egy olajfaligetet, ahol egy vidám pik-
niken veszünk részt. Finom ételekkel, borral, pálinkával kínál-
nak minket, sütögetünk, esszük, isszuk a finom ételeket, italo-
kat, jól érezzük magunkat. Méltó befejezése ez a nyári szezon-
nak! A program végeztével visszaindulunk a szállodába.

3. nap: Délelőtt szabadprogram, aki szeretne, idegenveze-
tőnkkel omisalji sétára indulhat. A déli órákban Krk városába 
utazunk, sétálva megtekintjük Krk város főbb nevezetességeit, 
majd úticélünk Vrbnik, ahol a Nada pincészetben fügepálinká-
val fogadnak minket. (A Nada pincéhez enyhe emelkedőn kb. 
400 métert kell sétálni.) Ezt követően filmvetítés keretében is-
merkedhetünk a helyi borkészítés rejtelmeivel, majd a nagyte-
remben felszolgálják a sonkát, sajtot és 3 féle bort, köztük a szi-
get leghíresebb borát, a Zlahtinát. Ezután vidám hangulatban 
átsétálunk Vrbnik 40 cm „széles” utcáján, majd visszautazunk 
a szállodába.

4. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és hazaindulunk. 
Útközben idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk Rijekával, a 
történelmi Fiumével. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi vi-
szonyoktól függően az esti órákban.

SZEZONZÁRÓ PIKNIK AZ OLIVAFÁK ÁRNYÉKÁBAN 4 nap / 3 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg.: nincs

körutazások
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 6 nap / 5 éj

Szállás: Háromcsillagos szálloda 

Szobák felszereltsége: légkondicionálás, telefon, SAT TV, 
minibár, zuhanyozós fürdőszoba, hajszárító

Ellátás: svédasztalos félpanzió

Utazáshoz szükséges: 
érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőségek:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:45 M7 Balatonlellei pihenő
08:45 M7 Zalakomári pihenő, INA kút

6 NAP

ÉSZAK-DALMÁT KÖRÚT NYARALÁSSAL 6 nap / 5 éj

körutazások
Városlátogatások

HORVÁTORSZÁG

A pótágy egy kisméretű fotelágy, 18 év felett nem javasoljuk.
Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges.  
A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 5 éj szállás háromcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, kirándulások, városnézések a program szerint.

Időpont: máj. 22-27. jún. 12-17.

Részvételi díj: 89 900 Ft/fő 94 900 Ft/fő
12 éves korig egy felnőttel egy szobában 66 900 Ft/fő 69 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 12 éves korig 32 900 Ft/fő 33 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 13-18 éves korig 72 900 Ft/fő 76 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 114 900 Ft/fő 119 900 Ft/fő

ÚJ!
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel Sibenikbe. Érkezés a szállodába a délutáni órákban. Szállo-
dánk Sibenikben az óvárostól délre egy gyönyörű, mediterrán növényekkel teli komp-
lexumban, a Solaris Resort szálloda komplexum háromcsillagos szállodájában lesz, 
mely hatalmas területen helyezkedik el. Az üdülőterület autómentes, csak a Solaris 
elektromos kisvonat jár itt. A strand 4 km hosszan húzódik végig a parton. Animá-
torok különféle felnőtt és gyermekprogramokkal szórakoztatják a vendégeket. (salsa, 
kalózjátékok, aerobic, strandröplabda, jóga, gyermekprogramok, miniklub stb.) Az 
üdülőterületen sokféle bár, cukrászda, éttermek, mozi, medencék, csúszdák, wellness 
központ, szauna, fitness terem, teniszpálya, minigolf pálya, fedett gyermekmedence 
várja a szállodák vendégeit. Az üdülőterületen működik Adria első vizividámparkja, 
az Aquapark Solaris. Itt sok-sok csúszda, vízesés és rengeteg kaland vár mindenkire. 
A tengerparton vizisport eszközök bérlésére is lehetőség van, de búvárkodni is lehet.
Összefoglalva: az üdülőterületről szinte ki sem kell mozdulni, itt minden adott, hogy 
jól érezzük magunkat!

2. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Trogirba indulunk. Trogir történelmében magyar 
vonatkozásokat is felfedezhetünk, IV. Béla királyunk ide menekült a tatárok elől. A város 
főbb látványosságaiban visszaköszönnek az évszázadok. Főbb nevezetességek: Szent 
Márk torony, Szent Lőrinc dóm, Szent Borbála templom, Városháza, Szent Miklós Erőd.
Trogir után Primostenbe utazunk. E városka a dalmát tengerpart egyik leghangula-
tosabb helye. A település egy része egy kis szigeten fekszik, melyet híd köt össze a 
szárazfölddel. Megtekintjük a Szent Jurja plébániatemplomot, mely a sziget legmaga-
sabb pontján áll. Sétálunk a hangulatos kis mediterrán halászfalu szűk utcáin is. A nap 
utolsó állomása Sibenik óvárosa. A város történetében a magyar királyok, a Velencei 
Köztársaság, a Habsburgok és az olaszok játszották a főbb szerepeket. Megtekintjük a 
Szent Jakab katedrálist, az erődöket, a Szent János templomot és a városházát. Belvá-
rosi sétával ér véget a nap, visszaérkezünk a szállodánkba.

3. nap: Szabadprogram.

4. nap: Szabadprogram. 
Fakultatív kirándulás: Horvátország szemet gyönyörködtető nemzeti parkjába, a Krka 
Nemzeti Parkba. Csodálatos vízesések, lélegzetelállító sziklák, különleges növény- és 
állatvilág, figyelemreméltó építészeti műemlékek is megtalálhatók itt. Fő attrakciója 
a nagy vízesés. A legalsó vízesés alatti területen úszni, fürdeni is lehet. Érdemes arra 
figyelni, hogy itt néha erős a víz sodrása. A park területén 17 vízesés található. A nagy 
vízeséshez a bejárattól hajójáratok indulnak (belépőjegy ára tartalmazza), innen a sétá-
nyon gyalog fedezhető fel a nemzeti park területe. A parkban idegenvezetés nincs.
A fakultatív programot foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt kérjük 
lefoglalni és befizetni. Helyszíni befizetésre nincs lehetőség. A program rész-
vételi díja belépőjeggyel együtt: 7000 Ft/fő. Gyermek 18 éves korig: 5500 Ft/fő.
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

5. nap: Szabadprogram.

6. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és útnak indulunk. Útközben megállunk 
a „horvát Rómaként” emlegetett Zadarban, mely a csodás zadari riviéra központja. 
Zadar az egyik legrégebbi horvát város. A műemlékek Zadar óvárosában vannak, 
sétálhatunk a hangulatos, fényesre járt kövezetű szűk utcákon. Zadar meglátogatás 
után folytatjuk utunkat hazáig. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

ÉSZAK-DALMÁT KÖRÚT NYARALÁSSAL 6 nap / 5 éj

körutazások
Városlátogatások

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz. belépőjegy / nevezetességek: kb. 150 HRK
Solaris Aquapark napijegy: felnőtt 100 HRK, gyerek 6 éves korig 70 HRK
Solaris kisvonat az üdülőterületen: 15 HRK
Szálloda wellness szolgáltatásai, sport eszközei térítés ellenében ve-
hetők igénybe.
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás: Négycsillagos illetve háromcsillagos szálloda a 
Makarska Riviérán

Szobák felszereltsége ****: Légkondicionálás, telefon, 
modern berendezés, SAT TV, minibár, zuhanyozós fürdőszoba, 
hajszárító

Szobák felszereltsége ***: Légkondicionálás, telefon, 
egyszerűbb berendezés, SAT TV, zuhanyozós fürdőszoba

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió + a mandarinszünet napján ebéd

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna – HRK

Felszállási lehetőségek:

06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút

DALMÁT KÖRÚT MANDARIN ÜNNEP IDEJÉN 5 nap / 4 éj

Időpont: NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA 
október 1-5., október 8-12.

HÁROMCSILLAGOS SZÁLLODA 
október 1-5., október 8-12.

Részvételi díj: 92 900 Ft/fő 88 900 Ft/fő
Gyermek 12 éves korig 3. ágyon 84 900 Ft/fő 80 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 112 900 Ft/fő 108 900 Ft/fő

5 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

Gyermekkedvezmény igénybevétele esetén foglaláskor pontos születési dátum szükséges. 
A gyermek a szállás elfoglalásának napján nem töltheti be a megadott életkort.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 4 éj szállás négycsillagos illetve háromcsillagos 
szállodában, svédasztalos félpanzió, látogatás a mandarin ültetvényen, vidám-zenés szüretelési lehetőség, személyenként 3 
kg mandarin, neretvai fotószafari hagyományos neretvai kishajóval, ebéd a mandarinszüret napján, városnézések (Dubrovnik, 
Split, Mostar)

HORVÁTORSZÁG

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Dalmáciába a 
festőien szép, Európa legkedveltebb tengerpartjaként is emle-
getett, Makarska Riviérára. A szép öböl, a varázslatos pálma-
fás partmenti sétány, a messze elnyúló, aprókavicsos strandok 
a Makarska Riviérát kedvelt úticéllá teszik a turisták számára. 
Érkezés a szállodába az esti órákban. Vacsora a szállodában.

2. nap: Reggeli után Splitbe indulunk. Városnézésünk során 
megtekintjük a Diokleciánusz-palota épületét, a Szent Duje 
Székesegyházat, a Népek terét és Split történelmi látványossá-
gait. Este vacsora a szállodában.

3. nap: Reggeli után Dubrovnikba kirándulunk, ahol megis-
merkedünk a város legfontosabb látnivalóival, a Pile kapuval, a 
Placaval, a Rektori palotával, a Sponza palotával és az erődök-
kel. Este vacsora a szállodában.

4. nap: A Neretva vidékén közel egymillió-háromszázezer 
mandarinfa van, melyek évente kb. 60 ezer tonna gyümölcsöt 
teremnek. Ezen a napon a mandarinföldekre kirándulunk, ahol 
a helyiek megismertetnek minket a mandarinszedés techniká-
jával, elmesélik a mandarin történetét, termesztésének módját. 
A mandarinföldeken vidám zene, jó hangulat serkent minket 
arra, hogy elkezdjük mi is szedni a mandarint. Egy hangulatos 
neretvai vendéglőben bőséges, finom ebéddel várnak minket, 
mely grillezett ételekből, salátából, házi kenyérből, édességből 
és személyenként 2,5 dl borból és vízből áll. A mandarinünnep 
programjának keretében hagyományos neretvai kishajókkal 
fotószafarira visznek minket, gyönyörű helyekre látogatunk el. 
Vidám és érdekes napunk végén személyenként 3 kg ízletes 
mandarinnal gazdagodva térünk vissza a szállodába. A man-
darinokhoz irodánk erős vászon szatyrot biztosít mindenkinek. 
Vacsora a szállodában.

5. nap: Reggeli után (07:30) hazaindulunk. Útközben megál-
lunk Mosztárban és megtekintjük az Óváros nevezetességeit, 
többek között az Öreghidat, amely az UNESCO kulturális világ-
örökség része. Ezután a kisváros középkori oszmán épület-
együttesét is megnézzük, majd folytatjuk utunkat hazáig.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, a forgalmi viszonyoktól 
és a határokon való várakozástól függően érkezés Budapestre 
az éjszakai órákban. (23:00-24:00)

DALMÁT KÖRÚT MANDARIN ÜNNEP IDEJÉN 5 nap / 4 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
A program össz. belépőjegy ktg-e kb. 150 HRK

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy (lehetőleg plasztik kártyás) személyi 
igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze:  
Román Lei - RON

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata 
08:00 Szolnok, Auchan, Felső Szandai rét 1.
09:30 Berettyóújfalu, 42. sz. út, MOL kút

5 NAP

SZÉKELY HÚSVÉT ERDÉLYBEN 5 nap / 4 éj

ROmÁNIA

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

A húsvéti időszakban egyágyas szoba nem foglalható!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 4 éj háromcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, fitness-wellness használattal, kirándulások a program szerint, szalonnasütés házi pálinkával, házi túróval,  
sajttal, 3., és 4. nap este élőzene, táncolási lehetőség.

Időpont: március 25-29.

Részvételi díj: 59 900 Ft/fő
Életkortól függetlenül 3. fő pótágyon
(2+1 ágyas szobában franciágy + kihúzható kanapéágy) 55 900 Ft/fő

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás 06:30-kor Budapestről, folyamatos utazás Gyer-
gyószentmiklósra, ahol elfoglaljuk szállásunkat a háromcsilla-
gos Hotel Mures-ben. A szobák elfoglalása után a szálloda ét-
termében svédasztalos vacsorával várnak minket.

2. nap: Reggeli után a Gyilkos-tóhoz, Békás-szoroshoz kirán-
dulunk. Este svédasztalos vacsora a szállodában.

3. nap: Kora reggel részt vehetünk a húsvéti szent misén és 
ételszentelésen. Ezt követően a szállodában igen bőséges ün-
nepi reggelivel várnak minket. Csak egy kis ízelítő a svédasz-
talos reggeli ételeiből: sült bárány, főtt sonka, főtt tojás....stb. 
Bőséges reggelink után autóbuszunkkal kirándulást teszünk a 
Maros folyó forrásához, majd meglátogatjuk a marosfői kolos-
tort. Ezután megérkezünk az erdei Ezüstfenyő Hotelhez, ahol 
házi pálinkával, házi túróval, sajttal kínálnak minket, majd egy 
hangulatos szalonnasütésen vehetünk részt. Ezután visszauta-
zunk a szállodánkba, ahol lazításképpen használhatjuk a szál-
loda wellness részlegét. Este svédasztalos vacsora a szálloda 
éttermében, majd élőzenére táncolhatunk, szórakozhatunk.

4. nap: Reggelink elfogyasztása után a húsvéti hagyományok-
nak megfelelően piros tojás kereső versenyt hirdetünk. A leg-
több tojást megtaláló utasainkat ajándékkal jutalmazzuk! Ezt 
követően rövid sétát teszünk Gyergyószentmiklós főterén, 
templomlátogatásra is lehetőség van. A délután hátralévő 
részét pihenéssel töltjük, ismét lehetőségünk lesz a szálloda 
wellness részlegében lazítani. Este elfogyasztjuk svédasztalos 
vacsoránkat, ezután a szálloda zenésze szórakoztatja vendége-
inket.

5. nap: Reggeli után elhagyjuk szállodánkat, búcsút veszünk 
Gyergyószentmiklóstól. Hazaindulunk. Útközben rövid látoga-
tást teszünk Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Folyamatos ha-
zautazás, érkezés a forgalomtól és a határon való várakozástól 
függően a késő esti órákban Budapestre.

SZÉKELY HÚSVÉT ERDÉLYBEN 5 nap / 4 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz. kb. 25-30 RON

körutazások
Városlátogatások
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Javaslat: Vacsorát kérni természetesen nem kötelező, de mindenkinek javasoljuk, tekintettel arra, hogy ebben a frekventált 
időszakban a szálloda éttermében egyéni étkezés nincs, a vacsoraidőben történő étkezés a környéken nehezen oldható meg.

Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás: Háromcsillagos szállodában

Ellátás: Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy (lehetőleg plasztik kártyás) személyi 
igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze:  
Román Lei - RON

Felszállási lehetőségek:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:30 Szolnok, AUCHAN áruház, Felső Szandai rét 1.
09:00 Berettyóújfalu, 42. sz. út, MOL kút

5 NAP

ERDÉLY – CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 5 nap / 4 éj

ROmÁNIA

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

A pünkösdi időszakban egyágyas szoba nem foglalható!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kirándulások a program szerint, 4 éj háromcsillagos 
szállodában svédasztalos reggelivel, wellness részleg használati lehetőséggel, szalonnasütés házi pálinka-túró-sajt kóstolóval, 
idegenforgalmi adó.

Időpont: május 12-16.

Részvételi díj: 42 900 Ft/fő
Életkortól függetlenül 3. fő pótágyon
(Pótágy: normál ágynál kisebb méretű, kihúzható kanapéágy) 41 900 Ft/fő

Vacsora felár (svédasztalos, 4 alkalom) 10 000 Ft/fő

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint. Folyamatos utazás 3 pihenővel Gyer-
gyószentmiklósra a szállodába. Érkezés az esti órákban. 

2. nap: A korai reggeli után indulunk a CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 
helyszínére. Az egész napos program keretében részt veszünk 
az ünnepi ökumenikus szentmisén, majd délután lehetőség 
nyílik a kegytemplom meglátogatására is. Felhívjuk figyelmü-
ket arra, hogy a százezres nagyságrendű tömeg miatt az autó-
buszok 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 tornácára”, végül elénk tárul 
a „Fekete-torony” sziklaszirt. A Békás-szoros a Keleti-Kárpátok 
leghosszabb és legszebb szurdokvölgye, 200-300 m magas 
függőleges sziklákkal határolva. Kirándulásunk után visszauta-
zunk Gyergyószentmiklósra a szállodába.

4. nap: Reggeli után autóbuszunkkal kirándulást teszünk a Ma-
ros folyó forrásához, majd meglátogatjuk a marosfői kolostort. 
Ezután megérkezünk az erdei Ezüstfenyő Hotelhez, ahol házi 
pálinkával, házi túróval, sajttal kínálnak minket, majd egy han-
gulatos szalonnasütésen vehetünk részt. Ezután visszautazunk 
a szállodába és idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk Gyer-
gyószentmiklós nevezetességeivel.

5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben rövid látogatást 
teszünk Marosvásárhelyen és Kolozsváron, ahol idegenveze-
tőnkkel sétálva megtekintjük a főbb nevezetességeket. A vá-
rosnézést követően útnak indulunk, folyamatosan utazunk két 
pihenővel Budapestig. Tervezett érkezés a forgalmi viszonyok-
tól függően kb. 21:00-22:00 órakor.

ERDÉLY – CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 5 nap / 4 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz. kb. 40 RON

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy (lehetőleg plasztik kártyás) személyi 
igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze:  
Román Lei - RON

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:30 Szolnok, AUCHAN áruház, Felső Szandai rét 1.
09:00 Berettyóújfalu, 42. sz. út, MOL kút

5 NAP

ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI 5 nap / 4 éj

ROmÁNIA

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 4 éj háromcsillagos szállodában svédasztalos 
reggelivel, wellness használati lehetőséggel, szalonnasütés házi pálinka-túró-sajt kóstolóval, idegenforgalmi adó, kirándulások 
a program szerint.

Időpontok: ápr. 20-24., jún. 1-5., júl.22-26., aug. 3-7., 
szept. 7-11., szept. 21-25., okt. 22-26.

Részvételi díj: 42 900 Ft/fő
Életkortól függetlenül 3. fő pótágyon
(Pótágy: normál ágynál kisebb méretű, kihúzható kanapéágy) 41 900 Ft/fő

Vacsora felár (svédasztalos, 4 alkalom) 10 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 71 900 Ft/fő

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Gyergyószentmiklósra a szállodába. Érkezés az esti órákban.

2. nap: Reggeli után indulunk Erdély talán legszebb torlasz 
tavához, a Gyilkos tóhoz, mely 983 m magasan fekszik. Keresz-
tül sétálunk a „Pokol kapuján”, majd elérünk a „Pokol tornácára”, 
végül elénk tárul a „Fekete-torony” sziklaszirt. A Békás-szoros  
a Keleti-Kárpátok leghosszabb és legszebb szurdokvölgye, 
200-300 m magas függőleges sziklákkal határolva. Kirándulá-
sunk után visszautazunk Gyergyószentmiklósra a szállodába.

3. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Parajdra utazunk, útköz-
ben megtekintjük a híres máréfalvai székelykapukat is. Parajdra 
érkezvén a híres sóbányát látogatjuk meg. A sóbányában hűvös 
van, érdemes meleg holmit vinni magunkkal. A bányába busz-
szal visznek le minket. A bánya levegője száraz és tiszta. A pad-
lót 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 mesterségeknek köszönheti. A turistákat 
a korondi táj szépségei mellett a gyönyörű szép kerámiák is 
vonzzák. Korond után Farkaslakára utazunk, ahol Tamási Áron 
szülőházát tekintjük meg. Farkaslakáról autóbuszunkkal visz-
szautazunk Gyergyószentmiklósra a szállodába.

4. nap: Reggeli után autóbuszunkkal kirándulást teszünk a 
Maros folyó forrásához, majd meglátogatjuk a marosfői kolos-
tort. Ezután megérkezünk az erdei Ezüstfenyő Hotelhez, ahol 
házi pálinkával, házi túróval, sajttal kínálnak minket, majd egy 
hangulatos szalonnasütésen vehetünk részt. Ezután idegenve-
zetőnkkel sétálva ismerkedünk Gyergyószentmiklós neveze-
tességeivel.

5. nap: Reggeli után (08:00) indulunk haza. Útközben rövid 
látogatást teszünk Marosvásárhelyen és Kolozsváron, sétálva 
megtekintjük a legfontosabb nevezetességeket. A városné-
zéseket követően útnak indulunk, folyamatosan utazunk (két 
pihenővel) Budapestig. Tervezett érkezés a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 22:00 órakor.

ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI 5 nap / 4 éj ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI 5 nap / 4 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz. kb. 40 RON

körutazások
Városlátogatások
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze:  
Román Lei - RON

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:00 Kecskemét, Dunaföldvári út, Auchan parkoló
08:00 Szeged, Rókusi krt. TESCO parkoló

5 NAP

DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU 4 nap / 3 éj

ROmÁNIA

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)

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

Időpontok: jún. 2-5., jún. 23-26., aug. 11-14., szept. 22-25.

Részvételi díj: 39 900 Ft/fő
Életkortól függetlenül 3. fő pótágyon
(2+1 ágyas szobában egy duplaágy és egy kihúzható fotelágy van) 38 400 Ft/fő

Vacsora felár (svédasztalos, 3 alkalom) 9 600 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 54 900 Ft/fő

körutazások
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott 
időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Temes-
várig. Temesvárra érkezve idegenvezetőnkkel sétálva megte-
kintjük a város főbb nevezetességeit. A Hunyadi palotát, a Szerb 
templomot, a püspökség és a Városháza épületét, valamint a 
katolikus dómot is. Ezután felkeressük a híres, gyönyörű szecesz-
sziós palotákkal övezett temesvári korzót. Városnézésünk után 
továbbutazunk Szörényvárra, elfoglaljuk szállásunkat.

