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UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!

2018

Városlátogatások
Kirándulások

Nyaralások
Csobbanások



Szeretettel nyújtjuk át Önöknek 2018. évi katalógusunkat. 
Nagyon igyekeztünk, hogy változatos, színes programokat 
állítsunk össze mind a kirándulások, városlátogatások, 
mind pedig a nyaralások tekintetében.

Elköltözünk, így a 2018-as évben új, nagyobb irodában várjuk Önöket. 
Január 8-tól irodánk új címe: Budapest, VI., Teréz krt. 22. 
AZ IRODA BEJÁRATA AZ ARADI UTCÁBÓL NYÍLIK.
Az iroda mindössze 5 percre (400 m) található régi irodánktól, 
a 4-es, 6-os villamos Oktogon megállójánál. 
(Január 1-7. között zárva tartunk, nyitás január 8-án 09:30-kor)

Sok szeretettel várunk minden kedves utazni vágyót!

TISZTELT TÖRZSUTASAINK ÉS LEENDŐ UTASAINK!

I R O DA:  Budapest, VI. Teréz krt. 22. (Bejárat az Aradi utca felől)

N Y I T VA:  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
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Előfoglalási kedvezmény 2018. jan. 8 – márc. 31-ig

Előfoglalási kedvezmény 2018. április 1–30-ig

Minden 2018. március 1. után induló program alap részvételi díjából előleg 
illetve teljes összeg fizetése esetén is! (egynapos utaknál illetve 30 napon belül 
induló többnapos utaknál teljes összeg fizetendő)

Minden program részvételi díjából előleg illetve teljes összeg fizetése esetén is!
(egynapos utaknál illetve 30 napon belül induló többnapos utaknál teljes 
összeg fizetendő)

2%
Törzsutas kedvezmény egész évben

Mindenkinek, aki 2016-ban vagy 2017-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 AKTUÁLIS 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 eldöntheti, 
hogy az „21. fő ingyenes” csoportkedvezményt választja az 
előfoglalási kedvezmény helyett és speciális fizetési feltéte-
lekkel 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 – ÚTJAINK TÍPUSONKÉNT ABC SORRENDBEN

NON-STOP CSOBBANÁSOK 
Horvátország - BASKA 18.

Horvátország - KRK 20.

Horvátország - OPATIJA 21.

Horvátország - PUNAT 19.

Horvátország - RABAC 22.

Olaszország - BIBIONE 24.

Olaszország - CAORLE 25.

Olaszország - LIGNANO 23.

 

BUSZOS NYARALÓPROGRAMOK 

Albánia – DURRES 10 nap 7 éj 28-29.

Bulgária 9 nap 6 éj 30-31.

Görögország – Kamena Vourla 10 nap 9 éj 70-71.

Horvátország – KRK 6 nap 5 éj 32-33.

Horvátország – MALINSKA 6 nap 5 éj 34-35.

Horvátország – Omisalj 4 nap 3 éj 36-37.

Horvátország – Omisalj 5 nap 4 éj 38-39.

Horvátország – Omisalj 6 nap 5 éj 40-41.

Horvátország – Omisalj 7 nap 6 éj 42-43.

Horvátország – Omisalj 8 nap 7 éj 44-45.

Horvátország – Plitvicei tavak 5 nap 3 éj 46-47.

Horvátország – Plitvicei tavak 6 nap 4 éj 48-49.

Montenegró – IGALO 6 nap 5 éj 52-53.

Montenegró – IGALO 8 nap 7 éj 54-55.

Olaszroszág – Jesolo - Cavallino 6 nap 5 éj 56-57.

Olaszország – Jesolo - Cavallino 8 nap 7 éj 58-59.

Olaszország – Rimini 6 nap 5 éj*** 60-61.

Olaszország – Rimini 8 nap 7 éj – Hotel Petrarca 62-63.

Olaszország – Rimini 8 nap 7 éj – Hotel Losanna 64-65.

Olaszország – Rimini 8 nap 7 éj – Hotel Scarlet 66-67.

Olaszország – Rimini 8 nap 7 éj – Hotel Susy 68-69.

Szlovénia – Portorozs 6 nap 5 éj 50-51.

 

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK 

Bajor kastélyok és a Bajor Alpok 4 nap 3 éj 114-115.

Bajorország gyöngyszemei 4 nap 3 éj 116-117.

Balti körút 10 nap 9 éj 74-75.

Belgrád és a Vajdaság 3 nap 2 éj 162-163.

Benelux körút 7 nap 6 éj 110-111.

Brassó - Drakula kastély - Fogarasi havasok 5 nap 4 éj 96-97.

Cseh várak és kastélyok 4 nap 3 éj 104-105.

Cseh sör- és kul-túra 4 nap 3 éj 106-107.

Csíksomlyói búcsú 94-95.

Dalmát körút Mandarin Ünnep idején 5 nap 4 éj 160-161.

Dél-Erdély és a Vaskapu 4 nap 3 éj 98-99.

Dolomitok legszebb tájai és a Garda tó 5 nap 4 éj 136-137.

Drezda - Lipcse - Szász Svájc - Prága 5 nap 4 éj 118-119.

Erdély gyöngyszemei 5 nap 4 éj 90-91.

Észak-Erdély magyar emlékei 4 nap 3 éj 86-87.

Felvidéki kiskörút 3 nap 2 éj 84-85.

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK 

Firenze - Róma - Velence 6 nap 5 éj 144-145.

Horvát Gasztro-túra 4 nap 3 éj 158-159.

Húsvét az Adrián 4 nap 3 éj 152-153.

Húsvét Prágában 4 nap 3 éj 102-103.

Isztriai körút 4 nap 3 éj 156-157.

Kincses Kolozsvár és a Moldvai kolostorok 5 nap 4 éj 88-89.

Krakkó - Wieliczka - Auschwitz - Zakopane 4 nap 3 éj 76-77.

London - Oxford - Windsor - Stonehenge 8 nap 7éj 112-113.

Magas Tátra - Dunajec - Nedecz vára 3 nap 2 éj 78-79.

Milánó és a tóvidék 5 nap 4 éj 128-129.

Olasz - szlovén kiskörút I. világháborús emlékekkel 4 nap 3 éj 148-149.

Párizs - Versailles - Loire völgye - Strassbourg 7 nap 6 éj 108-109.

Prága - Karlovy Vary - Kutna Hora 4 nap 3 éj 100-101.

Pünkösd az Adrián Plitvicei tavakkal 5 nap 3 éj 154-155.

Róma - Nápoly - Sorrento 8 nap 7 éj 146-147.

Salzburg - Salzkammergut és a Sasfészek 4 nap 3 éj 120-121.

Svájc 6 nap 5 éj 124-125.

Svájc - Torino - Lago Maggiore 5 nap 4 éj 126-127.

Szepesség gazdag városai 3 nap 2 éj 80-81.

Székely Húsvét 5 nap 4 éj 92-93.

Szlovénia kincsei 4 nap 3 éj 150-151.

Tátra legszebb tájai 3 nap 2 éj 82-83.

Tirol és Bolzano varázsa tiroli folklór esttel 4 nap 3 éj 122-123.

Toszkán tájakon 5 nap 4 éj 138-139.

Toszkána és a Cinque Tere 5 nap 4 éj 140-141.

Umbria a Szentek földje 5 nap 4 éj 142-143.

Velencei hétvége 3 nap 2 éj 132-133.

Velencei karnevál 3 nap 2 éj  134-135.

Verona - Padova - Garda tó 4 nap 3 éj 130-131.

 

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - ROMÁNIA 
Arad - Makó 194.

Nagyvárad 195.

Nagyszalonta - Gyula 193.

 

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - SZERBIA 
Szabadka - Nosza - Palics 192.

Szabadkai piac és a belváros 192.

 

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - HORVÁTORSZÁG 
Csáktornya - Varazsd 189.

Mohács - Eszék - Karancs 188.

Zágráb - Marija Bisztrica 189.

 

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - SZLOVÉNIA 
Lendva a Muravidék és a bor központja 190.

Dobronak – az Őrség színesi és ízei 191.
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TARTALOMJEGYZÉK – ÚTJAINK TÍPUSONKÉNT ABC SORRENDBEN

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - AUSZTRIA 
Bécs - Baden 170.

Bécs és a Heindl Csokoládémúzeum 170.

Bécs - Naschmarkt piac 168.

Bécs és a híres templomai 169.

Bécs - Schönbrunn 169.

Doborján - Léka vára-Kőszeg 172.

Eisenstadt - Fertőd 174.

Fraknó vára - Sopron 174.

Kittsee - Pozsony 177.

Klosterneuburg - Kreuzenstein mesevára 167.

Liechtenstein és Burgenland 171.

Mariazell 173.

Melki Apátság és a csodás Wachau 168.

Nagycenk - Fertőrákos - Ruszt 173.

Seegrotte - Heiligenkreuz - Mayerling 172.

Semmeringi élmények 176.

Szombathely - Ják - Güssing 177.

 

EGYNAPOS KIRÁNDULÁS - CSEHORSZÁG 
Morvaországi kastélyok 166.

 

EGYNAPOS SZOMSZÉDOLÁS - FELVIDÉK 
Besztercebánya - Zólyom 184.

Betlér - Rozsnyó - Krasznahorka 181.

Brugenlandi kastélytúra 175.

Dobsina - Rozsnyó 182.

Domica - Aggtelek - Edelény 184.

Érsekújvár - Komarno - Tata 179.

Garammenti kiskörút 185.

Gombaszögi barlang - Rozsnyó - Szinpetri 183.

Gúta - Komarno - Komárom 179.

Hollókő - Alsó Sztregova - Kékkő Vára 187.

Ipolytarnóc - Fülek - Mátraverebély 186.

Kassa - Rákóczi városa 185.

Kistapolcsány - Malonya 180.

Körmöcbánya - Bajmóc 180.

Ochtina - Rozsnyó - Rimaszombat 182.

Pozsony - Dévény Vára 178.

Pozsony - Vöröskő Vára 178.

Szentantal - Selmecbánya - Léva 181.

Szklabonya - Szécsény - Balassagyarmat 187.

Zebegény - Nagybörzsöny - Sahy - Vác 186.

 

EGYNAPOS BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK 
Alcsút - Mór - Majkpuszta 201.

Csorna - Celldömölk - Bakonybél 200.

Debrecen - Hortobágy 209.

Debrecen Virágkarnevál 209.

Diósgyőr - Lillafüred - Bükkszentkereszt 208.

EGYNAPOS BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK 
Duna - Dráva Nemzeti park - Siklós - Harkány - Máriagyűd 197.

Fehérvárcsurgó - Mór - Martonvásár 201.

Gyöngyös - Eger 206.

Győr - Pápa - Ganna 199.

Herend - Tihany - Balatonfüred 205.

Jeli Arborétum - Sárvár 200.

Kalocsa - Hajós 210.

Kecskemét és a puszta 210.

Krisna völgy és Somogyvár 205.

Mohácsi busójárás 204.

Nyíregyháza Állatpark 207.

Ozora - Simontornya - Dég 203.

Ópusztaszer - Szentes - Csongrád 212.

Pannonhalma - Zirc 199.

Parádsasvár - Eger 206.

Pécs és a Zsolnay negyed 204.

Sárospatak - Tokaj 211.

Szarvas - Kenderes 208.

Szeged a paprika és a szalámi városa 212.

Szigetvár - Kaposvár - Szenna 198.

Szombathely és a kámoni arborétum 202.

Tiszadob - Mezőkövesd 213.

Vác-Vácrátót - Gödöllő - Máriabesnyő 213.

Veszprém - Várpalota - Székesfehérvár 203.

Vizsoly - Monok - Szerencs 211.

Zalaegerszeg - Göcseji Falumúzeum 202.

 

VIDÁM-ZENÉS PROGRAMOK 

András napi disznótoros 214.

Márton napi libanap 214.

INFORMÁCIÓS OLDALAK 

Autóbuszok  14-15.
Általános utazási feltételek 215.
Általános tájékoztató 7-13.
Hogyan foglalhat? 6.
Kedvezmények, csoport foglalás 3.

2018 JANUÁR 8-TÓL MÁR ÚJ HELYEN VÁRJUK ÖNÖKET! 
Budapest, VI. Teréz krt. 22. (BEJÁRAT AZ ARADI UTCA FELŐL)

NYITVA: H–P: 9:30–17:30
TELEFONSZÁM: 06 1/278-2156, 06 1/278-2157
ONLINE FOGLALÁS: www.keneditravel.hu

IRODA
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HONLAPUNKON KERESZTÜL ONLINE
WWW.KENEDITRAVEL.HU

Honlapunkon minden programleírás alján található egy gomb 
FOGLALÁS UTASKÉNT ennek segítségével el tudja küldeni fog-
lalását. 
Kinek ajánljuk? Mindazoknak, akik szeretnék otthontól intézni 
foglalásukat, internetkapcsolattal rendelkeznek, rendszeresen 
figyelemmel kísérik e-mailjeiket, PDF formátumú nyomtatványt 
meg tudnak nyitni és a részvételi jegyet ki tudják nyomtatni. 
Lehetséges fizetési mód: átutalás, személyes befizetés, bank-
számlára történő befizetés. Interneten történő foglalás befizetése 
a irodánkban 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 program 
foglalásakor a fizetési határidő a foglalást követő munkanap. 
Határidőre történő befizetés hiányában a foglalás törlődik.
AZ INTERNETES FOGLALÁSRÓL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓT 
HONLAPUNKON FOGLALÁS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSÁK EL.
SÖPRÉS AKCIÓ, TURKÁLÓ ROVAT HONLAPUNKON
Utolsó helyeket, lemondás miatt felszabadult helyeket eseten-
ként „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 
foglalásokra visszamenőleg nem érvényesíthetők.

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI A KEN-EDI TRAVEL ÚTJAIRA?
SZEMÉLYESEN KEN-EDI TRAVEL IRODÁBAN
Budapest, VI. Teréz krt. 22. (Bejárat az Aradi utca felől)

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 minden eset-
ben lehetséges.

Lehetséges fizetési mód: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya,  
KEN-EDI Travel utalvány. SZÉP kártyát csak a kibocsájtó által elő-
írt szabályoknak megfelelően fogadhatunk el fizetőeszközként. 
SZÉP kártyával (szálláshely zseb) csak teljes egészében Magyar-
ország területén belül teljesülő programok, szállások fizethetők. 
Akciós utaknál mindig olvassák el az akciós ár feltételeit, bizonyos 
akciós utak fizetési módhoz kötöttek

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.

www.keneditravel.hu 
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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 tájékozta-
tóban leírtakat is tudomásul veszi. 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
Az irodánk által szervezett programokra való jelentkezés kizáró-
lag utazási szerződés megkötésével lehetséges. Az utazási szer-
ződés szerződő felek egyező, közös akaratával jön létre. Utazási 
szerződés megkötésére egyik fél sem kötelezhető. Utazási szer-
ződés aláírása történhet: személyes foglalás esetén a szerződés 
aláírásával, internetes foglalás esetén a megrendelő lapon lévő 
ikon kipipálásával, az e-mailen küldött visszaigazolás és mellék-
leteinek elfogadásával, illetve a részvételi díj befizetésével. Az 
utazási szerződéshez Megrendelő nevére, értesítési címére tele-
fonszámára, illetve a vele együtt utazók útiokmányban szereplő 
teljes nevére és életkorhoz kötött kedvezmény igénybevétele, 
illetve bizonyos szolgáltatások, szállodák foglalása esetén az 
utasok pontos születési dátumára van szükség. Ezek hiányában 
utazási szerződés nem köthető. FONTOS! A Magyarország hatá-
rát átlépő programoknál (függetlenül attól, hogy egynapos vagy 
többnapos útról van szó) mobiltelefonszám nélkül nem tudunk 
megrendelést elfogadni, tekintettel arra, hogy nem tudjuk elérni 
külföldön utasunkat, ha esetleg késik, nem találjuk. A Megren-
delő adataiban történő változásról kérjük, értesítsék irodánkat, 
mert ennek elmaradása esetén – amennyiben szükség esetén 
el kell érnünk Megrendelőt és ez nem sikerül – irodánkat sem-
milyen felelősség nem terheli. Kiskorú személy megrendelésre, 
utazási szerződés aláírására nem jogosult.
Megkötött utazási szerződéssel kapcsolatban bármilyen módo-
sítást kizárólag az utazási szerződésen szereplő Megrendelő, 
vagy írásos meghatalmazottja intézhet. A foglalással kapcsolat-
ban bármilyen információt csak a Megrendelő részére adunk ki. 
Módosítás, lemondás irodai nyitvatartási időben lehetséges. 
Amennyiben szállodai elhelyezést is érintő lemondás törté-
nik, melynek következtében a foglaláson szereplő létszám és a 
hozzá kapcsolódó szobatípus is megváltozik, nem biztos, hogy 
az újonnan kialakult szobatípust biztosítani tudjuk. Ilyen eset-
ben csak az adott szoba teljes lemondása oldható meg. 

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 irodánk 
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 időtar-
tama alatt, az akció leírásában meghatározott feltételek szerint 
érvényes. Az akciós időszakon kívül történt foglalásokra nem 
érvényesíthető.

ÚTIOKMÁNYOK, VÁMSZABÁLYOK
Azoknál a programoknál, melyek átlépik Magyarország hatá-
rát, mindenütt jelezzük, hogy magyar állampolgároknak 

(életkortól függetlenül, gyermekeknek is!) az utazáshoz milyen 
útiokmányra van szükségük. Kérjük, indulás előtt ellenőrizzék, 
hogy az utazáshoz szükséges érvényes útiokmány (útlevél, 
személyi igazolvány) birtokukban van-e. Az utazáshoz eredeti 
útiokmányra van szükség, színes fénymásolat nem megfelelő. 
Az útiokmányokat csak rendőri, határőrizeti szervek ellenőriz-
hetik, cégünk alkalmazottai útiokmányt nem kérhetnek az 
utazáson részt vevőktől, de indulás előtt az autóbuszon felhív-
ják a figyelmet arra, hogy mindenki ellenőrizze mégegyszer 
útiokmánya érvényességét. Azon utasunk, akit érvénytelen 
útiokmány miatt a határon autóbuszunkról leszállítanak, saját 
maga gondoskodik hazautazásáról, költségeit saját maga vál-
lalja, részvételi díj visszatérítésre nem jogosult.
Kérjük, tartsák be az adott országokra vonatkozó vámszabá-
lyokat. A vámszabályok megszegése esetén az adminisztráció 
miatt az autóbusz többórás várakozásra is kényszerülhet.
Ilyen esetben irodánk felelősséget nem tud vállalni, a megbírsá-
golt személy helyett a büntetést nem fizeti ki.

RÉSZVÉTELI JEGY
AZ UTAZÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL KIZÁRÓLAG A KEN-EDI TRAVEL 
ÁLTAL KIÁLLÍTOTT NYOMTATOTT RÉSZVÉTELI JEGGYEL LEHET-
SÉGES. Irodában történt foglalásnál a részvételi jegyet nyom-
tatva kiadjuk, internetes foglalás esetén a teljes összeg kiegyen-
lítését 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 MÁS SZEMÉLYEKRE ÁT NEM RUHÁZHATÓ. Kérjük, foko-
zottan figyeljenek a részvételi jegy meglétére. Részvételi jegy 
nélkül az utazáson való részvétel nem lehetséges. FONTOS! Az 
autóbusz előre kiállított utaslistáján szereplő neveknek egyez-
niük kell a buszon utazók, azaz a részvételi jegyen szereplő uta-
sok neveivel. Amennyiben valaki a részvételi jegy hiánya miatt, 
vagy amiatt, hogy nem ő szerepel a részvételi jegyen, nem tud 
elutazni, részvételi díj visszafizetésre nem tarthat igényt, kárté-
rítésre 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 ren-
delkezik biztosítással. Irodánkban, illetve honlapunkon az Online 
Biztosítás menüpontban betegség-baleset-poggyászbiztosítás 
és útlemondási biztosítás is köthető, munkatársaink szívesen 
segítenek a legmegfelelőbb biztosítás kiválasztásában. Biztosí-
tási káresemény esetén a biztosítónál csak és kizárólag a Biztosí-
tott járhat el. Amennyiben az út során Biztosított igénybe kívánja 
venni a Biztosító segítségét, a Biztosítóval való megállapodás-
ban, kötvényben leírtak szerint 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 dönthetők, 
az ülések hátoldalának alján lábtartó található. Busztípustól 
függően az ülések egymástól széthúzhatók vagy már elve szét-
húzott állapotnak megfelelő távolságra vannak egymástól. Egy-
napos utak esetén az ülések egymástól nem minden esetben 
húzhatók el és nincs minden esetben az ülések hátoldalának 
alján lábtartó. Az ablakok osztása busztípusonként változó, erre 
vonatkozóan igényt nem tudunk elfogadni.
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
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 min-
den ülése egyforma, függetlenül attól, hogy az autóbusz ele-
jén, közepén vagy végén található. Az ülések egymástól való 
távolsága autóbusztípusonként eltérő lehet. Az ülések közötti 
távolságot nem irodánk vagy az autóbusz üzemeltetője, 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 rendeltetésszerűen használni. 
Az autóbuszok nem emeletesek. A WC-vel felszerelt buszok 
WC-je környezetvédelmi és higiéniai okok miatt nem hasz-
nálható. Az utazás során filmvetítés nincs. Autóbuszainkon a 
dohányzás nem megengedett. Az utastérbe szúró-, vágószer-
szám, olyan eszköz, mely sérülést okozhat nem vihető fel, ott 
nem használható.
Javasoljuk, hogy saját kényelmük érdekében az autóbuszra az 
utastérbe csak annyi csomagot vigyenek fel, amely az ülés alatt, 
illetve a kalaptartóban elfér. Az autóbusz folyosóján csomagot 
elhelyezni a balesetveszély miatt nem megengedett. Az autó-
buszok csomagterébe az út során nem használatos csomagok 
elhelyezhetők. Az autóbuszok csomagterében személyenként 
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 cso-
magterébe. Természetesen mindig megkérdezik, hogy a cso-
magot átadó utasunk hol száll majd le, mivel útközben, illetve 
az út során lévő leszállási helyszíneken nincs lehetőség a teljes 
csomagtér újra ki- és bepakolására. A csomagokat az autóbusz-
vezetők nem névreszólóan, tételesen veszik át, a csomagok 
állapotát ellenőrizni nem áll módjukban. Érkezéskor a csomago-
kat folyamatosan pakolják ki a csomagtérből, nincs lehetőség 
annak ellenőrzésére, hogy az adott csomagot valóban a jogos 
tulajdonosa viszi el vagy sem. Megkérünk mindenkit, hogy saját 
csomagját kérje el az autóbuszvezetőtől.
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. Az 
autóbuszokon lévő biztonsági öv használata az autóbuszon 
utazók számára nem kötelező, mindenki saját felelőssége, hogy 
használ-e biztonsági övet vagy sem.
Autóbuszos programjainkon (beleértve a belföldi és a külföldi 
járatokat is) minimum 120 cm magas gyermek vehet részt.

ÚTVONALAK, HATÁROK, VEZETÉSI IDŐK
Irodánk autóbuszos nyaralásokat, körutazásokat, városlátogatá-
sokat, kirándulásokat, csobbanásokat szervez. Ezek nem menet-
rendszerinti járatok, a kiindulási országon és a célországon kívül 
az autóbuszra felszállni, a csoporthoz csatlakozni nem lehet. 
Azok az utasok jogosultak az egész út során az autóbuszon való 
utazásra, akik a kiindulási országban az autóbusszal elindultak, 
ezáltal az utaslistán szerepelnek.
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 
utazási 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 vehet-
nek fel és tehetnek le utasokat. Ezeken a helyszíneken kívül fel- 
és leszállás szerződésszegésnek minősül, ebből adódóan nem 
lehetséges, ezért ezt ne kérjék 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 időpontok 
előtt sorban megérkeznek. Idegenvezetőink mindaddig nem 
kezdhetik meg a beszállítást, amíg minden autóbusz a számára 
kijelölt végleges helyre be nem állt. Az autóbuszokra a beszál-
lítást legkésőbb a találkozási időpontban megkezdjük. Az autó-
buszokra történő felszállás az autóbusz közepén lévő ajtónál 
lehetséges az idegenvezetőnél történő bejelentkezés után. Az 
autóbusz első ajtaján felszállítás nincs. Tisztelettel kérjük Önö-
ket, szíveskedjenek a TALÁLKOZÁSI IDŐPONTRA az autóbusz-
hoz megérkezni, mert az autóbuszok az indulási időpontban 
ELINDULNAK. 
Csoportjainkat a kirándulások során előre meghatározott idő-
pontokra jelentjük be, így amennyiben utasunk nem érkezik 
meg a megadott időpontban a megadott helyszínre, és ügyeleti 
telefonszámunkon jelzi, hogy késik, úgy az indulási időponthoz 
képest maximum 5 percet tudunk várni, majd az autóbusz 
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elindul. Függetlenül attól, hogy a késés milyen okból történik. 
Amennyiben a hiányzó utas ügyeleti telefonszámunkon nem 
jelzi, hogy késni fog, úgy az autóbusz nem vár, az indulási idő-
pontban pontosan elindul. Fent felsorolt esetekben az utazás-
ról lemaradt utas részvételi díj visszafizetésre nem tarthat igényt. 
Az esetlegesen a visszaindulási helyszínen maradt utas a hazaju-
tásáról saját maga gondoskodik, költségeit viseli.
Kérjük, hogy programjaink során is figyeljenek az idegenvezető 
által megadott találkozási időpontokra. Az idegenvezető, mint 
az utazási iroda képviselője meghatározza a találkozási helyet 
és időpontot, ez mint szerződéses kötelezettség, vonatkozik 
az utasra. Ha az utas saját hibájából lemarad a csoporttól, mert 
nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időpontban, akkor az 
idegenvezető nem köteles várakozni, joggal feltételezheti, hogy 
az utas a saját akaratából nem jelent meg, különösen akkor, ha 
az utas nem hívta az ügyeleti telefonszámot. Nem tudunk késő 
utasra várni, mivel nem szeretnénk a pontosan érkező utasain-
kat megváratni és kitenni annak, hogy esetleg a várakozás miatt 
a következő programról elkéssenek. Amennyiben valaki úgy 
érzi, hogy nem tud visszatalálni a megadott találkozási hely-
színre, időben jelezze ügyeleti telefonszámunkon, hogy segí-
teni tudjunk. 
Idegenvezetőink nem adják meg saját mobilszámukat uta-
sainknak, hiszen előfordulhat, hogy éppen idegenvezetést, 
városnézést tartanak és telefonjuk kikapcsolt állapotban van. 
Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem hagyhatják 
félbe a városnézését és hagyhatják ott a csoportot, mert valaki 
esetleg eltévedt. Emiatt a részvételi jegyen lévő ügyeleti tele-
fonszámunkon várjuk segítség kérés esetén utasaink hívását. 
Munkatársaink szívesen segítenek, azonnal intézkednek. Kér-
jük, hogyha valaki eltéved, hívja ügyeleti telefonszámunkat és 
mondja meg az utca, tér, stb nevét, ahol éppen áll. Így könnyen 
tudnak munkatársaink segíteni. Indulás előtt a mobil szolgálta-
tónál érdemes rákérdezni, hogy a mobil szolgáltatás külföldön 
működik-e. Kérjük, hogy foglaláskor minden esetben adjanak 
meg mobiltelefonszámot, melyen a program során szükség sze-
rint keresni tudjuk Önöket. Fontos, hogy a mobiltelefon bekap-
csolt, működőképes állapotban legyen az út során.