2. nap: Reggeli után a Vaskapu erőmű meglátogatására indu-
lunk, majd kb. 2 órás, vadregényes al-dunai hajózáson veszünk 
részét, érintve a Kis- és Nagy-Kazán szorosokat is. A hajózást 
követően egy könnyű túra keretében felsétálunk a Kazán-szo-
ros tetejére, ahonnan páratlan látvány tárul elénk.
Ezt követően Orsovára utazunk, ahol a Római katolikus temp-
lomot és a Szent Korona emléktáblát tekintjük meg. 
Estére visszaérkezünk a szállodába.

3. nap: Reggeli után duna-parti sétára indulunk Szörényváron, 
melynek során érintjük a középkori várat valamint Szörényvár 
belvárosát. Autóbuszunkkal folytatjuk utunkat Herkulesfür-
dőre, ahol a monarchia hangulatát árasztó fürdővárost látogat-
juk meg. Délután buszos kirándulást teszünk a vadregényes 
Cserna völgyben egészen az ezeréves határig.

4. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és hazaindulunk. 
Útközben megállunk Vajdahunyad váránál, a Hunyadiak ősi 
fészkénél. A várlátogatás után Déva vára következik, melyet 
kívülről tekintünk meg. Ezután folytatjuk utunkat hazáig. Érke-
zés Budapestre a forgalmi viszonyoktól és a határon való vára-
kozástól függően az esti órákban.

DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU 4 nap / 3 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz. kb. 50 RON

körutazások
Városlátogatások
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123-169. oldal

egyNapos 
kIráNDulások

Városlátogatások 
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kIráNDulás CsehországbaN

PROGRAM:

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás két rövid pihenővel Lednicébe. A varázslatos környezet-
ben lévő csodaszép 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 fog-
laló Mezőgazdasági Múzeumban látható páratlan mammut fej.

Utunk következő állomása a Valticei Kastély, amelyet a XII. században 
alapított várra építettek fel először reneszánsz, később barokk stílus-
ban. A liechtensteiniek a két kastély környékéből az évszázadok során 
egységes tájegységet alakítottak ki. A Lednice-Valtice együttes a XIX. 
században kapta végső romantikus formáját. 

Visszaindulás kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 22:00 órakor.

MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél  
vagy érvényes személyi igazolvány

Csehország hivatalos fizetőeszköze: Cseh Korona - 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: április 3., április 17., május 15., június 5., július 24., 
augusztus 28., október 2., október 30.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Valtice: kb. 100-150 CZK (Princely tour – vezetéssel)
Lednice: kb. 150-200 CZK (I. túra – vezetéssel)
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PROGRAM: 

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

Mariazelli programunk során látogatást teszünk a híres Arzberger 
Likőrüzemben, ahol 33 fajta gyógynövényből állítják elő a gyógyító 
nedűt. Betekintést nyerünk a likőrgyártás folyamataiba és meg is kós-
tolhatjuk az Arzberger féle likőrt.

Mariazellben járva lehetőségünk nyílik a közeli Bürgeralpe 1267 
méter magas csúcsára is feljutni. A városka központjából indul a kabi-
nos felvonó.

Visszaindulás kb. 16:00 órakor, érkezés a forgalmi viszonyoktól füg-
gően Budapestre kb. 21:30 órakor.

MARIAZELL LIKŐRKÓSTOLÓVAL
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány

Ausztria 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 1., május 29., június 12., július 17., augusztus 21., 
október 9.

Részvételi díj: 8 490 Ft/fő
14 éves korig: 7 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetés, belépő az Arzberger likőrüzembe likőrkóstolóval

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Kb. 18-20 Euro (felvonóval)
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint, folyamatos utazás egy pihenővel Melkig.
Érkezés Melkbe a délelőtti órákban. Melk városa a XI. sz. óta tölt 
be jelentős szerepet, kezdetben mint a Babenbergek hatalmi 
központja, majd a XII. sz-ban már a kolostoráról volt híres.  
A sziklára épült kolostor jellegzetes alakjával szépen simul a Wachau 
tájegységébe. Itt működik a legrégebbi működő iskola Ausztriában. 
Nem véletlen, hogy a kolostor felkerült az UNESCO világörökségi lis-
tájára is. 
A Melki Apátság meglátogatásához pontos létszámmal kell 
bejelentkezni, így igény esetén a belépőjegy foglaláskor igé-
nyelendő és fizetendő. (3500 Ft /fő). Amennyiben csak a park-
ban kíván sétálni, úgy a helyszínen park belépő vásárolható, kb. 
4-5 Euro.

A Melki Apátság meglátogatása után hajóval vagy busszal gyönyör-
ködhetünk a természeti szépségekben.
A hajókirándulás fakutatív (kb. 1,5 óra), a hajójegy foglaláskor, de 
legkésőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő és fizetendő. 
Hajójegy: 7500 Ft/fő.
Aki nem vesz részt a hajózáson, autóbuszunkkal utazik át Kremsbe. 
(idegenvezetőnk a hajóval megy). Krems az egyik legszebb 
dunamenti város, egyben a Wachau kapuja is. Fekvése és szépsége 
nagy hasonlatosságot mutat Szentendrével. 

Kremsben idegenvezetőnkkel sétálva tekintjük meg a nevezetes-
ségeket. A kremsi óvárosnak szinte minden háza műemlék jellegű. 
Krems meglátogatása után folyamatos utazás, érkezés Budapestre a 
forgalomtól függően a késő esti órákban. 

MELKI APÁTSÁG ÉS WACHAU
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél  
vagy 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: április 23., május 28., június 19., július 31., szeptember 
11., október 2.

Részvételi díj: 8 490 Ft/fő
14 éves korig: 7 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetés

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Melki Apátsági belépőn kívül egyéb belépő ktg. nincs.
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BÉCS - LAXENBURG

BÉCS - SCHÖNBRUNN

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

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

Időpontok: ápr. 30., jún. 4., júl. 9., aug. 13., okt. 1.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

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

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

Időpontok: márc. 15., máj. 14., jún. 25., júl. 23., aug. 27., okt. 29., nov. 19.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos uta-
zás egy pihenővel Bécs belvárosáig. Érkezés Bécsbe a forgalomtól függően a délelőtti órák-
ban. Bécsben szabadprogram. Délután (kb. 13:00) autóbuszunkkal Laxenburgba indulunk. 
Laxenburg a császári család kedvelt tavaszi és nyári rezidenciája volt. Itt töltötte mézesheteit 
Sissy és Ferenc József császár. Laxenburg szíve a kastélypark, mely Európa egyik legszebb kas-
télyparkja. A park legismertebb épülete a Franzensburg, melyet II. Ferenc császár építtetett 
a park tavának közepén kialakított mesterséges szigeten. Ma múzeumként működik, Auszt-
ria kincsesházaként is emlegetik. Irodánkban kombinált belépőjegy igényelhető, mely az 
alábbiakat tartalmazza: Parkbelépő + Franzensburg múzeum látogatás vezetéssel + kis-
vonatozás + kishajózás. A Kombinált jegy (részvételi díjjal együtt fizethető): 3800 Ft/fő, 
18 éves korig diákigazolvánnyal: 2700 Ft/fő Ezt a belépőjegyet foglaláskor, de legkésőbb 
30 nappal indulás előtt igényelni és fizetni kell. Aki nem kíván kombinált jegyet venni, a 
helyszínen parkbelépőt vásárolhat, ez csak a parkba történő belépésre, tartózkodásra jogosít. 
Tervezett visszaindulás Laxenburgból kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 21:30-kor.

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínek szerint megadott időpontokban. Folyamatos uta-
zás Bécs belvárosáig. 
Érkezés Bécsbe a forgalomtól függően a délelőtti órákban. Rövid buszos városnézés kereté-
ben ismerkedünk a belváros nevezetességeivel (Hadügyminisztérium, Postatakarékpénztár, 
az Iparművészeti, Szépművészeti, Természetrajzi Múzeum, Stadtpark, Operaház épülete, 
Volkstheater, Mária Terézia-tér, Parlament, Városháza, Burgtheater, Egyetem, Fogadalmi Temp-
lom, Tőzsdepalota). A buszos városnézés után szabadprogram keretében élvezhetjük a csá-
szárváros hangulatát. Kb. 13:00 órakor autóbuszunkkal indulunk a Schönbrunni Kastélyhoz.  
A kastély szobáit fülhallgatós magyar nyelvű idegenvezetéssel tekinthetjük meg. A fül-
hallgatós idegenvezetést a belépőjegy ára tartalmazza. A kastély belépő foglaláskor, de 
legkésőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő és fizetendő.
GRAND Tour felnőtt (kb. 50 perc) 4400 Ft/fő  GRAND Tour gyerek 3000 Ft/fő
IMPERIAL Tour felnőtt (kb. 30 perc) 3500 Ft/fő  IMPERIAL Tour gyerek 2600 Ft/fő
Tervezett visszaindulás a Schönbrunni Kastélytól kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően kb. 21:30-kor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Laxenburg: csak a parkba történő belépés kb. 2 Euro/fő, 14 éves korig diákigazolvánnyal ingyenes

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
A kastélyon kívül egyéb belépőjegy ktg. nincs. Amennyiben valaki Bécsben múzeumba kíván bemenni, 
ott a kiírt belépőjegy ár fizetendő.
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BÉCSI OPERAHÁZ ÉS BÉCS VÁROSA

BÉCS VÁROSA ÉS A PARLAMENT

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

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

Időpontok: április 23., október 8.

Részvételi díj: 5 890 Ft/fő
14 éves korig: 5 390 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Ausztria 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 21., szeptember 10., október 15.

Részvételi díj: 5 890 Ft/fő
14 éves korig: 5 390 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás.

Érkezés Bécs belvárosába a délelőtti órákban. Autóbuszunkkal rövid, informatív városné-
zést tartunk. Ezután Bécs belvárosában szabadprogram keretében mindenki tetszés szerint 
sétálgathat, nézelődhet. Délután a bécsi Operaházat látogatjuk meg. A Bécsi Állami Ope-
raház a világ egyik legjelentősebb operaháza. Színvonalas, érdekes helyi vezetéssel megis-
merhetjük az Operaház pompás épületének történetét, betekinthetünk a kulisszák mögé. 
Az Operaház megtekintéséhez pontos csoportlétszám szükséges, a helyi vezetést 
meg kell rendelni, így a belépőjegyet foglaláskor kérjük igényelni és befizetni. Cso-
portos Opera belépő 2000 Ft/fő

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

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
pihenővel. Érkezés Bécs belvárosába a délelőtti órákban. Autóbuszunkkal rövid, informatív 
városnézést tartunk. Ezután Bécs belvárosában szabadprogram keretében mindenki tetszés 
szerint sétálgathat, nézelődhet. Délután a Parlament épületét látogatjuk meg. A parlament 
épületét 1874 és 1884 között építették. Az épületet korinthoszi oszlopok sokasága díszíti. A 
bejárat előtt Pallas Athene - a bölcsesség istennőjének monumentális szobra áll. A parlament 
helyi vezetéssel belülről is meglátogatható. A Parlamenti belépést és a helyi vezetést előre, 
pontos létszámmal meg kell rendelnünk így a parlamenti belépőjegy irodánkban fog-
laláskor igényelendő és a részvételi díjjal együtt fizetendő. Belépőjegy: felnőtt 1600 Ft, 
nyugdíjas 800 Ft, 18 éves korig ingyenes

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Amennyiben valaki Bécsben a szabadprogram alatt múzeumot látogat, ott a kiírt belépőjegy ár fizetendő.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Amennyiben valaki Bécsben a szabadprogram alatt múzeumot látogat, ott a kiírt belépőjegy ár fizetendő.
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BÉCS ÉS BADEN

BÉCS ÉS A HEINDL CSOKOLÁDÉMÚZEUM

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

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

Időpontok: június 11., szeptember 24.

Részvételi díj: 6 790 Ft/fő
14 éves korig: 6 290 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Ausztria 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 28., augusztus 20., november 26.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos uta-
zás egy pihenővel, érkezés Bécsbe a délelőtti órákban. Bécsbe érkezvén autóbuszunkkal rövid 
buszos városnézést tartunk, majd a buszról leszállva Szabadprogram során mindenki nézelőd-
het, sétálhat, vásárolhat Bécsben.

Délután Badenbe utazunk. A biedermeier városka, a történelmi emlékeket is idéző Kurpark 
kellemes sétákra nyújt lehetőséget. A rendezett sétálóutca kávéházai, tipikus osztrák kis étter-
mei hívogatják a turistákat. A Kurpark közepén áll a Strauss-Lanner szobor, mely emlékeztet 
arra, hogy az operett egyik fővárosában járunk. Badent a szép épületek, a rendezett utcák 
mellett a rengeteg zöldterület, park teszi vonzóvá. Híres a Doblhoffpark, melynek Rózsakertje 
júniusban és októberben, mikor a rengeteg rózsa nyílik, páratlan látványt nyújt. (A rózsák 
mennyiségét az időjárási viszonyok befolyásolhatják). Hatalmas élmény a rózsákkal teli park-
ban sétálni. Összefoglalva: Baden gyönyörű – Badent látni kell!

Visszaindulás Badenből kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre kb. 22:00 órakor.

PROGRAM: 

Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos 
utazás. Érkezés Ausztriába a Heindl Csokoládémúzeumba a délelőtti órákban. A Csokoládé-
múzeumban filmvetítés keretén belül megismerkedünk a csokoládégyártás folyamatával és 
történetével. A filmvetítés után körbesétálunk a múzeumban, ahol ét-, tej- és fehércsokoládé 
szökőkutakból kóstolgathatjuk a finom csokoládét. Üvegfalon keresztül megnézhetjük a cso-
koládéműhelyt, majd finom csoki bonbon kóstolót kapunk. Édes programunk végén csokolá-
dévásárlásra is lehetőség van.
Autóbuszunkkal Bécs belvárosába utazunk, ahol egy rövid, informatív buszos városnézést 
tartunk. Ezt követően Bécsben szabadprogram van, melynek során sétálhatunk a Mariahilfer 
Strassén, illetve gyalogosan ismerkedhetünk Bécs nevezetességeivel is.

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Csoki Múzeum: 7 Euro / fő
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PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínek szerint megadott időpontok szerint. 
Folyamatos utazás egy rövid pihenővel Bécsbe a legismertebb bécsi 
piacra, mely 120 standjával és hatalmas gasztronómiai kínálattal várja 
a látogatókat. 

A piac 2016-ban ünnepli 100. születésnapját. Fiatalok és idősek egy-
aránt kedvelik. A szombati bolhapiac vonzza a legtöbb látogatót, 
Naschmarkton ekkor pezseg igazán az élet!
Naschmarkt akkor is egy élmény, ha valaki nem akar vásárolni, csak 
nézelődni, élvezni a nyüzsgést, a színes forgatagot, esetleg megkós-
tolni néhány finomságot, hiszen a piacon sok-sok vendéglő kínálatá-
ból válogathatunk.

Piaclátogatásunk után autóbuszunkkal Bécs belvárosába érkezünk, 
ahol rövid buszos városnézés keretében ismerkedünk a neveze-
tességekkel. Ezután szabadprogram, sétálhatunk, nézelődhetünk  
a városban.

Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyok-
tól függően az esti órákban.

Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél  
vagy érvényes személyi igazolvány

Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: ápr. 9., máj. 21., aug. 6., okt. 22.

Részvételi díj: 5 890 Ft/fő
14 éves korig: 5 390 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetés

1 NAP
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PROGRAM: 

Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás egy pihenővel Kreuzenstein váráig.

Kreuzenstein vára Bécstől északra egy Duna feletti dombról uralja 
a tájképet. A várkastély Ausztria egyik legszebb romantikus várkas-
télya. A vár jelenlegi formájában a XIX. sz. végén épült fel, román 
és gótikus stílusjegyeket is magában hordoz. Érkezéskor a várárkot 
átívelő hídon keresztülmenve egy hamisítatlan középkori időuta-
zásra indulunk. Megtekinthetjük a lovagi felszereléseket, a fegyver-
gyűjteményt, a várkápolnát a gótikus szárnyas oltárral. Itt található 
egy XV. századi orgona is. A vár középkori konyhájának közepén majd 
egy tonnányi súlyú asztallap áll egyetlen darab fából kifaragva. A vár-
látogatásunk végére marad a fegyver- és hálótermek megtekintése.

A várba pontos létszámmal előzetes bejelentkezés szükséges, a 
belépőjegyet foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt 
kérjük befizetni. Belépőjegy ára: 2500 Ft/fő.

A várlátogatás után folytatjuk utunkat Klosterneuburg kisvárosába, 
mely valaha az osztrák hercegek székhelye volt. Itt megtekintjük az 
Ágoston rendi kolostort. Helyi vezetéssel „sakrale” túrán veszünk 
részt. A túra keretében megismerkedünk a világhírű középkori 
Verduni oltárral és rengeteg barokk műkincscsel.
Pontos létszámmal előzetes bejelentkezés szükséges, a belépő-
jegyet foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt kérjük 
befizetni. Belépőjegy ára: 3000 Ft/fő.

Visszaindulás Klosterneuburgból kb. 16:00 órakor. Érkezés Buda-
pestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban. (kb. 21:00)

KLOSTERNEUBURG ÉS KREUZENSTEIN MESEVÁRA
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány

Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: április 2., május 28., október 1.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:  
utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Programleírásban leírtak szerint.

1 NAP
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1 NAP

SEEGROTTEI TAVAS BARLANG - HEILIGENKREUZ - MAYERLING

DOBORJÁN - LÉKA VÁRA - KŐSZEG

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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: ápr. április 2., április 30., június 4., július 9., augusztus 13.,  
október 1., október 29.

Részvételi díj: 6 590 Ft/fő
14 éves korig: 6 090 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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 2., május 21., július 30., október 8.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, ebéd.

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihe-
nővel Hinterbrühlbe, Európa legnagyobb földalatti tavához. Az 1912-ben keletkezett tó több 
mint 20 millió liter vizet tartalmaz. 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 csónakkal járjuk be.

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

Heiligenkreuz után úticélunk Mayerling, ahol megtekintjük a híres karmelita kolostort.

Visszaindulás Mayerlingből kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 21:00 órakor.

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás egy pihenővel. Programunkat Doborjánban Liszt Ferenc szülőházának megte-
kintésével kezdjük. A múzeumot helyi vezetéssel tekintjük meg, a múzeumban Liszt Ferenc 
itteni gyermekkorát idéző emlékeket is láthatunk. A jegyeket előre pontos létszámmal meg 
kell rendelnünk, így a belépőjegyet foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt 
kell igényelni és befizetni. Belépő: 1350 Ft/fő. 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 várat várvezetéssel tekintjük meg. A jegyeket, 
a vezetést előre meg kell rendelnünk, így a belépőjegy igényt foglaláskor kell jelezni 
és befizetni. Belépő várvezetéssel: 3600 Ft, nyugdíjas és gyerek 18 éves korig: 2900 Ft. 
Ezt követően autóbuszunkkal Kőszegre utazunk, ahol háromfogásos finom ebéddel várnak 
minket. Először húslevest szolgálnak fel tésztával, sárgarépával, zöldséggel, majd főételünk 
rántott szelet rizibizivel vagy natúr szelet gombaraguval és rizzsel. A főétel után baracklekváros 
palacsintát kapunk. Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhetnek, az igény fogla-
láskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható. Ebéd után idegenvezetőnkkel 
sétálva megtekintjük Kőszeg főbb nevezetességeit. Megtekintésre ajánljuk a Fő-teret a Jézus 
Szíve templommal és a Szentháromság-oszloppal, a Batthyány-ház, a régi Városháza, a Szent 
Imre és Szent Jakab templom épületeit. Visszaindulás Kőszegről kb. 17:00 órakor. Érkezés Buda-
pestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Seegrotte: 7 Euro (csónakázással) | Heiligenkreuz: 7 Euro | Mayerling: 6 Euro

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Léka Vára csak sétáló jegy vezetés és minden információ nélkül a helyszínen: 8-9 Euro

1 NAP
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PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás egy pihenővel

Nagycenkre a Széchenyi Kastély és Emlékmúzeumba. Az emlékmú-
zeum gyűjteménye a legnagyobb az országban, amely egy törté-
nelmi személynek állít emléket.

Nagycenk után úticélunk Fertőrákos. Itt már vár minket a kisvonat, 
mellyel Fertőrákos látnivalóinak egy részét tekintjük meg, majd 
hajóra szállunk és kb. egyórás fertő-tavi hajózáson veszünk részt.

A hajó kikötése után ismét felszállunk a kisvonatra, tovább ismer-
kedünk Fertőrákos látnivalóival, majd az étteremhez érkezünk, ahol 
háromfogásos ebéddel várnak minket.
Ebédre húslevest kapunk cérnametélttel, majd kétféle főételből 
választhatunk: hentestokány rizzsel vagy lacipecsenye rizibizivel.

Vegetáriánusok tejszínes-gombás spagettit kérhetnek. A vege-
táriánus főétel igényt foglaláskor kérjük jelezni, később nem 
módosítható. Desszertként ízes palacsintát kapunk.

A finom ebéd elfogyasztása után autóbuszunkkal Ausztriába, Ruszt 
városába érkezünk. Rusztot a bor és gólyák városának is hívják, de 
a történelmi Magyarország legkisebb szabad királyi városa is Ruszt 
volt. A világörökség részét képező Ruszt középkori városfalakkal kör-
bevett belvárosának szinte minden épülete műemlék. Idegenveze-
tőnkkel sétálunk a városban, megnézzük nevezetességeit.

Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre az esti órákban.

NAGYCENK - FERTŐRÁKOS - RUSZT
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: ebéd

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány

Ausztria 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 22., június 19., július 17., szeptember 4.

Részvételi díj: 9 290 Ft/fő
14 éves korig: 8 790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetés, ebéd, kisvonatozás, fertő-tavi hajózás.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Nagycenk: felnőtt 1200 Ft, nyugdíjas/diák: 600 Ft

1 NAP
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EISENSTADT - FERTŐD 

FRAKNÓ VÁRA - SOPRON

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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 30., október 15.

Részvételi díj: 5 890 Ft/fő
14 éves korig: 5 390 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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 7., október 8.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínek szerint megadott időpontokban. Folyamatos uta-
zás. 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 látni-
valója 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 kom-
binált csoportos kastélybelépőt foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt kell 
befizetni, mert pontos létszámmal előzetes bejelentkezés, belépőjegy rendelés szük-
séges. Esterházy kastély + Hercegnő lakosztály kombinált belépő: 4400 Ft/fő 
Eisenstadti programunk után folytatjuk utunkat az Esterházyak nyomában, autóbuszunkkal 
Fertődre utazunk. Itt megtekintjük Magyarország egyik legszebb kastélyegyüttesét, melynek 
építése szintén az Esterházyak nevéhez kapcsolódik.

Tervezett visszaindulás Fertődről kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalomtól függően 
kb. 21:00-kor.

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Érkezés a burgenlandi Fraknó 
várához a forgalomtól függően a délelőtti órákban. Meglátogatjuk Fraknó várát színvonalas, 
helyi vezetéssel. Tekintettel arra, hogy a választott belépőjegyeket előre pontos lét-
számmal meg kell rendelni, így a belépőjegyeket foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal 
indulás előtt kell megvásárolni. Fraknó Vára csoportos kombinált belépő (Várvezetés-
Fegyvertár-Kincstár): 4300 Ft/fő
Fraknó Várának megtekintése után autóbuszunkkal folytatjuk utunkat Sopronba, ahol gyalo-
gos 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 viszonyoktól függően 
kb. 21:30-kor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Fertőd: 1500 / 2500 Ft/fő

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Sopronban a nevezetességeket kívülről tekintjük meg.

1 NAP

1 NAP

www.keneditravel.hu 

133



PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás egy pihenővel. Gloggnitzba érkezünk, ahol 
a Lindt csokoládé mintaboltot látogatjuk meg. Itt Lindt csokoládék 
hatalmas választékával várják a csokoládékedvelőket, nagyon finom 
csokoládékat vásárolhatunk diszkont áron. Ezután vonatra szállunk, 
melynek során élményekben, csodálatos látnivalókban gazdag uta-
zásban lesz részünk. A semmeringi vonattal festői szépségű hegyek 
és szédítő mélységek között, gyönyörű tájakon utazunk kb. 30-40 per-
cen keresztül, mely életre szóló élmény! A vonatjegyet előre, pontos 
létszámmal kell megrendelnünk, így a vonatjegy foglaláskor, de 
legkésőbb 30 nappal az út indulása előtt igényelendő és fize-
tendő. Vonatjegy: 1400 Ft/fő, 14 éves korig ingyenes.

A semmeringi pályaudvaron vár minket autóbuszunk (a busz a sza-
bad parkolóhelyektől függően a pályaudvartól 50-250 méter távol-
ságra tud megállni) és utazunk tovább Maria Schutz-ig. Itt található a 
híres kéttornyos templom, mely egy csodatévő, gyógyító forrás fölé 
épült 1738-ban. A templom belül is gyönyörű! Az épület elől csodá-
latos panorámában gyönyörködhetünk, melynek egyik legimpozán-
sabb látványossága a völgyhíd. A hely specialitása a fánk. A templom 
melletti kis vendéglőkben, fánkos bódékban barackízes óriás fánkot 
is vásárolhatunk. (kb. 1,60 Euro).

Ezután Eisenstadtba, Haydn városába érkezünk. A kismartoni 
Haydn-ház a nagy zeneszerző és muzsikus egykori lakóháza, 
ma múzeumként működik. A ház kiállításai 300 év zenei tör-
ténetét mutatják be. A belépőjegyet előre, pontos létszám-
mal meg kell rendelnünk, így a belépőjegy foglaláskor, de 
legkésőbb 30 nappal az út indulása előtt igényelendő és 
fizetendő. Haydn ház belépő: 1400 Ft/fő (egységes, cso-
portjegy ár)

Visszaindulás Eisenstadtból kb. 17:00 órakor, folyamatos utazás, érke-
zés Budapestre az esti órákban. (kb. 22:00)

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK - Gloggnitz - Semmering - Maria Schutz - Eisenstadt
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány

Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: április 16., április 30., május 28., június 11., július 9., 
augusztus 13., augusztus 27., szeptember 17., október 15.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetés

1 NAP
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SZOMBATHELY - JÁK - GÜSSING

KITTSEE - POZSONY

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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: április 23., május 21., június 25., július 30.,  
szeptember 3., október 22.

Részvételi díj: 7 490 Ft/fő
14 éves korig: 6 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, ebéd

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Ausztria és 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: április 2., május 28., július 9., október 8., december 10.

Részvételi díj: 5 790 Ft/fő
14 éves korig: 5 290 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
Szombathelyre, ahol idegenvezetőnkkel gyalogosan a város nevezetességeivel ismerkedünk. 
Szombathelyen kb. 3 órát töltünk, így Szabadprogramra is lehetőség van. Szombathelyi prog-
ramunk után Jákra utazunk, ahol finom ebéddel várnak minket.
Ebédre vargányás burgonyalevest kapunk. Főételünk vasi kanászpecsenye vegyes körettel, 
házi csalamádéval vagy gombás szarvastokány vasi dödöllével, káposztasalátával.
Desszertként almás lepényt szolgálnak fel nekünk. Vegetáriánusoknak főételként rántott 
gombafejek és sajt kérhető rizzsel, tartármártással. Az igényt foglaláskor kérjük jelezni, 
a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után megnézzük a Jáki templomot, majd folytatjuk utunkat Németújvárra, ahol megte-
kintjük Güssing várát. A vár egy kialudt vulkáni kúpon áll és ezáltal uralja a környéket. Nevét 
először 1157-ben említik. A vár a XVI. sz. közepétől a Batthyány nemzetség kezelésében állt és 
áll a mai napig is. A várig való feljutáshoz javasoljuk a felvonó igénybevételét. A várban lépcső-
kön kell közlekedni. Visszaindulás kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre az esti órákban.

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínek szerint megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel Burgenland legnagyobb csokoládégyárába, a Franz Hauswirth által 1949-ben 
alapított üzem látogatóközpontjába. Itt megismerhetjük a cég leghíresebb termékeit, ked-
vünkre vásárolhatunk is a finom csokoládékból. 

Édes programunk után továbbutazunk Pozsonyba, ahol a délután folyamán helyi idegenveze-
tővel kb. 2 órás gyalogos városnézés keretében megtekintjük Pozsony nevezetességeit. 

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Güssing: 6-6,5 Euro | Felvonó egy útra: 1 Euro | Szombathely: 700 Ft | Ják: 300 Ft

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Pozsony: kb. 2-4 Euro

1 NAP
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szomszéDolás a felVIDékeN

POZSONY ÉS VÖRÖSKŐ VÁRA

POZSONY ÉS DÉVÉNY VÁRA

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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 21., október 22.

Részvételi díj: 6 190 Ft/fő
14 éves korig: 5 690 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, Pozsonyban helyi 
vezetés

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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 23., június 18., szeptember 24.

Részvételi díj: 5 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 290 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, Pozsonyban helyi 
vezetés

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
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-ban Fuggerek hatalmas erődítményrendszert építettek 
ki. A maga idejében ez a világon a legmodernebbnek 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.

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy 20-30 
perces pihenővel. Érkezés Dévény várához a forgalmi viszonyoktól függően kb. 10:00 órakor. 
A Duna és a Morva összefolyásánál álló vár műemlékei egészen a IV. sz-ig kalauzolnak min-
ket vissza. Megcsodálhatunk XV-XVI. sz-i gótikus és reneszánsz palotákat is. A vár különleges 
nevezetessége a karcsú Apáca- vagy Kisasszonytorony. Mégis a vár egyik legnagyobb erénye 
a fekvése és az ehhez tartozó gyönyörű kilátás a környékre. Dévény ma Szlovákia legfontosabb 
vízikapuja.

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.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Dévény: kb. 4 Euro  | Pozsony: kb. 4 Euro

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Pozsony: kb. 4 Euro  | Vöröskő vára: 8 Euro

1 NAP
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: április 3., május 28., július 10., szeptember 3.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

szomszéDolás a felVIDékeN

KÖRMÖCBÁNYA - BAJMÓC

ÉRSEKÚJVÁR - KOMARNO -TATA
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: április 16., június 11., október 9.

Részvételi díj: 5 690 Ft/fő
14 éves korig: 5 190 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid 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.
Körmöcbánya után úticélunk Bajmóc, annak is híres vára, mely Közép-Európa egyik leglátoga-
tottabb 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 kastélyok 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 tar-
totta lakomáit, tanácskozásait.
Visszaindulás Körmöcbányáról kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyok-
tól függően kb. 21:30-kor.

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos uta-
zás egy rövid pihenővel. Érsekújvárra érkezvén gyalogos sétánk keretében megte-
kintjük a Plébániatemplom, a Ferences templom, a Zsinagóga épületét, a Szenthá-
romság szobrot. Érsekújvár után úticélunk Komarno, itt fogyasztjuk el ízletes három-
fogásos ebédünket.
Az alábbi finomságokat szolgálják fel nekünk: zöldségleves csipetkével, sertés sült 
párolt káposztával, knédlivel vagy pikáns sertés ragu burgonyalepénnyel, savanyú-
sággal. Desszertként ízes palacsintát kapunk csokiöntettel.
Vegetáriánusoknak főételként grillezett camembert sajt választható, az igényt 
foglaláskor jelezni kell, a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után sétálunk Komarnoban, majd Tatára utazunk. Itt az Öreg-tó körüli látniva-
lókkal ismerkedünk. Megtekintésre javasoljuk az Esterházy kastély, a Vár, a malmok 
épületeit.
Visszaindulás 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre az esti órákban. (kb. 20:00)

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Bajmóc: 8 Euro  | Körmöcbánya: 3 / 6 Euro

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Az épületeket kívülről nézzük meg, belépőjegy ktg. nincs.

1 NAP

1 NAP
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GÚTA - KOMARNO - KOMÁROM

KISTAPOLCSÁNY - NYITRA

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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)

Időpont: május 8., június 5., augusztus 7., október 2.

Részvételi díj: 5 490 Ft/fő
14 éves korig: 4 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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)

Időpont: szeptember 18.

Részvételi díj: 5 290 Ft/fő
14 éves korig: 4 790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés.

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos uta-
zás Gútára. Itt található a hajómalom, mely az úszó vizimalmok utolsó példánya és egyben a 
felvidék egyetlen hajómalma. A malomhoz Európa leghosszabb faszerkezetű hídján, egy 86 m 
hosszú fahídon vezet az út. A Duna holtágán helyezkedik el a két párhuzamos csónakra felhe-
lyezett és a parthoz kikötött vizimalom. A malomban található a vizimalom múzeum, melyet 
helyi vezetővel tekinthetünk meg. A vizimalom csodálatosan szép, vad- és vizivilági környezet-
ben található. Gúta után úticélunk Komarno, ahol az étteremben háromfogásos ebéddel vár-
nak minket. A menü: zöldségleves csipetkével, sertés sült párolt káposztával, knédlivel vagy 
pikáns sertés ragu burgonyalepénnyel, savanyúsággal. Desszertként ízes palacsintát kapunk 
csokiöntettel. Vegetáriánusoknak főételként grillezett camembert sajt választható, az 
igény foglaláskor jelezni kell, a helyszínen már nem módosítható. Ebéd után egy kellemes 
séta keretében Komarno belvárosával ismerekedünk. Ezután folytatjuk utunkat Komáromba, 
ahol a komáromi erődrendszert látogatjuk meg. 
Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre az esti órákban.

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
rövid pihenővel. Utunk első állomása Kistapolcsány. A hely büszkesége a klasszicista kastély és 
régi várkastély. A gróf Keglevich János által építtetett klasszicista épületszárny felvidék egyik 
legszebb és legtisztább építészeti remeke. A kastély a Habsburgok nyári rezidenciája is volt, de 
az I. Világháború után már elnöki nyaralóként is szolgált T. G. Masaryknak, a Cseh Köztársaság 
első elnökének. Ma múzeum működik a klasszicista épületszárnyban. Itt megcsodálhatjuk 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 névadója a Nyitra folyó. Városi sétánk 
során megismerkedünk a Várnegyeddel és az Alsó városrésszel. Itt található többek közt a 
Szent Emmerám templom, Szlovákia legrégibb szobrával, a Püspöki Székesegyház, a Püspöki 
Palota, a Vármegyeháza, a Nagyszeminárium, a Szent Mihály és a Szent Vince templom is. 
Visszaindulás 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00 
órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Kistapolcsány: 6 Euro  | Nyitra: 2 Euro

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Komárom, erődrendszer kombinált belépő: felnőtt 1700 Ft, nyugdíjas/diák: 1250 Ft

1 NAP

1 NAP
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KISTAPOLCSÁNY - MALONYA

NAGYSZOMBAT - NYITRA

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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)

Időpont: július 3.

Részvételi díj: 4 990 Ft/fő
14 éves korig: 4 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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)

Időpont: július 3.

Részvételi díj: 5 490 Ft/fő
14 éves korig: 4 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás 
rövid pihenővel. Utunk első állomása Kistapolcsány. A hely büszkesége a klasszicista kastély és 
régi várkastély. A gróf Keglevich János által építtetett klasszicista épületszárny felvidék egyik 
legszebb és legtisztább építészeti remeke. A kastély a Habsburgok nyári rezidenciája is volt, de 
az I. Világháború után már elnöki nyaralóként is szolgált T. G. Masaryknak, a Cseh Köztársaság 
első elnökének. Ma múzeum működik a klasszicista épületszárnyban. Itt megcsodálhatjuk a 
14 ezer kötetes könyvtárat, gyönyörű festményeket, bútorzatot és az egyedülálló kerámia és 
porcelán gyűjteményt.
Kistapolcsány után Malonyára utazunk. Itt megtekintjük a „virágos grófnak” is nevezett 
Ambrózy gróf által alapított csodálatos botanikus kertet. A kert állandó látványossága a ten-
geri óriásfenyő, de kirándulásunk idején borul virágba a park, melynek kiemelkedő színfoltja a 
rododendron, melynek ez a kert a legészakibb helye, ahol még virágzik. A parkban tett sétánk 
során megtekintjük az 1894-ben emelt jellegzetes tornyot is.
Visszaindulás 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
pihenővel Nagyszombatra.

Nagyszombaton gyalogos városnézés keretében megtekintjük a Szent Miklós Bazilika,  
a Pázmány Egyetem, a Szeminárium Gimnázium, a Városháza épületét, sétálunk a Szenthá-
romság téren.

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

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

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
kb. 4 Euro

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Malonya: kb. 5 Euro | Kistapolcsány: 6 Euro

1 NAP

1 NAP

szomszéDolás a felVIDékeN
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 16., július 9., október 15.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 24., június 26., szeptember 25., október 30.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont 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 
épületet, hanem a berendezését és gyűjteményeit tekintve is. A leglátogatottabb műemlékek közé 
tartozik. Utunkat folytatva Rozsnyóra látogatunk. Az étteremben háromfogásos ebéddel várnak 
minket. Ebédre az alábbi finomságokat szolgálják fel: Újházi tyúkhúsleves, paprikás csirke vajas 
burgonyával vagy kemencében sült sertéstarja párolt káposztával, knédlivel.
A főétel elfogyasztása után édességet kapunk. Vegetáriánusoknak sztrapacska kérhető.  
A vegetáriánus főétel igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosít-
ható. Ebéd után sétálva tekintjük meg Rozsnyó nevezetességeit. Rozsnyó után továbbutazunk 
Krasznahorkára. Megtekintjük az Andrássy Mauzóleumot. Ez a „mesebeli palota” Andrássy Fran-
ciska 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 tetőszerkezete sajnálatos módon 2012-ben leégett. Bízunk 
abban, hogy a tetőszerkezetet mielőbb újjáépítik és a várat, valamint a benne lévő kiállítást teljes 
szépségében megtekinthetjük. Visszaindulás Krasznahorkáról kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre 
a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Betlér: 8 Euro | Krasznahorka Mauzóleum: 2 Euro

1 NAP

1 NAP

BETLÉR - ROZSNYÓ - KRASZNAHORKA

szomszéDolás a felVIDékeN

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás rövid pihenővel. 
Utunk első állomása az Ochtinai Aragonit barlang, mely az UNESCO világörökségének része.  
A 138 ezer éves barlang páratlan szépségeket rejt magában. Itt az aragonit három generációját 
láthatjuk hófehér és vöröses színekben, tűkristályos, 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 elfogyasztjuk ízletes 
ebédünket. Az alábbi finomságokat szolgálják fel nekünk: zöldborsóleves grízgaluskával, csőben 
sült sertéstarja, tejfölös sajtos burgonyával vagy juhtúrós-kapros sztrapacska kolbászkarikákkal. 
(vegetáriánusoknak kolbász nélkül) Étkezésünk végén édességet kapunk.

Ebéd után idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük Rozsnyó nevezetességeit.
Rozsnyói programunkat követően Rimaszombatot látogatjuk meg. Gyalogos városnézés kereté-
ben ismerkedünk a Fő tér templomaival és polgárházaival.

Visszaindulás Rimaszombatról kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Ochtinai barlang: kb. 5-6 Euro  | Fotózás csak fotójeggyel!

OCHTINA - ROZSNYÓ - RIMASZOMBAT
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DOBSINA - ROZSNYÓ
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: május 22., június 5., július 3., július 31., augusztus 14.,  
szeptember 4., szeptember 18.

Részvételi díj: 7 490 Ft/fő
14 éves korig: 6 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel. Érkezés a Dobsinai-jégbarlanghoz a délelőtti órákban. Az autóbusz a barlang 
bejáratától kb. 700 méterre lévő kijelölt parkolóban tud megállni, onnan gyalogosan közelítjük 
meg a barlang bejáratát. A Dobsinai-jégbarlang hosszúságával és mélységével a legnagyobb 
jégbarlangok közé tartozik Európában. Sehol – az alpesi térségen kívül – Európában nem talál-
ható annyi jég, amely helyenként több mint 25 m vastagságnál nagyobb. Egyedülálló díszíté-
sének köszönhetően az UNESCO Világ Kulturális és Természeti Örökségeinek a listáján is szere-
pel. A jégbarlang meglátogatása után Rozsnyóra utazunk. Itt fogyasztjuk el ebédünket, mely 
az alábbi finomságokból áll: tárkonyos leves Andrássy módra tócsniban sült csirkemell vegyes 
körettel vagy ördögtokány (sertés) krumplilángosban. Ebéd után édességet kapunk. Vegetári-
ánusok sztrapacskát kérhetnek, a vegetáriánus főétel igényt foglaláskor kérjük jelezni, a 
helyszínen már nem módosítható. Ebéd után sétálunk Rozsnyó főterén, megtekintjük a Fő-tér 
nevezetességeit. 
Visszaindulás Rozsnyóról kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 21:00 órakor.

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel. Érkezés Szentantalra a kora délelőtti órákban. Megtekintjük a bolgár 
cár vadászkastélyát, a gyönyörű angolparkkal körülvett, barokk-klasszicista Koháry kastélyt.  
A kastélyon a naptár szimbólumát is felfedezhetjük. 4 bejárata, 7 árkádja, 12 kéménye, 52 szo-
bája, 365 ablaka van. A kastély jelenleg a faipari és mezőgazdasági múzeum székhelye, hatal-
mas fegyver és trófea gyűjteménnyel. A folyosót vadásztrófeák díszítik. Legfőbb ékessége az 
Arany Szalon, melyet Mária Terézia ajándékozott lányának, Mára Antoinette-nek.
Szentantal után Selmecbányára érkezünk. Selmecbánya egyedülálló város – egyedülálló kör-
nyezetben. Selmecbányán sétálva megtekintjük a világörökség részét képező óvárost, a Szent-
háromság-teret, a Városháza épületét a felcserélt mutatójú toronyórával, a bányászati akadé-
mia, az evangélikus líceum épületeit, a Szentháromság-oszlopot.
Selmecbányán fogyasztjuk el ízletes ebédünket, mely az alábbiakból áll: zöldségleves roston 
sült csirkemell brokkolival, rizzsel, zöldségekkel. Vegetáriánusoknak grillezett sajt választ-
ható zöldségekkel, főtt burgonyával. A vegetáriánus főétel igényt foglaláskor jelezni kell, 
a helyszínen már nem módosítható! Selmecbányai programunkat követően a Véglesi várat 
látogatjuk meg., mely Nagy Lajos király kedvenc vadászkastélya volt.
Visszaindulás kb. 17:00 órakor, visszaérkezés a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Dobsinai Jégbarlang: 7-8 Euro  | Fotózás csak fotójeggyel!

1 NAP

SZENTANTAL - SELMECBÁNYA - VÉGLES
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: ebéd

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: április 17., június 5., szeptember 25.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Szentantal: 2,50 / 5 Euro  | Selmecbánya: 2,50 / 5 Euro  | Végles: 4 Euro
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Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Gombaszögi barlang: felnőtt 5 Euro, diák/nyugdíjas 4 Euro
Szinpetri: 1000 Ft 

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyama-
tos utazás egy rövid pihenővel.

Érkezés a Gombaszögi barlanghoz a délelőtti órákban. A Gombaszögi 
barlang 1525 m hosszú, folyóvizes forrásbarlang. Egyike azoknak 
a barlangoknak, amelyek az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt 
barlangjai részeként a Világörökség részei. Vékony szalma cseppkövei 
– melyek néhol elérik a 3 m-es hosszúságot – egyedülállóak. 

Barlanglátogatásunk után folytatjuk utunkat Rozsnyóra, ahol az étte-
remben már vár minket a finom ebéd. A menü: kacsaleves széles 
metélttel, sertéskaraj sörösbundában rizzsel és főtt krumplival, házi 
sütemény. Vegetáriánusok főételként juhtúrós sztrapacskát kér-
hetnek, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, később nem módo-
sítható.

Ebéd után idegenvezetőnkkel sétálva megnézzük Rozsnyó 
nevezetességeit, majd szabadprogramra, vásárlásra is lehetőség van.