PIHENŐK AZ UTAZÁS SORÁN
Autóbuszaink non-stop külföldi utak, csobbanójáratok esetén 
3-4 óránként tartanak kb. 30-45 perces pihenőket. A pihenők 
hosszának meghatározásakor az autóbuszvezetők részére előírt 
kötelező pihenőidőre is tekintettel vagyunk. A pihenőket min-
dig olyan helyeken tartjuk, ahol WC, mosdó áll utasaink rendel-
kezésére. A WC használatért bel- és külföldön egyaránt a leg-
több helyen fizetni kell az adott ország hivatalos fizetőeszközé-
vel. Azoknál a programoknál, melyek több országon keresztül is 
áthaladnak, érdemes minden érintett ország pénznemét vinni.
Egynapos autóbuszos kirándulások esetén, amennyiben az egy-
huzamban buszon töltött idő a 2 órát meghaladja, igény szerint 
egy kb. 20 perces pihenőt tartunk az út során oda- és visszaúton 
egyaránt.
A pihenő az autóbuszon dolgozó személyzetre (idegenveze-
tőre és autóbuszvezetőre) is vonatkozik. Amikor a személyzet 
a buszról leszáll, a buszt bezárja, a buszon senki nem tartóz-
kodhat, mindenkinek le kell szállnia az autóbuszról. Ugyanez 
vonatkozik arra az esetre is, amikor a csoport megérkezik egy 
adott helyszínre és a busz beáll a parkolóba. Ebben az esetben 
is kérjük az autóbuszt elhagyni, mert az autóbuszvezető nem 
tartózkodik folyamatosan a parkolási idő teljes időtartama alatt 
az autóbuszban.

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 sze-
repel. Bármilyen intézkedés csak ügyeletünkön keresztül tör-
ténhet. 
Kérjük, hogy az ügyeleti telefonszámot indokolt esetben, eset-
legesen felmerült probléma esetén azonnal hívják, szívesen 
segítünk.
Az ügyeleti telefonszámon helyfoglalás, általános utazási irodai 
tájékoztatás, talált tárgy információ nincs, ezen a számon utazá-
son részt vevő hozzátartozót nem tudnak elérni.

IDEGENVEZETŐ, CSOPORTKÍSÉRŐ
Azoknál a programoknál, melyeket idegenvezetővel hirdetünk, 
idegenvezető utazik a csoporttal. Egy autóbuszon egy idegen-
vezető utazik, függetlenül a csoport létszámától.
Ahol külön jelöltük, az utazás során Önökkel utazó idegenveze-
tőn kívül helyi idegenvezetőt is biztosítunk. Vannak olyan neve-
zetességek – belföldön és külföldön egyaránt – melyek csak 
helyi vezetéssel látogathatók. A helyi vezetés – nevezetességtől 
függően történhet: helyi idegenvezetővel, audioguide-dal, papír 
alapú információs anyaggal. Kérjük, hogyha valakit nem érdekel 
a helyi vezetés, ne beszélgessen a vezetés közben, mert zavar-
hatja az idegenvezetőt és azokat is, akik szívesen hallgatják, amit 
a helyi vezető mond. A helyi vezető végig fogja mondani mind-
azt, amit az adott nevezetességről fontosnak és érdekesnek tart.
Azoknál a programoknál, melyeket csoportkísérővel hirdetünk, 
idegenvezetés nincs. A csoportkísérő az oda-visszaút során az 
autóbuszon teljesít szolgálatot. Feladata az utazással kapcsola-
tos tudnivalók ismertetése, adminisztráció elvégzése, pihenők 
után valamint oda- és visszainduláskor a létszám ellenőrzése, 
szükség esetén intézkedés. Napközben nem tartózkodik a cso-
porttal.
A társasutazásokon való részvétel is feltételez némi önállóságot. 
Programjaink során a szabadprogram időtartamát mindenkinek 
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. Idegen-
vezetőink tapasztaltak, ismerik a programjainkat, pontosan 
tudják, hogy mikor kell elindulni ahhoz, hogy mindenhová idő-
ben odaérjenek és a programok zavartalanul lebonyolódjanak. 
Gyakran előfordul, hogy egy adott útra egyszerre több busz is 
indul. Nem szabad elvárni, hogy minden idegenvezető szó sze-
rint, percre pontosan ugyanazt mondja el, hiszen minden ide-
genvezető a saját személyiségét is beleadja az általa előadot-
takba, saját maga alakítja ki az idegenvezetés menetét.
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Minden idegenvezetőnk tudása legjavát adja, így minden busz 
összes utasa színvonalas idegenvezetésben részesül. 

BELÉPŐK, FOTÓZÁS
A részvételi díjak a program során esetlegesen felmerülő belé-
pőjegyek költségét NEM tartalmazzák. A nevezetességek meg-
látogatása NEM KÖTELEZŐ. Külföldön, a helyszínen vásáro-
landó belépőjegyek ára az adott ország hivatalos fizető-
eszközeként 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, ahol csak az adott ország 
nyugdíjasai érvényesíthetnek nyugdíjas kedvezményt. Csopor-
tos 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. Amennyiben a belépőjegyárakban 
változás történik, honlapunkon az adott programnál jelezzük. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jegypénztáraknál kiírt belépő-
jegyárak nem minden esetben egyeznek meg a csoportokra 
vonatkozó belépőjegyárakkal, hiszen csoportok esetén a leg-
többször vezetési, foglalási díjat is fizetnünk kell. A neveze-
tességek, látnivalók üzemeltetői a gyorsabb ügyintézés miatt 
csoportok esetén kérik, hogy az idegenvezető gyűjtse össze 
utasainktól a belépőjegyek díját és egyben fizesse ki a pénztár-
nál. Ezt idegenvezetőink – ha utasaink megbízzák - megteszik, 
de a pénz átadására nem kötelezünk senkit. Külön, egyénileg 
is megvásárolható a belépőjegy, ha valaki nem kíván a cso-
porthoz, az esetleges vezetéshez csatlakozni. Idegenvezető-
ink a belépőjegyekről, esetlegesen templomokban fizetendő 
adományokról számlát nem kérnek, elszámolást utasaink felé 
nem készítenek. Ezzel kapcsolatban reklamációt nem tudunk 
elfogadni. Amennyiben valaki nem bízik meg az idegenveze-
tőben, számlát, elszámolást kér minden egyes belépőről, ado-
mányról, kérjük, intézze önállóan a belépőjegy vásárlását, mely 
külföldön minimális helyi nyelvtudással könnyedén megold-
ható. 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 belépőjegy 
vásárlásra nincs lehetőség, ezeknél a programoknál igény ese-
tén irodánkban kell a belépőjegy költségét Forintban befizetni. 
Amennyiben valaki nem jön el egy adott útra és belépőjegyet, 
fakultatív kirándulást fizetett be foglaláskor, a belépőjegy vagy 
fakultatív kirándulás árának visszatérítésére nem tarthat igényt. 
A nevezetességek jelentős részében a fényképezés nem meg-
engedett, vagy külön fotójegy megvásárlásához kötött. Meg-
kérünk mindenkit, hogy ahol nem lehet, vagy ha nem vásárol-
tak fotójegyet, ne fotózzanak. A nevezetességek 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 fényképezőgépé-
ből, 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 megfontolás-
ból) az adott nevezetesség egy részét, vagy akár a nevezetesség 
teljes egészét a látogatók elől elzárja. Előfordulhat, hogy egy 
adott nevezetesség egy éppen aktuális rendezvény (futóver-
seny, kerékpáros verseny stb.) következtében kialakult útlezárás 
miatt nem közelíthető meg. Amennyiben egy adott nevezetes-
ség szezon közben véglegesen vagy időszakosan bezár, úgy iro-
dánk az emiatt meghiúsuló programot egyéb más programra 
cserélheti, erről értesítést nem küld. Esetleges étterem bezárás, 
felújítási munkák miatt az étteremváltoztatás (és ebből adó-
dóan a menüsor változtatás) jogát fenntartjuk.
Fent leírt esetekben irodánkat felelősség nem terheli, ezzel kap-
csolatban 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 közle-
kedni – 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 álla-
potát, képes-e a kiválasztott programon problémamentesen 
végigmenni. Amennyiben mozgássérült, mozgásában
korlátozott utasnak foglal a Megrendelő, kérjük, ezt foglaláskor 
jelezze, mivel a szállodák nem akadálymentesítettek és vannak 
olyan programok, melyeknél a külső körülmények, helyi viszo-
nyok nem teszik lehetővé, hogy a program mozgássérült utas 
számára teljes egészében megvalósítható legyen. Nem jó, ha az 
induláskor szembesülünk azzal, hogy mozgássérült utas utazik 
a programon, mert akkor már nem tudunk intézkedni, esetleg 
másik utat javasolni. Munkatársaink szívesen segítenek minden-
kinek a számára legmegfelelőbb program kiválasztásában.

ELLÁTÁS
Programjaink részvételi díjai a leírásban meghatározott ellátást 
tartalmazzák. Többnapos utaknál egy szobán belül egyféle ellá-
tás választható.
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 tájékoztató 
jellegűek. A legtöbb kirándulásnál úgy állítottuk össze a főéte-
leket, hogy legyen közte húsmentes étel. A vegetáriánus főétel 
igényt foglaláskor előre jelezni kell. Ezt külön jelöljük az adott 
programnál. Itt csak abban az esetben tudjuk a vegetáriánus 
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menüt biztosítani, ha ezt foglaláskor külön jelezték és a részvé-
teli 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 csoportunk 
részére tartanak fenn. Négyfős asztalokhoz négyen, hatfős asz-
talokhoz hatan stb. foglaljanak helyet. Az asztalokhoz történő 
leülést, kérjük, önállóan oldják meg. A többfős társaságoknak 
javasoljuk, hogy ne utoljára menjenek be az étterembe, mert 
nem biztos, hogy együtt tudnak majd ülni. Ne várják idegenve-
zetőnk segítségét, hogy másokat átültessenek. A szállodákban 
a csoportok részére általában külön terítenek. Ez nem diszkrimi-
náció, ez egy jó bevált szokás. Az étkezések időpontját mindig a 
szállodák határozzák meg, ebbe irodánknak beleszólása nincs. 
Vidám-zenés programjainknál (libanap, disznótoros) a nagy lét-
szám miatt az asztaloknál névreszóló táblákkal jelöljük, ki hol 
foglaljon helyet. Kollégáink a helyszínen segítenek mindenki-
nek, hogy melyik asztalnál találja meg a nevét. Az egy fogla-
láson szereplő utasokat természetesen egy asztalhoz ültetjük. 
Amennyiben nem egy foglaláson vannak, de egy asztalnál sze-
retnének korábban foglalt ismerőseikkel ülni, úgy kérjük, fogla-
láskor ezt feltétlenül jelezzék, mert a helyszínen asztalbeosztást 
módosítani már nem tudunk.

A programoknál megjelölt ellátás italfogyasztást nem tartalmaz 
(kivéve, ahol ezt külön jelöljük). Az italt mindenki a helyszínen a 
felszolgálónál rendeli és fizeti az adott ország hivatalos pénzne-
mében. Az éttermekben nem tesznek az asztalokra kancsóban 
csapvizet. Bizonyára látják kedves vendégeink, hogy az ebédet 
tartalmazó részvételi díjaink is igen kedvezőek. Köszönhető ez 
annak, hogy az éttermek igyekeznek számunkra eladható ára-
kat adni, mivel tudják, sok utast viszünk az adott étterembe 
és utasaink mindig fogyasztanak az ebédhez valamilyen italt. 
Amennyiben valaki csapvizet kíván fogyasztani, úgy az étter-
mek felszolgálási díjat számítanak fel. Azoknál a programoknál, 
ahol fakultatív étkezési lehetőséget hirdetünk, azon vendége-
inknek, akik nem kértek étkezést, az étkezés időtartama alatt 
szabadprogram van. Számukra ebben az időben külön progra-
mot nem szervezünk. 

Néhány tudnivaló a programoknál megjelölt ellátásokkal kap-
csolatban:
Kontinentális reggeli – személyenként 2 db péksütemény, vaj, 
dzsem vagy méz.
Bővített kontinentális reggeli – személyenként 2 db péksütemény, 
vaj, dzsem vagy méz, két szelet sajt és két szelet felvágott.
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. 
Ultra all inclusive ellátás – az all inclusive ellátás szállodánként 
változó, különféle szolgáltatásokkal kibővítve.
All inclusive light ellátás – korlátlan étel- és italfogyasztás az étke-
zések időtartama alatt, az all inclusive ellátásban szereplő italo-
kat a szálloda határozza meg.
Svédasztalos étkezés esetén a legtöbb étteremben, szállodában 

nem a vendégek, hanem a svédasztalnál álló felszolgálók sze-
dik a vendégek tányérjára a kiválasztott ételeket, ezáltal az éte-
lek kiszolgálása gördülékenyebbé, kulturáltabbá válik. Fontos 
tudni, hogy a svédasztalos étkezés nem jelent teljesen korlátlan 
fogyasztást és a svédasztal folyamatos újratöltését. A svédasz-
tal egy ún. felszolgálási forma. A szállodák a svédasztalra kitett 
ételmennyiséget az utaslétszámnak megfelelően határozzák 
meg, többféle ételből lehet választani, el lehet dönteni, ki mit 
szeretne fogyasztani. A kitett ételek választéka – akár reggeliről, 
akár vacsoráról van szó – nem változik minden nap. Csak rajtunk 
múlik, mennyire tesszük változatossá saját étkezésünket. Ha 
valaki minden nap minden egyes ételből eszik, annak étkezése 
egyhangú lesz. Érdemes minden nap más-más ételt választani a 
kitett ételek közül. 
A svédasztalos étkezés nem jelenti azt, hogy az összes kitett 
ételfajtából mindenki korlátlanul fogyaszthat. Kérjük, hogy erre 
legyenek tekintettel, hiszen ha az étkezés kezdőidőpontjára 
megérkező utasok minden ételből megpakolják tányérjukat, 
nem jut majd a később érkezőknek. Ilyen esetben reklamációt 
nem tudunk elfogadni. Az olaszországi szállodákban egyre gya-
koribb, hogy svédasztalos reggelinél a vajakat, dzsemeket, pék-
süteményeket, müzliket, italokat stb. svédasztalos rendszerben 
teszik ki, szabadon szedhetők, de a felvágottakat, sajtokat fel-
szolgálják, melyből lehet még kérni a felszolgáló személyzettől. 
Az olaszországi szállodákban – szállodai besorolástól függetle-
nül – egyre gyakrabban adnak az étkezésekhez műanyag poha-
rat. Ez a benne lévő ital élvezeti értékét nem befolyásolja, nem 
fogják üvegpohárra cserélni. Szállodákban, éttermekben higi-
éniai okokból gyakran használnak letörölhető vagy eldobható 
asztalterítőt. 
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 magunkat annak a kellemetlen-
ségnek, hogy az étterem kijáratánál kinyittatják a bevitt tás-
kát, szatyrot. Amennyiben az étteremből történő étel kihozása 
miatt a szálloda az utas felé szankciót alkalmaz (pl. szolgálta-
tás igénybevételének korlátozása, kihozott étel kifizettetése), 
ezért irodánkat felelősség nem terheli, a következményeket 
utas vállalja.

A többnapos városlátogatásoknál, körutazásoknál – ahol az alap 
részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz – lehetőség van vacsora 
befizetésére. A vacsora igénylése nem kötelező, ezt lehetőség-
ként biztosítjuk utasaink számára az éttermi áraknál kedvezőbb 
áron. A vacsora adagok menü adagok, a csoport részére készül-
nek, nem választhatók. Az ételeket a szállodák szakácsai készítik 
a helyi szokások szerint. Sem az adagok méretére, sem az éte-
lek ízesítésére, választékosságára irodánknak nincs ráhatása. 
A felszolgált ételek mennyiségére, ízére illetve a választékra 
vonatkozóan reklamációt nem tudunk elfogadni. Akinek egyéni 
igénye, elképzelése van a vacsorát illetően, akár adaggal, akár 
ízesítéssel, alapanyagokkal kapcsolatban, annak nem javasoljuk 
a csoportos étkezést. 

Előfordul, hogy egy szállodában, étteremben más csoportok 
is étkeznek velünk egy időben. Ne hasonlítgassuk az általunk 
kapott szolgáltatást, ellátást a másik csoportok által kapott szol-
gáltatással, ellátással, mert elképzelhető, hogy másik csoport 
más szolgáltatásra, ellátásra fizetett be. Mi csoportjaink azokat 
a szolgáltatásokat, ellátást kapják, melyre befizettek.
Amikor külföldre utazunk, nemcsak az adott ország kultúrájával, 
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szokásaival hanem gasztronómiájával is megismerkedünk. (Pl. 
Olaszországban előételként tészta ételt esznek, nem a leves a 
jellemző.) A szállodákban, éttermekben európai ételekkel talál-
kozhatunk, de az ételeket az adott nemzet konyhájának szoká-
sai szerint készítik el. A különféle országok szállodáinak ellátá-
sát ne hasonlítsuk össze, mert még azonos szállodakategórián 
belül is különbözőek lehetnek.
Külföldön nem valószínű, hogy magyaros ételekkel fogunk talál-
kozni. 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. Irodánknak nincs jog-
alapja arra, hogy az adott ország szálloda szövetsége által kiadott 
szállodai besorolást megváltoztassa. Amennyiben valaki nem 
ért egyet egy szálloda besorolásával, ne irodánknak, hanem az 
adott ország szállodaszövetségének jelezze, bizonyára szívesen 
fogadják az építő jellegű javaslatokat. Az nem lehet reklamáció 
alapja, hogy valaki nem ért egyet a szállodai besorolással. A 
szállodai szobák felszereltségét a nyaralásoknál az adott prog-
ramoknál jelöljük. A szobák felszereltségénél mindig azt írjuk le, 
ami a szobában van. Amit a felszereltségnél nem szerepeltetünk, 
az nincs a szobában. (Pl. ha a felszereltségnél hűtő nem szerepel, 
akkor a szobában hűtő nincs.). A körutazásoknál, városlátogatá-
soknál a szobákban a létszámnak megfelelő ágy, komód vagy 
szekrény, TV, zuhanyozós fürdőszoba az alapfelszereltség, töröl-
közőt adnak. WI-FI nem minden szállodában alapfelszereltség, 
vannak szállodák, ahol a WI-FI használatért fizetni kell. A 4 eme-
letes 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 szállo-
dában van. A pótágy általában egy heverőnél valamivel kisebb 
méretű kihúzható fotelágy. Főként a mediterrán országokban 
– szálloda kategóriától függetlenül – a szobákban gyakori a 
kőpadló, az ágyak kerete fém, ezen található a matrac. Az egy-
ágyas szobák mérete a kétágyas szobákhoz viszonyítva kisebb, 
fekvése általában kedvezőtlenebb, előfordul, hogy másik épület 
falára néz. Az egyágyas szobák magasabb ára nem azt jelenti, 
hogy magasabb színvonalú szolgáltatást nyújt, hanem azt, 
hogy nem kell a szobán senkivel osztozni, az egyágyas szobá-
ban egy fő kerül elhelyezésre. A szállodai szobák mérete – még 
ugyanazon szállodán belül sem mindig azonos, hiszen az épület 
adottságaiból következően méretbeli különbségek lehetnek. A 
szállodai szobák alvásra, pihenésre alkalmasak, egyéb szabad-
idős tevékenység végzésére nem. A szobák (különösen Olasz-
országban, Franciaországban, Görögországban) viszonylag 
kisméretűek. A szállodai szobák méret különbségei miatt sem 
a szállodák, sem irodánk nem tud reklamációt elfogadni. Kérjük, 
ne töltsék egymás szobáinak méregetésével, összehasonlításá-
val nyaralásuk, pihenésük idejét.
Katalógusunkban a szállodai szobákról szerepeltetünk képet/
képeket. A szállodák összes szobájának fényképét sem a kataló-
gusban, sem a honlapunkon nem tudjuk megjelentetni. A szál-
lodák szobáinak bútorzata, a kárpitok, textilek színe szobánként 
változó lehet. A szállodák antiallergén ágyneműt nem tudnak 
biztosítani.
A mediterrán országokban a fürdőszobákban nem mindenütt 
van zuhanytálca. Zuhanyozáskor a zuhanyzó kövezett padlóján 
kialakított összefolyón folyik le a víz.
A szállodákban a számukra kötelezően előírt fertőtlenítőt is 

tartalmazó mosószerrel mosnak. Ne várjuk az otthon megszo-
kott öblítőillatot a textiliákon.
Figyeljünk a szállodai szobákban, fürdőszobákban elhelyezett 
kiírásokra. Vannak szállodák, ahol környezetvédelmi okokból a 
törölközőt csak akkor cserélik, ha azt a földre ledobjuk.
Fontos tudni, hogy a szállodák csak a széfben elhelyezett érté-
kekért vállalnak felelősséget.
Szállodától függően a széfek a szobákban vagy a szálloda 
recepcióján találhatók, a széfbérlést egyénileg a recepción 
lehet intézni.
A szállásváltoztatás jogát – minimum azonos kategórián és 
régión belül – fenntartjuk, erről értesítést nem küldünk, a válto-
zást honlapunkon szerepeltetjük.
Autóbuszaink a szállodákat a buszok részére kijelölt szabad 
parkolóhelyek függvényében tudják megközelíteni. A buszok 
részére nem a recepció előtt jelölnek ki parkolóhelyet, így szál-
lodától függően a recepciótól 100-400 méterre tudnak a buszok 
megállni. Innen kell utasainknak a csomagokkal a recepcióhoz 
sétálni. A szállodák a csomagokért személyzetet nem külde-
nek, mindenkinek saját magának kell a csomagját a szállodáig 
elvinni, illetve onnan a buszhoz visszahozni. Csomagoláskor 
érdemes ezt figyelembe venni.
A szállodákban nemcsak a mi utasainkat szállásolják el. Ne vár-
juk el, hogy minden szállodában csak mi legyünk és a szálloda 
személyzete csak hozzánk alkalmazkodjon, hiszen mások is lak-
nak a szállodában.
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 magu-
kat, van, amikor késő estig. Ez bizony néha zenével, zajjal jár. 
A tapasztalat az, hogy vendégeink ezen nem bosszankodnak 
- miért is tennék - hanem ők is jól érzik magukat. A szállodák 
környékén napközben építkezések is folyhatnak, mely eseten-
ként zajjal is járhat. 
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 szobafogla-
lási rendszerébe. Ezt követően az útiokmány a recepción vissza-
kérhető. Amennyiben valaki nem akarja útiokmányát a recep-
ción leadni, úgy azután kapja meg szobakulcsát, miután a többi, 
útiokmányát leadó utas bejelentkezését elintézték. 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 felelősség sem a szállodát, 
sem irodánkat nem terheli.

TÁRSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Egyedül utazó kedves utasaink társítását kétágyas 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 utazási 
szerződés megkötéséhez szükséges adatokat kérjük. A társított 
utasok adatait egymásnak adatvédelmi szabályzatunk értelmé-
ben nem adjuk ki. Azzal kapcsolatban, hogy a társított utasok 
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esetlegesen nem jönnek ki jól egymással, sajnos nem tudunk 
felelősséget vállalni, de az sem a mi érdemünk, bár nagy örö-
münkre 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. 
Csobbanójárataink leírásánál a 2017-es év árai alapján a várható 
napágy bérlési, esetleges zuhanyozási költségeket tájékoztatá-
sul megadjuk Önöknek. A napágyak napi bérlési díjait a bérbe-
adó cégek, vállalkozók határozzák meg, emelik illetve csökken-
tik a szezon, valamint a turisták mennyiségének megfelelően. 
Ebbe irodánknak beleszólása nincs. 
A csobbanójáratok visszaindulási időpontjai fix-ek. Rossz idő 
esetén sem tudunk előbb visszaindulni, mivel az autóbuszveze-
tőknek az előírt pihenőidőt biztosítani kell. Abban az esetben, 
ha egy csobbanójárat több csobbanó helyszínt (üdülőterületet) 
is érint, úgy visszainduláskor a forgalmi helyzetből adódóan a 2., 
3. stb. helyszínen az autóbusz részéről esetleges késés előfordul-
hat. Ilyen esetben kérjük, legyenek türelemmel, csoportkísérőnk 
a foglaláskor megadott mobilszámokon értesíti a várakozó uta-
sokat. Célszerű foglaláskor olyan mobilszámot megadni, amelyet 
az utazók az út során bekapcsolt állapotban magukkal visznek.

TENGERPART
A tengerpart szállodáktól való távolságát minden programunk-
nál tájékoztató jelleggel megadjuk. A tengertől való távolság 
és a választott strandtól való távolság nem minden esetben 
azonos. Természetesen több úton is megközelíthető minden 
tengerpart, mindenki saját maga választja ki a számára legmeg-
felelőbb útvonalat. Homokos tengerpartoknál a nagyon meleg 
nyári időszakokban, amikor eső, szél nincs, előfordulhat, hogy a 
víz partközeli része algásodik. Emiatt irodánk nem hibáztatható, 
ezzel kapcsolatban 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.