Rozsnyó után folytatjuk utunkat Szinpetrire. Itt megnézzük a 
világ legnagyobb könyvét, mely a Guiness rekordok könyvébe is 
bejegyzésre került. Mérete: 4,18 × 3,77 m.
Itt nemcsak a hatalmas könyvet, hanem a Guttenberg nyomda 
kiállítást, egyházi könyv kiállítást is láthatjuk, vezetéssel.

Visszaindulás kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre az esti órákban.

GOMBASZÖGI BARLANG – ROZSNYÓ - SZINPETRI
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: ebéd

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány

Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: április 10., május 29., június 18., július 10., augusztus 7., 
szeptember 3., október 9.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
 
A részvételi díj tartalmazza:  
utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

1 NAP
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BESZTERCEBÁNYA - ZÓLYOM
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: június 12., október 23.

Részvételi díj: 5 490 Ft/fő
14 éves korig: 4 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: 
Indulás Budapestről a felszállási helyszínnél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel.

Érkezés Besztercebányára a délelőtti órákban. Besztercebányán idegenvezetőnkkel 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 építménye és jelképe 
a Szalatnya folyó partján álló Zólyomi vár. A gótikus-reneszánsz 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 viszonyoktól függően 
kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Össz. kb. 4 Euro

1 NAP

szomszéDolás a felVIDékeN

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Domica: kb. 8 Euro  | Aggtelek: 1100 / 2200 Ft

DOMICA - AGGTELEK - EDELÉNY
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: május 1., június 19., augusztus 14., szeptember 25., október 16.

Részvételi díj: 5 490 Ft/fő
14 éves korig: 4 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés.

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid 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 barlangrendszer része. A barlangban kb. 
60 perces körutat teszünk, gyönyörködünk a csodálatos cseppkőképződményekben (amennyi-
ben a vízállás engedi, a barlanglátogatás során csónakázunk is).
Ezután az Aggteleki cseppkőbarlangot látogatjuk meg. Kb. 1 órás gyalogos program (kb. 1 km) 
keretében megtekintjük a barlangot, a barlanglátogatás alatt rövid zenehallgatás a hangver-
senyteremben.
Cseppkőbarlang látogatásunk után Edelénybe utazunk. Meglátogatjuk a L’Huillier-Coburg kas-
télyt, mely az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb barokk kastélya. A Bódva szigetén 
álló kastélyt a freskókkal díszített helyiségek teszik különlegessé.
A kastélyba pontos létszámmal előre be kell jelentkeznünk, így a belépőjegyet foglalás-
kor, de legkésőbb 30 nappal a program indulása előtt kell igényelni és fizetni.
Felnőtt 750 Ft , 70 év felett 200 Ft (csoportos jegyár, vezetési díjjal együtt)
Visszaindulás Edelényből kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre az esti órákban.

1 NAP
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Utazás: busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: március 14., május 8., június 26., augusztus 28., október 16.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel

EPERJES - KASSA
Utazás: busszal

Időtartam: 1 nap

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpont: július 17.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy rövid pihenővel. 
Érkezés Kassára a délelőtti órákban.

Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, nevezetességekben bővelkedik. Helyi idegenvezető-
vel gyalogos városnézés keretében megtekintjük Kassa főterét, a Szent Erzsébet Székesegyházat, 
Rákóczi kriptáját, az Orbán-tornyot, a Szent Mihály kápolnát, a Nemzeti Színház és a Thurzó ház 
épületét. A városnézés után szabadprogram.

Tervezett visszaindulás Kassáról kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés a forgalomtól függően Budapestre 
kb. 21:00 órakor.

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel. Érkezés Eperjesre a délelőtti órákban.
Eperjes Kassával együtt Kelet-Szlovákia domináns városai közé tartozik. A város a szlo-
vákiai evangélikus egyház keleti püspökségének a székhelye. Gyalogos városnézés 
keretében megtekintjük Eperjes nevezetességeit. Eperjesi programunk után Kassára 
utazunk.
Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, nevezetességekben bővelkedik. Helyi 
idegenvezetővel gyalogos városnézés keretében megtekintjük Kassa nevezetességeit, 
különös tekintettel a Rákóczi emlékekre, majd a vezetést követően Szabadprogram.
Visszaindulás Kassáról kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Rodostói Ház és Dóm a Rákóczi Kriptával: Felnőtt: 7 Euro, Nyugdíjas: 5 Euro
70 év feletti nyugdíjasoknak: 2 Euro

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Rodostói Ház és Dóm a Rákóczi Kriptával: Felnőtt: 7 Euro, Nyugdíjas: 5 Euro
70 év feletti nyugdíjasoknak: 2 Euro

1 NAP

1 NAP

KASSA – RÁKÓCZI VÁROSA

szomszéDolás a felVIDékeN
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 16., május 14., június 4., július 2., augusztus 27., október 15

Részvételi díj: 5 290 Ft/fő
14 éves korig: 4 790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, kétfogásos ebéd,  
a Tájházban üdvözlő ital és kemencében sült édes lepény, Tájház belépő

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos 
utazás pihenő nélkül Bénybe. Bény neve már István király korában ismert volt. 
Látogatást teszünk a kéttornyú premontrei apátsági templomban. A templom mellett egy 12. szá-
zadi román stílusú körkápolna is található.
Bény után Párkányba utazunk, ahol szabadprogram keretében sétálgathatunk Párkány főterén. 
Párkány meglátogatása után folytatjuk utazásunkat és Ipolyszalkára érkezünk a Tájházba, ahol 
üdvözlő itallal várnak minket. Megnézzük a Tájházat, mesélnek nekünk a Tájház történetéről,  
a benne lévő berendezésekről. Ezután elfogyasztjuk helyben készült ebédünket.
Ipolyi bográcsgulyást kapunk kemencében sült őstönköly kenyérrel, majd édességként kemencé-
ben sült szilvás lepényt fogyaszthatunk el.
A Tájházban - idénytől függően - helyben készült finomságokat is vásárolhatunk. (pl: lekvárok, 
pálinka, kuglóf) Euroval tudunk fizetni.
Ipolyszalkát elhagyva Márianosztrára utazunk. Itt megtekintjük a híres Kegytemplomot. A mária-
nosztrai Börtönmúzeum megtekintésére is lehetőség van.
Visszaindulás kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
18:30-19:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Börtönmúzeum: 150 / 300 Ft

IPOLYMENTI KISKÖRÚT (Bény - Párkány - Ipolyszalka - Márianosztra)

1 NAP

GARAM MENTI KISKÖRÚT (Léva - Zselíz - Oroszka)
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: március 13., április 10., április 24., május 8., május 29., június 26.,  
július 10., augusztus 7., augusztus 21., szeptember 18., október 30.

Részvételi díj: 5 290 Ft/fő
14 éves korig: 4 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd.

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos 
utazás egy rövid pihenővel. Programunkat Léván kezdjük, ahol a lévai várat tekintjük meg. A vár 
meglátogatása után Zselízre utazunk. Megnézzük a Schubert Múzeumot, ahol láthatjuk azt a 
szobát is, ahol Schubert alkotott. Zselízen fogyasztjuk el ebédünket is. Húslevest, Schubert sze-
letet (bundában sült sertés szelet sajttal, sonkával kemencében sütve) és kemencében sült édes 
lepényt szolgálnak fel nekünk. Vegetáriánus főétel nem választható. Zselízen található a híres 
bécsi cukrász, Franz Sacher egykori szolgálati háza, a Sacher Ház. A neves torta feltalálójának a fia, 
Eduard, e falak közt látta meg a napvilágot. Ebéd után ebben a házban várnak minket, Sacher tor-
tát és a felvidéken igen kedvelt ostyát kóstolhatunk. 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 nm kiterjedésű, 
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 magángyűjte-
mény tulajdonosa Zakovic László tízévesen kezdte gyűjteni a II. Világháborúval kapcsolatos tárgyi 
emlékeket. Gyűjteménye minden darabját személyes ismertség által szerezte. A látogatókat sze-
mélyesen Zakovic Úr vezeti körbe és lelkesen, érdekfeszítően mesél a nem mindennapi gyűjte-
ményről, a kiállított tárgyakról és a Panoptikumról. Itt minden kiállított darabnak saját története 
van. Higgyék el, nem egy szokványos kiállítást láthatnak! Visszaindulás kb. 16:30 órakor, folyama-
tos utazás, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 19:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): kb. 7 Euro
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SIMON - JÚDA NAPI VÁSÁR PÁRKÁNYBAN
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy 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

Időpont: október 8.

Részvételi díj: 4 990 Ft/fő
14 éves korig: 4 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezető

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint, folyamatos utazás Párkányba. 

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 is túl – megtelik standokkal, ahol kézművesek, ruhaárusok, 
édességárusok, méz, mézbor, házi lekvár árusok, könyvárusok kínálják portékáikat. A vásár-
ban szinte minden megtalálható. Senki nem szokott vásárfia nélkül hazatérni!

Szól a zene, szállnak a lufik, vidám a hangulat és hát persze finom vásári ételekből sincs hiány! 
Sütnek-főznek, mindenféle finomságot ehetünk. Ezért is kínáljuk ezt a programot ellátás nél-
kül. 

Visszaindulás Párkányból 16:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően 
kb. 17:30-18:00 órakor.

1 NAP

1 NAP

ESZTERGOM - PÁRKÁNY - SZENTENDRE
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: március 20., május 1., június 26., szeptember 4., október 23.

Részvételi díj: 4 990 Ft/fő
14 éves korig: 4 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint, folyamatos utazás Esztergo-
mig pihenő nélkül. Esztergomba érkezvén idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk Eszter-
gom nevezetességeivel. 

Esztergomi városnézésünk után autóbuszunkkal a Mária Valéria hídon áthaladva megérkezünk 
Párkányba. A főtéren egy hangulatos étteremben fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket, 
mely az alábbiakból áll: húsleves, sertés sült párolt káposztával, knédlivel vagy párizsi sertés 
szelet petrezselymes burgonyával, uborkasalátával (a főétel választható) desszert: almás rétes

Vegetáriánusok juhtúrós galuskát kérhetnek, a vegetáriánus főétel igényt foglaláskor 
kérjük jelezni, később nem módosítható.

Párkányban sétálunk a főtéren, majd továbbutazunk Szentendrére, ahol idegenvezetőnkkel 
sétálva megtekintjük Szentendre nevezetességeit, illetve szabadprogram keretében 
sétálgathatunk a mediterrán hangulatú, barokk óvárosban.

Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre kb. 18:30-kor.
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IPOLYTARNÓC - FÜLEK - MÁTRAVEREBÉLY
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség: 06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 3., május 29., július 3., augusztus 14., október 16.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd.
PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás rö-
vid pihenővel Ipolytarnócra. Az Ipoly folyó közelében bújik meg földtani örökségünk páratlan 
gyöngyszeme, az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület (a bejáratig kb. 700 
métert kell sétálni). Itt található a világ legnagyobb megkövesedett fenyőféléje, mely 100 m 
hosszú és 8 m széles. A helyet „Ősvilági Pompei”-nek is nevezik. A világhírű földtani tanös-
vény 1 órás vezetett kirándulásán veszünk részt, ahol az ősi vulkáni katasztrófa által megőrző-
dött, tovatűnt világ páratlan maradványait ismerjük meg. A vezetés végén a nagycsarnokban  
a feltárások fölé vetített háromdimenziós filmmel zárul a bemutatás. A belépőjegyet fogla-
láskor kell igényelni és befizetni! Ipolytarnóc: 1300 Ft/fő, nyugdíjas és gyerek (18 éves 
korig): 800 Ft/fő. Ipolytarnóc után Fülekre utazunk, ahol az alábbi háromfogásos ebéddel vár-
nak minket: Tyúkhúsleves gazdagon, Aranytallér (sertés szelet hagymás, szalonnás mártással) 
Betyárputtony (rántott sertéskaraj, kolbász, szalonna, hagyma, sajt, mustár) Desszertként házi 
rétest kapunk. Vegetáriánusok főételként penne tésztát kérhetnek négysajt mártással. 
Az igényt foglaláskor jelezni kell, a helyszínen már nem módosítható. Ebéd után a Füleki 
várat tekintjük meg. Fülek után Mátraverebélyre utazunk. Mátraverebély-Szentkút a szlovák-
magyar határ mentén található. A hagyomány szerint Szent László király ellenségei elöl mene-
kült és egy szakadékhoz ért. Innen reménytelen volt a továbbjutás, de lovával ugratott egyet 
és ekkor fakadt is az első forrás. 2006-ban Erdő Péter bíboros, prímás a búcsújáróhelyet, mint 
Magyarország legjelentősebb búcsújáróhelyét Nemzeti Kegyhellyé nyilvánította.
Visszaindulás Mátraverebélyről kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre kb. 20:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Fülek: 3 Euro

1 NAP

ZEBEGÉNY - NAGYBÖRZSÖNY - SAHY - VÁC
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 10., május 29., augusztus 14., október 9.

Részvételi díj: 4 990 Ft/fő
14 éves korig: 4 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Érkezés Zebegénybe a délelőtti 
órákban. Kívülről megtekintjük a Kós Károly és Jánszky Béla által tervezett római katolikus 
templomot, és meglátogatjuk a Hajózástörténeti Múzeumot.

Zebegényi programunk után Nagybörzsönybe utazunk. Nagybörzsöny látnivalókban gazdag 
település, idegenvezetőnkkel sétálva megnézzük nevezetességeit, majd a Vizimalomhoz 
sétálunk, melynek történetét a helyi vezető igen érdekes bemutatója keretében ismerhetjük meg.

Ezután Sahyra utazunk, ahol elfogyasztjuk háromfogásos ebédünket. Húslevest kapunk. 
Főételként az alábbiakat szolgálják fel: sajttal, sonkával, szalonnával töltött sertéscomb bojtár 
módra bundában sütve pirított burgonyával vagy zöldséges csirkemell burgonyakrokettel és 
párolt rizzsel. Desszertként Gundel palacsintát kapunk.
Vegetáriánusok főételként juhtúrós sztrapacskát kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük 
jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után Vácra indulunk, ahol gyalogos városnézést tartunk idegenvezetőnkkel. 
Megtekintjük kívülről a püspöki vár és a Ferencesek templomának épületét, a Duna korzót, 
valamint a Migazzi tér egyházi épületegyüttesét a székesegyházzal.

Visszaindulás kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 19:00 
órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Zebegény: 600 Ft | Vizimalom: 300 Ft

1 NAP

1 NAP
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HOLLÓKŐ - ALSÓ SZTREGOVA – KÉKKŐ VÁRA
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 23., május 22., június 18., augusztus 14.,  
szeptember 17., október 9.

Részvételi díj: 5 490 Ft/fő
14 éves korig: 4 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel. Programunkat Hollókőn kezdjük, idegenvezetőnkkel sétálva gyönyörködünk 
Hollókő világörökség részét képező ófalujában.
Hollókő után továbbutazunk és Szécsényben elfogyasztjuk háromfogásos ebédünket.  
A menü: csontleves cérnametélttel, tótos borda vagy cordon bleu csirkemellből körettel és 
savanyúsággal (választható). Desszert: lekváros bukta. Vegetáriánusok főtélként rántott 
sajtot kérhetnek, az igényt foglaláskor jelezni kell, a helyszínen már nem módosítható.
Ezután folytatjuk utunkat Szlovákia legkisebb városába, Kékkőre. A város felett emelkedik a 
magasba Kékkő várának romja, mely az egyedülálló Játék- és Bábszínházművészeti Múzeumnak 
ad otthont. Kékkő után Alsó Sztregovára érkezünk. Alsó Sztregova a hatalmas angolparkkal 
körülvett kastélyáról híres. A kastély az 1700-as években kétszer is a tűz martalékává vált.  
A XVIII. sz. végén Madách Imre nagyapja új családi székhely építésébe fogott. Megtekintjük 
a többször újjáépített, rokokó klasszicista épületet, amelyben Madách Imre - Az ember 
tragédiája szerzője élt és alkotott. A kastélyparkban található Madách Imre síremléke.
Visszaindulás Alsó Sztregováról kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre kb. 20:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Alsó Sztregova: 2 / 3,50 Euro | Kékkő: 3 / 6 Euro

1 NAP
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SZKLABONYA - SZÉCSÉNY - HATVAN
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 9., május 7., június 11., július 30., szeptember 3., október 22.

Részvételi díj: 5 490 Ft/fő
14 éves korig: 4 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, sörfőzde 
belépő sörkóstolóval 

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy rövid pihe-
nővel Szklabonyáig, ahol vezetéssel megtekintjük a Mikszáth Emlékházat. Az épület három 
helyiségében emlékkiállítást rendeztek be. Az emlékház falán tábla, az udvaron mellszobor 
állít emléket Mikszáth Kálmán írónak.
Szklabonya után Szécsénybe utazunk, ahol megtekintjük a gondozott parkban álló, gótikus 
stílusjegyeket hordozó Ferences templomot.
Szécsényben fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket, amely az alábbi finomságokból áll:
májgaluskaleves palócpecsenye vagy szezámmagos csirkemell körettel savanyúsággal 
(választható) desszert: túrós batyu. Vegetáriánusoknak főételként rántott karfiol kérhető, 
az igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Szécsény után Hatvanba utazunk, ahol a Grassalkovich Antal által építtetett sörfőzdét látogat-
juk meg, ahol betekintést nyerünk a kézműves sör készítés titkaiba. Itt egy pohár sört (vagy 
üdítőt) kóstolhatunk. Akinek kedve van, meglátogathatja a régi sörfőzde épületében működő 
Hatvany Lajos Múzeumot is.
Visszaindulás kb. 16:30- 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
19:00 órakor. 

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Szklabonya: 1 - 2 Euro  | Szécsény: kb. 700 Ft
Hatvany Lajos múzeum belépő: felnőtt 1200 Ft, nyugdíjas/diák 500 Ft

1 NAP
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szomszéDolás horVátországbaN

CSÁKTORNYA - VARAZSD 

ESZÉK - HARKÁNY - SIKLÓS - MÁRIAGYŰD

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány (életkortól függetlenül)
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
Időpontok: április 30., július 16., október 29.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna - HRK
Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 17., június 18., augusztus 20., október 8.

Részvételi díj: 7 490 Ft/fő
14 éves korig: 6 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyama-
tos utazás egy rövid pihenővel. Érkezés Csáktornyára a délelőtti órákban. Csáktor-
nya a Muraközben, a magyar határtól 25 km-re fekszik. A trianoni békeszerződésig 
Magyarországhoz tartozott. Árnyas 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 Mura-
közi 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 Horvátország 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.

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás rövid pihenővel 
Eszékre. Eszék a Dráva folyó partján terül el, a régió igazi gyöngyszeme. Sétánk során a kisváros 
nevezetes épületeivel ismerkedünk, pl. Szent Mihály templom, Szent Péter és Pál templom, 
valamint a Fő tér palotái. 

Eszék után Harkányba érkezünk, ahol elfogyasztjuk háromfogásos ebédünket, mely az alábbi 
finomságokból áll: sajtkrémleves, pljeskavica hasábburgonyával, ajvárral.
Édességként gyümölcsös házi pitét szolgálnak fel.
Vegetáriánusoknak főételként paradicsomos spagetti kérhető, az igényt foglaláskor 
jelezni kell, a helyszínen már nem módosítható.

Ebéd után Siklósra utazunk és megnézzük a Siklósi Várat. Várlátogatásunk után úticélunk 
Máriagyűd, ahol a híres Kegytemplomot tekintjük meg. Ez Magyarország egyik legjelentősebb 
és legkedveltebb zarándokhelye.

Visszaindulás 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Siklósi Vár: 750 / 1500 Ft | Máriagyűd: belépő nincs, a Kegytemlom perselyébe örömmel fogadnak 
egy kis adományt

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Varasd, Erdődy Vár: 20 HRK  | Csáktornya, Zrínyi Vár: 15 HRK

1 NAP

1 NAP
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztik kártyás személyi igazolvány
Szerbia hivatalos fizetőeszköze: Szerb Dínár - RSD

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

Időpontok: március 12., április 16., május 21., július 2., augusztus 6.,  
október 22., november 19.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

szomszéDolás szerbIábaN

SZABADKA - NOSZA - PALICS
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány
Szerbia hivatalos fizetőeszköze: Szerb Dínár - RSD

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

Időpontok: május 7., június 4., július 16., augusztus 20., szeptember 24.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd.

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy rövid pihe-
nővel Szabadkáig. Érkezés a délelőtti órákban a magyarok körében is igen népszerű, nagy te-
rületen 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 idegen-
vezetővel megtekinthetjük Szabadka szecessziós nevezetességeit. A Ferencesek terén szimbo-
likus erővel ötvöződik a régi és az új. Megnézzük a gyönyörű szecessziós épületeket, szökőku-
takat, 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. 16:30 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól és a 
határon való várakozástól függően kb. 21:30-22:00 óra között Budapestre.

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpon szerint. Folyamatos utazás rövid 
pihenővel. Érkezés Szabadkára a délelőtti órákban. Szabadkán gyalogos városnézés kereté-
ben helyi vezetővel nézzük meg a belváros nevezetességeit.
Szabadkai városnézésünk után szinte visszautazunk az időben, mikor megérkezünk Noszára 
a Ludasi-tó partján fekvő Róka tanyára. A tanya a XIX. században épült és annak jeleit ma is 
magán viseli. Nemcsak külsőségeiben, de a berendezési tárgyaiban is visszaköszön a nagy 
magyar rónaságban élők akkori életvitele. 
Ebédre kemencés töltött lepényt, levest, töltött csirkemellet körettel, salátával és kemencében 
sült csokoládés kött kalácsot kapunk. Vegetáriánus étel nem választható.
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. 16:30 órakor, visszaérkezés a határon való várakozástól és a 
forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00-22:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Kb. 300 Szerb Dínár

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Kb. 300 Szerb Dínár

1 NAP

1 NAP
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szomszéDolás romáNIábaN

ARAD - MAKÓ

NAGYVÁRAD

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes (lehetőleg plasztik kártyás) személyi igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze: Román Lei - RON

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

Időpontok: április 24, október 8.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes (lehetőleg plasztik kártyás) személyi igazolvány
Románia hivatalos fizetőeszköze: Román Lei - RON

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

Időpontok: május 7., október 29.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid 
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 nevei szerepelnek a kivégzés sorrendjében. Az építmény talapzatába, külön kis 
ládákban helyezték el a 11 vértanú földi maradványait. Aradi látogatásunk során séta közben a 
belváros nevezetességeivel is megismerkedünk (Pl.: Városháza, Kultúrpalota, Színház, Páduai 
Szt. Antal templom, Szabadság szobor).
Aradról Makóra, a hagyma városába utazunk. Itt az alföldi mezővárosok minden szépségével 
találkozhatunk. Makón több, Makovecz Imre tervező géniusz által tervezett épületet is találunk.
Elsétálunk a Széchenyi térre, megnézzük többek között a Korona Szálló, Bérpalota, Hagymaház 
épületét.
Visszaindulás Makóról kb. 17:00 órakor, érkezés a forgalmi viszonyoktól függően Budapestre 
kb. 21:00 órakor.

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
pihenővel.

Érkezés Nagyváradra a délelőtti órákban. Sétánk során először a Római Katolikus Székesegyház 
épületét tekintjük meg, majd megnézzük a Kanonok-sort és a Püspöki Palotát. Autóbuszunkkal 
a Sebes-Körös partjára megyünk, majd átgyalogolunk a Körös túlsó partjára és elsétálunk 
a Müllerájhoz. Ezután megnézzük a sétáló utcát, a szépen rendbe hozott paloták épületeit, 
továbbsétálva az Állami Színház és az Astoria Szálló épületét tekintjük meg.
A Körös másik partján a hajdani Szt. László tér épületeiben gyönyörködhetünk. (Szt. László 
Plébániatemplom, Városháza, Holdas templom, Fekete Sas palota).

Visszaindulás Nagyváradról kb. 16:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól 
függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Kb.10 RON

1 NAP

1 NAP
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belfölDI kIráNDulások

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás egy rövid pihenővel. Érkezés Herendre a Porcelánmanu-
faktúrához és Múzeumhoz a kora délelőtti órákban. A Manufaktúrát 
színvonalas helyi vezetés keretében tekinthetjük meg, ehhez kombi-
nált belépőjegyet kell vásárolnunk, mely a Manufaktúra és a Múzeum 
látogatására is jogosít. Ezzel a belépőjeggyel egy ajándékkupont is 
kapunk, mely egy kávé vagy tea elfogyasztására jogosít a kávéház-
ban. A kombinált belépőjegyet foglaláskor kell irodánkban befi-
zetni, mert a Manufaktúrába érkezés előtti héten a pontos létszám 
leadása szükséges. Herend Porcelánmanufaktúra kombinált jegy 
felnőtt: 2000 Ft, 62 éves kortól: 1700 Ft. Diák 18 éves korig: 800 Ft 
(ajándék kávé kupont nem tartalmaz)

Azon utasaink, akik csak a Múzeumot kívánják meglátogatni, de a 
Manufaktúrába nem szeretnének bemenni, a helyszínen múzeumi 
belépőt vásárolhatnak.

Herendi látogatásunk után Nemesvámosra utazunk a Vámosi Betyár 
Csárdába, ahol elfogasztjuk háromfogásos ebédünket. A menü: gyü-
mölcs leves, disznó nyaka pecsenye – ahogy a betyárok ették – grill 
burgonyával vagy betyárok batyuja (sertés karaj) fűszeres burgonyá-
val. Desszert: Répa Rozi palacsintája házi lekvárral

Vegetáriánusok főételként paraszt langallót kérhetnek, a vegetá-
riánus főételigényt foglaláskor kérjük jelezni, később nem módo-
sítható.

Nemesvámos után úticélunk Tihany, ahol megtekinthetjük a Tihanyi 
Apátságot, de szabadprogramra is lehetőség van. 

Visszaindulás Tihanyból kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően kb. 20:00 órakor.

Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: ebéd

Utazáshoz szükséges:  
érvényes személyi igazolvány

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

Időpontok: április 24., július 2.,  
augusztus 21., szeptember 24.

Részvételi díj: 6 690 Ft/fő
14 éves korig: 6 190 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetés, ebéd

1 NAP

HEREND - NEMESVÁMOS - TIHANY

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Tihanyi Apátság: 450 / 900 Ft
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Utazás: busszal
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: március 19., április 9., április 23., május 21., június 11., július 9.,  
augusztus 13., szeptember 10., szeptember 17., október 1., október 15., november 12.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

belfölDI kIráNDulások

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
pihenő nélkül Pannonhalmáig. Érkezés a Pannonhalmi Apátsághoz. A helyi vezetés a Fogadó-
épületben egy rövid film bemutatásával kezdődik, ezt követően sétálunk fel a tárlatvezetővel 
a monostorba. (A tárlatvezetés programját, időtartamát, a megtekinthető épületeket a Pan-
nonhalmi Apátság határozza meg, ebbe irodánknak beleszólása nincs. Liturgikus események, 
rendezvények miatt a tárlatvezetés időtartamát, menetét megváltoztathatják.)
Pannonhalmi látogatásunk után Zircre utazunk. Zircen egy családias étteremben az alábbi 
ebéddel várnak minket: húsleves, rántott szelet (sertés) körettel. Édességként palacsintát 
kapunk. Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük 
jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után Zircen a Ciszterci Apátság templomát és könyvtárát tekintjük meg, majd a Zirci 
Arborétumhoz megyünk, ahol a csodálatos virágok, fák, bokrok között sétálva gyönyörködhe-
tünk az arborétum növényvilágában.
Visszaindulás Zircről kb. 17:00 órakor, érkezés a forgalmi viszonyoktól függően Budapestre kb. 
19:00 órakor.
Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Pannonhalmi Apátság: 1100 / 2200 Ft, 
Zirc Könyvtár +Apátság + Arborétum kombinált belépő: felnőtt 1000-1400 Ft, nyugdíjas 700-850 Ft. 
(az alacsonyabb belépőjegyár minimum 20 felnőtt illetve minimum 20 nyugdíjas esetén érvényes)

1 NAP

PANNONHALMA - ZIRC

GYŐR - PÁPA - GANNA
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
Időpontok: március 20., május 29., augusztus 14., október 2.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
pihenővel. Győrbe érkezünk, ahol idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük Győr nevezetessé-
geit, a barokk építészet remekeit.

Egy hangulatos étteremben fogyasztjuk ebédünket, mely az alábbi finomságokból áll: karfiol 
leves, csirkecomb pékné módra, napi süti. Vegetáriánusok főételként mákos nudlit kérhet-
nek barack kompóttal, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, később nem módosítható.

Ebéd után Pápára utazunk és meglátogatjuk az Esterházy kastélyt, ahol tárlatvezetés mellett a 
barokk kor irodalmi szemelvényeiből, zenéiből, énekeiből, drámáiból álló kastélyjátékot is lát-
hatunk. Pontos létszámmal, előre be kell jelentkezni, így a belépőjegy foglaláskor, de legké-
sőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő és fizetendő. Felnőtt: 1700 Ft, nyugdíjas: 900 Ft.

Pápa után úticélunk Ganna, ahol a római katolikus templomot látogatjuk meg. A templom 
alatt van az Esterházy család mauzóleuma. A templom a római Pantheon kicsinyített mása.

Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Ganna: kb, 500 Ft
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
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 1., május 7., május 8., május 14., május 15., május 16.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

belfölDI kIráNDulások

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Érkezés a Jeli Arboré-
tumhoz a délelőtti órákban. A mintegy 75 hektáron elterülő kert leglátványosabb része a bejárat 
közelében kialakított rododendron szekció. Májusban a rododendron virágzás főidejében leírha-
tatlan látványt nyújtanak az embernél magasabb, a gyalogutak mentén több km hosszúságban, 
számtalan színárnyalatban pompázó hatalmas virágbokrok. A rododendronokon kívül egyéb 
csodálatos növények is megtalálhatók itt a világ minden tájáról. Javasoljuk, hogy esős időben 
mindenképpen zárt, kényelmes cipőben induljanak útnak, mert az Arborétum területén a talaj 
sáros lehet és ebből adódóan csúszhat. A Jeli Arborétumban tett látogatásunk után Sárvárra uta-
zunk, itt fogyasztjuk el ebédünket. Ebédre az alábbiakat szolgálják fel nekünk: tárkonyos, tavaszi 
újházi tyúkhúsleves csészében vasi borzas sertés szelet párolt rizzsel, petrezselymes burgonyával 
vagy lávakövön sült gyöngytyúkmell jóasszony raguval párolt rizzsel, petrezselymes burgonyával. 
Édesség: gesztenyés palacsintatorony kávélikőrös öntettel. Vegetáriánusoknak főételként rán-
tott gomba kérhető, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Sárvári programunk során megtekintjük a Nádasdy Kastélyt. A kastély secco és fresko techniká-
val készül mennyezeti csataképsorozata a hazai barokk művészet legnagyobb szabású történeti 
falképsorozata. A díszterem oldalfalain Dorfmeister István vegyes technikával készült ótestamen-
tumi jeleneteket ábrázoló művei láthatók. Visszaindulás Sárvárról kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés 
Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Jeli Arborétum: 400/800 Ft  | Nádasdy Kastély vezetéssel: 600/1000 Ft

1 NAP

JELI ARBORÉTUM - SÁRVÁR

CSORNA - CELLDÖMÖLK - BAKONYBÉL
Utazás: busszal
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: április 16., május 28., június 25., szeptember 3., október 22..

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy pihenővel Csornára, ahol a Premontrei Apátságot látogatjuk meg. Megtekintjük a Csornai 
Helytörténeti Múzeumot is, melynek leggazdagabb része a néprajzi gyűjteménye. A gyűjtemény 
a rábaközi paraszti életmódot, lakberendezést mutatja be. Külön figyelmet érdemel a XVIII. szá-
zadi mestergerenda, a faragott, festett parasztbútorok és a népi hímzőkultúrát őrző lakástextilek.
Csornai programunk után folytatjuk utunkat Celldömölkre, ahol elfogyasztjuk 3 fogásos ebédün-
ket. A menü: húsleves cérnametélttel, celli füstös sertés szelet steak burgonyával, somlói galuska. 
Vegetáriánusok rántott zöldségeket választhatnak, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, nem 
módosítható. Ebéd után idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk Celldömölk nevezetességeivel. 
Celldömölk után folytatjuk utunkat Bakonybélbe. Magyarország első számú, komplex csillagászati 
ismeretterjesztő centrumába, a Pannon Csillagdába látogatunk. 400 m2 alapterületű csillagászati 
és űrkutatási kiállítás fogadja a látogatókat. Megismerhetjük a híres Gibeon meteoritot, antik táv-
csöveket, Galilei és Newton felfedezéseit, kísérleteit, az űrkutatás legnagyobb expedícióit.
Itt található hazánk legmodernebb digitális planetáriuma. A 8 méter átmérőjű, félgömb alakú 
kupolára vetített 3D kép és térhatású hangrendszer felejthetetlen minőségben repítenek el ben-
nünket kozmikus utazásunkra. Mindezt kényelmesen, a mozikból már jól ismert fotelszékekben.
A csillagda látogatásra pontos létszámmal előre be kell jelentkezni, így a belépőjegyet fog-
laláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt kérjük befizetni. Helyszíni befizetésre nincs 
lehetőség. Belépőjegy ára: felnőtt 2000 Ft, nyugdíjas, diák 1600 Ft.
Visszaindulás kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Csornai múzeum: 26 éves korig és 62-70 év között 550 Ft, 27-61 éves korig 900 Ft, 70 év felett 200 Ft
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
08:00 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:30 Bp. XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: március 5., április 16., május 7., július 23., szeptember 18.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, borkóstoló

belfölDI kIráNDulások

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel. Utunk első állomása az Alcsútdobozi Arborétum, mely Magyarország legere-
detibb angolparkja, telepítése József nádor nevéhez fűződik. 40 hektárnyi területen növényrit-
kaságok sokaságában gyönyörködhetünk. Az arborétum minden évszakban más-más arcula-
tát mutatja. A kora tavasszal 2,5 hektárnyi területen nyíló hóvirágmező egyedülálló az ország-
ban. Az arborétum meglátogatása után Mórra utazunk, ahol elfogyasztjuk háromfogásos ebé-
dünket. Ebédünk az alábbi finomságokból áll: házi burgonyakrémleves sárgarépa chips-szel.  
bakonyi sertésszelet galuskával (gombás-szalonnás-lecsós ragu tejfölösen) vagy Lizi Tanti ked-
vence (savanyúkáposzta füstölt húsokkal izzasztva hússal töltött krumpligombóccal)
Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük 
jelezni, a helyszínen már nem módosítható. Ebéd után Mór egyik leghíresebb pincéjét láto-
gatjuk meg, ahol a pincebemutató mellett bort is kóstolhatunk. Ezután 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 templomot, a 
cellaházakat és a díszkerteket is.
Visszaindulás kb. 17:00-kor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti 
órákban.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Majkpuszta: 600/800 Ft

1 NAP

ALCSÚT - MÓR - MAJKPUSZTA

FEHÉRVÁRCSURGÓ - MÓR - MARTONVÁSÁR
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
08:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
Időpontok: április 30., június 4., szeptember 10.

Részvételi díj: 6 290 Ft/fő
14 éves korig: 5 790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, borkóstoló
PROGRAM: 
Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos uta-
zás Fehérvárcsurgóra, ahol a neoklasszicista stílusú Károlyi Kastélyt tekintjük meg.
Csurgói programunk után Mórra utazunk, ahol egy színvonalas étteremben elfogyasztjuk há-
romfogásos ebédünket. Az ebéd az alábbi fogásokból áll: Tradicionális móri sváb leves, mar-
hapörkölt bajor spetzlével, savanyúsággal vagy kecskehegyi csőszpecsenye (hagymán, sza-
lonnán forgatott burgonya sülthús csíkokkal és tojásmetélttel). Desszertként somlói galuskát 
szolgálnak fel.
Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük jelezni,  
a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után Mór egyik leghíresebb pincéjében várnak minket, ahol a pincebemutató során bort 
is kóstolhatunk. 
Ezután Martonvásárra utazunk, ahol a Brunswick Kastélyt látogatjuk meg. Sétálhatunk a kas-
tély csodálatos parkjában, de a Beethoven Múzeumot is megtekinthetjük.
(a múzeum nyitvatartási idejét az üzemeltető határozza meg, évszak függő).
Visszaindulás kb. 17:00-kor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti 
órákban.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Fehérvárcsurgó kastély: 700 Ft
Martonvásár kastélypark: felnőtt: 750 Ft nyugdíjas 350 Ft,
Beethoven Múzeum felnőtt: 750 Ft, nyugdíjas 350 Ft
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TAPOLCA - KESZTHELY
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

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

06:45 Bp., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)

Időpontok: június 19., július 24., augusztus 28.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihe-
nővel. Programunkat Tapolcán kezdjük. Meglátogatjuk a tapolcai tavasbarlangot, ahol csóna-
kázásra is lehetőség van. A csónakázás önállóan történik. 
A barlang különlegessége a látványon túl, hogy a benne lévő tavak vizének hőmérséklete 
jóval magasabb volt a környező kutak vizének megszokott hőmérsékleténél, így a barlang 
levegője is melegebb az átlagos pincehőmérsékletnél.
Tapolcán fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket, az alábbi finomságokat szolgálják fel 
nekünk: Csontleves cérnametélttel, Orly csirkemell rizzsel, ízes palacsinta
Vegetáriánusok főételként rántott karfiolt kérhetnek, az igényt foglalás.kor kérjük jelezni, 
a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után Keszthelyre utazunk. Sétánk során idegenvezetőnkkel megtekintjük Keszthely 
nevezetes épületeit. Egyénileg a Festetich-kastély is meglátogatható.
Visszaindulás Keszthelyről kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre kb. 20:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Tapolcai tavasbarlang: felnőtt 2000 Ft; nyugdíjas, pedagógus: 1800 Ft; 14 év alatti: 1400 Ft
Keszthely, Festetich-kastély (többféle típusú belépőjegy vásárolható a helyszínen): 1800-2300 Ft/fő

1 NAP

Utazás: busszal
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: április 17., május 29., július 3., szeptember 4.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:  
utazás busszal, idegenvezetővel, pékség látogatás kóstolóval, kávéval, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel Győrig. A város magja a Káptalandombon található, a három folyó – Duna, 
Rába, Rábca – torkolatánál. A várost a folyók városaként is emlegetik. Idegenvezetőnkkel sétálva 
megtekintjük Győr nevezetességeit, a barokk építészet remekeit. Sétálunk a zegzugos utcá-
kon, gyönyörködhetünk a barokk épületek látványában. Győrben, egy hangulatos étteremben 
fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket. Ebédre vajgaluska levest kapunk. Főételünk győri apró-
pecsenye lesz, melyhez petrezselymes burgonyát és vágott vegyes savanyút kapunk. Édességünk 
az étterem napi sütije lesz. Vegetáriánusok főételként mákos nudlit kérhetnek barack kom-
póttal. Az igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után Lipótra utazunk, ahol a Lipóti Pékség sütőüzemét látogatjuk meg. A klimatizált láto-
gató központban lehetőségünk nyílik egy finom kávé mellett, frissen sült péksütemény kósto-
lására, valamint a sütőüzemben zajló technológiai folyamatok megtekintésére. Megtudhatjuk, 
hogyan készül az eredeti Lipóti kenyér, melyek a pékszakma mesterfogásai. Láthatjuk, hogy 
milyen alázattal teli emberi erőfeszítést igényel egy minőségi, kézműves kenyér elkészítése.  
A látogatóközpont mintaboltjában friss termékeket is vásárolhatunk, de emléktárgyként Lipó-
ti Pékség ajándéktárgyak beszerzésére is lehetőség van.
Visszaindulás a sütőüzem látogatás után, kb. 16:30-17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 19:30-kor.

1 NAP

GYŐR ÉS A LIPÓTI PÉKSÉG

belfölDI kIráNDulások
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
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: április 30., július 16., szeptember 17.

Részvételi díj: 7 690 Ft/fő
14 éves korig: 7 190 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

belfölDI kIráNDulások

ZALAEGERSZEG ÉS A GÖCSEJI FALUMÚZEUM
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
Időpontok: április 24., június 26., október 2.

Részvételi díj: 7 690 Ft/fő
14 éves korig: 7 190 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy pihenővel. Úticélunk a Kámoni Arborétum. Az arborétum növényvilága rendkívül gazdag. 
Több mint 3000 növény faj és fajta az év minden időszakában tartogat látnivalót a számunkra. 
A magnóliák, rododendronok és azáleák, hortenziák az illatos bokorrózsák, törpe orgonák szí-
nes virágokkal gyönyörködtetik a látogatókat. Az arborétum korábban az erdészeti növény-
nemesítés egyik kutatóbázisaként funkcionált, ennek nyomait ma is őrzi a kísérleti fenyőültet-
vény. A gyöngykavicsos ösvények mentén információs táblák, padok és asztalok sorakoznak. 
Az arborétum meglátogatása után Jákra utazunk, ahol elfogyasztjuk ebédünket.
A menü: tárkonyos zöldborsóleves galuskával, mustáros vasi pecsenye gombával, vegyes 
körettel, csalamádéval, vagy vasi kolbászos sertéstokány baconos tört burgonyával, csalamá-
déval. Édességként rétest kapunk. Vegetáriánusok főételként gombás bolognait kérhet-
nek spagettitésztával, sajttal. A vegetáriánus főétel igényt foglaláskor kérjük jelezni, 
később nem módosítható. Ebéd után úticélunk Szombathely, ahol 3 órát töltünk. Gyalogos 
városnézés keretében ismerkedünk a város nevezetességeivel. Szombathelyi barangolásunk 
során átélhetjük a római kor és a modern kor összefonódását. Szombathely nevezetes épü-
letei, a felújított Fő tér harmonikus városképet alkotnak. Városnézésünk után szabadidőre is 
lehetőség van. Visszaindulás kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre az esti órákban.

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szeritn. Folyamatos utazás 
egy pihenővel Zalaegerszegre. Zalaegerszeg Zala megye székhelye. A város gazdag kulturális 
és természeti értékekkel várja a látogatókat. Idegenvezetőnkkel gyalogos városnézés kereté-
ben ismerkedünk a város nevezetességeivel.
A Deák téren áll az egykori vármegyeháza, a tér közepén Deák Ferenc szobra. A tér keleti 
oldalán a kéttornyú Mária Magdolna barokk plébániatemplomot láthatjuk, mellyel szemben 
található a plébániaház épülete. Ennek közelében található az Arany Bárány Szálló és a 
Megyei Levéltár is. A város legforgalmasabb utcája a Kossuth utca, melyen végigsétálva 
először a posta épületét látjuk, mellette az Ispita, (mely valaha városi kórház volt), oldalán 
a gyógyítás védőszentjének, Szent Rókusnak a domborművével. Elsétálhatunk a Dísz térig, 
melynek közepén áll a Göcseji tulipános szökőkút. A városháza előtt Zrínyi Miklós lovas szobra 
magasodik. Zalaegerszegen fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket. Az alábbi finomságokat 
szolgálják fel nekünk: tyúkhúsleves daragaluskával, zalai sertésborda pirított burgonyával, 
párolt rizzsel, savanyúval vagy göcseji gombás tekercs pirított burgonyával, párolt rizzsel, 
savanyúval. Desszertként hatlapos süteményt kapunk.
Vegetáriánusok főételként rántott sajtot választhatnak rizzsel, az igényt foglaláskor 
kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
A város legtöbbet látogatott szabadtéri múzeuma a Göcseji Falumúzeum és Finnugor Néprajzi 
Park, melyet mi is meglátogatunk. 
Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:30-kor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Kámoni Arborétum: 500 Ft | Szombathely: kb. 700 Ft

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Göcseji Falumúzeum: Felnőtt 700 Ft; 62-70 év között 350 Ft; 70 felett ingyenes

1 NAP

1 NAP
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belfölDI kIráNDulások

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele sarok)
Időpontok: április 3., május 28., augusztus 6., október 16.