TISZTELETTEL KÉRJÜK, MEGKÖSZÖNJÜK
Autóbuszunk személyzete is azon dolgozik, hogy minden a leg-
jobban sikerüljön és Önök jól érezzék magukat. Udvariasan, kul-
turáltan viselkednek, beszélnek Utasainkkal. Köszönjük a nevük-
ben is, ha mindenki így viszonyul hozzájuk.
Sajnos az utóbbi időben az a tapasztalat, hogy vannak, akik nem 

tudják otthon hagyni problémáikat, ebből adódóan utazásuk 
során nem tudják jól érezni magukat, agresszíven, kiabálva pró-
bálnak mindent kérdezni, intézni.
Tisztelettel megkérünk mindenkit, aki utazásra fizet be, próbálja 
meg jól érezni magát, hagyja otthon esetleges gondjait. Aki ezt 
nem tudja megtenni, inkább ne induljon társasutazásra, hiszen 
nemcsak saját maga, de utastársai utazását, nyaralását, de még 
az idegenvezető munkáját is tönkreteheti. A részvételi jegy uta-
zásra, a befizetett szolgáltatások igénybevételére jogosít, de az 
iroda munkatársaival, idegenvezetőivel, autóbuszvezetőivel, a 
szállodák és éttermek alkalmazottaival való kiabálásra, agresz-
szív viselkedésre nem. 
Higgyék el, a „kérem” és „legyenszíves” szavakkal sokkal több 
mindent el lehet érni. Megértésüket köszönjük.

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 legelégedetteb-
bek 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 program során érin-
tett országok pénznemeiből. Az éttermekben, múzeumokban 
általában egy, max. két WC van.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK, FÓRUMOK, 
KAPCSOLATTARTÁS
Közösségi oldalakon keresztül küldött üzenetben foglalással 
kapcsolatos semmilyen ügyintézés nem lehetséges, a különféle 
fórumokon, közösségi oldalakon beérkezett kérdéseket, véle-
ményeket nem tudjuk figyelemmel kísérni, ezekre nem tudunk 
válaszolni.
Kérdés, kérés, vélemény nyilvánítás ügyében keressenek min-
ket irodánkban, telefonon, vagy e-mailen. Kérjük, bármilyen 
formában veszi fel velünk a kapcsolatot, minden esetben adja 
meg nevét.

TALÁLT TÁRGYAK
Kérjük Önöket, hogy leszálláskor ügyeljenek csomagjaikra, 
tárgyaikra, ne maradjanak az autóbuszon. Az esetlegesen az 
autóbuszon maradt tárgyakért irodánk felelősséget nem vállal, 
de természetesen rákérdezünk, hogy a buszon felejtett tárgyat 
megtalálták-e és értesítjük utasunkat. 
A megtalált tárgyat a tárgy tulajdonosának kell az autóbusz 
telephelyéről elszállítania. Az autóbuszok telephelye nem min-
den esetben budapesti helyszín.
Az esetlegesen irodánkban leadott talált tárgyakat maximum  
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 szeretné 
az utazás során jól érezni magát. Irodánk munkatársai is azon 
dolgoznak, hogy minden jól sikerüljön a program során és uta-
saink élményekben gazdagon térjenek haza az általuk válasz-
tott utazásról.
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MILYEN AUTÓBUSZOKKAL 
UTAZTATJUK ÖNÖKET?
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FOGLALÁSKOR KIVÁLASZTHATJA ÜLŐHELYÉT, 
MI EZÉRT SEMMILYEN FELÁRAT NEM KÉRÜNK.
MINÉL ELŐBB FOGLAL – ANNÁL TÖBB 
ÜLŐHELYBŐL VÁLASZTHAT.
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18-25. oldal

CSOBBANÓJÁRATOK 

AZ ADRIÁRA
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Időpontok: június 22-24., július 27-29., augusztus 17-19., 
augusztus 31-szeptember 2.

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

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
23:00 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 
szigetre, mely a világ egyik leghosszabb betonhídja. Autóbu-
szunkról 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 (2017-es árakat alapul véve):
Átöltözési lehetőség: ingyenes
1 db napágy: 30 HRK / nap
Zuhany: 1-2 HRK / alkalom
WC: 2 HRK / alkalom

CSOBBANÓJÁRATOK AZ ADRIÁRA

www.keneditravel.hu 

18



Tájékoztató árak (2017-es 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
23:00 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 tengerparton 
végigsétálva gyümölcsárusok, üzletek, finom friss pékárut kí-
náló pékségek, éttermek, bárok sorakoznak. Nehéz megállni a 
vásárlást. A partszakasz közepén egy kis csúszdapark is találha-
tó. 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: augusztus 3-5., augusztus 17-19.

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

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna – HRK

Felszállási lehetőségek:
21:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
22:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
23:00 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. Napfürdőzés 
után behúzódhatunk a tengerpart mögötti, gyönyörű fákkal 
övezett területre, ahol hűsölhetünk a nagy nyári melegben.

Mindenképpen érdemes besétálni Krk városába (kb. 10 perc 
séta). A város megőrizte középkorias jellegét. Mindenütt üz-
letek, éttermek várják az idelátogatókat. Este kivilágított stan-
dok sokaságánál kínálják a helyi kézművesek portékáikat.  
Hihetetlen hangulat van!

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

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

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség: ingyenes
1 db napágy: 25-30 HRK/nap
Zuhany: 1 HRK/ alkalom
WC: 2 HRK / alkalom

Időpontok: július 6-8., augusztus 3-5.,  
augusztus 24-26.

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

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna – HRK

Felszállási lehetőségek:
21:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
22:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
23:00 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 (2017-es 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: július 13-15., augusztus 10-12.

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

Horvátország hivatalos fizetőeszköze:  
Horvát Kuna – HRK

Felszállási lehetőségek:
21:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
22:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
23:00 Székesfehérvár, M7 Shell kút
23:45 M7 Balatonlellei pihenő

RABAC - Az Isztria oázisa

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

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

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

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

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

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Napágy: 25 HRK / db / nap
Napernyő: 25 HRK / nap
WC: ingyenes
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes

Időpont: július 13-15., augusztus 10-12.

Részvételi díj: 14 900 Ft/fő
14 éves korig 13 900 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
22:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
23:30 M7 Balatonlellei pihenő

LIGNANO - A népszerű olaszországi üdülőparadicsom

PROGRAM:
1. nap indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás, két-három 30-45 perces pihenővel. 
Tervezett érkezés Lignanoba másnap a kora délelőtti órákban. 
Autóbuszunkról a tengerparttól kb. 300-400 méterre szállunk le.

Lignano nagyon szép üdülőparadicsom, az egyik legkedvel-
tebb turista célpont Olaszországban, Udine megyében. 
Tengerpartja hosszan elnyúló, homokos. A víz lassan mélyül, 
így gyermekek, úszni nem tudók számára is kiváló választás. 

Lignanoban is, ahogy a népszerű olaszországi tengerparti 
nyaralóhelyeken, éttermek, kávézók, üzletek hívogatják a 
turistákat és csábítják el egy finom cappuccinora, pizzára, 
fagylaltra.

2. nap visszaindulás Lignanoból 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 (2017-es árakat alapul véve)
Átöltözési lehetőség: ingyenes
Két napágy egy napernyővel: kb. 18-20 Euro / nap 
WC: kb. 1-2 Euro/alkalom
Zuhanyozás: tengerparti zuhanyozás ingyenes

Időpontok: július 20-22., augusztus 19-21.

Részvételi díj: 16 900 Ft/fő
14 éves korig 15 900 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:
21:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
21:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
22:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
23:30 M7 Balatonlellei pihenő

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 (2017-es 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: június 29-július 1., július 20-22.,  
augusztus 19-21., augusztus 31-szeptember 2.

Részvételi díj: 16 900 Ft/fő
14 éves korig 15 900 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:
20:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
21:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
22:00 Székesfehérvár, M7 Shell kút
23:00 M7 Balatonlellei pihenő
23:45 M7 Zalakomár, INA kút

CAORLE - Az olasz tengerpart gyöngyszeme

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. Au-
tóbuszunkról 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 vendége-
iket. 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 (2017-es 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: július 27-29., augusztus 24-26.

Részvételi díj: 17 500 Ft/fő
14 éves korig 16 500 Ft/fő

OLASZORSZÁG
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Utazás: Busszal
Időtartam: 10 nap / 9 éj
Tranzitszállás Szerbiában oda-vissza:  
háromcsillagos szálloda
Szállás Durresben: háromcsillagos szálloda, Hotel Vila Verde 
Beach, standard szobák 
Szobák felszereltsége Durresben: létszámnak megfelelő 
ágy, szekrény, zuhanyzós fürdőszoba WC-vel, bidével, TV, 
minibár, légkondicionálás, ingyenes WI-FI
Ellátás: svédasztalos reggeli
Csapvíz fogyasztása nem javasolt.
Utazáshoz szükséges: a beutazás napjától számított 
legalább 3 hónapig érvényes útlevél vagy plasztik kártyás 
személyi igazolvány
Amennyiben kiskorú gyermek nem a szüleivel utazik, 
javasoljuk, hogy a szülőktől angol nyelvű hozzájáruló 
nyilatkozatot vigyen magával a gyermek kísérője.
Szerbia hivatalos fizetőeszköze: RSD
Albánia hivatalos fizetőeszköze: Albán LEK, de sok helyen 
EURO-t is elfogadnak.
Felszállási lehetőségek:
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
09:00  Kecskemét, Dunaföldvári út, Auchan parkoló  

(áruház főbejárata előtt)

ALBÁNIA - DURRES 10 nap / 9 éj

NYARALÁS

ALBÁNIA

10 NAP

Időpontok: július 6-15., júius 27-augusztus 5., augusztus 17-26.
augusztus 24-szeptember 2.

Részvételi díj: 104 900 Ft/fő
3. fő pótágyon: (Durresben a 2+1 ágyas szobában dupla ágy + 
különálló normál ágy van, a tranzitszálláson a pótágy kinyitható 
fotelágy)

103 500 Ft/fő

3., 4. fő pótágyon: (2+2 ágyas szobában duplaágy + emeletes ágy) 103 500 Ft/fő
Kétágyas, kétlégterű suite felár: (hálószoba+nappali) 7 éj 4200 Ft/fő
Vacsora felár: (háromfogásos menü, 9 alkalom) 23 400 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 160 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. 
(Társítás kétágyas szobában)
2+2 ágyas szoba csak Durresben foglalható. A 2+2 ágyas 
szobát foglaló utasaink a tranzitszálláson 2 db kétágyas szobá-
ban kerülnek elhelyezésre. Kétlégterű suite a tranzitszálláson 
nem kérhető.
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda–vissza,  
idegenvezetővel, 1-1 éj oda-vissza Szerbiában és 7 éj Albániá-
ban/Durresben háromcsillagos szállodában, svédasztalos reg-
gelivel.
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PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Érkezés az esti órákban a szerbiai szálláshelyünkre. 
2. nap: Reggeli után indulás Albániába, Durresbe. Szállodánk, 
a háromcsillagos Hotel Vila Verde Beach szinte közvetlenül a 
tengerparton fekszik, a szálloda udvarán átsétálva kb. 1 perc 
alatt már a tengerparton lehetünk. A szálloda kertjében gyer-
mek játszótér is található. A szállodában étterem, pizzéria, bár 
is működik, lift van, WI-FI ingyenes.
A szállodában kétágyas, 2+1 ágyas és 2+2 ágyas és kétlégerű 
„suite” szobák is foglalhatók. Ha a 2+1 ágyas szobák elfogynak, 
a három fős foglalásokat 2+2 ágyas szobába foglaljuk a készlet 
erejéig.
3. nap: Szabadprogram
4. nap: Szabadprogram.
Fakultatív kirándulás keretében meglátogatjuk Berat város-
kát, melyet Enver Hodzsa múzeumvárossá nyilvánított és az 
UNESCO világörökségi listájára is felkerült. Ezt követően
Ardenica-ban egy középkori, ma is működő ortodox kolos-
tort keresünk fel. A délutánt Apolloniában az ókori Illyria 
jelentős városában töltjük. A várost kereskedelme tette nagy-
gyá, Apollón isten egyik kultuszhelye, kulturális központ volt.
Este érkezünk vissza a szállodába. 
A fakultatív kirándulás részvételi díja 2500 Ft/fő. A prog-
ram foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal az út indulása 
előtt igényelendő és fizetendő. Helyszíni befizetésre nincs 
lehetőség.
5. nap: Szabadprogram
6. nap: Szabadprogram.
Fakultatív kirándulás keretében Kruja várához utazunk, mely 
az albán nép egyik nemzeti szimbóluma, Szkander bég szü-
lőhelye és hadiszállása. A városka történeti emlékei a szinte 
teljes hosszában bejárható középkori várfalmaradványok és a 
XX. sz-ban felújított citadella, valamit a XIX. sz-i szűk sikátoros 
bazár. Utunk következő állomása Tirana. Megtekintjük a fővá-
ros legfőbb látnivalóit, melyek a főtér körül összpontosulnak. 
(Nemzeti Múzeum, Opera, Ethem Bej-mecset és Óratorony). 
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.
A fakultatív kirándulás részvételi díja: 2500 Ft/fő. A prog-
ram foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal az út indulása 
előtt igényelendő és fizetendő. Helyszíni befizetésre nincs 
lehetőség
7. nap: Szabadprogram
8. nap: Szabadprogram
9. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben Albánia legna-
gyobb északi városába, Shkoderbe utazunk, ahol a Székesegy-
házat, a Püspöki palotát, a várhegy aljában elterülő XVIII. sz-i 
bazárt, az Ólom mecsetet valamint Rozafa várát tekintjük meg. 
A vár felépítéséhez a magyar Kőműves Kelemen balladájával 
rokon legenda kötődik. A három kőműves fivérnek be kellett 
falaznia a legkisebb fiú feleségét, hogy amit nappal felépíte-
nek, éjszaka ne omoljon le. Városi sétánk után folytatjuk utun-
kat, érkezés az esti órákban szerbiai szálláshelyünkre.
10. nap: Reggeli után hazaindulás, érkezés Budapestre az esti 
órákban.

ALBÁNIA - DURRES 10 nap / 9 éj ALBÁNIA - DURRES 10 nap / 9 éj

NYARALÁS

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
A program össz. belépőjegy ktg-e (fakultatív programok belépőivel 
együtt): kb. 4500 LEK (30 Euro)
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
9 nap / 6 éj

Szállás: négycsillagos, medencés szálloda (Hotel HELIOS SPA)

Szobák felszereltsége: ágy, szekrény, zuhanyzós fürdőszoba, 
TV, telefon, légkondicionálás, erkély, minibár (térítés 
ellenében) 

Ellátás Aranyhomokon: ULTRA ALL INCLUSIVE

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes 
plasztik kártyás személyi igazolvány

Bulgária hivatalos fizetőeszköze: Bolgár Leva (BGN) 
Az útközbeni WC használati díjra apró EURO-t is célszerű vinni.

Felszállási lehetőségek:
15:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
17:00  Kecskemét, Dunaföldvári út, Auchan parkoló  

(áruház főbejárata előtt)
18:00 Szeged, Rókusi körút, TESCO parkoló

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, idegenvezetővel, 6 éj szállás Aranyhomokon négycsillagos SPA 
szállodában ULTRA ALL INCLUSIVE ellátással, idegenforgalmi adó.

Időpontok: június 23-július 1.
augusztus 25-szeptember 2. augusztus 4-12.

Részvételi díj: 99 900 Ft/fő 111 900 Ft/fő
Gyermek 12 éves korig  
2+1 ágyas szobában 3. ágyon 34 900 Ft/fő 49 900 Ft/fő

Gyermek 12 éves korig  
egy felnőttel kétágyas szobában 69 900 Ft/fő 89 900 Ft/fő

12 éves kor felett  
(2+1 ágyas szobában 3. ágyon) 95 900 Ft/fő 114 900 Ft/fő

Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 129 900 Ft/fő 149 900 Ft/fő

BULGÁRIA 9 nap / 6 éj

NYARALÁS
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás Románián keresztül rövid pihe-
nőkkel.

2. nap: Érkezés a délutáni órákban Aranyhomokra a négycsil-
lagos Hotel HELIOS SPA szállodába. Az ellátás vacsorával kez-
dődik. A négycsillagos szálloda két kültéri és egy beltéri me-
dencével rendelkezik. Strandtól való távolsága kb. 350 méter.  
A szálloda, vendégei kényelme érdekében, kis „mini vonatokat” 
közlekedtet a strandra, ha valaki nem szeretné ezt a 350 métert 
lesétálni, ezekkel a kis dottókkal is mehet strandolni. A szálloda 
ULTRA ALL INCLUSIVE ellátást nyújt naponta 10:00-23:00 óra 
között. Ennek keretében a vendégek az alábbi szolgáltatásokat 
vehetik DÍJMENTESEN igénybe: bolgár és nemzetközi ételek-
ből álló bőséges, svédasztalos étkezés (reggeli, ebéd, vacsora), 
étkezések között snack-ek, falatkák, rágcsálni valók, korlátlan 
italfogyasztás (kávé, tea, tej, víz, szóda, gyümölcslé, kóla, tonic, 
csapolt sör, helyi vörös és fehér bor, röviditalok – vodka, gin, 
rum, whiskey, brandy), naponta egy 1,5 literes üveg víz a szo-
bákban, minden nap animációs programok, esti szórakoztató 
műsorok pl. (bolgár est, karaoke, bingo, élőzene stb., gyer-
mek disco, football, kosárlaba, röplabda pálya, tennis, darts, 
szauna használat, pezsgőfürdő, medence használat ingyenes 
napágyakkal (matrac nélkül), gyermek játszótér, minivonat a 
strandra, a strandon (Nirvana Beach) szobánként egy napernyő 
és két matrac nélküli napágy, WI-FI a közös helyiségekben.
A szállodában Aphrodite Beauty Spa és Egészségcenterrel is 
működik, ennek szolgáltatásai (külöfnéle masszázsok, gyógy-
kezelések, wellness szolgáltatások, szolárium) térítés ellené-
ben vehetők igénybe.
A szálloda az Aquapolic Aqaparktól kb. 50 méterre található.

3. nap: Szabadproram

4. nap: Szabadprogram.
Félnapos fakultatív kirándulás Várnába, idegenvezetőnkkel sé-
tálva tekintjük meg a város nevezetességeit. 
A fakultatív program részvételi díja 1000 Ft/fő. A kirándu-
lást foglaláskor, de legkésőbb az út indulása előtt 30 nap-
pal kérjük igényelni és befizetni. Helyszíni fizetésre nincs 
lehetőség.

5. nap: Szabadprogram

6. nap: Szabadprogram
Félnapos fakultatív kirándulás Balcsikba, ahol idegenvezetőnk-
kel sétálva ismerkedünk a várossal. A kirándulás részvételi 
díja 2000 Ft/fő. A programot foglaláskor, de legkésőbb 30 
nappal indulás előtt kérjük igényelni és befizetni. Helyszíni 
befizetésre nincs lehetőség.

7. nap: Szabadprogram

8. nap: Reggeli után elhagyjuk szobáinkat, délelőtt szabad-
program, ebéd, majd ebéd után hazaindulunk. Folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel.

9. nap: Érkezés Budapestre a reggeli-kora délelőtti órákban.

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
A fakultatív kirándulás során a nevezetességeket kívülről tekintjük meg, be-
lépőjegy ktg. a progarmban nincs.

BULGÁRIA 9 nap / 6 éj

NYARALÁS
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap / 5 éj

Szállás:  
Háromcsillagos tengerparti szálloda, standard szobák

Szobák felszereltsége:  
légkondicionálás, széf (bérelhető), hűtőszekrény, telefon, 
létszámnak megfelelő ágy, beépített szekrény, TV asztal, 
zuhanyozós fürdőszoba (törölközőt, szappant, tusfürdőt 
adnak), hajszárító.

Ellátás: Svédasztalos félpanzió

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 Zalakomár, M7 INA kút

KRK-SZIGET - KRK 6 nap / 5 éj

HORVÁTORSZÁG

6 NAP

Időpontok: július 3-8.

Részvételi díj: 124 900 Ft/fő
Gyermek 12 éves korig (2 fővel egy szobában pótágyon)
A szobák csak gyermek részére pótágyazhatók. 104 900 Ft/fő
Erkélyes szoba felár (5 éj)
(2+1 ágyas szoba foglalás és társítás esetén nem választható) 6000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 154 900 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, medencés 
szállodában svédasztalos félpanzióval, idegenforgalmi adó, 
visszaúton rijekai városnézés.

NYARALÁS
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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, Krk városába kb. 15:00-16:00 órakor. Az autóbusz a szálloda 
recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 0-100 méterre tud megállni. 
Szállás elfoglalása. Szálláshelyünk a háromcsillagos, Hotel Drazica parkra néző, stan-
dard szobáiban lesz. A tengerparti szállodában felnőtt és gyermekmedence, csúszda, 
animációs programok (pl. vizi aerobic), gyermek programok (mini disco), szolgálják 
vendégeink kényelmét és gondoskodik szórakoztatásukról a nyaralás időtartama 
alatt. A szállodában bár, souvenir shop is vendégeink rendelkezésére áll. A szállodától 
kb. 10 perc sétával KRK város óváros központjába érünk, este érdemes besétálni. Érke-
zés után szabad program, 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 hajókirándulás részvételi díja: 4900 Ft/fő, 12 éves korig: 2500 Ft/fő. A KI-
RÁNDULÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB 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 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: 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.

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

NYARALÁS

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
1 db napágy a medencénél és a tengerparton is: 25 HRK / nap
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap / 5 éj

Szállás:  
Négycsillagos tengerparti szálloda, standard szobák

Szobák felszereltsége:  
légkondicionálás, minibár, telefon, hajszárító, létszámnak 
megfelelő ágy, beépített szekrény, TV

Ellátás: Svédasztalos félpanzió, italfogyasztással

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 Zalakomár, M7 INA kút

KRK-SZIGET- MALINSKA 6 nap / 5 éj

HORVÁTORSZÁG

6 NAP

Időpontok: július 3-8., augusztus 25-30.

Részvételi díj standard szobában: 125 900 Ft/fő
Gyermek 9 éves korig egy felnőttel egy szobában 95 900 Ft/fő
Gyermek 9 éves korig 2 fővel egy szobában pótágyon
(pótágy: kinyitható fotelágy) 70 900 Ft/fő
3. fő 9 éves kor felett 2 fővel egy szobában pótágyon
(pótágy: kinyitható fotelágy) 115 900 Ft/fő

Erkélyes szoba felár (5 éj) 5000 Ft/fő
Tengerre néző erkélyes szoba felár (5 éj): 10 0000 Ft/fő
Társítást nem vállaló: egy fő egyedül egy szobában
(erkélyes, tengerre néző erkélyes szoba felár nem választható) 155 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. 
(Társítás kétágyas szobában, erkélyes, tengerre néző erkélyes 
szoba felár nem választható)
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 négycsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval az étkezéseknél korlátlan italfogyasztással, 
idegenforgalmi adó, visszaúton rijekai városnézés. 

NYARALÁS

ÚJ!
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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 időtarta-
mától függően Krk-szigetre, Malinska városába kb. 15:00-16:00 órakor. Az autóbusz a 
szálloda recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 0-100 méterre tud 
megállni.
Szállásunk Malinska legkedveltebb részén, a tengerparttól kb. 30 méterre lévő, négy-
csillagos, wellnessrészleggel is rendelkező, gyönyörű Hotel Malin-ban lesz. A szobák 
légkondicionáltak, TV-vel, telefonnal, minibárral (fogyasztás térítés ellenében) felsze-
reltek. Széf bérelhető, a szálloda wellness részlege nyitvatartási időben, térítés ellené-
ben használható. Az étkezések a szálloda éttermében vannak, az étkezések időtartama 
alatt korlátlan italfogyasztással. (vacsoránál helyi italok, általában sör, bor, víz, üdítő)

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 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. 

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: 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.

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

NYARALÁS

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
1 db napágy: 30 HRK / nap

www.keneditravel.hu 

35



Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
4 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, 
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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 Zalakomár, M7 INA kút

KRK-SZIGET - OMISALJ 4 nap / 3 éj

NYARALÁS

HORVÁTORSZÁG

4 NAP

Időpontok: június 14-17., szeptember 8-11.

Részvételi díj: 44 900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig, 
3. vagy 4. fő külön ágy nélkül 19 900 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 40 900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 59 900 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, 3 éj szállás kétcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, idegenforgalmi adó, visszaúton Krk városlátogatás szabadprogrammal.

ÚJ!
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a forgalmi 
viszonyoktól és a határátlépés időtartamától függően Krk-
szigetre, Omisaljba kb. 15:00-16:00 órakor. Az autóbusz a szál-
loda recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 
200-400 méterre tud megállni. Szállás elfoglalása. Szálláshe-
lyünk egy három épületből álló szállodakomplexum kétcsilla-
gos épületeiben (Marina/Primorka) lesz. A szállodakomplexum 
a betonos-köves tengerparttól kb. 50 méterre helyezkedik el.  
A szálloda a part adottságaiból adódóan gyönyörű panorá-
májú helyen fekszik, a tengerpartot a kertből lesétálva köze-
líthetjük meg. Érkezés után szabad program, majd vacsora a 
szálloda főépületének éttermében.

2. nap: Szabadprogram.

3. nap: Szabadprogram. 

4. nap: Reggeli után, 09:30-kor elhagyjuk a szállodát és Krk 
városába megyünk. 2 órás szabadprogram, séta idegenveze-
tőnkkel Krk városában, majd búcsút veszünk Krk-szigettől és 
hazaindulunk. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól, 
határon való várakozástól függően kb. 21.00 órakor.

KRK-SZIGET - OMISALJ 4 nap / 3 éj KRK-SZIGET - OMISALJ 4 nap / 3 éj

NYARALÁS

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
1 db napágy: 25 HRK / nap
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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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 Zalakomár, M7 INA kút

KRK-SZIGET - OMISALJ 5 nap / 4 éj

NYARALÁS

HORVÁTORSZÁG

5 NAP

Időpontok: június 23-27., szeptember 4-8. július 31-augusztus 4., 
augusztus 15-19., augusztus 18-22. 

Részvételi díj: 54 900 Ft/fő 67 900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 24 900 Ft/fő 37 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 39 900 Ft/fő 52 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 39 900 Ft/fő 52 900 Ft/fő

14 éves kor felett 
(3. ágyon) 51 900 Ft/fő 64 900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 74 900 Ft/fő 89 900 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 Krk városlátogatás szabadprogrammal.
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a forgalmi 
viszonyoktól és a határátlépés időtartamától függően Krk-
szigetre, Omisaljba kb. 15:00-16:00 órakor. Az autóbusz a szál-
loda recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől függően kb. 
200-400 méterre tud megállni. Szállás elfoglalása. Szálláshe-
lyünk egy három épületből álló szállodakomplexum kétcsilla-
gos 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 szabad program, 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 
BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI. 