Részvételi díj: 5 690 Ft/fő
14 éves korig: 5 190 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel Veszprémbe, ahol idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk a város neve-
zetességeivel. Veszprémi programunk után Várpalotára utazunk, ahol ízletes ebéddel várnak 
minket, mely az alábbi fogásokból áll: húsleves gégetésztával és zöldségekkel, menyecskeláb 
rántva (füstölt tarjával, sajttal töltött borda) vegyes körettel friss idény salátával vagy brassói 
aprópecsenye vegyes savanyúsággal. Desszertként palota kockát kapunk. Vegetáriánusok 
főételként rántott sajtot kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már 
nem módosítható.
Várpalotán járva megnézzük a kastélydombon álló Zichy kastélyt, mely a Trianon Múzeumnak 
ad otthont. A múzeum a Kárpát-medence történelmi, kulturális értékeit, a békeszerződés előz-
ményeit mutatja be. Ezután megtekintjük a Thury Várat. A 4 saroktornyos, impozáns méretű 
Thury Vár a nevét a török-kor híres kapitányáról, Thury Györgyről kapta. A hagyomány szerint 
itt készült fel Mátyás felesége az esküvőjére és királynői koronázására. A Thury Vár Magyaror-
szág egyik legépebben maradt vára. Várpalota után Székesfehérvárra indulunk. Idegenveze-
tőnkkel sétálva megtekintjük a történelmi belváros nevezetes épületeit. 
Visszaindulás Székesfehérvárról 17:00-17:30-kor. Folyamatos utazás pihenő nélkül, érkezés Bu-
dapestre a forgalomtól függően kb. 19:30-kor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Thury vár: 1100 Ft/fő, diák/nyugdíjas: 700 Ft/fő (fog-
laláskor igényelendő és fizetendő) | Trianon Múzeum: 600 Ft/fő (egységes, csoportos jegy ár)

1 NAP

VESZPRÉM - VÁRPALOTA - SZÉKESFEHÉRVÁR

OZORA - SIMONTORNYA - DÉG
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőségek:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
Időpontok: április 16., május 8., június 5., augusztus 6., szeptember 25.

Részvételi díj: 5 290 Ft/fő
14 éves korig: 4 790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
pihenővel. Utunk első állomása Ozora reneszánsz várkastélya, a kora reneszánsz építészet 
első magyarországi épülete, amely mind a mai napig fennmaradt. Igaz, a Pipo várkastélyt is 
többször átépítették a XV. sz. óta, ám a nemrégiben befejeződött rekonstrukció után eredeti 
reneszánsz hangulattal fogadja a látogatókat. Napjainkban a várkastély múzeumként üzemel. 
A várban található kiállítás érdekessége a Zsigmond-kori fegyvermásolatokkal berendezett 
fegyverterem, valamint a XV. századi élményház és a reneszánsz konyha.

Utunk következő állomás Simontornya, ahol a XIII. sz-ban épült várat tekintjük meg. Simontor-
nya után Dégre utazunk. Dégen található Magyarország egyik legszebb és egyetlen látogat-
ható klasszicista kastélya, amelyet hazánk legnagyobb angolparkja ölel körül. A kastély 1810 
és 1815 között épült. A Festetics-család Pollack Mihály által tervezett rezidenciája a Nemzeti 
Múzeum épületéhez építészeti előképül szolgált, hajda a hazai szabadkőművesek titkos levél-
tárának őrzője volt.

Visszaindulás Dégről kb. 17:00 órakor. Folyamatos utazás, érkezés Budapestre kb. 19:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Ozora: 900 Ft/fő | Simontornya: 600 Ft/fő | Dég: 600 Ft/fő

1 NAP
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Utazás: busszal

Időtartam: 1 nap

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

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

Időpont: február 7.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Érkezés mohácsra a for-
galmi helyzettől és az útviszonyoktól függően a késő délelőtti-déli órákban. A mohácsi busó-
járás Magyarország legrégibb és legismertebb télűző farsangi karneválja.
Érkezés után elvegyülünk a busójárás forgatagában, részt vehetünk a programokon. Kiállítá-
sok, táncházak, néptáncbemutatók hazai és külföldi együttesekkel, a népzenei- és népdal-
éneklési versenyek, kézműves játszóházak, a népművészeti vásár, egyaránt lehetőséget te-
remt arra, hogy ízelítőt kapjunk a hamisítatlan farsangi hangulatból. A legfőbb látványosságot 
a farsangvasárnap jelenti: közel 1.000 birkabundás, álarcos busó vonul végig szekereken, ko-
csikon és gyalog a városon, hogy aztán a főtérre érve szabad farsangolásba kezdjen, táncolva, 
bolondozva a népünnepély közönségével. Időnként ágyúk dörrenése szakítja félbe a teret 
betöltő sokac muzsika hangjait: a jelmezesek nem csak rikoltozásukkal, hanem ezzel is igye-
keznek elijeszteni a telet, a hideget. Mikor besötétedik, meggyújtják a tér közepén elhelyezett, 
hatalmas máglyát, hogy annak magasra felcsapó lángjai elégessék a telet jelképező koporsót.
A busójárás helyszíni programját nem irodánk, hanem a Mohácsi Önkormányzat szervezi, 
beleszólásunk nincs, 
Hazaindulás 19:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
21:30-22:00 órakor. 

1 NAP

MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS

belfölDI kIráNDulások

ZSÁMBÉK - ETYEK
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
08.45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
09:15 Bp. XI., Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
Időpontok: április 2., május 21., július 16., augusztus 13., október 1.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, etyeki 
borospince látogatás kóstolóval

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
Zsámbékra pihenő nélkül. Megtekintjük a romtemplomot, mely Zsámbék egyik emblemati-
kus műemléképülete. Megnézzük az 1740-ben épült tájházat, mely az egyik legrégibb épü-
let a faluban. Zsámbékon járva nem hagyhatjuk ki az ország egyetlen Lámpamúzeumát sem.  
A lámpamúzeum bekerült a GUINESS Rekordok könyvébe.
Zsámbékon fogyasztjuk el ebédünket, mely az alábbi finomságokból áll: húsleves, lámpás sze-
let jóasszony módra petrezselymes burgonyával. Desszertként máglyarakást kapunk.
Vegetáriánusok rántott sajtot kérhetnek főételként. A vegetáriánus főétel igényt fogla-
láskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után Etyekre a Korda Filmparkhoz érkezünk. Kérjük, kényelmes cipőben jöjjenek a prog-
ramra, magas sarkú cipő nem ajánlott. A Korda Filmparkba pontos létszámmal előre be kell 
jelentkezni, így a belépőjegyigényt foglaláskor kell jelezni és befizetni. Korda Filmpark 
3100 Ft/fő, Diák 2500 Ft/fő, 6 év alatt és 70 év felett ingyenes. Az ingyenes belépőt is le 
kell foglalni!
A filmpark megtekintése után egy etyeki borpincét látogatunk meg, ahol egy borvidék és pin-
cebemutatón veszünk részt, a pezsgőmúzeumban megismerkedünk a pezsgőkészítés forté-
lyaival és természetesen bort is kóstolunk.
Visszaindulás kb. 18:00 órakor, érkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Zsámbék kombinált jegy (romtemplom+tájház+lámpamúzeum): kb. 1000 Ft/fő

1 NAP

www.keneditravel.hu 

160



belfölDI kIráNDulások

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
Időpontok: május 1., június 12., július 23., július 24., szeptember 11. 

Részvételi díj: 5 290 Ft/fő
14 éves korig: 4 790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid 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 foglal-
koznak, önfenntartásra törekedve. 

A Krisna-völgyben az év folyamán különféle rendezvények, programok is várják a látogatókat:
június 12. Júniusi Virágünnep – ekkor az illatos tavasz érkezését ünneplik. 
július 23., 24. Hagyományos Krisna-völgyi búcsú színes programokkal, vásári forgataggal

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 füg-
gően kb. 20:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Krisna-völgy: 990 / 1490 Ft/fő  | Somogyvár: 400 / 600 Ft/fő

1 NAP

KRISNA-VÖLGY ÉS SOMOGYVÁR

PÉCS ÉS A ZSOLNAY NEGYED
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: március 19., április 24., május 22., június 12., július 17.,  
augusztus 28., október 9.

Részvételi díj: 6 290 Ft/fő
14 éves korig: 5 790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés
PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás egy rövid pihenővel. Érkezés a Zsolnay negyedbe a délelőtti órákban. 
A Közép-Európa egyik legnagyobb gyár épületegyüttes rehabilitációja során megvalósuló kul-
turális negyed tartalmilag négy részre tagolódik. A Míves negyed legfontosabb eleme a Zsolnay 
családdal és történettel kapcsolatos kiállítás, valamint a Gyugyi-gyűjtemény. Ezekhez kapcso-
lódik 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 
nemzetközi vendégtárlatokat is fogadni képes új épülete, valamint a megújult Bóbita Bábszín-
ház, míg az Egyetemi negyedben a Pécsi Tudományegyetem több kara (pl. Művészeti Kar) és 
újonnan alakult tanszéke kap helyet. A Zsolnay Kulturális Negyed meglátogatása után autó-
buszunkkal Pécs belvárosába megyünk. Pécs a tudomány és a művészet kincseskamrája. Ma 
is látható a római kor, a középkor, a török hódoltság, a polgárosodás számos emléke. Gótikus, 
reneszánsz és barokk kori házak, keresztény templom, 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 óke-
resztény sírkamrákat. Sétálunk a Szent István téren, megnézzük a Fő tér nevezetességeit. Megte-
kintésre ajánljuk a Városháza és a Megyeháza épületét, a Szentháromság-oszlopot, Gázi Kászim 
pasa dzsámiját. Érdemes megnézni a Nemzeti Színház épületét is. Visszaindulás Pécsről kb. 17:00 
órakor, érkezés a forgalmi viszonyoktól függően Budapestre kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2014-es árakat alapul véve): Zsinagóga: 500 Ft, Mauzóleum: 450 Ft
Dzsámi felnőtt 1000 Ft, diák-nyugdíjas-pedagógus 500 Ft | Székesegyház felnőtt 1200 Ft, diák-
nyugdíjas-pedagógus 600 Ft. Dóm Múzeum+Bazilika: 1100 Ft, Zsolnay Múzeum: 1200 Ft

1 NAP
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PARÁDSASVÁR - EGER
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőség:
07.15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: április 17., június 11., július 31., szeptember 24.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás 
egy pihenővel Parádsasvárra, ahol a Parádsasvári Üvegmanufaktúrát és múzeumot látogatjuk 
meg. Aki már látott izzó kemencét, látta, hogy hogyan fújják az üveget a mesterek, hogyan 
készülnek a kristálycsodák, soha nem fogja elfelejteni. Életre szóló élmény. Az üvegmanufak-
túrában vásárlásra is lehetőség van. A manufaktúrához tartozó múzeumot is megtekintjük.  
A múzeumban található a Parádsasvári Üveggyár közel 300 éves múltját bemutató magán-
gyűjteménye, de egyedi termékeket, szerszámokat, üvegfúváshoz, csiszoláshoz használt kel-
lékeket is láthatunk itt.

A manufaktúra és a múzeum meglátogatásához előre, pontos létszámmal kell bejelent-
kezni, így a belépőjegy foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő 
és fizetendő. Manufaktúra és múzeum kombinált csoportos jegy 1100 Ft/fő.
Parádsasvár után Egerbe utazunk, ahol idegenvezetőnkkel gyalogos program keretében is-
merkedünk a város nevezetességeivel, épületeivel. Egerben fogyasztjuk el háromfogásos ebé-
dünket, mely az alábbiakból áll: legényfogóleves, kárpáti borzaska (sertés) vagy sajttal-sonká-
val töltött csirke, máglyarakás, 1 dl bor.
Vegetáriánusok főételként rántott gombát kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük 
jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
A Szépasszonyvölgybe is ellátogatunk, itt szabadprogram van.

Egri programunk után kb. 17:00 órakor hazaindulunk. Folyamatos utazás, érkezés Budapestre 
kb. 19:30-kor.

1 NAP

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
07:00 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpont: április 10., május 22., július 17., augusztus 28., október 9.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, orgonabemutató 

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás 
Egerbe, ahol idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük Eger nevezetes épületeit és látogatást 
teszünk a „Város a Város alatt” egykori egri érseki pincerendszerben. A tufából kimosott mész-
kőből csodálatos cseppkő szerű képződmények alakultak ki a falakon. A pincét 2007-ben a hét 
legismertebb magyar „építészeti csoda” közé választották. (A pincében nyáron is kb. 12 fokos a 
hőmérséklet, meleg ruha ajánlott). A pince csak vezetéssel tekinthető meg, előzetes bejelent-
kezéssel, így a belépőjegyet foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt igényelni és 
fizetni kell. Felnőtt: 950 Ft/fő, 18 év alatt és 62 év felett 500 Ft/fő.
Egerben fogyasztjuk el ebédünket. Ebédünk az alábbi finomságokból áll: szárnyas raguleves, 
rántott csirkecomb, vaníliás mákos öntött kifli. Az ebédhez 1 dl bort is kapunk.
Vegetáriánusoknak főételként rántott camembert kérhető. A vegetáriánus főétel igényt 
foglaláskor jelezni kell, a helyszínen már nem módosítható!
Egri programunk után Mezőkövesdre látogatunk. Mezőkövesd országos hírnevét színes nép-
viseletével, szabadrajzú hímzéseivel szerezte. Matyóföldi sétánk során meglátogatjuk a Matyó 
Múzeumot. A Népművészet Mestereként is elismert, híves mezőkövesdi rajzolóasszony életé-
nek, tevékenységének állít emléket a Kisjankó Bori Emlékház. Városnézésünk során ezt is meg-
tekinthetjük. A mezőkövesdi Szent László templomban egy orgonabemutató hangversenyen 
veszünk részt, a templom koncert orgonáján játszanak nekünk. 
Visszaindulás 17:00 órakor. Érkezés Budapestre az esti órákban.

1 NAP

MEZŐKÖVESD - EGER

belfölDI kIráNDulások

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Matyó Múzeum csoportos jegy: 500 Ft, Kis Jankó Bori Emlékház: 200 Ft
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: március 20., április 10., május 8., június 5., június 26.,  
július 10., augusztus 7., szeptember 4., október 2., október 23.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

DEBRECEN - HORTOBÁGY
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

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

Időpontok: május 1., szeptember 25.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel Diósgyőrbe. A diósgyőri várhoz érkezünk, melyet helyi vezetéssel látogatunk 
meg. A vár fénykorát Nagy Lajos uralkodása alatt élte, lovagterme a legnagyobb volt Európá-
ban. Később a magyar királynék jegyajándéka volt, egészen a török időkig. A Diósgyőri várba 
pontos létszámmal előre be kell jelentkezni, így a belépőjegy foglaláskor, de legkésőbb 
30 nappal indulás előtt igényelendő és fizetendő. Diósgyőri Vár: felnőtt 1500 Ft, diák és 
nyugdíjas: 1200 Ft, 70 felett és 6 év alatt 600 Ft. Diósgyőr után Lillafüredre utazunk. Megte-
kintésre ajánljuk a vízesést, a Palota szállót, a Hámori Tavat. Lillafüreden fogyasztjuk el ebédün-
ket, mely az alábbi finomságokból áll: húsleves tésztával, párizsi csirke rizibizivel, barackbefőttel, 
tiramisu. Vegetáriánusoknak rántott sajt kérhető rizzsel, tartármártással. A vegetáriánus 
főétel igényt foglaláskor jelezni kell, a helyszínen módosítás már nem lehetséges.
Lillafüred után Bükkszentkeresztre érkezünk. Ellátogatunk Gyuri bácsi füvészmester gyógynö-
vényházába, aki szeretne, vásárolhat a gyógyteákból. Egy legenda szerint Bükkszentkereszten 
járt Szűz Mária. A falucska melletti erdőn leült egy kőre pihenni. Azt a helyet a falubeliek Bol-
dogasszony kövének nevezik, szent és egyben gyógyító helynek tekintetik. Ugyanis úgy tapasz-
talták, hogy aki ott megpihen, hamarosan felgyógyul betegségéből. Mára az erdőt rengeteg 
kiránduló keresi fel, az ország minden részéről jönnek a gyógyulni vágyók. A kövek mellett a 
tiszta, egészséges erdei levegő jótékony hatása is vitathatatlan. 
Visszaindulás Bükkszentkeresztről kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre az esti órákban, kb. 
20:00 órakor.

PROGRAM: 

Indulás Budapestről a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel.

Érkezés Debrecenbe a délelőtti órákban. Gyalogos városnézés keretében kívülről megtekint-
jük 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. A továbbiakban lehető-
ségünk nyílik egy páratlan élményt nyújtó kisvonatozásra a halastavak között, ahol a puszta 
madárvilágát is megfigyelhetjük. Aki nem jön velünk a kisvonattal, Szabadprogram keretében 
tetszés szerint töltheti el az időt.

Visszaindulás a Hortobágyról kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyok-
tól függően kb. 20:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): Diósgyőri Vár belépőn kívül egyéb belépő nincs. 

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Hortobágy – kisvonat: felnőtt 1100 Ft, nyugdíjas 750 Ft

FONTOS! A kisvonaton nemcsak ülőhelyek, hanem állóhelyek is vannak; ez a vonatjegy árát 
nem befolyásolja. Nem mindenki tud ülve utazni.

1 NAP

1 NAP

DIÓSGYŐR - LILLAFÜRED - BÜKKSZENTKERESZT

belfölDI kIráNDulások
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Utazás: busszal

Időtartam: 1 nap

Ellátás: ebéd

Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

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

Időpontok: április 16., május 22., július 9., augusztus 27., október 16.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, borkóstolós 
bemutató svábkiflivel

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy rövid pihe-
nővel. Kalocsára érkezünk, a nevezetességeket gyalogos városnézés keretében tekintjük meg. 
Megnézzük a Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Kincstár épületét és a Paprika Múzeumot.

Kalocsai programunk után a Hajósi pincefalut látogatjuk meg, itt fogyasztjuk el ebédünket. 
Nagyon finom, tartalmas gulyáslevest szolgálnak fel friss kenyérrel. A falu egyik kiváló borásza 
sváb kiflis borkóstoló keretében bemutatja a pincefalu történetét, négyféle bort kóstolhatunk.

A borkóstoló után szabadprogram a pincefaluban, majd kb. 17:00 órakor hazaindulunk.

Érkezés Budapestre kb. 20:00 órakor.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Kalocsa kombinált jegy (Érseki Kincstár, Főszékesegyházi Könyvtár, Paprika Múzeum): 
Felnőtt 1500 Ft, Nyugdíjas 800 Ft

1 NAP

KALOCSA - HAJÓSI PINCEFALU

belfölDI kIráNDulások

SZARVAS - SZOLNOK
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: május 1., június 18., augusztus 7., szeptember 25.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folya-
matos utazás egy rövid pihenővel. Érkezés Szarvasra a délelőtti órákban. A Hármas-Körös 
holtágának, a Kákafoki holtág partján terül el egyik legszebb fekvésű alföldi mezővárosunk, 
Szarvas. Közigazgatási területén van a Magyar Királyság, a történelmi Magyarország földrajzi 
középpontja, melyet emlékmű jelöl a Holt-Körös partján. Újkori történelme 1722-től kezdődik, 
amikor a Felvidékről is telepítettek be családokat. Kiemelkedően fontos szerepvállalója volt 
Gróf Borza József, aki felvirágoztatta a várost, ő alapította Szarvas legnagyobb látványosságát, 
az arborétumot is. Az arborétum gazdag növényvilágának megtekintése után lehetőség nyílik 
hajókázni a Holt-Körösön. Szarvason fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket. Két menüsor 
közül választhatunk (a menüsorok fixek, a két menüsor nem variálható).
1. menü: alföldi gulyásleves, kemencében sült túrós csusza szalonna pörccel, somlói galuska
2. menü: zöldségleves gazdagon, szarvasi betyár szelet, somlói galuska
Vegetáriánusok zöldséglevest és túróscsuszát kapnak pörc nélkül, a vegetáriánus igényt 
foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Utunk következő állomása Szolnok. Már az ős- és jégkorszakban is lakott volt. Ismert törté-
nelme egybefonódik államalapításunkkal és a magyarság történelmével. A város a XIX. sz-ban 
virágzott fel újra. Templomai és épen maradt palotái szép látványt nyújtanak a belvárosban. 
Visszaindulás kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
20:00 órakor.
Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Szarvasi Arborétum szakvezetéssel: 700 Ft  | Arborétumban lévő Mini Magyarország: 800 Ft 
Hajókázási lehetőség az Arborétum területén: 1000 / 1200 Ft

1 NAP
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: március 19., május 7., június 4., augusztus 6.,  
szeptember 24., november 5.

Részvételi díj: 8 590 Ft/fő
14 éves korig: 8 090 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, borkóstoló

VIZSOLY - MONOK - SZERENCS
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
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: április 10., május 7., június 18., július 23., augusztus 27.,  
szeptember 17., október 15.

Részvételi díj: 7 790 Ft/fő
14 éves korig: 7 290 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd,  
belépő a nyomdászműhelybe

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás Sárospatakra. Itt 
a Rákóczi várat tekintjük meg. Ezután sétálunk a belvárosban és ismerkedünk a város legfonto-
sabb műemlékeivel. 

Városnézésünk után Sárospatakon fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket, mely az alábbi 
finomságokból áll: csontleves, rántott szelet petrezselymes burgonyával, párolt rizzsel, 
káposzta salátával, ízes palacsinta. Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhetnek, az 
igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.

Sárospatak után Tokajba utazunk. Meglátogatjuk a Borgaléria Pince-Borozót, ahol egy jó hangu-
latú, hamisítatlan tokaji borkóstolón veszünk részt, 3 féle tokaji bort kóstolhatunk, falatkákkal.

A borkóstoló után szabadprogram Tokajban visszaindulásig.

Visszaindulás 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre az esti órákban.

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel Vizsolyra a korhű nyomdászműhelybe, ahol egy rendkívül érdekes, szín-
vonalas előadás keretében ismerkedünk a nyomdászattal, korhű nyomdagépeket is láthatunk, 
még nyomtathatunk is. Ezután a református templomot keressük fel. Itt található az első teljes 
magyar nyelvre lefordított Biblia, a KÁROLYI BIBLIA. Az 1586-ban kezdődött fordítás 1589. ele-
jére fejeződött be és kezdték meg a Biblia nyomtatását, mely 1590-ben készült el. 
Háromfogásos ebédünket Perén fogyasztjuk el. A menü: húsleves finommetélttel, rántott ser-
tésszelet hagymás törtburgonyával, vágott vegyes savanyúsággal, somlói galuska. Vegetári-
ánusok főételként rántott sajtot kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, a hely-
színen már nem módosítható. Ebéd után továbbutazunk Monokra, ahol az Andrássy Kastélyt 
és korunk egyik legnagyobb alakjának, Kossuth Lajosnak a szülőházát tekintjük meg. Monok 
után továbbutazunk Szerencsre. Szerencsen található a Rákóczi vár, mely a hozzáépített külső 
várral együtt a Habsburgok kezébe került, akik a Rákócziaknak zálogosították el. Megnézzük a 
szerencsi református templomot, ahol I. Rákóczi Zsigmond koponyáját őrzik.
Visszaindulás Szerencsről kb. 17:00-17:30-kor. Visszaérkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Rákóczi vár: 1200 Ft, nyugdíjas 700 Ft, 70 év felett 400 Ft

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Vizsoly templom: 350 / 450 Ft,  | Monok Kossuth ház: 300 / 600 Ft,  | Andrássy kastély: 200 Ft
Szerencs: 300 / 600 Ft

1 NAP

1 NAP

SÁROSPATAK - TOKAJ

belfölDI kIráNDulások
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ÓPUSZTASZER - SZENTES - CSONGRÁD
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 17., május 29., június 19., augusztus 21., szeptember 18.

Részvételi díj: 6 190 Ft/fő
14 éves korig: 5 690 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel Ópusztaszerre. Itt a Nemzeti Történeti Emlékparkot (Feszty-körkép) látogatjuk 
meg. A körkép alkotója, Feszty Árpád Párizsban járva megnézte Detaille és Neuville körképét, 
a Napóleoni csatát. Ebből 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 bejövetelét 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 Szentesre utazunk, ahol háromfogá-
sos ebéddel várnak minket. Szentesi gombóc levest kapunk, majd kétféle főételből választha-
tunk: búbos szelet petrezselymes burgonyával vagy alföldi húsgombóc krumplipürével, desz-
szert rakott palacsinta. Vegetáriánusok finom, házi krumplis tésztát kérhetnek, az igényt 
foglaláskor kérjük jelezni, később nem módosítható.
Ebéd után idegenvezetőnkkel gyalogos program keretén belül ismerkedünk Szentes neveze-
tességeivel, majd sétálunk a Kurca parton.
Szentes után Csongrádra utazunk, sétálunk a belvárosban, megnézzük a Halászházat, mely 
élőmúzeumként működik a belvárosban. Ismerkedünk Csongrád skanzen jellegű belvárosával.
Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Ópusztaszer, Feszty körkép: 2800 Ft (nyugdíjas kedvezmény nincs)

1 NAP

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: március 19., április 30., május 21., június 25., augusztus 13.,  
szeptember 10., október 22.

Részvételi díj: 6 790 Ft/fő
14 éves korig: 6 290 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, Szalámi és 
Paprikamúzeum belépő kóstolóval

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel Szegedre. Szegeden idegenvezetőnkkel gyalogos városnézés keretében meg-
nézzük a város nevezetességeit. Megtekintésre javasoljuk a Dóm teret, a Dóm épületét, a Szé-
chenyi teret a Városháza épületével és szobraival, a Kárász utca műemlékeit.
Ebédünket Szegeden egy hangulatos étteremben fogyasztjuk el. Két menüsor közül választha-
tunk (a menüsorok nem variálhatók). 1. menü: szegedi halászlé, túróscsusza szalonnapörccel, 
palacsinta. 2. menü: tápéi legényfogó leves, Kálvária szelet (roston karaj sonkával, uborkával, 
barnamártással), palacsinta. Vegetáriánusok az 1. menüt választhatják szalonna nélkül. Az 
igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen nem módosítható.
Délután a szegedi Szalámi és Paprikamúzeumot látogatjuk meg. Itt megismerkedünk a szalámi 
gyártás fortélyaival. A Pick néven jegyzett szalámi ismertté válása Pick Márkhoz kapcsolható, 
aki 1869-ben alapította vállalkozását Szegeden. A családi vállalkozás folyamatosan Pick család 
vezetése alatt állt. Múzeumlátogatásunk során a híres Pick szalámit is megkóstolhatjuk. A sze-
gedi paprikáról 1748-ban találjuk meg az első feljegyzést, kezdetben orvosságként használták. 
Múzeumlátogatásunk végén a szegedi paprikából kapunk egy kis termékmintát is.

Visszaindulás 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): A nevezetességeket kívülről tekintjük meg.

1 NAP

SZEGED - A SZALÁMI ÉS A PAPRIKA VÁROSA

belfölDI kIráNDulások
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
08:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: május 16., június 12., június 19., július 10., július 24.,  
augusztus 20., szeptember 11.

Részvételi díj: 7 490 Ft/fő
14 éves korig: 6 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, lovaskocsizás, üdvözlő 
pálinka, pogácsa, üdvözlő bor, lángos, ebéd borral, lovasbemutató

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás pihenő nélkül.
Érkezés kb. 10:00-10:30 órakor a Kiskunsági Nemzeti Park területén fekvő pusztai vendégház-
hoz a Varga Tanyához. Itt pálinkával és pogácsával fogadnak minket. Ezután lovaskocsira szál-
lunk és meglátogatják a szomszédos élő tanyát. A háziak egy pohár borral és lángossal kö-
szöntenek minket. A tanya megtekintése után a lovaskocsikkal visszaindulunk a lovasbemutató 
színhelyére. Itt XIX-XX. századi lovasjátékokkal és lovas produkciókkal szórakoztatnak minket. 
Fő attrakcióként elvágtat előttünk a PUSZTA TÍZES, ahol a leghátsó két ló hátán egyensúlyozva 
mutatja be tudását és bátorságát a legrátermettebb csikós. 
Ebédre igen gazdag és bőséges gulyáslevest szolgálnak fel, amelyhez egy pohár bort és vizet is 
kapunk, majd a tájra jellemző édességet, baracklekváros tejes pitét falatozhatunk.
Vegetáriánus étel nem választható.
Ebéd után jóllakottan és élményekben gazdagon folytatjuk utunkat Kecskemétre, ahol gyalo-
gos városnézés keretében kívülről megtekintjük Kecskemét szecessziós nevezetességeit.
Visszaindulás Kecskemétről kb. 16:30-kor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően 
kb. 19:00 órakor.

1 NAP

KECSKEMÉT ÉS A PUSZTA

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): A nevezetességeket kívülről tekintjük meg.

belfölDI kIráNDulások

CEGLÉD – KECSKEMÉT – DABAS SÁRI
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőségek:
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 17., május 28., július 17., szeptember 11., október 29.

Részvételi díj: 5 690 Ft/fő
14 éves korig: 5 190 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, rétesház 
látogatás, személyenként egy darab rétes tetszés szerinti töltelékkel

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás 
pihenő nélkül Ceglédre. Cegléd Pest megye déli, dél-keleti felének regionális központja. Kos-
suth a ceglédi piacon – ami Kossuth téren – mondta el „riadóját”. Idegenvezetőnkkel sétálva 
megtekintjük a Kossuth emlékeket, a Városházát és a város nevezetes épületeit.
Cegléd után Kecskemétre utazunk. Itt fogyasztjuk el ebédünket, mely az alábbi ételekből áll:
csontleves tésztával, sajttal-sonkával töltött csirkemell hasábburgonyával vagy sertéskaraj 
szezámos bundában vegyes körettel, nutellával töltött gombóc vaniliával
Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhetnek rizzsel, tartármártással. A vegetáriá-
nus főétel igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után Kecskemét belvárosában sétálunk, megtekintjük a város nevezetességeit. Láthatjuk 
a Cifra Palota, a Városháza, a Nagytemplom épületét, de természetesen a város további neve-
zetes épületeit is megnézzük. Kecskeméti látogatásunk után úticélunk Dabas Sári. Megnézzük 
a tájházat és a híres Sári Rétesházban is látogatást teszünk. A Rétesházban megismerkedünk 
a réteskészítés folyamataival és megkóstoljuk a páratlan ízvilágú sári rétest is. A rétes különle-
gessége a hagyományos recept alapján előállított, leheletnyi vékonyra nyújtott tésztában és 
az utánozhatatlanul dús töltelékben rejlik. A Rétesházban természetesen vásárolhatunk is a 
finomabbnál-finomabb rétesekből.

Visszaindulás kb. 17:00 órakor, érkezés a kora esti órákban Budapestre.

1 NAP
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RÁCALMÁSI TÖKFESZTIVÁL
Utazás: busszal

Időtartam: 1 nap

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőség:
08:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpont: szeptember 24.

Részvételi díj: 4 990 Ft/fő
14 éves korig: 4 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, csoportkísérővel

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Érkezés Rácalmásra kb. 10:00 óra-
kor. Részt veszünk a Rácalmási Tökfesztivál forgatagában. A Tökfesztivál ideje alatt Rácalmás 
díszbe öltözik, egész nap kézműves foglalkozásokkal, vidám műsorokkal, zenés szórakoztató 
programokkal várnak minket. Tök-kultúra-gasztronómia – ezek teszik igazán rácalmásivá a 
tökfesztivált. A gyerekeknek gyermekműsorokat, gyermekprogramokat is szerveznek. Renge-
teg program van, a programok között tökfaragás, tökös ételek versenye, tökpiramis építés is 
szerepel. Vásárolhatunk a különféle tökös finomságokból, megkóstolhatjuk a tökből készült 
ételeket, sétálhatunk. Ez a program korábban nagy sikernek örvendett utasaink körében! 
Ahogy a képek is mutatják TÖK JÓ volt! 

Visszaindulás Rácalmásról kb. 17.30 órakor, érkezés Budapestre 19:00 óra körül.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Fesztiváli belépőjegy ktg.: 1000 Ft 
(karszalagot adnak, ezzel egésznap jöhetünk, mehetünk a fesztiváli helyszíneken)

1 NAP

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: április 16., május 28., július 16., október 1.

Részvételi díj: 5 490 Ft/fő
14 éves korig: 4 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Utunk első állomása Vác.
Idegenvezetőnkkel sétálva tekintjük meg Vác nevezetességeit. Ezután Vácrátótra utazunk tovább.
Vácrátóton a botanikus kertet látogatjuk meg, ahol a csodálatos növényvilágban gyönyörködhe-
tünk. Itt található hazánk legfajtagazdagabb tudományos élőnövény gyűjteménye.
Vácrátót után Gödöllőre érkezünk, ahol ebéddel várnak minket. A menü: csontleves, borzas borda 
vagy gödöllői töltött csirkemell petrezselymes burgonyával, somlói galuska.
Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, a 
helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után 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. A kastélyba 
előre pontos létszámmal be kell jelentkezni, csoportok részére csak vezetéssel látogat-
ható, így igény esetén a belépőt foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt be kell 
fizetni. Belépő vezetési díjjal együtt: 2800 Ft/fő, diák 1550 Ft/fő.
A kastélylátogatás után továbbutazunk Máriabesnyőre, ahol a Nagyboldogasszony Bazilikát láto-
gatjuk meg. A XX. században Máriabesnyő az ország második legnagyobb Máriakegyhelyévé vált.
Visszaindulás kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Vácrátót Botanikus kert: felnőtt 900 Ft, nyugdíjas/diák: 450 Ft  | Máriabesnyő: 600 Ft

1 NAP

VÁC - VÁCRÁTÓT - GÖDÖLLŐ - MÁRIABESNYŐ

belfölDI kIráNDulások
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség:
08:45 Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: november 12., 13., 19., 20.

Részvételi díj: 7 290 Ft/fő
14 éves korig: 6 790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, rövid váci 
városnézés, háromfogásos libaebéd, táncos-show, élőzene, táncolási lehetőség

VIDám, zeNés, szórakoztató programok

ANDRÁS NAPI DISZNÓTOROS
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek:
08:45 Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: november 26., 27.

Részvételi díj: 7 290 Ft/fő
14 éves korig: 6 790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, rövid váci 
városnézés, háromfogásos disznótoros ebéd, táncos-show, élőzene, táncolási lehetőség

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint.
Autóbuszunkkal Vácra, ahol rövid gyalogos városnézés keretében ismerkedünk a nevezetes-
ségekkel. 

A váci városnézés után Dunabogdányba indulunk 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! Vegetáriá-
nus főétel nem választható.

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

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

Visszaindulás 18:00 órakor, érkezés Budapestre kb. 19:00 órakor.

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint.
Autóbuszunkkal Vácra utazunk, ahol rövid gyalogos városnézés keretében ismerkedünk a 
nevezetességekkel. 

Az váci városnézés után Dunabogdányba a Forgó Étterembe utazunk, ahol ízletes DISZNÓTO-
ROS ebédet szolgálnak fel. Orja leves, májas hurka, véres hurka, kolbász, sült hús, hagymás bur-
gonya, 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 táncolhatunk, szórakozha-
tunk. A tánczenét Németh Zsigmond (Silversong) szolgáltatja. Minden zenés programunkon 
nagy sikere van!

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

Visszaindulás 18:00 órakor, érkezés Budapestre kb. 19:00 órakor.

1 NAP

1 NAP

MÁRTON NAPI LIBANAP
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áDVeNtI 
programok

172-186. oldal

www.keneditravel.hu 

171



Utazás: Busszal

Időtartam: 3 nap / 2 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy 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)
07:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market odalában
08:15 Győr, M1, Arrabona pihenő

3 NAP

AuSZTRIA

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

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

ÁDVENT GRAZBAN ÉS LEOBENBEN 3 nap / 2 éj

Időpontok: december 2-4.

Részvételi díj: 36 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 8000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 46 900 Ft/fő

áDVeNtI 
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás egy rövid pihenővel Stájeror-
szágba. Utunk első állomása Riegersburg. Aki szeretné, ide-
genvezetőnkkel meglátogathatja a Zotter Csokoládégyárat, 
melyet vezetéssel tekintünk meg és természetesen csokoládét 
is kóstolunk. A Zotter csokoládégyár látogatás fakultatív prog-
ram, igény esetén a belépőjegy foglaláskor, de legkésőbb 30 
nappal indulás előtt fizetendő. A belépőjegy ára vezetéssel, 
csokoládékóstolóval együtt 4800 Ft/fő. Helyszíni befize-
tésre nincs lehetőség. Azon utasainknak, akik nem vesznek 
részt ezen a programon, szabadprogram van. Ezután Grazba 
utazunk és elfoglaljuk szállásunkat.

2. nap: Reggeli után az egész napot Graz-nak szenteljük. Gya-
logos városnézés keretében megnézzük a Várkertet, az Operát, 
a Várat, a Dómot, a Mauzóleumot, a Plébániatemplomot, a Tar-
tományi székházat, a Főteret és a Városházát.
Grazban van Ausztria második legnagyobb adventi vására, itt 
látható a világon egyedülálló, 50 tonna jégből faragott betle-
hem. Délután a vásárban nézelődhetünk, vásárolgathatunk, 
megkóstolhatjuk a karácsonyi standoknál kínált finomságokat, 
forralt borozhatunk. Este visszaérkezünk a szállodába.

3. nap: Reggeli után útnak indulunk úticélunk Ádvent város, 
azaz Leoben. Megtekintjük a karácsonyi díszben pompázó 
belvárost, majd folytatjuk utunkat hazáig. Folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól 
függően az esti órákban.

ÁDVENT GRAZBAN ÉS LEOBENBEN 3 nap / 2 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
A nevezetességeket kívülről tekintjük meg.

áDVeNtI 
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 3 nap / 2 éj

Szállás:  
Háromcsillagos, tipikusan osztrák helyi vendégfogadó

Ellátás:  
Bővített kontinentális reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy 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)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:45 Győr, M1 Arrabona pihenő

3 NAP

AuSZTRIA

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 2 éj háromcsillagos osztrák vendégfogadóban, 
bővített kontinentális reggeli, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

ÁDVENT SALZBURGBAN ÉS LINZBEN 3 nap / 2 éj

Időpontok: december 9-11., december 16-18.

Részvételi díj: 36 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 8000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 46 900 Ft/fő

áDVeNtI 
Városlátogatások
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PROGRAM:

1. nap: Talákozás a felszállási helyszíneknél megadott idő-
pontok szerint. Folyamatos utazás Steyr-ig egy pihenővel. 
Steyrben megtekinjük az 1708-ban épült kegytemplomot, a 
Pöttmesser betlehemet, a karácsonyi postahivatalt és termé-
szetesen az ádventi standokat sem hagyjuk ki! Látogatásunk 
a karácsonyfadísz múzeum megtekintésével zárul, majd to-
vábbutazunk az ünnepi díszbe öltözött Salzburgba. Elfoglal-
juk szállásunkat.

2. nap: Reggeli után Oberndorfba utazunk, ahol a Stille Nacht 
(Csendes Éj) kápolnát tekintjük meg és megnézzük a fan-
tasztikus kézműves karácsonyi vásárt is. Ezután Salzburgba 
utazunk, ahol idegenvezetőnkkel megnézzük Salzburg ne-
vezetességeit. Városnézésünk után elvegyülünk a karácsonyi 
vásár forgatagában, majd estére visszatérünk a szállodánkba.

3. nap: Reggeli után Linzbe indulunk. Kb. kétórás városnéző 
séta keretében megtekintjük a város történelmi nevezetessé-
geit. A séta végén szabadidőre is lehetőség van, ebédidőnket 
a linzi ádventi vásárban töltjük. Délután hazaindulunk, érke-
zés a forgalmi és útviszonyoktól függően Budapestre az esti 
órákban.

ÁDVENT SALZBURGBAN ÉS LINZBEN 3 nap / 2 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Össz költség: kb. 20 Euro

áDVeNtI 
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 3 nap / 2 éj

Szállás:  
Háromcsillagos kategóriájú szállodában

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Németország hivatalos fizetőeszköze: Euro

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:45 Győr, M1, Arrabona pihenő

3 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 2 éj szállás modern, háromcsillagosnak megfelelő 
kategóriájú regensburgi szállodában svédasztalos reggelivel, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

ÁDVENT NÜRNBERGBEN ÉS REGENSBURGBAN 3 nap / 2 éj

Időpontok: december 9-11.

Részvételi díj: 44 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 9000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 59 900 Ft/fő

áDVeNtI 
Városlátogatások

NÉmeTORSZÁG
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ÁDVENT NÜRNBERGBEN ÉS REGENSBURGBAN 3 nap / 2 éj

PROGRAM:

1. nap: Találkozás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás két pihenővel Passauig. Passau 
Németország egyik legfontosabb városa. 
Belvárosában találkozik a Duna, az Inn és az Illz. Történelmi sétát 
teszünk a belvárosban. Megnézzük a főteret, a Wittelsbach 
palota,a püspöki palota, a Szent István Dóm épületét és ter-
mészetesen elvegyülünk a passaui karácsonyi vásár forgatagá-
ban is. Ezután továbbutaznk Regensburgba, ahol elfoglaljuk 
szállásunkat. Szállodánk, a Hotel Dream Inn szálloda Regens-
burg elővárosában, Tegernheimben van. A „nemdohányzó” 
szálloda szobái modern bútorokkal berendezettek. Minden 
szobában síkképernyős TV, internet is a vendégek kényelmét 
szolgálja. A szobákhoz saját, zuhanyozós fürdőszoba tartozik, 
melyben hajszárító is a vendégek rendelkezésére áll. A szálloda 
egy modern konferencia szálloda, színvonala háromcsillagos 
kategóriának felel meg. Kétfogásos vacsora (menü) kérhető, 
melyet foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt 
igényelni és fizetni kell. 

2. nap: Reggeli után Nürnbergbe utazunk. Itt városnéző séta 
keretében ismerkedünk meg a főbb nevezetességekkel.
Megtekintjük a német-római császárok várának épületét, az 
Albrecht Dürer házat, a fagerendás házsorokat. Megnézzük 
Nürnberg templomait, Szent Zébald, Miasszonnyuk, Szent 
Lőrinc templomokat. Megnézzük a „nürnbergi mesterdal-
nokok” székházát, a városháza épületét, a történelmi hida-
kat a Pegnitz folyón. Városnézésünk után szabadprogram a 
nürnbergi karácsonyi vásárban. A nürnbergi karácsonyi vásár 
Németország egyik leghíresebb, Európa legnagyobb szabású 
vására. Több mint 400 stand hívogatja a turistákat. Mézeska-
lács, forralt bor, puncs illat száll, sül a nürnbergi hármas kol-
bász. Karácsonyi, történelmi postakocsin utazhatunk, meg-
látogathatjuk a karácsonyi postahivatalt. Karácsonyi progra-
munk után visszautazunk a szállodába.

3. nap: Reggeli után Regensburgban idegenvezetőnkkel város-
néző sétára indulunk. Regensburg városmagja az UNESCO által 
védett. Megnézzük a Szent Péter katedrálist, a kereskedőhá-
zakat, a birodalmi gyűlések színhelyét, sétálunk a történelmi 
tereken és utcákon. A sétánk végén szabadidőre is lehetőség 
van, ebédidőnket a regensburgi karácsonyi vásárban töltjük. 
Kora délután hazaindulunk, folyamatos utazás két pihenővel 
Budapestig. Érkezés Budapestre a forgalomtól és az útviszo-
nyoktól függően az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Összes költség: Kb. 10-12 Euro

áDVeNtI 
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 3 nap / 2 éj

Szállás: Háromcsillagos prágai szállodában

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Csehország hivatalos fizetőeszköze: CZK

Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EUR

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:45 Győr, M1, Arrabona pihenőhely

3 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
Információ: prágai szállodákban a szobákban nincs pohár.
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, Kozel Sörgyár sörkóstoló, 2 éj háromcsillagos prágai 
szállodában svédasztalos reggelivel, idegenforgalmi adó

ÁDVENT PRÁGÁBAN ÉS POZSONYBAN 3 nap / 2 éj

Időpontok: december 2-4.