4. nap: Szabadprogram

5. nap: Reggeli után, 09:30-kor elhagyjuk a szállodát 
és Krk városába megyünk. 2 órás szabadprogram, séta 
idegenvezetőnkkel Krk városában, majd búcsút veszünk  
Krk-szigettől és hazaindulunk. 

Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól, határon való 
várakozástól függően kb. 21.00 órakor.

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

NYARALÁS

Tájékoztató árak (2017-es 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 Zalakomár, M7 INA kút

KRK-SZIGET - OMISALJ 6 nap / 5 éj

NYARALÁS

HORVÁTORSZÁG

6 NAP

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
1 db napágy: 25 Kuna / nap

Időpontok: július 3-8., július 26-31., augusztus 10-15., augusztus 23-28.

Részvételi díj: 79 900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 34 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 59 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 59 900 Ft/fő

14 éves kor felett (3. ágyon) 74 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 104 900 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 Krk városlátogatás szabadprogrammal
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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 LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN 
KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI.

3. 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 
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 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, 09:30-kor elhagyjuk a szállodát és Krk városába megyünk.  
2 órás szabadprogram, séta idegenvezetőnkkel Krk városában, majd búcsút veszünk  
Krk-szigettől és hazaindulunk. 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 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, Krk városlátogatás szabadprogrammal, idegenforgalmi adó.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
1 db napágy: 25 HRK / nap

Időpontok: június 27-július 3. augusztus 4-10.

Részvételi díj: 84 900 Ft/fő 94 900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 

37 900 Ft/fő 47 900 Ft/fő

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

63 900 Ft/fő 73 900 Ft/fő

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

63 900 Ft/fő 73 900 Ft/fő

14 éves kor felett (3. ágyon) 79 900 Ft/fő 89 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában

114 900 Ft/fő 124 900 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 szabad program, 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 
sikere volt! A hajókirándulás után Punatban egyórás szabadprogram, megcsodálhat-
juk a gyönyörűen rendben tartott kikötővárost, a város rendezett, szép parkját, tenger-
partját. 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 gyöngyszemé-
nek. Gyönyörű, rendezett sétányán végigsétálva eljutunk egy elegáns szállodáig, ahol 
csokoládékóstolóval várnak minket. A szálloda a kézzel készített, nagyon finom pra-
linéiról, csokoládéiról híres. 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.
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 borá-
ról 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: Fel-
nőtt. 3900 Ft/fő Gyerek 12 éves korig: 2500 Ft/fő. A KIRÁNDULÁST FOGLALÁS-
KOR, 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 megláto-
gatjuk 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 BEFIZETNI. 
7. nap: Reggeli után, 09:30-kor elhagyjuk a szállodát és Krk városába megyünk. 2 órás 
szabadprogram, séta idegenvezetőnkkel Krk városában, majd búcsút veszünk Krk-
szigettől és hazaindulunk. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól, határon való 
várakozástól függően kb. 21.00 órakor.

KRK-SZIGET - OMISALJ 7 nap / 6 éj

NYARALÁS
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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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 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, visszaúton Krk városlátogatás szabadprogrammal, idegenforgalmi adó.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
1 db napágy: 25 HRK / nap

Időpontok: július 15-22. augusztus 28-szeptember 4.

Részvételi díj: 99 900 Ft/fő 104 900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 

39 900 Ft/fő 44 900 Ft/fő

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

74 900 Ft/fő 79 900 Ft/fő

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

64 900 Ft/fő 69 900 Ft/fő

14 éves kor felett (3. ágyon) 94 900 Ft/fő 99 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában

134 900 Ft/fő 139 900 Ft/fő

NYARALÁS
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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 szabad program, 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, gyönyörködhetünk Plavnik sziget látványos szikláiban és Cres sziget partjainak 
látványában. Megnézzük a kis sziget, Kormat partjait is, ahol hihetetlen mennyiségű 
sirály él. Nemcsak megcsodáljuk, de meg is etetjük a sirályokat. Egyedülálló látványt 
nyújt, amint a rengeteg sirály kíséri a hajót! Fantasztikusan jó kirándulás, a tavalyi évben 
nagy sikere volt! A hajókirándulás után Punatban egyórás szabadprogram, megcsodál-
hatjuk a gyönyörűen rendben tartott kikötővárost, a város rendezett, szép parkját, ten-
gerpartját. 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. 
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 cso-
koládékóstolóval várnak minket. A szálloda a kézzel készített, nagyon finom praliné-
iról, csokoládéiról híres. 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 pano-
rámában. Vrbnik a csak ezen a vidéken termő szőlőből előállított Zlahtina nevű borá-
ról nevezetes. Vrbnikben található a világ legkeskenyebb utcácskája, mely mindössze  
40 cm „széles”. Átsétálunk rajta! A nap fénypontjaként meglátogatjuk a híres NADA 
pincét, ahol borkóstolós programon veszünk részt. (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: Fel-
nőtt: 3900 Ft/fő Gyerek 12 éves korig: 2500 Ft/fő. A KIRÁNDULÁST FOGLALÁS-
KOR, DE LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN KELL IGÉNYELNI 
ÉS BEFIZETNI. (Gyerek bor helyett üdítőt kap)
6. nap: Szabadprogram.
7. nap: Fakultatív program lehetőség: KIRÁNDULÁS RIJEKÁBA. 
A program során idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk Rijekával, a legutolsó magyar 
királyi kikötővárossal és meglátogatjuk az igen népszerű rijekai piacot is. A kirándu-
lás részvételi díja: 1900 Ft/fő. A KIRÁNDULÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB  
A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI. 
8. nap: Reggeli után, 09:30-kor elhagyjuk a szállodát és Krk városába megyünk. 2 órás 
szabadprogram, séta idegenvezetőnkkel Krk városában, majd búcsút veszünk Krk-
szigettől és hazaindulunk. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól, határon való 
várakozástól függően kb. 21.00 órakor.

KRK-SZIGET - OMISALJ 8 nap / 7 éj
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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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
23:30 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: július 7-11., augusztus 9-13.

Részvételi díj: 56 900 Ft/fő
Gyermek (3. vagy 4. fő) 7 éves korig 
külön ágy nélkül 21 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig 
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 41 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig 
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 41 900 Ft/fő

14 éves kor felett 
3. ágyon 53 900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 71 900 Ft/fő

PLITVICEI TAVAK - KRK-SZIGET 5 nap / 3 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 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 sza-
bad busz parkolóhelyektől függően kb. 200-400 méterre tud 
megállni. Szállás elfoglalása. Szálláshelyünk egy három épület-
ből álló szállodakomplexum kétcsillagos épületeiben (Marina/
Primorka) lesz. A szállodakomplexum a betonos-köves tenger-
parttól kb. 50 méterre helyezkedik el. A szálloda a part adott-
ságaiból 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: Szabad program.

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 (2017-es 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
23:30 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: július 21-26., augusztus 18-23

Részvételi díj: 69 900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 29 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 50 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 50 900 Ft/fő

14 éves kor felett (3. ágyon) 65 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 89 900 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 elhelyez-
kedő tavát 92 vízesés köti össze.
Kb. 15:30-16:00 órakor búcsút veszünk a Plitvicei-tavaktól és autóbuszunkkal Omisaljba 
indulunk. Az autóbusz a szálloda recepciójától a szabad busz parkolóhelyektől füg-
gően 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 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 hajókirándulás részvételi díja: 4900 Ft/fő, 12 éves korig: 2500 Ft/fő. A KIRÁNDU-
LÁST FOGLALÁSKOR, DE LEGKÉSŐBB A HÁTRALÉK BEFIZETÉSÉVEL EGYIDŐBEN 
KELL IGÉNYELNI ÉS BEFIZETNI. 

4. nap: Szabad program.
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.

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: (2017-es 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:  
Háromcsillagos szálloda – villa épületek

Szobák felszereltsége:  
egyszerű berendezés, létszámnak megfelő ágy, szekrény, TV, 
légkondicionálás, zuhanyozós fürdőszoba 

Ellátás:  
svédasztalos félpanzió

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Szlovénia hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőségek:
06:00 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:30 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:15 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:15 Zalakomár, M7 INA kút

SZLOVÉNIA

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, 5 éj háromcsillagos szálloda villaépületeiben 
svédasztalos félpanzióval, idegenforgalmi adó. 

Időpontok: június 30-július 5., augusztus 25-30.

Részvételi díj: 99 900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig  
(3. vagy 4. fő) külön ágy nélkül 65 900 Ft/fő

Gyermek 7-14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 79 900 Ft/fő

14 éves kor felett (3. ágyon) 86 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 123 900 Ft/fő

PORTOROZS 6 nap / 5 éj
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PROGRAM:

1. nap: Találkozás, indulás a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint. Folyamatos utazás 2 rövid pihenővel 
Szlovéniába, Portorozsba. Szállodánk a St. Bernardin üdülő-
területen található. Az üdülőkomplexum hatalmas területen 
helyezkedik el, kb. 20 méterre a tengerparttól. Több szállo-
dából áll, a Hotel Vile Park villaépületeiben lakunk. A kerten 
átsétálva érjük el a tengerpartot. (épülettől függően 3-10 perc 
séta). A szobák egyszerűen berendezettek, légkondicionáltak 
(központilag szabályozva), TV-vel felszereltek. A svédasztalos 
étkezést a négycsillagos Hotel Histrion épületében kapjuk.  
Az üdülőkomplexum szabadtéri medencével is rendelkezik.
A Hotel Vile Park vendégei az üdülőkomplexum területén lévő 
Laguna Bernardin Aquaparkba díjmentesen léphetnek be.  
Az Aquapark fedett, több medence is található benne.

2. nap: Szabadprogram

3. nap: Szabadprogram
Fakultatív kirándulási lehetőség a Grotta Gigante Cseppkő-
barlanghoz és Triesztbe.
A Grotta Gigante (Óriás barlang) 1908-ban nyitotta meg kapuit 
a látogatók előtt. A barlang a világ egyik legnagyobb, turisták 
által látogatható barlangja. A látogatók kb. egy órás barlang 
bemutatón vesznek részt egy vezető kíséretében. A barlang-
ban rengeteg cseppkő látványában, gigantikus méretekben 
gyönyörködhetünk. A barlangban befelé és kifelé is 500-500 
lépcsőn kell végighaladni. A hőmérséklet egész évben 11°C.
A barlanglátogatás után Trieszt belvárosát látogatjuk meg, 
idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk Trieszt nevezetes-
ségeivel. A fakultatív kirándulás részvételi díja: 3000 Ft/
fő. (Belépőjegy ktg. a helyszínen Eur-ban fizetendő).  
A fakultatív kirándulás foglaláskor, de legkésőbb 30 nap-
pal indulás előtt igényelendő és fizetendő.

4. nap: Szabadprogram

5. nap: Szabadprogram

6. nap: Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Napágy: 5 Eur/nap/ db, napernyő: 5 Eur/nap/db
KEDVEZMÉNYES ÁR: 2 napágy +1 napernyő a nyaralás teljes időtartatamára 
60 Eur. 
Grotta Gigante barlang: felnőtt 12 Eur, nyugdíjas 9 Eur (25 fő feletti lét-
szám esetén egységesen 8 Eur/fő)

PORTOROZS 6 nap / 5 éj
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap / 5 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda, IGALO SPA szállodakomplexum 

Szobák felszereltsége: létszámnak megfelelő ágy, szekrény, 
zuhanyzós fürdőszoba, TV, telefon, légkondicionálás, hűtő

Ellátás: svédasztalos reggeli 
Csapvíz fogyasztását nem javasoljuk.

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztik kártyás személyi igazolvány

Montenegró hivatalos fizetőeszköze: EURO

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőségek:

04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

05:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

06:00 Székesfehérvár, M7 Shell kút

07:00 M7 Balatonlellei pihenő

08:00 M7 Zalakomári pihenő, INA kút

MONTENEGRÓ - IGALO 6 nap / 5 éj

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, idegenvezetővel, 5 éj szállás háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, 
idegenforgalmi adó.

Időpont: június 21-26., június 26-július 1, 
július 30-augusztus 4., augusztus 18-23.

Részvételi díj: 84 900 Ft/fő
12 éves korig egy vagy két teljes árat fizetővel külön ágyon 74 900 Ft/fő
12 éves korig két teljes árat fizetővel külön ágy nélkül 64 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 12 év felett (a pótágy kihúzható fotelágy) 82 900 Ft/fő
Vacsora felár (svédasztalos, 5 alkalom) 7500 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 101 900 Ft/fő

MONTENEGRÓ

NYARALÁS
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Igaloba a 
szállodába az esti órákban. Szállásunk az Igalo szállodakomp-
lexumban lesz. A szálloda Montenegro legnyugatibb partjánál, 
a Kotori-öböl bejáratánál található. A szálloda két nagy főépü-
letből áll. 2 étterem, 4 aperitif bár, sport úszómedence, szauna, 
asztalitenisz, fitness terem szolgálja a vendégek kényelmét.  
A szálloda SPA szálloda, így térítés ellenében SPA szolgáltatá-
sok is a vendégek rendelkezésére állnak. Vendégeink a sport 
úszómedencét és a fitness termet díjmentesen használhatják. 

2. nap: Szabadprogram

3. nap: Szabadprogram
Fakultatív kirándulás keretében körbeutazzuk a Kotori-öblöt. 
Először a mesés Kotor városába látogatunk. Szűk, sikátoros 
utcái, mediterrán hangulatú terei igazán egyedülállóvá teszik 
az UNESCO által világörökséggé nyilvánított települést. Ezután 
a reneszánsz palotáiról híres Perast városába utazunk. Innen 
egy kis hajóval meglátogatjuk a helybeliek csodatévő ikonját 
a Szirti Madonna szigeten. Risanban, a Kotori-öböl legősibb 
városában megnézzük a római mozaikokat. Visszaérkezés a 
szállodába az esti órákban.
A fakultatív kirándulás részvételi díja: 2500 Ft/fő. A fakul-
tatív kirándulást foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal 
indulás előtt kérjük igényelni és befizetni. Helyszíni befi-
zetésre nincs lehetőség.

4. nap: Szabadprogram.

5. nap: Szabadprogram

6. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és hazaindulunk. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre  
a késő esti órákban.

MONTENEGRÓ - IGALO 6 nap / 5 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Fakultatív programok során felmerülő össz. belépőjegy ktg. kb. 25 Eur
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
8 nap / 7 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda, IGALO SPA szállodakomplexum 

Szobák felszereltsége: létszámnak megfelelő ágy, szekrény, 
zuhanyzós fürdőszoba, TV, telefon, légkondicionálás, hűtő

Ellátás: svédasztalos reggeli 
Csapvíz fogyasztását nem javasoljuk.

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy érvényes  
plasztik kártyás személyi igazolvány

Montenegró hivatalos fizetőeszköze: EURO

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőségek:

04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

05:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

06:00 Székesfehérvár, M7 Shell kút

07:00 M7 Balatonlellei pihenő

08:00 M7 Zalakomári pihenő, INA kút

MONTENEGRÓ - IGALO 8 nap / 7 éj

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobákban)
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, idegenvezetővel, 7 éj szállás háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, 
idegenforgalmi adó.

Időpont: július 21-28., augusztus 11-18.

Részvételi díj: 109 900 Ft/fő
12 éves korig egy vagy két teljes árat fizetővel külön ágyon 95 900 Ft/fő
12 éves korig két teljes árat fizetővel külön ágy nélkül 81 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 12 év felett (a pótágy kihúzható fotelágy) 106 900 Ft/fő
Vacsora felár (svédasztalos, 5 alkalom) 10 500 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 124 900 Ft/fő

MONTENEGRÓ

NYARALÁS
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Igaloba  
a szállodába az esti órákban. Szállásunk az Igalo szállodakomp-
lexumban lesz. A szálloda Montenegro legnyugatibb partjánál, 
a Kotori-öböl bejáratánál található. A szálloda két nagy főépü-
letből áll. 2 étterem, 4 aperitif bár, sport úszómedence, szauna, 
asztalitenisz, fitness terem szolgálja a vendégek kényelmét.  
A szálloda SPA szálloda, így térítés ellenében SPA szolgáltatá-
sok is a vendégek rendelkezésére állnak. Vendégeink a sport 
úszómedencét és a fitness termet díjmentesen használhatják. 

2. nap: Szabadprogram.

3. nap: Szabadprogram.
Fakultatív kirándulás keretében a horvátországi Dubrovnikba 
utazunk, ahol megismerkedünk a város legfontosabb látniva-
lóival, a Pile kapuval, a Placaval, a Rektori palotával, a Sponza 
palotával és az erődökkel. 
A fakultatív kirándulás részvételi díja: 3500 Ft/fő (belépő-
jegy ktg-et nem tartalmaz). A fakultatív kirándulás fog-
laláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt fizetendő, 
helyszíni befizetésre nincs lehetőség.

4. nap: Szabadprogram

5. nap: Szabadprogram
Fakultatív kirándulás keretében körbeutazzuk a Kotori-öblöt. 
Először a mesés Kotor városába látogatunk. Szűk, sikátoros 
utcái, mediterrán hangulatú terei igazán egyedülállóvá teszik 
az UNESCO által világörökséggé nyilvánított települést. Ezután 
a reneszánsz palotáiról híres Perast városába utazunk. Innen 
egy kis hajóval meglátogatjuk a helybeliek csodatévő ikonját 
a Szirti Madonna szigeten. Risanban, a Kotori-öböl legősibb 
városában megnézzük a római mozaikokat. Visszaérkezés  
a szállodába az esti órákban.
A fakultatív kirándulás részvételi díja: 2500 Ft/fő. A fakul-
tatív kirándulást foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal 
indulás előtt kérjük igényelni és befizetni. Helyszíni befi-
zetésre nincs lehetőség.

6. nap: Szabadprogram

7. nap: Szabadprogram

8. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és hazaindulunk. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre  
a késő esti órákban.

MONTENEGRÓ - IGALO 8 nap / 7 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Fakultatív programok során felmerülő össz. belépőjegy ktg. kb. 25 Eur.
A Dubrovnik fakultatív program során felmerülő össz. belépőjegy ktg: 
kb. 80 HRK + várfal 150 HRK
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap / 5 éj

Szállás:  
5 éj háromcsillagos szállodában

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

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

Ellátás: svédasztalos reggeli

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 Zalakomár, M7 INA kút

OLASZORSZÁG

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Hajójegy Velencébe: kb. 12 Euro

6 NAP

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

VEGETÁRIÁNUS FŐÉTEL IGÉNYT FOGLALÁSKOR KÉRJÜK JELEZNI.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, az oda-visszautazás időtartama alatt idegenvezetővel, 5 éj szállás 
háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, ingyenes strandszervíz (kétágyas szobához két ágy és egy napernyő), 
ingyenes WIFI, idegenforgalmi adó.

Időpontok: június 23-28., június 28-július 3.

Részvételi díj: 84 900 Ft/fő

3. fő pótágyon
(életkortól függetlenül, pótágy kihúzható fotelágy) 79 900 Ft/fő

Háromfogásos vacsora felár / 5 alkalom
(zöldség és saláta svédasztalos, főétel menü) 20 000 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 109 900 Ft/fő

JESOLO-CAVALLINO 6 nap / 5 éj

NYARALÁS
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Jesolo-
Cavallino Treportiban lévő szálláshelyünkre. A háromcsillagos 
szálloda saját stranddal rendelkezik, mely kb. 250 méterre 
található a szállodától. A strand széles, homokos, a tenger las-
san mélyül. A szálloda ingyen napágyat, napernyőt biztosít 
vendégeinek a nyaralás időtartama alatt. A szobák egysze-
rűen berendezettek, légkondicionáltak (központilag szabá-
lyozva). Szinte a szálloda elől indulnak helyi busz járatok, Punta 
Sabbioni kikötője mindössze 8 km-re található innen. A kikötő-
ből 30 percenként indulnak hajók Velencébe, ahová kb. 30 perc 
alatt elérhetünk. A szálloda közelében vidámpark is van, de a 
jesoloi Aqaupark is könnyen megközelíthető. Sétálóutca üzle-
tekkel, éttermekkel, szórakozási lehetőség mind-mind adott, 
hogy jól érezzük magunkat. Jesolo központja helyi járattal kb. 
10 perc alatt elérhető.

2. nap: Szabadprogram.

3. nap: Szabadprogram.

4. nap: Szabadprogram.

5. nap: Szabadprogram.

6. nap: Reggeli után (kb. 10:00 órakor) hazaindulunk, folya-
matos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően az esti órákban (kb. 21:00 órakor).

JESOLO-CAVALLINO 6 nap / 5 éj
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
8 nap / 7 éj

Szállás:  
7 éj háromcsillagos szállodában, Hotel Cavallino Bianco

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

Ellátás: svédasztalos reggeli

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 Zalakomár, M7 INA kút

OLASZORSZÁG

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Hajójegy Velencébe: kb. 12 Euro

8 NAP

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

VEGETÁRIÁNUS FŐÉTEL IGÉNYT FOGLALÁSKOR KÉRJÜK JELEZNI.

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, az oda-visszautazás időtartama alatt idegenvezetővel, 7 éj szállás 
háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, ingyenes strandszervíz (kétágyas szobához két napágy és egy napernyő), 
ingyenes WIFI, idegenforgalmi adó.

Időpontok: július 15-22, július 22-29.

Részvételi díj: 109 900 Ft/fő

3. fő pótágyon
(életkortól függetlenül, pótágy kihúzható fotelágy) 102 900 Ft/fő

Háromfogásos vacsora felár / 7 alkalom
(zöldség és saláta svédasztalos, főétel menü) 28 000 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 144 900 Ft/fő

JESOLO-CAVALLINO 8 nap / 7 éj
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Jesolo-
Cavallino Treportiban lévő szálláshelyünkre. A háromcsillagos 
szálloda saját stranddal rendelkezik, mely kb. 250 méterre 
található a szállodától. A strand széles, homokos, a tenger las-
san mélyül. A szálloda ingyen napágyat, napernyőt biztosít 
vendégeinek a nyaralás időtartama alatt. A szobák egysze-
rűen berendezettek, légkondicionáltak (központilag szabá-
lyozva). Szinte a szálloda elől indulnak helyi busz járatok, Punta 
Sabbioni kikötője mindössze 8 km-re található innen. A kikö-
tőből 30 percenként indulnak hajók Velencébe, ahová kb. 30 
perc alatt elérhetünk. A szálloda közelében vidámpark is van, 
de a jesoloi Aqaupark is könnyen megközelíthető. Sétálóutca 
üzletekkel, éttermekkel, szórakozási lehetőség mind-mind 
adott, hogy jól érezzük magunkat. Jesolo központjába a helyi 
járatokkal kb. 10 perc alatt érhetünk.
A szállodában egy héten egyszer a vacsoránál élőzene szóra-
koztatja a vendégeket.

2. nap: Szabadprogram.

3. nap: Szabadprogram.

4. nap: Szabadprogram.

5. nap: Szabadprogram.

6. nap: Szabadprogram

7. nap: Szabadprogram

8. nap: Reggeli után (kb. 10:00 órakor) hazaindulunk, folya-
matos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően az esti órákban (kb. 21:00 órakor)

JESOLO-CAVALLINO 8 nap / 7 éj
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap / 5 éj

Szállás: 
5 éj háromcsillagos szállodában, Hotel Petrarca

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

Ellátás: 
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges: 
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
05:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
05:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:30 Zalakomár, M7 INA kút

RIMINI - Hotel Petrarca 6 nap / 5 éj

6 NAP

Társítás vállalása esetén felárat nem kell fizetni, a társítás kétágyas szobában történik.

A vegetáriánus főételigényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, az oda-visszautazás időtartama alatt idegenvezetővel, 5 éj szállás 
háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, idegenforgalmi adó.

NYARALÁS

OLASZORSZÁG

Időpontok: június 21-26. június 26-július 1., július 1-6.
szeptember 1-6., szeptember 6-11.

Részvételi díj: 69 900 Ft/fő 74 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 2+1 ágyas szobában
(életkortól függetlenül) 67 900 Ft/fő 72 900 Ft/fő
Háromfogásos vacsora felár / 5 alkalom
(menü vacsora) 11 500 Ft/fő 11 500 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 87 900 Ft/fő 92 900 Ft/fő

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Strandszervíz (2 napágy és 1 napernyő): 12-16 Euro /nap
WC: kb. 1 Euro/alkalom

ÚJ!
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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. Háromcsilla-
gos szállodánk Rimini legkedveltebb részén, a központi kikö-
tői negyed szívében található kb. 150 méterre a tengerparttól. 
(strand - választott strandrésztől függően – kb. 200-250 m).  
A szállodában bár, társalgó, TV szoba, lift, WI-FI is a vendégek 
rendelkezésére áll. A szobák légkondicionáltak. 

2. nap: Szabadprogram.

3. nap: Szabadprogram
Fakultatív kirándulás az európai miniállamba, San Marinoba. 
Sétálva ismerkedünk San Marinoval, likőröket is kóstolunk, ter-
mészetesen vásárlásra is lehetőség van.
A fakultatív program részvételi díja 2000 Ft/fő. A fakulta-
tív kirándulás foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indu-
lás előtt igényelendő és fizetendő.

4. nap: Szabadprogram.

5. nap: Szabadprogram.

6. nap: Reggeli után (kb. 08:00 órakor) hazaindulunk, folya-
matos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően az esti órákban (kb. 21:00 órakor)

RIMINI - Hotel Petrarca 6 nap / 5 éj RIMINI - Hotel Petrarca 6 nap / 5 éj
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
8 nap / 7 éj

Szállás: 
7 éj háromcsillagos szállodában, Hotel Petrarca

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

Ellátás: 
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges: 
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
05:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
05:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:30 Zalakomár, M7 INA kút

RIMINI - Hotel Petrarca 8 nap / 7 éj

8 NAP

Társítás vállalása esetén felárat nem kell fizetni, a társítás 
kétágyas szobában történik.

A vegetáriánus főételigényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
az oda-visszautazás időtartama alatt idegenvezetővel, 7 éj 
szállás háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, 
idegenforgalmi adó.

NYARALÁS

OLASZORSZÁG

Időpontok: július 14-21., július 21-28., július 28-augusztus 4.

Részvételi díj: 99 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 2+1 ágyas szobában (életkortól függetlenül)
(Pótágy kinyitható fotelágy) 96 900 Ft/fő

Háromfogásos vacsora felár / 7 alkalom 16 100 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 120 900 Ft/fő

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Strandszervíz (2 napágy és 1 napernyő): 12-16 Euro /nap
WC: kb. 1 Euro/alkalom
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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. Háromcsilla-
gos szállodánk Rimini legkedveltebb részén, a központi kikötői 
negyedének szívében található kb. 150 méterre a tengerpart-
tól. (strand -választott strandrésztől függően- kb. 200 -250 m) 
A szállodában bár, társalgó, TV szoba, lift, WI-FI is a vendégek 
rendelkezésére áll. A szobák egyszerű berendezésűek, légkon-
dicionáltak. (klíma központilag szabályozva)

2. nap: Szabadprogram.

3. nap: Szabadprogram
Fakultatív kirándulás az európai miniállamba, San Marinoba. 
Sétálva ismerkedünk San Marinoval, likőröket is kóstolunk, ter-
mészetesen vásárlásra is lehetőség van. A fakultatív program 
részvételi díja 2000 Ft/fő. (belépőjegy ktg-et nem tartal-
maz). A fakultatív kirándulás foglaláskor, de legkésőbb 30 
nappal indulás előtt igényelendő és fizetendő.

4. nap: Szabadprogram.

5. nap: Szabadprogram.

6. nap: Szabadprogram.
Fakultatív kirándulás Urbinoba és Gradara várához.
Kirándulásunk első helyszíne Urbino. A tipikus közép-olasz kis-
város legjelentősebb nevezetessége a gyönyörű Dózse palota, 
Palazzo Ducale. E nevezetesség meglátogatása után a Raffa-
ello házat keressük fel. A program szabadidővel folytatódik, 
mindenki kedvére sétálhat az ódon falak között. Délután uta-
zunk tovább Gradara várához. Itt meglátogathatják a kastélyt 
és a várfalra is fel lehet jutni, ahonnan pazar kilátás tárul elénk. 
A fakultatív kirándulás részvételi díja: 3000 Ft/fő. A kirán-
dulás foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt 
fizetendő. Helyszíni befizetésre nincs lehetőség. (Belé-
pőjegyek a helyszínen fizetendők). Késő délután indulunk 
vissza szállodánkhoz.

7. nap: Szabadprogram.

8. nap: Reggeli után (kb. 08:00 órakor) hazaindulunk, folya-
matos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően az esti órákban (kb. 21:00 órakor).

RIMINI - Hotel Petrarca 8 nap / 7 éj RIMINI - Hotel Petrarca 8 nap / 7 éj
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
8 nap / 7 éj

Szállás:  
7 éj háromcsillagos szállodában – Hotel Losanna

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

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
05:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
05:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:30 Zalakomár, M7 INA kút

OLASZORSZÁG

8 NAP

RIMINI - Hotel Losanna 8 nap / 7 éj 

NYARALÁS

Társítás vállalása esetén felárat nem kell fizetni, a társítás 
kétágyas szobában történik.

A vegetáriánus főételigényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
az oda-visszautazás időtartama alatt idegenvezetővel, 7 éj 
szállás háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, 
idegenforgalmi adó.

Időpontok: július 14-21., július 21-28., július 28-augusztus 4.

Részvételi díj: 97 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 2+1 ágyas szobában (életkortól függetlenül)
A pótágy kinyitható fotelágy. 94 900 Ft/fő

Háromfogásos vacsora felár / 5 alkalom
(előétel svédasztalos, főétel és desszert menü) 16 100 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 118 900 Ft/fő

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Strandszervíz (2 napágy és 1 napernyő): 12-16 Euro /nap
WC: kb. 1 Euro/alkalom

ÚJ!
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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. Háromcsilla-
gos szállodánk Rimini legkedveltebb részén, a központi kikötői 
negyedének szívében található kb. 150 méterre a tengerpart-
tól. (strand -választott strandrésztől függően- kb. 200 -250 m) 
A szállodában bár, társalgó, TV szoba, lift, internetsarok is a 
vendégek rendelkezésére áll. A szobák egyszerű berendezé-
sűek, légkondicionáltak. (Klíma központilag szabályozva.)

2. nap: Szabadprogram.

3. nap: Szabadprogram
Fakultatív kirándulás az európai miniállamba, San Marinoba. 
Sétálva ismerkedünk San Marinoval, likőröket is kóstolunk, ter-
mészetesen vásárlásra is lehetőség van.
A fakultatív program részvételi díja 2000 Ft/fő. (belépő-
jegy ktg-et nem tartalmaz). A fakultatív kirándulás fogla-
láskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő 
és fizetendő.

4. nap: Szabadprogram.

5. nap: Szabadprogram.

6. nap: Szabadprogram.

Fakultatív kirándulás Urbinoba és Gradara várához.
Kirándulásunk első helyszíne Urbino. A tipikus közép-olasz kis-
város legjelentősebb nevezetessége a gyönyörű Dózse palota, 
Palazzo Ducale. E nevezetesség meglátogatása után a Raffa-
ello házat keressük fel. A program szabadidővel folytatódik, 
mindenki kedvére sétálhat az ódon falak között. Délután uta-
zunk tovább Gradara várához. Itt meglátogathatják a kastélyt 
és a várfalra is fel lehet jutni, ahonnan pazar kilátás tárul elénk. 
A fakultatív kirándulás részvételi díja: 3000 Ft/fő. A kirán-
dulás foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt 
fizetendő. Helyszíni befizetésre nincs lehetőség. (Belé-
pőjegyek a helyszínen fizetendők). Késő délután indulunk 
vissza szállodánkhoz.

7. nap: Szabadprogram.

8. nap: Reggeli után (kb. 08:00 órakor) hazaindulunk, folya-
matos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően az esti órákban (kb. 21:00 órakor)

RIMINI - Hotel Losanna 8 nap / 7 éj 

NYARALÁS
www.keneditravel.hu 

65



RIMINI - Hotel Scarlet 8 nap / 7 éj

NYARALÁS

OLASZORSZÁG

Társítás vállalása esetén felárat nem kell fizetni, a társítás 
kétágyas szobában történik.

A vegetáriánus főételigényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
az oda-visszautazás időtartama alatt idegenvezetővel, 7 éj 
szállás háromcsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, 
idegenforgalmi adó.

Időpontok: június 23-30. június 30-július 7., július 7-14.

Részvételi díj: 95 900 Ft/fő 97 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 2+1 ágyas szobában (életkortól függetlenül)
(A pótágy általában kanapéágy.) 93 900 Ft/fő 95 900 Ft/fő

Háromfogásos vacsora felár / 7 alkalom 16 100 Ft/fő 16 100 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 114 900 Ft/fő 116 900 Ft/fő

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Strandszervíz (2 napágy és 1 napernyő): 12-16 Euro /nap
WC: kb. 1 Euro/alkalom

Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
8 nap / 7 éj

Szállás:  
7 éj háromcsillagos szállodában – Hotel Scarlet

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

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőségek:
05:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
05:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:30 Zalakomár, M7 INA kút

8 NAP
ÚJ!

www.keneditravel.hu 

66



PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Riminibe 
az esti órákban a forgalmi viszonyoktól függően. Háromcsilla-
gos szállodánk Rimini legkedveltebb részén, a központi kikötői  
negyedének szívében található kb. 150 méterre a tengerpart-
tól. (strand -választott strandrésztől függően- kb. 200 -250 m) 
A szállodában bár, társalgó, TV szoba, lift,   internetsarok is a 
vendégek rendelkezésére áll. A szobák egyszerű berendezé-
sűek, légkondicionáltak. (klíma központilag szabályozva)
2. nap: Szabadprogram.
3. nap: Szabadprogram
Fakultatív kirándulás az európai miniállamba, San Marinoba. 
Sétálva ismerkedünk San Marinoval, likőröket is kóstolunk, ter-
mészetesen vásárlásra is lehetőség van.
A fakultatív program részvételi díja 2000 Ft/fő. (belépő-
jegy ktg-et nem tartalmaz). A fakultatív kirándulás fogla-
láskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő 
és fizetendő.
4. nap: Szabadprogram.
5. nap: Szabadprogram.
6. nap: Szabadprogram.
Fakultatív kirándulás Urbinoba és Gradara várához.
Kirándulásunk első helyszíne Urbino. A tipikus közép-olasz kis-
város legjelentősebb nevezetessége a gyönyörű Dózse palota, 
Palazzo Ducale. E nevezetesség meglátogatása után a Raffa-
ello házat keressük fel. A program szabadidővel folytatódik, 
mindenki kedvére sétálhat az ódon falak között. Délután uta-
zunk tovább Gradara várához. Itt meglátogathatják a kastélyt 
és a várfalra is fel lehet jutni, ahonnan pazar kilátás tárul elénk. 
A fakultatív kirándulás részvételi díja: 3000 Ft/fő. A kirán-
dulás foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt 
fizetendő. Helyszíni befizetésre nincs lehetőség. (Belépő-
jegyek a helyszínen fizetendők.)
Késő délután indulunk vissza szállodánkhoz.
7. nap: Szabadprogram.
8. nap: Reggeli után (kb. 08:00 órakor) hazaindulunk, folya-
matos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően az esti órákban (kb. 21:00 órakor)

RIMINI - Hotel Scarlet 8 nap / 7 éj RIMINI - Hotel Scarlet 8 nap / 7 éj
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RIMINI - Hotel Susy 8 nap / 7 éj

NYARALÁS

OLASZORSZÁG

Társítás vállalása esetén felárat nem kell fizetni, a társítás 
kétágyas szobában történik.

A vegetáriánus főételigényt foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
az oda-visszautazás időtartama alatt idegenvezetővel, 7 éj 
szállás háromcsillagos, medencés szállodában svédasztalos 
reggelivel, idegenforgalmi adó.

Időpontok: július 14-21., július 21-28., július 28-augusztus 4.

Részvételi díj: 107 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 2+1 ágyas szobában (életkortól függetlenül)
A pótágy kinyitható fotelágy. 104 900 Ft/fő

Háromfogásos vacsora felár / 7 alkalom 16 100 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 126 900 Ft/fő

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Strandszervíz (2 napágy és 1 napernyő): 12-16 Euro /nap
WC: kb. 1 Euro/alkalom

Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
8 nap / 7 éj

Szállás:  
7 éj háromcsillagos medencés szállodában – Hotel Susy

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

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze:  
EURO

Felszállási lehetőségek:
05:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
05:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:30 Zalakomár, M7 INA kút

8 NAP
ÚJ!
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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. Háromcsilla-
gos szállodánk Rimini legkedveltebb részén, a központi kikötői  
negyedének szívében található kb. 200 méterre a tengerpart-
tól, kb. 3 perc sétára a Rivazzura strandtól. A szállodában bár, 
társalgó, TV szoba, lift,  internetsarok is a vendégek rendelke-
zésére áll. A szobák egyszerű berendezésűek, légkondicionál-
tak. (klíma központilag szabályozva). A szálloda napozóterasz-
szal, kültéri medencével várja vendégeit. 
2. nap: Szabadprogram.
3. nap: Szabadprogram
Fakultatív kirándulás az európai miniállamba, San Marinoba. 
Sétálva ismerkedünk San Marinoval, likőröket is kóstolunk, ter-
mészetesen vásárlásra is lehetőség van.
A fakultatív program részvételi díja 2000 Ft/fő. (belépő-
jegy ktg-et nem tartalmaz). A fakultatív kirándulás fogla-
láskor, de lEgkésőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő 
és fizetendő.
4. nap: Szabadprogram.
5. nap: Szabadprogram.
6. nap: Szabadprogram.
Fakultatív kirándulás Urbinoba és Gradara várához.
Kirándulásunk első helyszíne Urbino. A tipikus közép-olasz kis-
város legjelentősebb nevezetessége a gyönyörű Dózse palota, 
Palazzo Ducale. E nevezetesség meglátogatása után a Raffa-
ello házat keressük fel. A program szabadidővel folytatódik, 
mindenki kedvére sétálhat az ódon falak között. Délután uta-
zunk tovább Gradara várához. Itt meglátogathatják a kastélyt 
és a várfalra is fel lehet jutni, ahonnan Pazar kilátás tárul elénk. 
A fakultatív kirándulás részvételi díja: 3000 Ft/fő. A kirán-
dulás foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt 
fizetendő. Helyszíni befizetésre nincs lehetőség. (Belépő-
jegyek a helyszínen fizetendők.)
Késő délután indulunk vissza szállodánkhoz.
7. nap: Szabadprogram.
8. nap: Reggeli után (kb. 08:00 órakor) hazaindulunk, folya-
matos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a forgalmi 
viszonyoktól függően az esti órákban (kb. 21:00 órakor)

RIMINI - Hotel Susy 8 nap / 7 éj RIMINI - Hotel Susy 8 nap / 7 éj
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KAMENA VOURLA 10 nap / 9 éj

NYARALÁS

GÖRÖGORSZÁG

EGYÁGYAS SZOBA NEM FOGLALHATÓ, EGYFŐS FOGLALÁS CSAK TÁRSÍTÁS VÁLLALÁSÁVAL LEHETSÉGES. Társítás 
kétágyas szobában.

A vegetáriánus főételigényt (tranzitszállás) foglaláskor kérjük jelezni!

A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 1-1 éj háromcsillagos szállodában Makedóniában, 7 éj 
Görögországban, Kamena Vourlán kétcsillag pluszos szállodában félpanzióval (reggeli svédasztalos, vacsora Görögországban 
svédasztalos, Makedóniában menü) idegenforgalmi adó.

Ne feledjük – Görögország apróbb hibái ellenére varázslatos ország! Ha Görögországba utazunk, tudnunk kell, hogy a görögök 
barátságosak, vendégszeretők, hatalmas szívvel, szeretettel fordulnak felénk. Nyugodtak, mosolyognak, ha kérünk valamit, 
el fogják intézni! Megígérik. De ne várjuk az európai országokban megszokott gyorsaságot. Sürgethetjük őket, de nem fogják 
érteni, miért vagyunk stresszben? Nem érünk rá? Pihenjünk, nyaraljunk, érezzük jól magunkat, vagy tán nem ezért jöttünk?

Időpontok: június 22- július 1., július 6-15., július 20-29.

Részvételi díj: 129 900 Ft/fő
Gyermek 12 éves korig 3. ágyon
(Pótágy kihúzható fotelágy) 95 900 Ft/fő

12 év felett 3. ágyon (Pótágy kihúzható fotelágy) 129 900 Ft/fő

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Meteorák 3 Euro, Delphi 10-12 Euro, Dion 8 Euro

Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
10 nap / 9 éj

Szállás:  
makedón szálloda háromcsillagos,  
görög szálloda kétcsillag plusz

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

Ellátás:  
félpanzió (svédasztalos reggeli, görög szállodában 
svédasztalos vacsora, tranzitszálláson menü vacsora)

Utazáshoz szükséges:  
az út indulási napjától számítva minimum 6 hónapig érvényes 
útlevél vagy 6 hónapig érvényes plasztikkártyás személyi 
igazolvány

Görögország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:30 Kecskemét, Dunaföldvári út, Auchan parkoló

10 NAP
ÚJ!
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PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Makedó-
niába a szálláshelyünkre az esti órákban. Vacsora a szállodában.

2. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és Görögor-
szágba indulunk. Késő délelőtti órákban érkezünk meg 
Thesszalonikibe, ahol városi sétát teszünk idegenvezetőnkkel, 
majd tovább utazunk Kamena Vourlába a szálláshelyünkre. 
Szállodánk, a Hotel Diana kétcsillag plusz besorolású szál-
loda. Közel a központhoz, de mégis csendes utcában talál-
ható. Strandtól való távolsága kb. 300 méter. Tengerpart apró 
kavicsos. A szállodának saját kis kertje és külső medencéje is 
van. Étterem, bár, lift, recepció, kávézó, étterem is a vendégek 
kényelmét szolgálja. Minden szoba egyszerűen berendezett, 
fürdőszobás, erkélyes, légkondicionált, TV-vel és telefonnal fel-
szerelt. Vacsora a szállodában.

3. nap: Szabadprogram

4. nap: Szabadprogram
Fakultatív kirándulás lehetőség Delphibe. 
Reggeli után Delphibe utazunk, a híres műemlék együttest 
látogatjuk meg. Szinte visszalépünk 2-3 ezer évet a múltba. Az 
ó-görög kultúra és építészet remekművei tárulnak elénk. Itt 
találjuk a híres jósda épület maradványait is. Visszaútban meg-
állunk a Thermopülei-szorosnál és megtekintjük Leonidász 
spártai király és 300 hős harcostársának emlékművét. Kora 
estére érkezünk vissza a szállodánkba.
A fakultatív kirándulás részvételi díja: 4800 Ft/fő. A kirán-
dulás foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt 
igényelendő és fizetendő, helyszíni befizetésre nincs 
lehetőség.
Vacsora a szállodában.

5. nap: Szabadprogram

6. nap: Szabadprogram

Fakultatív kirándulás lehetőség a Meteorákhoz.
Reggeli után indulunk a Meteorákhoz. Meglátogatjuk a híres 
kolostor együttest, megismerkedünk az ortodox vallási kultú-
rával, a több száz éve itt élő szerzetesek életével. Késő délután 
érkezünk vissza a szállodánkba.
A fakultatív kirándulás részvételi díja: 4800 Ft/fő. (belé-
pőjegy ktg. a helyszínen EUR-ban fizetendő) A kirándulás 
foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt igénye-
lendő és fizetendő, helyszíni befizetésre nincs lehetőség.

7. nap: Szabadprogram

8. nap: Szabadprogram

9. nap: Reggeli után búcsút veszünk Kamena Vourlától, 
elhagyjuk szállodánkat és Dionba utazunk. Megtekintjük az 
ásatásokat, majd folytatjuk utunkat Makedóniába a szállo-
dába. Vacsora a szállodában.

10.nap: Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Érkezés Budapestre a határokon való várakozástól, 
a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

KAMENA VOURLA 10 nap / 9 éj KAMENA VOURLA 10 nap / 9 éj

NYARALÁS
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KÖRUTAZÁSOK
 VÁROSLÁTOGATÁSOK
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Utazás: Busszal

Időtartam: 10 nap / 9 éj

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

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes plasztikkártyás  
személyi igazolvány

Lengyelország hivatalos fizetőeszköze:  
Lengyel zloty, PLN

Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország:  
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/Radomban, Vilniusban, Rigában, 3 éj szállás Tallinnban háromcsillagos szállodákban reggelivel, idegenforgalmi adó.

BALTI KÖRÚT 10 nap / 9 éj

Időpontok: május 25-június 3., június 15-24., július 20-29., augusztus 17-26., szeptember 7-16.

Részvételi díj: 139 900 Ft/fő
3. fő pótágyon:
Pótágy kihúzható fotelágy 130 900 Ft/fő

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

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

www.keneditravel.hu 
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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). Késő délelőtt 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 fővárost 
(Katedrális, Gediminas szobra, Szent Anna-templom), majd 
folytatjuk utunkat Lettországba. Délután Litvánia kultikus val-
lási kegyhelyét, a Keresztek Hegyét látogatjuk meg. Érkezés az 
esti órákban Rigába. Elfoglaljuk szállásunkat.
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 szabad programunk 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 nevezetessé-
geit (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, mely tartalmazza a busszal 
történő utazást a kikötőig és vissza, a hajójegy árát, vala-
mint a helsinki buszos városnézést is. Az ár életkortól füg-
getlen, egységes csoportkedvezményes ár.
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. Jó idő esetén strandolási lehe-
tőség a Balti-tengerben. Ezután folytatjuk utunkat Lettország 
felé. Érkezés az esti órákban Rigába. Elfoglaljuk szállásunkat, 
majd vacsora után esti séta az élettel teli lett fővárosban.
8. nap: Reggeli után Rigából a „Balti Versailles”-ként emlege-
tett Rundale kastélyt keressük fel. Csodás barokk pompa fogad 
minket. Délután Litvánia legfestőibb fekvésű látnivalójához, 
a Trakai várhoz utazunk. Vytautas fejedelem a XIV. században 
építtette magának ezt a tavak ölelésében épült gótikus rezi-
denciát. Érkezés a vilniusi szállodába az esti órákban.
9. nap: Reggeli után Lengyelországba utazunk. Délután 
Augustówban a Mazuri-tavak vidékén tartunk egy órás pihe-
nőt, majd folytatjuk utunkat, érkezés Radomba, a szállodába az 
esti órákban.
10. nap: Reggeli után elbúcsúzunk Radomtól és hazaindulunk. 
Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban.

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 50 Euro / fő, mely az eseten-
ként szükséges templomi adományok összegét is tartalmazza.

BALTI KÖRÚT 10 nap / 9 éj

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 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, Orawka templom belépő, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

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

Időpontok: április 28-május 1., május 24-27., június 28-július 1.,  
augusztus 23-26., szeptember 28 – október 1., október 20-23.

Részvételi díj: 39 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (2+1 ágyas szobában egy normál és 
egy emeletes ágy van) 34 900 Ft/fő

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

LENGYELORSZÁG

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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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. Ferdinánd 
Magyarország és Csehország királya adományozott engem az 
árvai katolikusoknak 1652. évben”. Orawkai látogatásunk után 
folytatjuk utunkat Krakkóig, ahol elfoglaljuk szállásunkat. Érke-
zés 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 barakkok 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 5000 Ft/fő. Irodánkban foglaláskor, 
de legkésőbb 60 nappal indulás előtt fizetendő. Helyszíni 
fizetésre nincs lehetőség.
A program végeztével visszautazunk Krakkóba a szállodába, 
ezután szabadprogram.

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 Buda-
pestre az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Wawel Katedrális: kb. 11 PLN + fülhallgató 1,50 PLN
Mária templom: kb. 10 PLN
Wieliczka sóbánya: kb. 70 PLN
Gubalowka: 20 PLN

KRAKKÓ - WIELICZKA - AUSCHWITZ - ZAKOPANE 4 nap / 3 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

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: június 1-3., július 27-29., augusztus 31-szeptember 2.

Részvételi díj: 32 900 Ft/fő
Pótágy 3. fő részére
(A pótágy egy heverőnél valamivel kisebb méretű sofa.) 31 900 Ft/fő

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

Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 47 900 Ft/fő

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

LENGYELORSZÁG
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezéskor szállás 
elfoglalása. A szálloda Zakopane központjában található. 
Autóbuszunk a szállodától kb. 500 méterre tud megállni. 
Érkezés 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, 
visszaérkezés 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: május 4-6., július 13-15., szeptember 7-9.

Részvételi díj: 26 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (a pótágy kihúzható fotelágy) 25 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 4 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 34 900 Ft/fő

SZLOVÁKIA

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont 
szerint. A délelőtti órákban meglátogatjuk Besztercebányát, az 
egyik legjelentősebb bányavárost. A város főterén tett sétánk 
alkalmával megismerkedünk az Óratoronnyal, a Thurzó-házzal, 
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 
Felvidék 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 
megállunk 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 
állomásaként megállunk Szepescsütörtökön, megnézzük 
a Szent László Plébániatemplom és a Katedrális épületét. 
Hazautunk során megállunk Lőcsén, ahol megnézzük a 
főteret és nevezetességeit (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: (2017-es 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: május 11-13., május 25-27., június 22-24., július 27-29., 
augusztus 10-12., szeptember 14-16.

Részvételi díj: 26 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (pótágy kihúzható fotelágy) 25 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 4 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 34 900 Ft/fő

SZLOVÁKIA

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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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 he-
gyi falvak építészeti és kulturális sajátosságait. Különlegessé-
ge 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 913 lépcsőfok van, visz-
szafordulni a barlangban útközben nem lehet.) A barlangban 
tett sétánk után továbbutazunk Poprádra a szálláshelyünkre.  
A szállás elfoglalása után, aki szeretne, sétálhat a városköz-
pontban, ismerkedhet a nevezetességekkel. 
2. nap: Reggeli után Tátralomnicra utazunk, ahol testközelből 
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 kö-
vetkező állomása a Magas-Tátra legnagyobb és legrégibb 
üdülőtelepülése, Ótátrafüred lesz. Innen a Tátrai kisvasúttal ju-
tunk el a Csorba-tóhoz, a magas-tátrai gleccsertavak legszeb-
bikéhez. Körbesétáljuk a tavat, majd buszunkkal visszautazunk 
a szállodába.
3. nap: Reggeli után hazaindulunk. Utunk első állomása 
Pribylina lesz, ahol a szlovák falumúzeumot, a 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 
Zólyomi várat tekintjük meg. Ezután folytatjuk utunkat hazáig. 
Érkezés Budapestre az esti órákban.

A TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI 3 nap / 2 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 40 Euro

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
3 nap / 2 éj

Szállás:  
Háromcsillagos panzióban

Szoba felszereltsége:  
Létszámnak megfelelő ágy, szekrény, TV, zuhanyozós 
fürdőszoba.

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 panzióban, svédasztalos reggeli, 
kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

FELVIDÉKI KISKÖRÚT 3 nap / 2 éj

Időpontok: április 28-30., június 22-24., augusztus 24-26.

Részvételi díj: 26 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (pótágy kihúzható fotelágy) 25 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, két alkalom): 4 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 36 900 Ft/fő

SZLOVÁKIA

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

BAJMÓC
NYITRA
TRENCSÉN
NAGYSZOMBAT
POZSONY
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PROGRAM:

1.nap: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont sze-
rint. Utunk első állomása Bajmóc, annak is híres vára, mely 
Közép-Európa egyik leglátogatottabb és legszebb várkastélya. 
A várkastélyt egy mésztufa dombon építették, ahol korábban 
a XI. sz-ban egy középkori vár állott. A múltban a leghíresebb 
és leggazdagabb nemesi családok tulajdonában állt a várkas-
tély. Utolsó tulajdonosa Pálfi János gróf volt, aki a franciaor-
szági Loire-menti kastélyok mintájára építtette át a várat. Így 
keverednek a középkori vár jellegzetes vonalai a modernebb 
kor pompájával. 
Folytatjuk utunkat Kistapolcsányba, ahol a Habsburgok nyári 
rezidenciáját látogatjuk meg.
Ma múzeum működik a klasszicista épületszárnyban. Itt meg-
csodálhatjuk a 14 ezer kötetes könyvtárat, gyönyörű festmé-
nyeket, bútorzatot és az egyedülálló kerámia és porcelán gyűj-
teményt. Kistapolcsány után Nyitrára érkezünk, ahol elfoglal-
juk szállásunkat, mely Nyitra központjában található.