Részvételi díj: 29 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 4000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 39 900 Ft/fő

áDVeNtI 
Városlátogatások

CSeHORSZÁG

SZLOVÁkIA
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PROGRAM:

1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Velke Popovicébe, ahol megtekintjük a Kozel sörgyárat és ter-
mészetesen sört is kóstolunk. Sörgyárlátogatásunk után folyat-
juk utunkat Prágába. Érkezés a szállodába az esti órákban. Aki 
szeretne, már az érkezés estéjén villamossal be tud menni 
Prága belvárosába az ádventi vásárba.

2. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Prága központjába 
megyünk, az egész napot itt töltjük. Gyalogos városnézés kere-
tében idegenvezetővel megtekintjük Európa talán legszebb 
barokk belvárosának nevezetességeit. Megnézzük a Károly 
hidat, a Hradzsint, az Óratornyot, sétálunk a Vencel téren. Ter-
mészetesen szabadprogramra is lehetőség lesz, elvegyülhe-
tünk az adventi forgatagban. Sétálhatunk az ádventi vásárban, 
nézelődhetünk, vásárolhatunk. Pihenésképpen akár egy han-
gulatos prágai sörözőbe is beülhetünk. Az esti órákban érke-
zünk vissza a szállodába.

3. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk 
Pozsonyban, ahol a város nevezetességeinek megtekintése 
mellett az ádventi vásárt is megtekinthetjük. A karácsonyi 
standoknál forralt bort, sült gesztenyét és sok-sok ínycsiklan-
dozó finomságot kínálnak. Majd folytatjuk utunkat hazáig. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően az esti órákban.

ÁDVENT PRÁGÁBAN ÉS POZSONYBAN 3 nap / 2 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Prága: kb. 400 CZK

áDVeNtI 
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 3 nap / 2 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Lengyelország hivatalos fizetőeszköze:  
Lengyel Zloty - PLN

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

3 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)

Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!

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

ÁDVENT KRAKKÓBAN ÉS ZAKOPANEBAN 3 nap / 2 éj

Időpontok: december 9-11.

Részvételi díj: 29 900 Ft/fő
3. fő pótágyon: 27 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 6000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 39 900 Ft/fő

áDVeNtI 
Városlátogatások

LeNGyeLORSZÁG
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont sze-
rint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Krakkóba a 
késő délutáni órákban. Elfoglaljuk szállásunkat. Aki szeretne, 
már az érkezés napján villamossal bemehet Krakkó történelmi 
óvárosába.

2. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Krakkó belvárosába 
megyünk. Megnézzük a Wawel-székesegyházat és altemp-
lomát, benne a királyi kriptákkal, köztük Báthory István erdé-
lyi fejedelem sírjával. A Wawel megtekintése után városnéző 
sétát teszünk Krakkóban (Jagelló Egyetem, II. János Pál pápa 
ablaka, főtér a Posztócsarnokkal és a Mária-templommal, stb.).  
A városnézést követően szabadprogram, elvegyülhetünk az 
adventi vásári forgatagban, vásárolhatunk, nézelődhetünk. 
Este visszaérkezünk a szállodába.

3. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk 
Zakopane-ban, ahol idegenvezetőnkkel sétálva megismer-
kedünk a várossal és lehetőség nyílik felmenni a Gubalowka 
csúcsra. Sétálhatunk a karácsonyi díszben pompázó Zako-
paneban. Zakopanei látogatásunk után hazaindulunk, érkezés 
Budapestre az esti órákban.

ÁDVENT KRAKKÓBAN ÉS ZAKOPANEBAN 3 nap / 2 éj

Tájékoztató árak: (2015-ös árakat alapul véve)
Wawel királyi sírok: kb. 11 PLN
Krakkó Királyi Palota: kb. 20-40 PLN
Gubalowka: 20 PLN

áDVeNtI 
Városlátogatások
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Utazás: Busszal

Időtartam: 3 nap / 2 éj

Szállás: Háromcsillagos szállodában

Ellátás: Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna - HRK

Szlovénia fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:15 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
08:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:45 Zalakomár, M7 INA kút

3 NAP

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, 2 éj szállás háromcsillagos, belvárosi szállodában 
Zágrábban, svédasztalos reggeli, a grabovnicai másfélmillió lámpással feldíszített karácsonyi csodavilág belépőjegy, zágrábi 
városnézés, visszaúton városnézés Ptujban és Mariborban.

ÁDVENT ZÁGRÁBBAN, MARIBORBAN 3 nap / 2 éj

Időpontok: december 2-4., december 9-11.

Részvételi díj: 34 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 6000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 40 900 Ft/fő

áDVeNtI 
Városlátogatások

HORVÁTORSZÁG

SZLOVÉNIA
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PROGRAM:
1. nap: Találkozás, indulás a felszállási helyszíneknél megadott 
időpontok szerint. Folyamatos utazás két pihenővel Zágrábba. 
Érkezés a délutáni órákban a Zágráb szívében lévő háromcsil-
lagos szállodába. A szálloda ízlésesen berendezett szobáiban 
ingyenes WIFI, SAT TV, klímaberendezés, telefon is a vendégek 
rendelkezésére áll. Minden szoba zuhanyozós fürdőszobával 
rendelkezik, a fürdőszobában törölköző, hajszárító is van.
A szobák elfoglalása után Szabadprogram keretében vehetünk 
részt az ádventi forgatagban. A város főterén és a környező 
tereken, utcákon különféle programok kerülnek megrende-
zésre az ádventi időszakban. A tereken felállított színpadokon 
zenés programokkal szórakoztatják az ádventi forgatagban 
sétálókat. Az ádventi vásárban hangulatos, karácsonyi díszben 
pompázó bódékban kínálják a kézművesek a portékáikat, a 
csillogó-villogó karácsonyi díszeket, ajándéktárgyakat, mézes-
kalácsokat, forralt bort, puncsot és még sok-sok finomságot. 
Mindenképpen nézzük meg a hatalmas ádventi koszorút, 
melyen az ádventi időszakban hetente sorban gyújtják meg 
a gyertyákat. Foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal az indulás 
előtt vacsora befizetésére is lehetőség van. A háromfogásos 
vacsorát a szálloda éttermében fogyasztjuk el, a két vacsora ára 
igen kedvező, 6000 Ft-ért foglalható.
2. nap: Reggeli után helyi idegenvezetővel egy kb. 2,5-3 órás 
városnézésen veszünk részt, melynek során a város neveze-
tességeivel ismerkedünk. Kb. 14:00 órakor autóbuszunkkal 
Grabovnicába indulunk, ahol egy igazi karácsonyi pompában 
tündöklő falusi birtokot látogatunk meg. A Salaj család a hatal-
mas birtokát 2002. óta minden évben karácsonyi csodavilággá 
varázsolja. A birtokot, annak épületeit, fáit, bokrait, kerti tavát 
és mindent, amit szinte el sem tudunk képzelni, karácsonyi 
fényekkel díszítenek fel. Másfélmillió lámpát használnak fel a 
díszítésre. Világító télapó, hóember, jávorszarvas és minden, 
ami a karácsonyhoz köthető, megtalálható a birtokon. Az 
ádventi időszakban még egy betlehemet is építenek. Egy igazi, 
karácsonyi pompában tündöklő mesevilágba csöppen, aki 
idelátogat. A birtokon a turisták részére büfét, souvenirboltot, 
nyilvános WC-ket is kialakítanak. A karácsonyi csodavilágban 
kb. 1,5 órát töltünk, majd autóbuszunkkal visszaindulunk a 
szállodába.
3. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és Szlovéniába indu-
lunk. Először Szlovénia legrégebbi városát Ptuj-t látogatjuk 
meg, majd a második legnagyobb szlovén városban Maribor-
ban sétálunk és tekintjük meg főbb nevezetességeit.
Ptuj és Maribor nevezetességeit sétálva, kívülről tekintjük meg. 
Ezután folyamatos utazás hazáig, érkezés Budapestre az esti 
órákban. 

ÁDVENT ZÁGRÁBBAN, MARIBORBAN 3 nap / 2 éj

áDVeNtI 
Városlátogatások
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áDVeNtI programok

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás két rövid pihenővel Mariazellbe.
Mariazellben az ádventi időszakban szinte egy meseváros fogadja az 
idelátogatókat. Minden a karácsony várásáról szól. Kórusok, zeneka-
rok lépnek fel, a gyönyörűen feldíszített városban mindent beleng a 
mézeskalács, fahéj, puncs és narancs illata. A Fő téren karácsonyi dísz-
ben pompázó kis faházakban árulják a különféle kézműves portéká-
kat, a finom puncsot, fánkot, forralt bort. 

Mariazelli programunk során látogatást teszünk a híres Arzberger 
Likőrüzemben, ahol 33 fajta gyógynövényből állítják elő a gyógyító 
nedűt. Betekintést nyerünk a likőrgyártás folyamataiba és meg is kós-
tolhatjuk az Arzberger féle likőrt.

Mariazell Fő terén állítják fel a világ legnagyobb ádventi koszorúját. 
Itt láthatjuk az egyik ház homlokzatából kialakított ádventi naptárt. 
Érdemes megnézni a mariazelli jászolt is. Minden évben levelet lehet 
feladni a Mariazelli Angyali Postahivatalban. Végigsétálhatunk a Mes-
terek utcáján, ahol megismerhetjük a kézművesség titkait. Aki sze-
retne, meglátogathatja a Pirker mézeskalácssütő üzemet is, a finom 
mézeskalács illata szinte mindenhol érezhető a városban.

Visszaindulás kb. 16:00 órakor, érkezés a forgalmi viszonyoktól függő-
en Budapestre kb. 22:00 órakor

ÁDVENT MARIAZELLBEN
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy 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 26., december 3.,  
december 10., december 17.

Részvételi díj: 8 490 Ft/fő
14 éves korig: 7 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:  
utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, belépő az Arzberger 
likőrüzembe likőrkóstolóval

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Mézeskalács üzem: kb. 5 Euro

1 NAP
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áDVeNtI programok

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
pihenővel Bécsig.

Érkezés Bécs városába a forgalomtól függően a délelőtti órákban. Autóbuszaink Bécsben a 
Mariahilfer Strasse és a Gürtel sarkánál állnak meg. Bécsben szabadprogram van. Sétálhatunk a 
karácsonyi díszben pompázó Mariahilfer Strassén, vásárolgathatunk és elvegyülhetünk a kará-
csonyi forgatagban a bécsi Városháza előtt hagyományosan megrendezésre kerülő gyönyörű 
ádventi vásárban. Ihatunk forralt bort, puncsot, ehetünk különféle finomságokat, sült geszte-
nyét. Eltölthetünk egy kellemes napot Bécsben.

Visszaindulás Bécsből 18:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
22:30-kor

ÁDVENT BÉCSBEN
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

1 NAP

Időpontok:  november 26., december 2., 
december 9.

december 3., december 10., 
december 17.

Részvételi díj: 5 390 Ft/fő 5 890 Ft/fő
14 éves korig 4 890 Ft/fő 5 390 Ft/fő

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

ÁDVENT BÉCSBEN ÉS SCHÖNBRUNNBAN
Utazás: Busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőségek:
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:45 Bp., XI. Etele út 1. (Fehérvári-Etele út sarok)
Időpontok: december 3., december 10., december 17.

Részvételi díj: 5 990 Ft/fő
14 éves korig: 5 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, a buszon csoportkísérővel

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel.
Érkezés Bécs városába a forgalomtól függően a délelőtti órákban. Autóbuszaink Bécsben a 
Mariahilfer Strasse és a Gürtel sarkánál állnak meg. Bécsben szabadprogram keretében sétálha-
tunk a karácsonyi díszben pompázó Mariahilfer Strassén, vásárolgathatunk és elvegyülhetünk 
a karácsonyi forgatagban. Kb. 15:00-kor autóbuszunkkal a Mariahilfer 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. Hagyományos játékokat, gyönyörű kará-
csonyfadíszeket, kézzel készített kerámiákat, gyertyákat vásárolhatunk a kertben felállított 
standoknál. Igazi bécsi specialitásokat is kóstolhatunk, szomjunkat alkoholos és alkoholmen-
tes puncskreációkkal, forralt borral olthatjuk. A Schönbrunni kastély ádventkor is gyönyörű!  
Ha valaki nemcsak a díszkertben megrendezett karácsonyi vásári forgatagban szeretne elve-
gyülni, hanem kulturális programra is vágyik, a helyszínen belépőt vásárolhat a kastélyba (12-
15 Euro) és megtekintheti a kastély szobáit is. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pénztárnál 
hosszú sorok vannak ádvent idején. Csak abban az esetben vásároljanak belépőt, ha a sor vé-
gigállását követően még a kastély megtekintésére is marad idő. 
Visszaindulás a Schönbrunni kastélytól 18:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyok-
tól függően kb. 22:30 órakor.

1 NAP
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PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
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 kölcsö-
nöznek az arra sétálóknak. A téren felállított számtalan fabódénál árusok kínálják portékáikat, 
főként kézműves termékeket. Természetesen a karácsonyi forgatagban nem maradunk éhen, 
mindenféle finomságot árusító bódék sokasága gondoskodik erről. 

Népszerű a mézeskalács, a laska, a forró grog, puncs és a karácsonyi méhsör is a turisták köré-
ben. Aki szeretne idegenvezetővel pozsonyi városnézésen vehet részt.

Visszaindulás Pozsonyból kb. 17:30 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 20:00 órakor.

ÁDVENT POZSONYBAN

ÁDVENT KASSÁN
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:

07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: december 3., december 10., december 17.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, városnézéssel

Utazás: Busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy 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: november 26., december 3., december 10., december 17.

Részvételi díj: 5 690 Ft/fő
14 éves korig: 5 190 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, a buszon csoportkísérővel

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy pihenővel, 
érkezés Kassára a délelőtti órákban. Kassán helyi idegenvezetővel kb. kétórás városnézés kere-
tében ismerkedünk a város nevezetességeivel, elsősorban a Rákóczi Emlékekkel.

A városnézést követően Szabadprogram van. Kassa ádventkor ünnepi díszbe öltözik, ked-
vünkre sétálhatunk, nézelődhetünk a városban.

Visszaindulás 17:30 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00-
22:00 órakor.

1 NAP

1 NAP

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve):
Rodostói Ház és Dóm a Rákóczi Kriptával: Felnőtt: 7 Euro | Nyugdíjas: 5 Euro
70 év feletti nyugdíjasok: 2 Euro

Tájékoztató árak (2015-ös árakat alapul véve): 
Pozsonyi városnézés során felmerülő belépő: kb. 4 Euro

áDVeNtI programok
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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, honlap-
ján közzéteszi az általános utazási és fizetési feltételeiről szóló tájékoztatást, általános 
tájékoztatót, mely az utazási szerződés részét képezi, annak elválaszthatatlan mellék-
lete. 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 nyilvántartásba 
vételével, az előleg befizetésével és ezzel egy időben, az utazási feltételek elfogadásá-
val jön létre. Interneten történő foglalás esetén az utazási feltételek elfogadása meg-
rendelő részéről a megrendelőlap minden rovatának kitöltésével, elküldésével és az 
előleg befizetésével, Ken-Edi Travel részéről a visszaigazolás és mellékleteinek elkül-
désével történik meg.
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 megkezdé-
séig, az utast terhelő kötelezettségek, az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhe-
lik. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, 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 hátolda-
lon 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 tör-
tént 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 árait 

foglalja magában. A részvételi díjak 320 Ft-os Euro árfolyamig és 460 Ft-os üzem-
anyag (gázolaj) árig érvényesek.

2. A KEN-EDI Travel által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor előleget kell fizetni, 
indulás előtt 30 nappal pedig a részvételi díj hátralékát is ki kell egyenlíteni. A befize-
tendő előleg a mindenkori részvételi díj 40%-a. Egynapos utak esetén a teljes összeg 
fizetendő, előlegfizetésre lehetőség nincs. Felhívjuk utasaink szíves figyelmét, hogy 
a hátralék tárgyában külön értesítést nem küldünk. A hátralék befizetésének elmu-
lasztása esetén KEN-EDI Travel a megrendelést törölheti. A hátralék befizetésével 
egyidejűleg esedékes a jelentkezéskor megrendelt kapcsolódó szolgáltatások 
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 időszak 
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 nyilatko-
zatban 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. KEN-EDI Travel meghatározott feltételekhez kötött akciós részvételi díjakat is meg-
hirdethet. Az akciós részvételi díjak csak a meghirdetett feltételek mellett a meghir-
detett akciós időszakban vehetők igénybe. Korábban történt foglalásokra az akciós 
részvételi díjak visszamenőleg nem érvényesíthetők.

6. 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 képvise-
lőjének közlése szerinti pénznemben befizetni.

7. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám-, devizajogszabá-
lyokat, valamint a fogadó ország törvényeit betartani. Ezek elmulasztásából eredő 
költségek és károk az utast terhelik.

8. Az utazáson való részvétel kizárólag a KEN-EDI Travel által kibocsátott, nyomtatott 
részvételi jegy, voucher birtokában lehetséges, mely csak az iroda vagy annak meg-
bízottja beleegyezésével 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 uta-
zás 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 elhárít-
hatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják vagy meghiúsít-
ják, ezért és az utazás, ebből adódóan a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett 
elmaradásáért az iroda felelősséget nem tud vállalni és az ez okból jelentkező több-
letköltségek 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 az út indulását megelőző 8. napig  
a KEN-EDI Travel foglalásonként 500,-Ft kezelési költséget számol fel. Az út indulását 
megelőző 7. naptól kezdődően a módosítás miatti kezelési ktg. egynapos utak ese-
tén 1000 Ft/foglalás, többnapos utak esetén 3000 Ft/foglalás. Az utazási szerződés 
megkötése után az időpont vagy szálláshely módosítás lemondásnak minősül és a 
III/4. pont rendelkezései irányadóak.

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 előtt legkésőbb 
–  61. napon 500 Ft/fő kezelési költség
–  60-35. napon a teljes részvételi díj 10%-a
–  34-22. napon a teljes részvételi díj 25%-a
–  21-8. napon a teljes részvételi díj 50%-a
–  Az utazás napját megelőző 7. naptól kezdve az utazás kezdő napjáig, illetve az 

utazáson való meg nem jelezés esetén:, a teljes részvételi díj 100%-a.
5. Ha az utas vagy közeli hozzátartozója az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek 

hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, akkor a III/4. pont-
ban meghatározott költségeket kell fizetnie.

6. Ha az utas az utazás során viselkedésével oly mértékben zavarja utastársait, hogy 
ezzel utastársainak kellemetlenséget okoz, ennek következményeként az egész 
program zavartalan lebonyolítását akadályozza, vagy az utazáshoz igénybevett 
járművet nem rendeltetésszerűen használja, kárt okozhat vagy kárt okoz, úgy az 
utazásból azonnal hatállyal kizárható. Ilyen esetben utas a hazajutásáról saját maga 
gondoskodik, semmilyen kártérítésre, részvételi díj visszafizetésre nem tarthat 
igényt

7. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsér-
tése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tart-
hat igényt.

8. A lemondási idő alatt azt az időpontot kell érteni, amikor a Megrendelő az utazás 
lefoglalásakor kapott iratait, részvételi jegyét személyesen, e-mailen vagy ajánlott 
levélben az irodába eljuttatja.

9. Lemondás és módosítás ügyében kizárólag az utazási szerződésen 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 elma-
radásáért, amelyeknek ellenértéke az indulást megelőzően nem került befizetésre.

2. Az utas poggyászának őrizetéről saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszál-
lítás vagy megőrzés céljából a KEN-EDI Travel átvette.

3. Az utas - a szerződés hibás teljesítése esetén - kifogásait a helyszínen haladéktala-
nul köteles a KEN-EDI Travel képviselőjének bejelenteni, hogy a felmerült probléma 
mielőbb orvoslása 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 Megrende-
lőt 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 bejelentéséhez 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. Ezek elmu-
lasztása esetén utas semmilyen kártérítésre nem jogosult.

4. A szerződésszegéssel okozott kárt a KEN-EDI Travel köteles megtéríteni. Ken-Edi 
Travel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő káro-
kért 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 helyzet-
ben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően általában elvár-
ható.

5. A KEN-EDI Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatározá-
sából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe valamilyen szolgálta-
tást. vagy utazását saját elhatározásból megszakította. Saját elhatározásból igénybe 
nem vett szolgáltatásra reklamációt KEN-EDI Travel nem fogad el.

6. Az utazás lefoglalásakor befizetett részvételi díjhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatá-
sok elmaradása (utas hibáján kívüli) esetén Ken-Edi Travel utólagosan csak abban 
az esetben téríti vissza azok ellenértékét, ha az utas ezt a tényt a helyszínen lévő 
Ken-Edi Travel képviselővel vagy partnerirodával igazoltatja. A fakultatív programra 
forintban előre befizetett díjat, amennyiben az, kellő számú jelentkező hiányában, 
kedvezőtlen időjárás, természeti viszonyok miatt elmarad, az iroda visszatéríti.

7. A KEN-EDI Travel fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián és régión belüli 
változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való 
felcserélésére, kivételes esetekben (vis major, időjárás, stb.). 

8. A részvételi díjon felül az utasok útlemondási biztosítást és betegség-, baleset-, 
poggyász-biztosítást köthetnek. A feltételek alapja a Biztosítóval kötött mindenkori 
érvényes megállapodás. 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 AEGON Magyar-
ország Általános biztosító Zrt-vel kötötte meg. Kötvényszám: VBB67472/117740-
117742.

10. A KEN-EDI Travel által szervezett utazással kapcsolatos perben a felek alávetik 
magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen utazási szerződés a 2016. január 1. után induló, valamennyi KEN-EDI Travel által 
szervezett társas- és egyéni utazásra érvényes. 
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UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!

2016

I R O DÁ N K : 
Budapest, VI., Teréz körút 3. (Király utcánál)
Nyitva: H–P: 9:30 – 17:30

T E L E FO N S Z Á M :
06 1/278-2156, 06 1/278-2157

O N L I N E  FO G L A L Á S
www.keneditravel.hu

E M A I L
info@keneditravel.hu