2.nap: Reggeli után Trencsénbe utazunk, ahol idegenveze-
tőnkkel megnézzük a belváros nevezetes épületeit, a várat, 
a Kegytemplomot, a Piarista templomot. A délutánt Nyitrán 
töltjük, megtekintjük a Szent Emmerám templomot, a Várne-
gyedet, a Püspöki palotát és a Vármegye házat. Visszaérkezés a 
szállodába az esti órákban.

3. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és Nagyszombatra 
utazunk. Sétánk során megnézzük a Szent Miklós plébánia 
templomot, az érseki palotát és a copf stílusú Városházát is. 
Folytatjuk utunkat Pozsonyba. Megnézzük a várat és a koro-
názó templomot majd rövid belvárosi séta után hazaindulunk. 
Folyamatos utazás egy pihenővel, érkezés Budapestre késő 
esti órákban.

FELVIDÉKI KISKÖRÚT 3 nap / 2 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
A program össz. belépőjegy ktg-e: kb. 35 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 személyi igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze:  
Román Lei - RON

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

4 NAP

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 4 nap / 3 éj

ROMÁNIA

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, idegenvezetés, 3 éj háromcsillagos szállodában svédasztalos 
reggelivel, idegenforgalmi adó, kirándulások a program szerint.

Időpontok: május 10-13., június 14-17., 
augusztus 9-12., szeptember 13-16.

Részvételi díj: 39 900 Ft/fő
Életkortól függetlenül 3. fő pótágyon
(Pótágy: normál ágynál kisebb méretű, kihúzható kanapéágy) 37 900 Ft/fő

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

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

www.keneditravel.hu 

86



PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Utunk első állomása Szatmárnémeti, ahol városnézé-
sünk keretében megtekintjük a Püspöki palotát, a Városházát, 
a Vécsey palotát és a Szekesegyházat. Ezután folytatjuk utun-
kat Nagybányára, ahol elfoglaljuk szállásunkat.

2. nap: Reggeli után úticélunk Misztótfalu, ahol meglátogat-
juk a Kis Miklós Emlékházat. Rövid pihenőt tartunk a felsőbá-
nyai Bódi-tó mellett (kb. 1 km-t kell sétálni). Átkelünk a Gutin-
hágón. Desze településen megcsodáljuk a Jászvásári Szent 
Piroska ortodox fatemplomot, mely a Világörökség része. 
Ezután Máramarossziget városába érünk. Városnézésünk során 
megnézzük a Főteret, a Kultúrpalotát és a Börtönmúzeumot is. 
Ezt követően Szaploncára látogatunk, ahol a „nevető temetőt” 
tekintjük meg. A nap végén visszatérünk nagybányai szállo-
dánkba.

3. nap: Reggeli után Koltóra utazunk, ahol a Teleki Kastélyt 
látogatjuk meg, mely ma a híres Petőfi Múzeumnak ad otthont. 
Ezután az Almásgalgó határában fekvő Sárkánykert néven 
ismert, gigászi méretekkel rendelkező „kőamfiteátrumhoz” 
utazunk, ott sétálunk a hatalmas kőtornyok, oszlopok, pirami-
sok, ember- és állatformájú tömbök között. A délután folya-
mán utunk Zsibóra, az Árvizi hajós szülőhelyére vezet. Megte-
kintjük a Wesselényi Kastély parkjában lévő botanikus kertet. 
Délután Nagybányával, az arany városával ismerkedünk, kelle-
mes sétát teszünk a Fő téren, majd megtekintjük az Ásvány-
tani múzeumot is. Az esti órákban érkezünk vissza nagybányai 
szállodánkba.

4. nap: Reggeli után elbúcsúzunk Nagybányától és Nagyká-
rolyra látogatunk. Megnézzük a romantikus-eklektikus stílusú 
Károlyi kastélyt és a szomszédos Kaplonyban található családi 
kápolnát. Utolsó állomásunk Érsemlyén, Kazinczy Ferenc szü-
lőhelye, ahol a magyar nyelvújítás úttörőjének emlékhelyét 
keressük fel.

Ezután folytatjuk utunkat hazáig, érkezés Budapestre az esti 
órákban.

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 4 nap / 3 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
A program össz. belépőjegy ktg-e: kb. 35-40 RON

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás:  
háromcsillagos és négycsillagos szálloda

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
érvényes útlevél vagy érvényes plasztikkártyás személyi 
igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze:  
Román Lei - RON

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:15 Cegléd, TESCO parkoló
07:45 Szolnok, AUCHAN áruház, Felső Szandai rét 1.
09:15 Berettyóújfalu, 42. sz. út, MOL kút

5 NAP

KINCSES KOLOZSVÁR ÉS A MOLDVAI KOLOSTOROK 5 nap / 4 éj

ROMÁNIA

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpontok: május 9-13., június 6-10.

Részvételi díj: 59 900 Ft/fő
Életkortól függetlenül 3. fő pótágyon
(Pótágy: kihúzható fotelágy) 54 900 Ft/fő

Vacsora felár (menü, 4 alkalom) 12 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 75 900 Ft/fő

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)
Vegetáriánus vacsora igényt foglaláskor kérjük jelezni!
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 1 éj háromcsillagos (Szucsáva) és 3 éj négycsillagos 
(Kolozsvár) szállodákban svédasztalos reggelivel, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint, folyamatos utazás rövid pihenőkkel Kolozsvárra. 
Érkezés a szállodába a kora délutáni órákba. Elfoglaljuk szál-
láshelyünket, majd városnéző sétára indulunk. Megtekintjük a 
Farkas utcai Református templomot, Mátyás király szülőházát, 
az Ortodox katedrálist, a Szent Mihály templomot, valamint a 
Színház, a New York palota és a Bánffy palota épületét.
Este visszaérkezünk a szállodába.

2. nap: Reggeli után Tordára utazunk és a Sóbányát látogatjuk 
meg, mely szépségével és méreteivel lenyűgöző látványt nyújt. 
Délután a belváros nevezetes épületeivel ismerkedünk, sétánk 
során láthatjuk a Vármegyeháza, a Színház, a Mikó palota, a 
Sóvárgók templomának épületét és rövid szabadprogramra is 
lehetőség van. Az esti órákban érkezünk vissza szállodánkba.

3. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és a festett kolos-
torok meglátogatására indulunk. Először a Moldovita majd 
a Sucevita kolostort látogatjuk meg. Este érkezünk meg 
Szucsávába a szállodába.

4. nap: Reggeli után elhagyjuk szálláshelyünket. Meglátogat-
juk a Humor és Voroneti kolostorokat.
Kolostorlátogatásunk után búcsút veszünk Moldvától és 
Besztercére utazunk. Megnézzük a XIV. században alapított, 
impozáns méretű Szent Miklós evangélikus templomot. Rövid 
városi séta után továbbutazunk Kolozsvárra és elfoglaljuk szál-
lásunkat.

5. nap: Reggeli után útnak indulunk. Felkeressük a Házsongárdi 
temetőt, majd ezután továbbutazunk Nagyváradra. Progra-
munkat ezzel a kis Kőrös-parti szecessziós sétával zárjuk.
Hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés 
Budapestre a forgalomtól és a határon való várakozástól füg-
gően az esti órákban.

KINCSES KOLOZSVÁR ÉS A MOLDVAI KOLOSTOROK 5 nap / 4 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. költség: kb. 50 RON

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

www.keneditravel.hu 

89



Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 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
07:15 Cegléd, TESCO parkoló
07:45 Szolnok, AUCHAN áruház, Felső Szandai rét 1.
09:15 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, szalonnasütés házi pálinka-túró-sajt kóstolóval, idegenforgalmi adó, kirándulások a program szerint

Időpontok:
április 27-május 1. június 13-17., 
július 18-22., augusztus 22-26., 

szeptember 19-23., október 19-23. 

Részvételi díj: 44 900 Ft/fő
Életkortól függetlenül 3. fő pótágyon
(Pótágy: normál ágynál kisebb méretű, kihúzható kanapéágy) 43 900 Ft/fő

Vacsora felár (svédasztalos, 4 alkalom) 10 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 73 900 Ft/fő

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

www.keneditravel.hu 

90



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. Kirándulásunk 
után visszautazunk Gyergyószentmiklósra a szállodába.

3. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Parajdra utazunk, ahol a 
híres sóbányát látogatjuk meg. A sóbányában hűvös van, érde-
mes meleg holmit vinni magunkkal. A bányába busszal visznek 
le minket. A bánya levegője száraz és tiszta. A padlót alkotó 
só olyan mintha márványból volna. A sóbarlangban található 
egy kis templom, melynek oltára is sóból készült. A sóbánya 
látogatás után Korondra utazunk. Korond hírnevét a hagyomá-
nyos népi mesterségeknek köszönheti. A turistákat a korondi 
táj szépségei mellett a gyönyörű szép kerámiák is vonzzák. 
Korond után Farkaslakára utazunk, ahol Tamási Áron szülő-
házát tekintjük meg. Farkaslakáról autóbuszunkkal visszauta-
zunk Gyergyószentmiklósra a szállodába, útközben a máréfalvi 
székelykapukat is láthatjuk.

4. nap: Reggeli után idegenvezetőnkkel Gyergyószentmik-
lós nevezetességeivel ismerkedünk, majd autóbuszunkkal a 
Marosfőre utazunk, megnézzük a Mária Mennybemenetele 
kolostort. Ezután megérkezünk az erdei Ezüstfenyő Hotelhez, 
ahol házi pálinkával, házi túróval, sajttal kínálnak minket, majd 
egy hangulatos szalonnasütésen vehetünk részt. Elsétálunk a 
Maros forrásához, majd autóbuszunkkal visszautazunk a szál-
lodánkba

5. nap: Reggeli után (08:00) indulunk haza. Útközben rövid 
látogatást teszünk Marosvásárhelyen, idegenvezetőnkkel 
sétálva megtekintjük a legfontosabb nevezetességeket.  
A városnézést követően útnak indulunk, folyamatosan uta-
zunk (két pihenővel) Budapestig. Tervezett érkezés a forgalmi 
viszonyoktól függően kb. 22:00 órakor.

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

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. költség: kb. 50 RON

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában

Ellátás:  
Svédasztalos félpanzió

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy plasztik kártyás személyi igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze:  
Román Lei - RON

Felszállási lehetőségek:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:15 Cegléd, TESCO parkoló
07:45 Szolnok, AUCHAN áruház, Felső Szandai rét 1.
09:15 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, kirándulások a program szerint, szalonnasütés házi pálinkával, házi túróval, sajttal, 3., és 4. nap este élőzene, 
táncolási lehetőség.

Időpont: március 30-április 3.

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

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás Gyergyószentmiklósra, ahol elfog-
laljuk szállásunkat a háromcsillagos Hotel Mures-ben. A szobák 
elfoglalása után a szálloda éttermében svédasztalos vacsorá-
val 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 szentmisén 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. Este svédasztalos vacsora a szálloda ét-
termében, 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 ré-
szét pihenéssel töltjük. Este elfogyasztjuk svédasztalos vacso-
ránkat, ezután a szálloda zenésze szórakoztatja vendégeinket.

5. nap: Reggeli után elhagyjuk szállodánkat, búcsút veszünk 
Gyergyószentmiklóstól. Hazaindulunk. Útközben rövid láto-
gatást teszünk Marosvásárhelyen. Folyamatos hazautazás, ér-
kezés a forgalomtól és a határon való várakozástól függően a 
késő esti órákban Budapestre.

SZÉKELY HÚSVÉT ERDÉLYBEN 5 nap / 4 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. költség: kb. 40 RON
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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 plasztik kártyás személyi igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze:  
Román Lei - RON

Felszállási lehetőségek:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
07:15 Cegléd, TESCO parkoló
07:45 Szolnok, AUCHAN áruház, Felső Szandai rét 1.
09:15 Berettyóújfalu, 42. sz. út, MOL kút

5 NAP

ERDÉLY – CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 5 nap / 4 éj

ROMÁNIA

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni, a pünkösdi időszakban egyágyas szoba nem foglalható. 
(Társítás kétágyas szobában)

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

Időpont: május 17-21.

Részvételi díj: 44 900 Ft/fő
Életkortól függetlenül 3. fő pótágyon
(2+1 ágyas szobában egy franciágy és egy normál ágynál kisebb 
méretű kihúzható kanapéágy van)

43 900 Ft/fő

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

3. 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.

4. nap: Reggeli után idegenvezetőnkkel Gyergyószentmik-
lós nevezetességeivel ismerkedünk, majd autóbuszunkkal a 
Marosfőre utazunk, megnézzük a Mária Mennybemenetele 
kolostort. Ezután megérkezünk az erdei Ezüstfenyő Hotelhez, 
ahol házi pálinkával, házi túróval, sajttal kínálnak minket, majd 
egy hangulatos szalonnasütésen vehetünk részt. Elsétálunk a 
Maros forrásához, majd autóbuszunkkal visszautazunk a szál-
lodánkba

5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben rövid látogatást 
teszünk Marosvásárhelyen, ahol idegenvezetőnkkel sétálva 
megtekintjük a főbb nevezetességeket. A városnézést követő-
en útnak indulunk, folyamatosan utazunk két pihenővel Buda-
pestig. Tervezett érkezés a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
21:00-22:00 órakor

ERDÉLY – CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 5 nap / 4 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. költség: kb. 40 RON
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 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

BRASSÓ - DRAKULA KASTÉLY - FOGARASI HAVASOK 5 nap / 4 éj

ROMÁNIA

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)
A vegetáriánus főételigényt foglaláskor kérjük jelezni.
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 4 éj háromcsillagos szállodákban svédasztalos 
reggelivel, kirándulások a program szerint, temesrékasi borkóstoló, idegenforgalmi adó.

Időpontok: május 30-június 3., augusztus 29-szeptember 2.
július 4-8., július 18-22.

Részvételi díj: 44 900 Ft/fő
Életkortól függetlenül 3. fő pótágyon
(a 3. ágy egy kihúzható fotelágy) 42 900 Ft/fő

Vacsora felár (menü, 4 alkalom) 8 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 60 900 Ft/fő
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PROGRAM:
1. nap: Indulás a reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pi-
henőkkel. Érkezés Dévára a délutáni órákban, ahol a város tör-
ténelmi nevezetességeivel ismerkedünk, a Dévai vár épületét 
is láthatjuk. Este érkezünk meg Orastie-be a szálláshelyünkre.
2. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és Gyulafehérvárra 
utazunk. Megismerjük Erdély régi fővárosát. A város legjelen-
tősebb műemlékei a várfalon belül találhatók, az Alsó- és Felső 
Károly kapun keresztül közelíthetőek meg.
Innen Medgyesre utazunk, ahol a Szent Margit gótikus erőd-
templomot nézzük meg, majd rövid sétánk keretében ismer-
kedünk a város nevezetességeivel.
Ezután úticélunk Segesvár, ahol a középkori várat és az órator-
nyot tekintjük meg, majd rövid sétát teszünk a belvárosban. 
Sétánk után buszra szállunk és tovább utazunk a Brassó mel-
letti, festői szépségű, több mint 1000 méter magasan fekvő 
Poianára, ahol elfoglaljuk szállásunkat.
3. nap: Reggeli után Sinaiára vezet utunk, itt először a román 
király nyári rezidenciáját, a Peles-kastélyt tekintjük meg szak-
avatott vezető segítségével. Sianiát a Kárpátok gyöngyeként 
is emlegetik. A kolostort kívülről nézzük meg, egy kis szabad-
időre is lehetőségünk lesz, hogy érezzük a hely speciális atmo-
szféráját. A délutánt Brassó megismerésével töltjük. először a 
Fekete-templomot majd a Városházát tekintjük meg. Brassói 
programunk után visszautazunk Poianára a szálláshelyünkre.
4. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és Törcsvárra uta-
zunk, meglátogatjuk a Drakula-kastélyt. Kastélylátogatásunkat 
követően a Fogarasi havasok lábánál fekvő Brancoveanu ko-
lostort tekintjük meg. Ezután úticélunk Szászország fővárosa, 
Nagyszeben. Megtekintjük a város legfontosabb műemlékeit, 
az Ortodox székesegyház, a Kariatidás ház, a Brukenthal palo-
ta épületét, valamint a Várostornyot. Városlátogatásunk után 
folytatjuk utunkat. Az esti órákban érkezünk Orastie-be, ahol 
elfoglaljuk szállásunkat.
5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk 
Marossillyén, ahol megtekintjük Bethlen Gábor szülőházát. 
Utunk következő állomása Temesrékas, ahol a tájegység leghí-
resebb pincészetében, a Recas gazdaságban fogadnak minket 
és bemutatják, hogyan készítik a méltán híres boraikat, melye-
ket természetesen meg is kóstolhatunk. A vidám borkóstolást 
követően folytatjuk utunkat. Folyamatos utazás, rövid pihe-
nőkkel, érkezés Budapestre a forgalomtól és a határon való 
várakozástól függően az esti órákban.

BRASSÓ - DRAKULA KASTÉLY - FOGARASI HAVASOK 5 nap / 4 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. költség: kb. 100 RON
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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

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

4 NAP

DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU 4 nap / 3 éj

ROMÁNIA

Társítás vállalása esetén semmilyen felárat nem kell fizetni. (Társítás kétágyas szobában)
A vegetáriánus főételigényt foglaláskor kérjük jelezni.
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:
május 10-13., május 24-27., június 7-10., 

július 5-8., július 26-29., augusztus 17-20., 
szeptember 20-23., október 4-7.

Részvételi díj: 41 900 Ft/fő
Életkortól függetlenül 3. fő pótágyon
(2+1 ágyas szobában egy duplaágy és egy kihúzható fotelágy van) 40 400 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 3 alkalom) 9 600 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 56 900 Ft/fő
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PROGRAM:
1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint.Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Temesvárig. Temesvárra érkezve idegenvezetőnkkel sétálva 
megtekintjük a város főbb nevezetességeit. A Hunyadi palotát, 
a Szerb templomot, a püspökség és a Városháza épületét, vala-
mint a katolikus dómot is. Ezután felkeressük a híres, gyönyörű 
szecessziós palotákkal övezett temesvári korzót. Városnézésünk 
után továbbutazunk Szörényvárra, elfoglaljuk szállásunkat.
2. nap: Reggeli után útnak indulunk, rövid fotószünetet tar-
tunk, melynek során a Vaskapu erőművet is láthatjuk kívülről. 
Folytatjuk utunkat, meglátogatjuk a Vodita kolostort. Ezután 
Orsovára utazunk, megtekintjük az új templomot és a Szent 
Korona emléktáblát. Ezután kb. 2 órás, vadregényes al-dunai 
hajózáson veszünk részt, érintve a Kis- és Nagy-Kazán szoro-
sokat is. A hajózás után autóbuszunkkal a közeli hegyen álló 
Szent Anna kolostorhoz utazunk. Megcsodáljuk a kolostor fes-
tett ikonjait, majd pillantást vetünk az elénk táruló dunai pano-
rámára. 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 Herkulesfürdő-
re, ahol a monarchia hangulatát árasztó fürdővárost látogatjuk 
meg. Ezután buszos kirándulást teszünk a vadregényes Cserna 
völgyben egészen az ezeréves határig. Délután lehetőségünk 
van egy bevásárló központ meglátogatására, ahol kedvünkre 
vásárolhatunk. Estére visszaérkezünk a szállodába.
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: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. költség: kb. 35 RON
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás:  
egyszerű, háromcsillagos prágai 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:30 Győr, M1, Arrabona pihenőhely
09:15 Mosonmagyaróvár, M1, MOL kút

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, 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: április 28-május 1., május 18-21., június 7-10., július 5-8., 
augusztus 17-20., szeptember 13-16., október 20-23. 

Részvételi díj: 39 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 39 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 3 alkalom): 6 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 54 900 Ft/fő
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PROGRAM:
1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint. Érkezés Prágába a szálláshelyünkre 
a kora délutáni órákban. Miután elfoglaltuk szállásunkat, vil-
lamossal Prága belvárosába megyünk és délutáni városnézés 
keretében megtekintjük a Zsidónegyedet. Visszaérkezés a 
szállodába a kora 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. Délután, fakultatív prog-
ram keretében egy egyórás moldvai hajókiránduláson vehe-
tünk részt, ahol egy pohár cseh sörrel is megkínálnak minket. 
A fakultatív hajókirándulás foglaláskor, de legkésőbb 30 
nappal indulás előtt fizetendő, helyszíni befizetésre nincs 
lehetőség. Hajókirándulás részvételi díja: 2800 Ft/fő. Késő 
délután autóbuszunkkal visszautazunk 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: (2017-es árakat alapul véve)
Villamosjegy: 24 CZK / db 
Prága: kb. 300 CZK
Kutna Hora: kb. 425 CZK

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

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

   infó: a prágai szállodában a szobákban nincs pohár.i
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás:  
egyszerű, háromcsillagos prágai 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:30 Győr, M1, Arrabona pihenőhely
09:15 Mosonmagyaróvár, M1, MOL kút

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 háromcsillagos prágai szállodában svédasztalos 
reggelivel, Becherovka múzeum belépő kóstolóval, moldvai hajókirándulás svédasztalos ebéddel, kirándulások a program 
szerint, idegenforgalmi adó

HÚSVÉT PRÁGÁBAN 4 nap / 3 éj

Időpontok: március 30-április 2.

Részvételi díj: 43 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 43 900 Ft/fő
Vacsora felár 
(menü, 3 alkalom): 6 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 59 900 Ft/fő

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

ÚJ!
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PROGRAM:

1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint. Érkezés Prágába a szálláshelyünkre 
a kora délutáni órákban. Miután elfoglaltuk szállásunkat, vil-
lamossal Prága belvárosába megyünk és délutáni városnézés 
keretében megtekintjük a Zsidónegyedet. Visszaérkezés a 
szállodába a kora esti órákban.

2. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Prága központjába me-
gyünk, 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. Napközben egy kb. kétórás 
moldvai hajókiránduláson veszünk részt, a hajón svédasztalos 
ebéddel várnak minket. Este autóbuszunkkal visszautazunk 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 elhagyjuk a szállodát és hazaindulunk. 
Útközben megnézzük Morvaország fővárosát, Brno-t. Idegen-
vezetőnkkel sétálva ismerkedünk a nevezetességekkel. (Kapu-
cinusok Szent Kereszt Temploma, Szent Péter és Pál Katedrális)
Autóbuszunkból Spielberg várát is láthatjuk. Brnoi sétánk után 
folytatjuk utunkat hazáig, érkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Villamosjegy: 24 CZK / db 
Prága: kb. 300 CZK

HÚSVÉT PRÁGÁBAN 4 nap / 3 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

   infó: a prágai szállodában a szobákban nincs pohár.i
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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

Ausztria hivatalos fizetőeszköze: Euro

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:30 Győr, M1, Arrabona pihenőhely
09:15 Mosonmagyaróvár, M1 MOL kút

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. 24-27., augusztus 9-12.

Részvételi díj: 44 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (a pótágy egy kinyitható fotelágy) 41 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 3 alkalom): 9 000 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 Schwarzenbergek 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: (2017-es árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 900 CZK

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás:  
egyszerű, háromcsillagos prágai 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:30 Győr, M1, Arrabona pihenőhely
09:15 Mosonmagyaróvár, M1 MOL kút

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 sörgyárak és a Plzeni Sörmúzeum látogatás 
sörkóstolókkal, moldvai hajókirándulás egy pohár sörrel, kirándulások a program szerint, 3 éj háromcsillagos prágai szállodában 
svédasztalos reggelivel, idegenforgalmi adó.

CSEH SÖRTÚRA ÉS KULTÚRA 4 nap / 3 éj

Időpontok: június 21-24., szeptember 20-23.

Részvételi díj: 39 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (a pótágy egy kinyitható fotelágy) 38 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 3 alkalom): 6 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 51 900 Ft/fő

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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PROGRAM:
1. nap: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél meg-
adott időpontok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Velke Popovicébe, ahol megtekintjük a Kozel sörgyárat és ter-
mészetesen sört is kóstolunk. Sörgyárlátogatásunk után fo-
lyatjuk utunkat Prágába. Érkezés a szállodába az késő délutáni 
kora esti órákban. Prága belvárosa villamossal kb. 15-20 perc 
alatt elérhető, ha valaki szeretne, este bemehet a belvárosba.
2. nap: Reggeli után autóbuszunkkal bemegyünk Prága belvá-
rosába. Ismerkedünk Prága nevezetességeivel. Megtekintjük a 
Várat, a Károly hidat, az Óratornyot, megnézzük a Fő teret is. 
A késő délutáni órákban egy hangulatos, egyórás moldvai ha-
jókiránduláson veszünk részt, melynek során egy pohár cseh 
sörrel is megkínálnak minket. A hajókirándulás után visszauta-
zunk a szállodába.
3.nap: Reggeli után Karlstejn várához utazunk, mely a közép-
kori cseh királyság jelképe is volt. Ma ez Csehország egyik leg-
látványosabban teljesen épen maradt gótikus vára. Az erede-
tileg pihenőhelynek épített vár a XIV. századtól a királyi erek-
lyék és koronázási ékszerek őrzésére szolgált, amit aranyozott 
ráccsal zártak el egy kis fülkében. Délután Plzenbe utazunk és 
megnézzük Csehország legnagyobb terét, a Köztársaság teret. 
A belvárosban látható a Városháza sgrafittóval díszített rene-
szánsz épülete. Emeletén megtekinthető a Serfőzők próbapad-
ja. Erre kellett a mesternek ráöntenie a ser főzetmintát, majd 
ráülnie. Ha a sör megszáradása után nadrágja nem ragadt bele, 
akkor elfenekelték, a sört pedig kiöntötték. Ezután a belváros-
ban található Sör-múzeumot látogatjuk meg és megkóstoljuk 
a híres plzeni pils típusú sört, melynek legfőbb jellemzője a tar-
tós habkorona. Este visszaérkezünk a szállodánkba.
4. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben megnézzük 
Morvaország fővárosát, Brno-t. A belvárosban találjuk a Ka-
pucinusok Szent Kereszt Templomát, mely 1648-1651 között 
épült és a leghátborzongatóbb látványosság Brnoban. 153 
múmiát őriznek napjainkban is. Említést érdemel még Spiel-
berg vára (buszból láthatjuk), valamint a Szent Péter és Pál Ka-
tedrális. Brnoi sétánk után folytatjuk utunkat hazáig, érkezés 
Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Prága: 300 CZK; Karlstejn vára: 300 CZK; Brno: 60 CZK

CSEH SÖRTÚRA ÉS KULTÚRA 4 nap / 3 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

   infó: a prágai szállodában a szobákban nincs pohár.i
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
7 nap / 6 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda 

Ellátás:  
Svédasztalos hideg reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Franciaország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:00 Győr, M1, Arrabona pihenő
08:45 Mosonmagyaróvár, M1 MOL kút

7 NAP

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

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpontok: május 21-27., június 24-30., szeptember 3-9.

Részvételi díj: 114 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (pótágy egy kinyitható fotelágy) 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: (2017-es árakat alapul véve)

2 napos múzeumi bérlet: 42 Euro  

(Louvre, Orsay, Versailles palota, Sainte Chapelle, Napóleon sírja, Diadalív)

Metrójegyek összesen: 6 Euro

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

Strasbourg hajókirándulás: 12 Euro

Állami múzeumok: ingyenesek a 26 év alatti EU polgároknak

FRANCIAORSZÁG
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PROGRAM:

1. nap: Indulás 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 
kertet, a Pantheont, a Chatelet és Bastille teret. Városnézésünk 
után szálláshelyünkre utazunk. Szállodánk Párizstól délre, hév 
állomás közelében található.

3. nap: Reggeli után indulunk az Eiffel toronyhoz. Az Eiffel 
torony belépőjegy foglaláskor, de legkésőbb 60 nappal in-
dulás előtt igényelendő és fizetendő. Belépőjegy ára (egy-
séges, csoportos): 5500 Ft/fő. Ezután megtekintjük Napóleon 
sírját az Invalidusok dómjában, majd a Diadalív tetejéről meg-
csodáljuk a varázslatos panorámát. Délután Versaillesbe uta-
zunk, meglátogatjuk a Napkirály palotáját, megnézzük a királyi 
és királynéi lakosztályokat, megcsodáljuk a gyönyörű kertet. Lá-
togatást 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 La-
tin negyedben. Kora este érkezünk vissza a szállodába. 

Faktultatív program: a vacsoraidő letelte után busszal esti pári-
zsi városnézésre indulunk, melynek keretében kb. 1 órás 
szajnai hajózáson veszünk részt. A program részvételi díja 
(transzferrel, hajójeggyel együtt) 8000 Ft/fő, mely legké-
sőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő és fizetendő. 
Helyszíni befizetésre nincs lehetőség. 

5. nap: Reggeli után a Loire völgyébe kirándulunk. Megtekint-
jük a Loire-völgy legnagyobb kastélyát, a Chambord-ot. Ezután 
továbbutazunk Blois-ba, ahol szabadidőre is lehetőség lesz. Ha-
zafelé látogatást teszünk Jeanne d’Arc városában, Orléans-ban. 
Megnézzük a Szent Kereszt katedrálist. Az esti órákban érke-
zünk 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 ka-
tedrálist. Szabadidő a belvárosban, aki szeretne, egy roman-
tikus hajókiránduláson is részt vehet, ahonnan látjuk a híres 
Petite France negyedet, az Európai negyedet. Esti órákban ér-
kezünk 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

www.keneditravel.hu 
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Utazás: Busszal

Időtartam: 7 nap / 6 éj

Szállás: háromcsillagos szállodák 

Ellátás: Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Németország, Belgium, Hollandia hivatalos fizetőeszköze: 
EURO

Felszállási lehetőség:
04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
05:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
07:00 Győr, M1, Arrabona pihenő
07:45 Mosonmagyaróvár, M1 MOL kút

7 NAP

BENELUX KÖRÚT sajt, tulipán, szélmalom 7 nap / 6 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpontok: április 25-május 1.

Részvételi díj: 119 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (3. ágy kinyitható fotelágy) 112 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 6 alkalom) 39 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 169 900 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 
reggeli, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

ÚJ!

BELGIUM

HOLLANDIA
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés németor-
szági szálláshelyünkre az esti órákban.

2. nap: Reggeli után elhagyjuk szállodánkat, Belgium felé vesz-
szük az irányt. Első állomásunk Brüsszel. Ismerkedünk Brüsszel 
nevezetességeivel. Megnézzük a Manneken pist, láthatjuk a 
Székesegyház, az Atomium és az Európai Unió központjának 
épületét is. Városnézésünk után továbbutazunk Antwerpenbe, 
elfoglaljuk szállásunkat.

3. nap: Reggeli után Antwerpen látványosságait nézzük meg. 
Láthatjuk a Főteret, a Rubens emlékművet, a Katedrálist és sé-
tálunk a Schelde partján is. Ezután Flandriába, Gentbe utazunk. 
Sétálunk a Főtéren, megnézzük a Katedrálist, a Gravensteen 
palotát, a Városházát és a Szent Mihály hidat is. Városnézésünk 
után továbbutazunk, vár minket Flandria másik gyöngyszeme, 
Bruges, mely középkori épületeivel és hangulatával elvarázsol-
ja a turistákat.Sétánk során láthatjuk a Városháza és a Szent Vér 
Bazilika épületét, az Óratornyot és a Főteret is. Este érkezünk 
vissza antwerpeni szállásunkra.

4. nap: Reggeli után útnak indulunk, először a XI. században 
alapított Goudába érkezünk, amit a sajt kereskedéséről lett hí-
res. A Városháza és a Szent János templom után a sajtmúzeu-
mot látogatjuk meg. Ezután utazunk tovább Delftbe, a tipikus 
holland kisvárosba. Hangulatos sétát teszünk a történelmi bel-
városban. A város porcelánjairól híres. Ezután Rotterdamban 
állunk meg és megismerjük a modern holland építészet reme-
keit. Elsétálunk az Erasmus (Hattyú) hídhoz és az Euromast to-
ronyhoz. Estére érkezük vissza antwerpeni szállodánkba.

5. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat. Keukenhofba 
utazunk, ahol a világ talán legnagyobb virágos kertje fogad 
minket. Életre szóló élménnyel gazdagodva utazunk tovább 
Zaanse Schansba. Itt öt működő szélmalom, csokoládé-, sajt-, 
fapapucskészítő műhelyek várják a látogatókat, sok érdekessé-
get láthatunk, tapasztalhatunk. A skanzen-falu után érkezünk 
meg Hollandia fővárosába, Amsterdamba. A város nevezetes-
ségeivel ismerkedünk, sétálunk, egy kis szabadidőre is lehető-
ség lesz. Este érkezünk meg Emmerichbe a szállodába.

6. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és Köln városába in-
dulunk, ahol a nap nagy részét töltjük. Megnézzük a város leg-
híresebb épületét, a Dómot, de a Gross St. Marton templomot 
is megtekintésre ajánljuk, hiszen szépsége a Dóm szépségével 
vetekszik. Szabadprogramra is lehetőség van. Egy kis gasztro-
nómiai élvezetként ajánljuk a belvárosban a város egyik legna-
gyobb sörözőjét, ahol igazi kölni sört, kölscht ihatunk, kölschli 
kolbász kíséretében, melyet méterben mérnek. Érdemes sétát 
tenni a Rajna partján, nagyon kellemes élményt nyújt. Köln 
sajátos atmoszférája egyetlen másik német városéval sem ha-
sonlítható össze. Érkezés németországi szálláshelyünkre az esti 
órákban.

7. nap: Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Budapestre az esti órákban.

BENELUX KÖRÚT sajt, tulipán, szélmalom 7 nap / 6 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve):

Belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 100 Eur
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Utazás: Busszal

Időtartam: 8 nap/ 7 éj

Szállás: háromcsillagos szállodák

Ellátás: svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes 
személyi igazolvány

Németország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Egyesült Királyság hivatalos fizetőeszköze: GBP

Felszállási lehetőségek:

04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

05:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

06:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában

07:00 Győr, M1, Arrabona pihenő

07:45 Mosonmagyaróvár, M1 MOL kút

8 NAP

LONDON - OXFORD - WINDSOR - STONEHENGE 8 nap / 7 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpontok: június 16-23., augusztus 5-12.

Részvételi díj: 154 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (pótágy egy kinyitható fotelágy) 147 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 7 alkalom) 50 400 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 199 900 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, kompjegy oda-vissza, 7 éj háromcsillagos 
szállodákban, svédasztalos reggeli (Kingstonban bőséges angol reggeli), kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

ANGLIA

ÚJ!

www.keneditravel.hu 

112



PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel németországi 
szálláshelyünkig.

2. nap: Kora reggeli indulás, folyamatos utazás Dunkerquebe 
a kikötőbe, itt kompra szállunk és autóbuszunkkal együtt átke-
lünk a La Manche csatornán. Dover fehér sziklái jelzik nekünk, 
hogy már egy másik világ üdvözöl minket. Megérkezvén a 
szigetországba, Kingston upon Thamesbe utazunk a szállás-
helyünkre, ahová az esti órákban érkezünk meg. A szállodától 
kb. 10 perce séta Kingston belvárosa, ahol éttermek, üzletek, 
pubok várják a látogatókat.

3. nap: Bőséges és finom angol reggelink után London felfe-
dezésére indulunk. A Tower az azonos nevű híddal, a Szent Pál 
Székesegyház, a Hyde Park, az Oxford Street, a Buckingham 
palota, a Piccadilly tér, a Trafalgar tér, a Parlament, a Westmins-
ter-apátság, a Temze és Greenwich mind-mind felfedezésre 
vár a két nap városnézésünk alatt. Este visszaérkezünk a szál-
lodánkba.

4. nap: Reggeli után folytatjuk Londoni városnézésünket, ezen 
a napon lesz egy kis szabadidőnk egy Temze parti sétára is. 
Este érkezünk vissza a szálláshelyünkre.

5. nap: Reggeli után Salisburyba utazunk, ahol először a Ka-
tedrálist, majd a Close templomot tekintjük meg. Programunk 
következő állomásaként Stonehenge óriás köveit csodáljuk 
meg. A mai napig rejtély, hogy hogyan tudták megoldani a kő-
tömbök egymásra helyezését és felépítését. A monumentális 
építmény Európa történelem előtti idejéből származik. Estére 
érkezünk vissza szállodánkba.

6. nap: Reggeli után Oxfordba utazunk és megnézzük az 
egyetemi város nevezetességeit. Belvárosi sétánk alatt megis-
merjük a város legfontosabb oktatási intézményeit és kiemel-
kedő műemlékeit is. A nap másik felében a királyi család nyári 
rezidenciáját, a Windsori kastélyt látogatjuk meg. A kastély 
meglátogatása után időzhetünk a varázslatos hangulatú kis-
városban, ajándékboltokat és pubokat is látogathatunk. Este 
visszaérkezünk szállodánkba.

7. nap: Reggeli után búcsút veszünk Kingstontól, elhagyjuk a 
szállodát. Canterburyba utazunk, ahol a Katedrálist tekintjük 
meg és egyben az anglikán egyház központját is megismerjük. 
Ezután Doverben kompra szállunk és Dunkerqueba hajózunk. 
Autóbuszunkkal továbbutazva a késő esti órákban érünk né-
metországi szálláshelyünkre.

8. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és hazaindulunk. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően a késő esti órákban.

LONDON - OXFORD - WINDSOR - STONEHENGE 8 nap / 7 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):

Össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 110 GBP
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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:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:00 Győr, M1, Arrabona pihenő
08:45 Mosonmagyaróvár, M1 MOL kút

4 NAP

Időpontok: május 31-június 3., július 19-22., szeptember 13-16.

Részvételi díj: 56 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (pótágy kihúzható fotelágy) 56 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 3 alkalom) 9 900 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 háromcsillagos szállodában svédasztalos 
reggelivel, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

BAJOR KASTÉLYOK ÉS A BAJOR ALPOK 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 délutá-
ni órákban a bajor Alpok területére, majd a szállás elfoglalása 
Ehrwald településen.

2. nap: Reggeli után útnak indulunk. Ezt a napot teljes egé-
szében a bajor királyok által épített világhírű kastélyok felfede-
zésének szenteljük. Elsőként a Schwannsee 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 a 
mór és marokkói pavilonokat, gyönyörködünk az ammergaui 
Alpokra nyíló kilátásban. Délután a bajor Alpok téli fővárosát 
Garmisch-Partenkirchent fedezzük fel. A nap végén visszauta-
zunk a szállodába.

4. nap: Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Útközben meglátogatjuk a festett alpesi házairól 
híres hegyi falut, Oberammergaut, majd folytatjuk utunkat ha-
záig. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az 
esti órákban.

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. belépőjegy ktg. kb. 70 Euro

BAJOR KASTÉLYOK ÉS A BAJOR ALPOK 4 nap / 3 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:00 Győr, M1, Arrabona pihenő
08:45 Mosonmagyaróvár, M1 MOL kút

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

BAJORORSZÁG GYÖNGYSZEMEI 4 nap / 3 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpontok: június 21-24.

Részvételi díj: 64 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (pótágy kinyitható fotelágy) 64 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 3 alkalom) 16 500 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 79 900 Ft/fő
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BAJORORSZÁG GYÖNGYSZEMEI 4 nap / 3 éj

PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a kora 
délutáni órákban a térség legrégebbi államalakulatával bíró 
Bajorországba. Regensburg az első bajor főváros kiváló pél-
dája egy középkori belső-európai kereskedelmi központnak. 
Sétánk során megtekintjük a Dómot és útba ejtjük az egykori 
birodalmi gyűlések helyszínét is. Érkezés az esti órákban a re-
gensburgi 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 és Dürer házát 
(kívülről), a dómokat, gyönyörködünk a német reneszánsz re-
mekeiben. 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: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. ktg. kb. 40 Euro

www.keneditravel.hu 

117



Utazás: Busszal

Időtartam: 5 nap / 4 éj

Szállás: Három- és négycsillagos szállodákban

Ellátás: Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Németország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Csehország hivatalos fizetőeszköze: Cseh Korona - CZK

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:30 Győr, M1, Arrabona pihenőhely
09:15 Mosonmagyaróvár, M1 MOL kút

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 négycsillagos 
drezdai szállodában, svédasztalos reggeli, városnézések, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

DREZDA - LIPCSE - SZÁSZ SVÁJC - PRÁGA 5 nap / 4 éj

Időpontok: július 11-15.

Részvételi díj: 64 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (A pótágy egy kihúzható fotelágy) 63 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 4 alkalom) 14 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 84 900 Ft/fő

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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DREZDA - LIPCSE - SZÁSZ SVÁJC - PRÁGA 5 nap / 4 éj

PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás Prágáig, érkezés a szállodába a dél-
utáni órákban. Elfoglaljuk szállásunkat, majd aki szeretne, villa-
mossal bemehet Prága belvárosába idegenvezetőnkkel, ahol 
városnézés keretében ismerkedhet Prága nevezetességeivel.

2. nap: Reggeli után Drezdába utazunk és Elba Firenzéjével 
ismerkedünk. Sétánk során látjuk a Staatsoper, a Zwinger, a 
Frauenkirche, a Residenzschloss és a Hofkirche épületét is. Az 
esti órákban érkezünk a Drezda külső kerületében lévő szállo-
dánkba, elfoglaljuk szállásunkat.

3. nap: Reggeli után Meissent a porcelán városát keressük fel, 
megtekintjük a belvárost, az Elba partot és a Porcelán múzeu-
mot. Utunk következő állomása Lipcse, ahol először a monu-
mentális Népek csatája emlékművet nézzük meg. Ezután bel-
városi sétára indulunk és megtekintjük a reneszánsz városháza 
épületét is. Az esti órákban érkezünk vissza a szállodába.

4. nap: Reggeli után búcsút veszünk Drezdától és Szász-Svájc 
egyik csodáját és leglátogatottabb turisztikai célpontját a 
Bastei szikláit látogatjuk meg. A természet itt igen bőkezű-
en osztotta a látnivalókat. Ezután az Elba másik partján lévő 
Königstein erődítményét látogatjuk meg. Az erőd a bevehe-
tetlen vár híréről és börtönének híres foglyairól is nevezetes. 
Oldalfalairól lélegzetelállító panoráma tárul elénk. Pirnán ke-
resztül utazunk prágai szálláshelyünkre, ahová az esti órákban 
érkezünk meg.

5. nap: Reggeli után ismét Prágával ismerkedünk, majd a kora 
délutáni órákban hazaindulunk. Budapestre az esti órákban 
érkezünk meg. 

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Kb. 40 Euro; Prága: kb. 300 CZK; prágai villamosjegy: 24 CZK / db

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

   infó: a prágai szállodában a szobákban nincs pohár.i
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
08:00 Győr, M1 Arrabona pihenő
08:45 Mosonmagyaróvár, M1, MOL kút

4 NAP

AUSZTRIA

SALZBURG-SALZKAMMERGUT ÉS A SASFÉSZEK 4 nap / 3 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpontok: április 28-május 1., június 14-17., július 26-29.,  
augusztus 17-20., szeptember 27-30.

Részvételi díj: 57 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (A pótágy egy kihúzható fotelágy) 54 900 Ft/fő
Vacsora felár (háromfogásos menü, 3 alkalom) 9 900 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 szállodában, 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 időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Utunk so-
rán megállunk fotószünetre a salzkammerguti tóvidéken, 
Mondsee-nél, ahol csodálatos táj tárul elénk. Utunkat folytat-
va ellátogatunk a hercegérsekek egykori nyári rezidenciájába, 
a hellbrunni kastélyba, ahol többek között a látogatók egyik 
kedvencét, a „trükkös” szökőkutakat is megtekintjük. Ezt köve-
tően továbbutazunk Salzburg melletti szálláshelyünkre, ahová 
az esti órákban érkezünk meg.

2. nap: Reggeli után irány Bajorország! Az Alpokban fekvő 
Kehlstein hegyén található Adolf Hitler egykori teaháza, me-
lyet Sasfészek néven ismerünk. Ide speciális hegyi buszokkal, 
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 ke-
ressük fel a város nevezetes helyeit: Mirabell, Mozart emlék-
helyek, Makartplatz, Doppler és Karajan házak, Getreidegasse, 
Residenzplatz, Domplatz. A program végén szabadidő is a ren-
delkezésünkre áll, melynek során önállóan ellátogathatunk a 
salzburgi fellegvárba, de vásárolgathatunk is, hiszen a Mozart 
csokoládébolt valamint a városi piac is vásárlásra csábít. Este 
visszaérkezünk szálláshelyünkre.

3. nap: Reggeli után útnak indulunk, Salzkammergut történel-
mi városai és szépséges alpesi tájai várnak ránk. Ellátogatunk a 
közel 3000 m magas hegyek lábánál fekvő UNESCO világörök-
ségi Hallstattba. Sétálunk a Hallstatti-tó partján, felfedezzük 
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 cukrászdába, ahol 
eredeti ischler süteményt is vásárolhatunk. A nap zárásaként 
a magyar vonatkozásokban is bővelkedő Sankt Wolfgangba 
látogatunk. A plébániatemplom páratlan XV. sz.-i emlékeinek 
megtekintése után élvezhetjük az autentikus falusi hangula-
tot és a tó partján épített, festett homlokzatú faerkélyes házak 
szépségét. Este visszaérkezünk szálláshelyünkre.

4. nap: Reggeli után hazaindulunk. Traunsee 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 vízi és szárazföldi kastélyá-
ig. Ez sokaknak ismerős lehet, hiszen itt forgatták a népszerű 
Kastélyszálló c. sorozatot is. Utazásunk következő állomása a 
romantikus Artstetten kastély, itt élt az I. világháború előtt Fe-
renc 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: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. ktg. kb. 65-70 Euro

A Sasfészek nyitvatartása időjárás függő. Kedvezőtlen időjárási és útvi-
szonyok esetén előfordulhat, hogy az odavezető utat a hatóság lezárja, 
ilyen esetben a nevezetesség nem látogatható.

www.keneditravel.hu 

121



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 regge-
li, tiroli folklór est vacsorával, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

TIROL ÉS BOLZANO VARÁZSA TIROLI FOLKLÓR ESTTEL 4 nap / 3 éj

Időpontok: május 31-június 3., június 28-július 1., szeptember 20-23.

Részvételi díj: 64 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (A pótágy egy kihúzható fotelágy) 64 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 2 alkalom) 6 800 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 79 900 Ft/fő

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás: Háromcsillagos szállodában

Ellátás: Svédasztalos reggeli + a tiroli esten vacsora

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Ausztria és Olaszország hivatalos fizetőeszköze: Euro

Felszállási lehetőség:
05:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
05:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:45 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
07:30 Győr, M1 Arrabona pihenő
08:15 Mosonmagyaróvár, M1, MOL kút

4 NAP

AUSZTRIA

OLASZORSZÁG
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TIROL ÉS BOLZANO VARÁZSA TIROLI FOLKLÓR ESTTEL 4 nap / 3 éj

PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Hall in Tirol 
településig, melyet a legszebb tiroli városkának választottak. 
Délutáni sétát teszünk a gyönyörű szép tiroli helységben, majd 
tovább indulunk Innsbruck melletti szállásunkra. 
2. nap: Reggeli után Schwazba utazunk, ahol egy régi ezüst-
bányával és az ezüst kitermelésével ismerkedünk meg, majd 
kisvonatra szállunk a bányában és röviden kipróbáljuk,hogyan 
utaztak a bányászok. „Minden bányák bányája”, tartja a mon-
dás, hiszen itt a középkorban 10000 bányász dolgozott és 
tette Tirolt ez időben Európa leggazdagabb részévé. Miután 
feljöttünk a 800 méteres mélységből, utunk a Swarovski kris-
tály világába vezet. Miután megcsodáltuk a kristályok világát 
és kedvünkre vásároltunk is, tovább utazunk Tirol fővárosába 
Innsbruckba. Itt a leghíresebb belvárosi nevezetességeket 
nézzük meg, úgy mint az arany tetejű palotát, az Ambras kas-
télyt, a Hofkirchét és a Mária Terézia utcát is. Estig tartó város-
nézésünket követően egy innsbrucki étterembe megyünk, 
ahol hamisítatlan tiroli folklór esten veszünk részt, fantasztikus 
tiroli hangulatot varázsolnak nekünk a zenészek és táncosok 
két felvonásban 24 jelenettel. Ha kedvünk van hozzá, együtt 
jódlizhatunk az énekesekkel. Háromfogásos tiroli vacsora gaz-
dagítja még a programot, amihez egy pohár italt is adnak.  
A két órás műsor felejthetetlen élményt nyújt. Késő este érünk 
vissza szállásunkra. 
3. nap: Reggeli után Dél-Tirolba, Olaszországba utazunk. Első 
állomásunk Vipiteno, ahová a 190 méter magas Európa hídon 
és a Brenner hágón át érkezünk. Régen királyok és császárok 
kedvelt tartózkodási helye volt e kisváros és ennek megfelelő 
szépségű középkori belvárosa is, mely tökéletesen egyben 
maradt. Olaszország legészakibb városkája egy völgyben ékes-
kedik. Utunk következő állomása Merano. Itt sétálunk a belvá-
rosban, majd megtekintjük a Dómot, a Puccini színházat és a 
Trautmannsdorf kastélyt. Mai nap utoljára Bolzanoba látoga-
tunk, ahol a Régészeti múzeumban Ötzi a jégember vár minket 
speciálisan erre készült hűtőjében. A jég kiválóan konzerválta 
ruházatát és a testét is. Bolzano főterén megtekintjük a Plébá-
nia templomot, majd elbúcsúzunk és visszatérünk szállásunkra. 
4. nap: Reggeli után indulunk haza. Útközben rövid megállót 
tartunk Alpbachban, mely település Ausztria legszebb faluja 
címét nyerte el. Sétánk után folytatjuk utunkat. Budapestre 
folyamatos utazás után a késő esti órákban érkezünk meg.

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve): 
Össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 45-50 Euro

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap / 5 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda 

Ellátás: Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:15 Tatabánya, Győri út, Penny Market oldalában
07:00 Győr, M1 Arrabona pihenő
07:45 Mosonmagyaróvár, M1 MOL kút

6 NAP

SVÁJC LEGSZEBB TÁJAIN 6 nap / 5 éj

AUSZTRIA    SVÁJC

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpontok: június 14-19., július 12-17., augusztus 7-12., szeptember 13-18.

Részvételi díj: 119 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (a 2+1 ágyas szobákban  
egy franciaágy és egy kihúzható fotelágy van) 107 900 Ft/fő

Vacsora felár (kétfogásos vacsora, 5 alkalom) 29 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 169 900 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, 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). Délután a Genfi-tóhoz utazunk és az ismert 
nyaralóhelyen, a „svájci riviéra” fővárosának nevezett Mont-
reux-ben időzünk. Pálmasétánya, arisztokratikus hangula-
ta és kiváló bort adó szőlőültetvényei méltán emelték az 
UNESCO által is védett Lavaux-kulturtáj részévé. Este vissza-
érkezünk 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 belépőjegy árak (2017-es árakat alapul véve):
Össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 30 Euro + kb. 90-100 CHF
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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, 2-2 éj szállás három és négycsillagos szállodákban, 
svédasztalos reggeli, városnézések a program szerint, idegenforgalmi adó.

SVÁJC - TORINO - LAGO MAGGIORE 5 nap / 4 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Utazás: Busszal

Időtartam: 5 nap / 4 éj

Szállás: Három és négycsillagos szállodákban

Ellátás: Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Svájc hivatalos fizetőeszköze: Svájci frank - CHF

Felszállási lehetőség:
04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
05:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:15 Székesfehérvár, M7 Shell kút
06:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
07:45 Zalakomár, M7 INA kút

5 NAP

Időpontok: június 6-10., július 11-15., augusztus 29-szeptember 2.

Részvételi díj: 74 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (A pótágy egy kihúzható fotelágy) 73 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, 4 alkalom) 14 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 94 900 Ft/fő

OLASZORSZÁG   SVÁJC
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SVÁJC - TORINO - LAGO MAGGIORE 5 nap / 4 éj

PROGRAM:

1.nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés a 
Bergamo mellett, Verdellinoban lévő négycsillagos szállodába 
az esti órákban.

2. nap: Reggeli után Svájcba utazunk, ahol megtekintjük a 
Swiss Miniatúrát a Luganoi-tó partján, ahol megismerjük Sváj-
cot kicsinyített építményeiben. Ezután az Alprose Csokoládé-
gyárat látogatjuk meg,megízlelhetjük a svájci csokoládét, és 
természetesen vásárolhatunk is a híresen finom svájci cso-
koládékból. Programunk következő állomása Lugano városa, 
melya hasonló nevű tó partján fekszik magas hegyek koszorú-
jában. Siklóval felmehetünk egy 900 méteres csúcsra, ahonnan 
csodálatos panoráma tárul elénk. Dús mediterrán növényekkel 
teli parkokban pihenhetünk. Ezután Locarnot nézzük meg, sé-
tálunk a helyi tó partján, majd folytatjuk utunkat. Este érkezünk 
meg a Lago di Maggiore felett lévő premenoi, háromcsillagos 
szállodánkba, elfoglaljuk szállásunkat.

3. nap: Reggeli utánLago Maggiore festői vidékének felfede-
zésére indulunk. A Lago Maggiore Olaszország második leg-
nagyobb tava, melynek 80%-a Olaszországban, 20%-a Svájc-
ban található. Stresából áthajózunk a Borromei-szigetekre 
(hajójegy a helyszínen fizetendő, kb. 15 Euro), ahol megte-
kintjük a hercegi család pazar palotáját a hozzátartozó kert-
tel, melyet mindig az évszaknak megfelelő virágok díszítenek.  
A Pescatori-szigeten töltjük az ebédidőt, itt készítik a híres hal 
specialitást, a pesce persico-t. Délután Stresa elegáns villái kö-
zött sétálgathatunk, szabadprogram keretében vásárolhatunk 
a szűk kis utcák boltjaiban, de kabinos felvonóval a Mottarone 
1500 méteres csúcsára is felmehetünk. Este érkezünk vissza 
premenoi szállodánkba.

4.nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és Piemonte fő-
városába, Torinóba látogatunk, mely évszázadokon át a Savo-
yai család központja volt. Tereit az olasz királyi család szobrai 
uralják. Krisztus leplét nem láthatjuk, de a templomot, ahol 
őrzik, igen. Megtekintjük a Palazzo Carignano aranyszobáit is.  
A Valentino parkban felépített sikátorokban a középkor-
ban érezhetjük magunkat. Kívülről megtekintjük a Mole 
Antonelliana érdekes épületét is. Este érkezünk meg verdellinoi, 
négycsillagos szállodánkba.

5. nap: Reggeli után hazaindulunk, rövid pihenőkkel folyama-
tosan utazunk hazáig. Az esti órákban érkezünk meg Buda-
pestre.

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Swiss Miniatúra, Sikló: 40 CHF
Borromei palota és kert, Mottarone felvonó: 36 EUR 
Hajójegy a Borromei-szigetekre: 15 EUR; Torino / Aranyszobák: 5 EUR

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás:  
Négycsillagos szálloda 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:00 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:00 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:00 Zalakomár, M7 INA kút

5 NAP

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap / 4 éj

OLASZORSZÁG

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 négycsillagos szállodában reggelivel, 
kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpontok: április 27-május 1., május 23-27., 
augusztus 22-26., szeptember 19-23.

Részvételi díj: 69 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (A pótágy egy kihúzható fotelágy) 67 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, 4 alkalom) 18 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 91 900 Ft/fő
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés az esti 
órákban Bergamo környéki szállodánkba, Verdellinoba.

2. nap: Reggeli után Brescia városát látogatjuk meg. Közös 
sétánk során felfedezzük az óváros három jellegzetes főterét 
(Piazza della Loggia, Piazza della Vittoria és Piazza Paolo VI). 
Ezután a szabadidőben fakultatív programként lehetőség adó-
dik a longobárd Santa Giulia Múzeum meglátogatására. A mú-
zeum 2011 óta a Világörökség része, egészen különleges ez a 
tizennégyezer négyzetméteres épületkomplexum. 
Délután Bergamóba utazunk, amelynek óvárosába siklóval 
tudunk feljutni. Közös bergamói sétánk során megtekintjük a 
főteret a középkori városházával, Bartolomeo Colleoni velen-
cei hadvezér kápolnáját, a Santa Maria Maggiore-templomot 
és a dómot is. Utána egy órás szabadidő Bergamo óvárosában, 
ahol éttermek, sörözők és kisboltok várják a látogatókat. Kora 
este visszautazás a szálláshelyre.

3. nap: Reggeli után a csodálatos Comói-tóhoz indulunk.  
A tó szépsége megérint minden odalátogatót. George Clooney 
és más hírességek is rögtön beleszerettek a táj szépségébe. 
Como település nemcsak a szép látnivalói, de rendkívüli fekvé-
se miatt is nagyon hangulatos. Como a selyem városa, gyönyö-
rű selymeket, kendőket, sálakat fogunk látni. Comóban sétálva 
a dóm épületét is megtekintjük. Ezután a tó gyöngyszemét 
Bellagio kisvárost látogatjuk meg, ahová hajóval utazunk a 
tó délnyugati ágán. A hajózás kb. két órás, végig nagyon szép 
panorámában lesz részünk. Bellagio az Y alakú tó három ágá-
nak találkozásánál fekszik. Közös sétával fedezzük fel a várost, 
ezután szabadprogramra is lehetőség van. Bellagióban ismét 
hajóra szállunk és a tó délkeleti ágán hajózunk Leccoba, ahol 
találkozunk buszunkkal és visszautazunk szálláshelyünkre. 
A hajójegyet pontos létszámmal meg kell rendelnünk, így 
a hajójegyet foglaláskor, de legkésőbb 60 nappal indulás 
előtt kérjük igényelni és befizetni. HAJÓJEGY ÁRA ODA-
VISSZA: 3500 Ft/fő (egységes, csoportos jegyár)

4. nap: Reggeli után indulunk Lombardia legnagyobb város-
ába, Milánóba. A várost méltán nevezik a divat fővárosának. 
Közös városnézésünket a Sforza Kastélynál kezdjük. Ezután el-
megyünk a Dóm térre, melyet a milánói dóm monumentális 
épülete, az olasz gótika mesterműve ural. A dóm közelében ta-
lálható az egykori királyi palota és a Galleria Vittorio Emanuele 
II passzázs is. Programunk következő állomása a Piazza della 
Scala. Megtekintjük Leonardo da Vinci szobrát és a milánói vá-
rosházát. Közös programunk végén bemegyünk az operaház-
ba, majd néhány órás szabadidő a belvárosban. Visszaérkezés 
a szállodába a kora esti órákban.

5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Érkezés Budapestre az esti órákban.

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap / 4 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Belépők össz. kb. 40 Euro; Bergamo sikló: 2 Euro

www.keneditravel.hu 

129



Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 Zalakomár, M7 INA kút

4 NAP

VERONA - PADOVA - GARDA-TÓ 4 nap / 3 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

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

OLASZORSZÁG

Időpontok: június 7-10., október 4-7.

Részvételi díj: 54 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (A pótágy egy kihúzható fotelágy) 54 900 Ft/fő
Vacsora felár (svédasztalos vacsora vízzel, borral,  
kávéval - 3 alkalom) 9 900 Ft/fő

Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 72 900 Ft/fő
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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 Vicenzába ahol elfoglaljuk aszállásunkat. 

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 Sirmionébe, a Garda-tó „fővárosába” 
utazunk. Félórás motorcsónakázásunk után rövid közös sétára 
indulunk és megnézhetjük a Catullus grottáinak nevezett 
római kori fürdő romjait is. Ezt követően folytatjuk utunkat 
Bardolinoba, ahol rövid sétát teszünk. Fakultatív borkóstolós 
programra (kb. 1 óra időtartam) is lehetőség van. Meglátoga-
tunk egy olasz borpincét, ahol helyi vezetést követően 5 féle 
bort kóstolhatunk, melyhez kenyeret, házi sajtot, különféle 
kekszeket is kapunk. Természetesen vásárlásra is lehetőség 
van. Nagyon népszerű program, korlátozott számban 
vannak helyek, hónapokkal előbb be kell jelentkezni, így 
a borkóstolós programot foglaláskor, de legkésőbb 30 
nappal az út indulása előtt kérjük igényelni és befizetni.  
A program részvételi díja: 3000 Ft/fő.

3. nap: Reggeli után Itália második legnagyobb egyetemi vá-
rosát, Padovát látogatjuk meg. Itt közös városnéző sétát te-
szünk, amely során megismerkedünk a város nevezetessége-
ivel (Prato della Valle tér, Szent Antal bazilika, Egyetem, stb.). 
Délután továbbutazunk Veronába. Itt buszos és gyalogos vá-
rosnézés során fedezzük fel Rómeó és Júlia városát, majd a sza-
badidőben lehetőség van megtekinteni a veronai arénát, vala-
mint Júlia házát és erkélyét. Este visszautazunk a szállodába.

4. nap: Reggeli után Vicenza reneszánsz óvárosát fedezzük fel. 
Andrea Palladio építész a XVI. században több mint kéttucatnyi 
épületet tervezett a városnak, melyek együttesen a Világörök-
ség részét képezik. Ezt követően hazaindulunk. Érkezés Buda-
pestre a forgalmi viszonyoktól függően a késő esti órákban.

VERONA - PADOVA - GARDA-TÓ 4 nap / 3 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 30 Euro
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
3 nap / 2 éj

Szállás:  
Négycsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 Zalakomár, M7 INA kút

3 NAP

VELENCEI HÉTVÉGE 3 nap / 2 éj

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, idegenvezetővel, 2 éj szállás négycsillagos szállodában, svédasztalos 
reggeli, velencei helyi vonatjegy oda-vissza, kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

OLASZORSZÁG

Időpontok: május 25-27., június 29-július 1., július 20-22., 
augusztus 18-20., szeptember 21-23.

Részvételi díj: 42 900 Ft/fő
3. fő pótágyon 42 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 2 alkalom) 8 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 52 900 Ft/fő
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Útközben megál-
lunk Friulli történelmi székhelyén, Udinében. Idegenvezetőnk-
kel sétálva ismerkedünk a város nevezetességeivel, megtekint-
jük az aquileiai pátriárkák palotáját, a Palazzo Parriarcale épü-
letét, kívülről megnézzük a Santa Maria della Puritát és a Santa 
Maria in Castello templomot, mely valószínűleg a legrégibb 
templom a városban. Udinei sétánk után folytatjuk utunkat a 
Velence melletti Noventa Di Piave-be a szálláshelyünkre. 

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. Sza-
badidőben, egyénileg a Dózse palota is megtekinthető. Sétánk 
során láthatjuk a Sóhajok hídját és aki szeretne, gondolázhat 
is. Idegenvezetőnkkel vaporettoval eljuthatunk Muranoba és 
Buranoba is. (vaporetto jegy a helyszínen vásárolható) Késő 
délutáni-kora esti órákban 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.

VELENCEI HÉTVÉGE 3 nap / 2 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Frari bazilika 3 Euro, Szt Márk bazilika 5 Euro, Aranyoltár 2 Euro, 
Dózse Palota 18 Euro, Gondolázás 20 Euro, Duino kastély 8 Euro
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
3 nap / 2 éj

Szállás:  
Négycsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:45 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:45 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:45 Zalakomár, M7 INA kút

3 NAP

VELENCEI KARNEVÁL 3 nap / 2 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpontok: február 9-11.

Részvételi díj: 
(2+1 ágyas szobákban a pótágy kihúzható fotelágy) 47 900 Ft/fő
Vacsora felár (háromfogásos menü, 2 alkalom) 8 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 57 900 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, velencei helyi vonatjegy oda-vissza, kirándulások a program szerint, udinei és trieszti városnézés, idegenforgalmi adó.

OLASZORSZÁG
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállás 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 Patriarcale 
épületét, kivülről megnézzük a Santa Maira della Puritá és a 
Santa Maria in Castello templomot, mely valószínűleg a legré-
gibb templom a városban. Udinei látogatásunk után folytatjuk 
utunkat és az esti órákban megérkezünk Noventa di Piavébe a 
nagyon szép modern berendezésű négycsillagos szállodába. 
A szobák felszereltsége: SAT TV, klíma, hajszárító, fürdőszoba 
WC-vel, zuhanyozóval.

2. nap: Reggeli után vonattal Velencébe utazunk (kb. 40 
perc). Elvegyülünk a Velencei karnevál forgatagában. Aki sze-
retne egész nap gyönyörködhet a színes, csillogó jelmezben 
felvonulókban, nézelődhet, sétálhat, ehet egy finom pizzát, 
kellemesen eltöltheti a napot. Idegenvezetőnkkel sétálva 
megismerhetjük Velence nevezetességeit, ismerkedhetünk a 
várossal, áthajózhatunk Muranoba, Buranoba. Mindenki tet-
szés szerint alakíthatja ki programját. Késő délutáni órákban 
indulunk vissza a vonattal San Dona Piave állomásra, innen au-
tóbuszunkkal érkezünk vissza a szállodába. 

3. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállodát és útnak indulunk. 
Megállunk Triesztben, ahol idegenvezetőnkkel ismerkedünk a 
várossal és meglátogatjuk a Miramare kastélyt is.
Trieszti programunk után hazaindulunk. Visszaérkezés Buda-
pestre az esti órákban.

VELENCEI KARNEVÁL 3 nap / 2 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Esetleges belépőjegy ktg-ek a helyszínen Euroban fizetendők. 
Vaporetto/hajó jegy többféle variációban és áron igény szerint  
a helyszínen vásárolható.
Trieszt – Miramare kastély belépőjegy: 8 EUR
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás:  
Három- és négycsillagos szállodákban

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 Zalakomár, M7 INA kút

5 NAP

DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI ÉS A GARDA-TÓ 5 nap / 4 éj

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, idegenvezetővel, 1-1 éj négycsillagos szállodában (Noventa di 
Piave) 1-1 éj háromcsillagos szállodában (San Vito di Cadore és Trento), svédasztalos reggeli, kirándulások a program szerint, 
idegenforgalmi adó.

OLASZORSZÁG

Időpontok: július 4-8.

Részvételi díj: 74 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (A pótágy egy kihúzható fotelágy) 72 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü, 4 alkalom) 14 400 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 92 900 Ft/fő
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpon-
tok szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Noventa di 
Piavéba, ahol elfoglaljuk szálláshelyünket.

2. nap: Reggeli után a Keleti-Dolomitok legfontosabb város-
ába, Bellunoba utazunk. Itt megnézzük a dómot, megcsodál-
juk a szökőkutas teret, háttérben a 2000 méternél is maga-
sabb hegyekkel. Ezután továbbutazunk Pieve di Cadoréba, 
megtekintjük Tiziano szülőházát és a helyi templomot. Pieve 
di Cadore meglátogatása után folytatjuk utunkat a Dolomitok 
egyik legszebb pontján találhat Misurina tóhoz, sétálunk az 
1745 m magasan fekvő tó partján. E kellemes kikapcsolódás 
után megérkezünk szálláshelyünkre az esti órákban.

3. nap: Reggeli után útnak indulunk. Az 1956-os téli olimpia 
helyszínére, Cortina d’Ampezzoba érkezünk. Aki szeretne, fel-
vonóval felmehet a 2000 méteres csúcsra. Ezt követően utazá-
sunk fénypontja következik, végighaladunk a Nagy Dolomitok 
útvonalon. A legszebb helyeken megállunk és fotószünetet 
tartunk, hogy megörökíthessük ezt a páratlan élményt. Az esti 
órákban érkezünk meg Trentoba a szálláshelyünkre.

4. nap: Reggeli után gyalogos városnézés keretében megte-
kintjük Trento városát, megnézzük a Dómot, ahol a híres tri-
denti zsinat zajlott. Ezután a Varone vízesést látogatjuk meg, 
majd a Garda tóhoz utazunk Riva del Garda városába. A tó 
partján továbbutazva érkezünk meg Malcesinébe, ahonnan 
felvonóval a Monte Balde hegyre juthatunk fel. Innen pazar 
kilátás nyílik a Garda tó egészére. Utunk következő állomása 
Bardolino, ahol rövid sétát teszünk, és fakultatív borkóstolós 
programra (kb. 1 óra időtartam) is lehetőség van. Meglátoga-
tunk egy olasz borpincét, ahol helyi vezetést követően 5 féle 
bort kóstolhatunk, melyhez kenyeret, házi sajtot, különféle 
kekszeket is kapunk. Természetesen vásárlásra is lehetőség 
van. Nagyon népszerű program, korlátozott számban van-
nak helyek, pontos létszámmal előre be kell jelentkezni, 
így a borkóstolós programot foglaláskor, de legkésőbb 30 
nappal az út indulása előtt kérjük igényelni és befizetni. 
A program részvételi díja: 3000 Ft/fő. (Helyszíni befizetésre 
nincs lehetőség.) Estére Noventa di Piavéba érkezünk, elfoglal-
juk szállásunkat.

5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Érkezés Budapestre a forgalomtól függően az esti 
órákban.

DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI ÉS A GARDA-TÓ 5 nap / 4 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
A progam össz. belépőjegy ktg-e: kb. 40 EUR
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Utazás: Busszal

Időtartam: 5 nap / 4 éj

Szállás: Háromcsillagos szálloda 

Ellátás: Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
05:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:00 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:00 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:00 Zalakomár, M7 INA kút

5 NAP

TOSZKÁN TÁJAKON 5 nap 4 éj

Időpontok: május 17-21., szeptember 5-9.

Részvételi díj: 79 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (pótágy kihúzható fotelágy) 77 900 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 reggelivel, 
kirándulások a program szerint, idegenforgalmi adó.

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

OLASZORSZÁG    SZLOVÉNIA
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PROGRAM:
1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
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 Leonardo da Vinci találmányainak múzeumát. Este 
visszautazunk a szállodába.
3. nap: Reggeli után Toszkána egyik legismertebb látnivalóját, 
a pisai ferde tornyot látogatjuk meg. A délelőttöt Pisában, a 
Csodák Terén töltjük (dóm, temető, ferde torony, keresztelőká-
polna). Pisai programunk után - jó idő esetén - a közeli tenger-
partra utazunk és Tirreniában a homokos strandon töltjük el a 
délutánt. Amennyiben az időjárás a strandolást nem teszi lehe-
tővé, úgy ezen a napon Montecatini Termében városnézésre 
indulunk idegenvezetőnkkel, megtekintjük az óváros neve-
zetességeit, aki szeretne, a közeli hegyre siklóval felmehet. 
Visszaérkezés a szállodába a kora esti órákban. 
4. nap: Reggeli után Toszkána legszebb vidékére utazunk. 
Délelőtt városnézés és szabadprogram Szent Katalin város-
ában, Sienában. Siena után Orcia völgybe érkezünk (Val 
d’Orcia), Toszkána azon csodálatos részére, melyet a filmekben 
is láthatunk. Felkeressük Pienza várost, melyet megalapításakor 
az „ideális városnak” neveztek. Itt megnézzük a II. Pius pápa 
rezidenciájaként épült reneszánsz Piccolomini Palotát és felke-
resünk egy helyi delikáteszt, ahol olasz sajtokat, olívaolajat és 
toszkán borokat lehet vásárolni. Kora este visszautazás a szál-
láshelyre.
5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Érkezés Budapestre az esti órákban.

TOSZKÁN TÁJAKON 5 nap 4 éj

Tájékoztató árak: (2017-es 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)
Firenze Santa Croce templom: 6 Eur; Sienai dóm: 7,80 Eur
Tirrenia napernyő és két napágy: kb. 20 Euro
Pienza Piccolomini palota: 8 Euro, Lipica: 16 Euro

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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Időpontok: június 13-17., augusztus 16-20

Részvételi díj: 79 900 Ft/fő
3. fő pótágyon Pótágy kihúzható fotelágy 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, helyi vonatjegy Firenzébe, idegenforgalmi adó.

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

TOSZKÁNA ÉS A CINQUE TERRE 5 nap 4 éj

Utazás: Busszal

Időtartam: 5 nap / 4 éj

Szállás: Háromcsillagos szálloda 

Ellátás: Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
05:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:00 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:00 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:00 Zalakomár, M7 INA kút

5 NAP

OLASZORSZÁG    SZLOVÉNIA
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
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 úticélunk La Spezia kikötője. Innen hajóval 
utazunk tovább (hajójegy a helyszínen fizetendő: 45 Eur/fő) és 
megismerjük Cinque Terre varázslatos vidékét. Cinque Terre 
a Riviera di Levante keleti végén, Toszkána határához közel 
található. A Cinque Terre elnevezés szó szerinti fordításban 
annyit jelent „Öt föld” és jelen esetben öt kis középkori falura 
utal. Ezek az apró települések megbújnak a zöld és meredek 
domboldalak valamint a türkizkék Ligur-tenger között.  
A sziklákra épült kis pasztellszínű házaikkal egyedülálló 
élményt és látványt nyújtanak. Végighajózva a part előtt 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza és Monterosso 
településeit csodálhatjuk meg. Monterossoban kikötünk és 
itt szabadidő áll rendelkezésre, fürdésre is van lehetőség. 
Visszaútban megállunk Vernazzában és Portovenerében 
is. Visszaérkezve La Speziába ismét autóbuszra szállunk és 
visszautazunk szállásunkra. (Amennyiben az időjárás hajózásra 
alkalmatlan, úgy hajóút helyett vonattal tudunk utazni.)

3. nap: Reggeli után Luccába utazunk, melynek történelme 
a XII. századtól ismert. Megcsodáljuk a gyönyörű Dómot, 
megnézzük Puccini szülőházát, majd megpihenünk a Piazza 
Amfiteatrón. Ezután fakultatív program keretében az olasz 
Montecarloba utazunk. Utunk egy jellegzetes toszkán tanyára 
vezet, ahol mindenféle toszkán csemegével kínálnak minket 
(szalámi, szárított paradicsom, bruschetta, olívaolaj, olajbogyó, 
desszert + borok). A fakultatív tanyalátogatás borkóstolóval 
program ára 4800 Ft/fő, mely foglaláskor, de legkésőbb 
30 nappal az út indulása előtt igényelendő és fizetendő. 
Helyszíni befizetésre nincs lehetőség. Aki nem kíván részt 
venni a fakultatív borkóstolós programon, annak Luccában 
szabad program van. A délutáni órákban Torre del Lagoban 
megtekintjük azt a házat, ahol Puccini alkotott, majd igény 
szerint hajózhatunk az ő zenéjére a Massacciuccoli tavon, ahol 
szívesen vadászott vízi madarakra. Estére visszautazunk szál-
lásunkra. 

4. nap: Reggeli után Prato városát tekintjük meg (dóm, 
városháza, II. Frigyes vára), majd vonattal elmegyünk 
Firenzébe, ahol Toszkána fővárosának csodáit nézzük meg: 
Medici-kápolna Michelangelo szobraival, Keresztelőkápolna, 
Pitti palota tárlatvezetéssel. Estére visszautazunk szállásunkra.

5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

TOSZKÁNA ÉS A CINQUE TERRE 5 nap 4 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 60 EUR
Hajójegy igény szerint 45 EUR

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
5 nap / 4 éj

Szállás:  
Négycsillagos szállodában 

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
05:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:00 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:00 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:00 Zalakomár, M7 INA kút

5 NAP

UMBRIA A SZENTEK FÖLDJE 5 nap / 4 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpontok: június 27-július 1., szeptember 12-16

Részvételi díj: 79 900 Ft/fő
3. fő pótágyon Pótágy kihúzható fotelágy 79 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, vízzel, 4 alkalom) 19 200 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 101 900 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 négycsillagos szállodában reggelivel, 
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 Umbria főváros-
ába, Perugiába. Elfoglaljuk szállásunkat.

2. nap: Reggeli után Passignano Sulba utazunk a Trasimeno tó 
partjára. Akinek van kedve, fakultatív kirándulásként hajóval 
kelhet át Castiglione del Lagoba (hajójegy helyszínen fizeten-
dő, kb. 15 EUR), melynek magaslatra épült várába már együtt 
megyünk fel buszunkkal, miután a kikötőben felvettük a ha-
jóval érkezőket. Délután Perugia városát fedezzük fel: San Lo-
renzo bazilika, Városháza, San Severo kápolna, ahol Raffaello 
egyik fiatalkori freskóját is láthatjuk. Visszaérkezés a szállodába 
az esti órákban.

3. nap: Reggeli után Spoletoba utazunk és megnézzük a he-
lyi Bazilikát, ahol Filippo Lippi méltán híres gyönyörű freskóit 
láthatjuk. Megtekintjük a római korban épült 80 méter magas 
egykori vízvezetéket is. Utunk következő állomása a fantaszti-
kus Márvány-vízesés és annak hófehér zuhataga. Az Appennin-
hegység magas vonulatai között kanyarodva elérkezünk Cascia 
városkába. Itt Szt. Rita megható történetét ismerjük meg az el-
dugott kis hegyi településen, ahol pazar modern templomot 
emeltek a tiszteletére. Ellátogatunk Roccaporena-ba, Szt. Rita 
szülőházába, amely ma is olyan, mint többszáz évvel ezelőtt. 
Roccaporénaban „Vaddisznó könnyét”, egy füszernövényekből 
készült helyi likőrspecialitást is megkóstolhatjuk. Estére vissza-
utazunk Perugiába a szállodába.

4. nap: Reggeli után utunk Gubbioba vezet, mely az Utas és 
holdvilág c. regényének helyszíne. Érdekes színfoltjai a város-
nak a „halottak kapui”. Felvonóval mehetünk fel a Szt. Ubaldo 
bazilikába, miközben Umbria csodás panorámáját is megcso-
dálhatjuk. Délután Assisiben ismerjük meg Szt. Klára és Szt. 
Ferenc életét, melyet Bazilikában Giotto 28 freskójeleneten 
örökített meg. Késő délután a virágok fővárosába Spelloba 
érkezünk. Szó szerint lélegzetelállító virágözön fogad min-
ket. A római kor emlékei mellett dómjában megcsodálhatjuk 
Pinturicchio freskóit is. Estére visszautazunk Perugiába a szál-
lodába.

5. nap: Reggeli után haza indulunk, érkezés Budapestre az esti 
órákban.

UMBRIA A SZENTEK FÖLDJE 5 nap / 4 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 30 Euro
Hajójegy igény szerint kb. 15 Euro
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Utazás:  
Busszal

Időtartam:  
6 nap / 5 éj

Szállás:  
Négycsillagos szállodák

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:00 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:00 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:00 Zalakomár, M7 INA kút

6 NAP

OLASZORSZÁG

Időpontok: május 16-21., június 19-24., 
augusztus 21-26., szeptember 25-30. 

Részvételi díj: 86 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (pótágy kihúzható fotelágy) 86 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, 5 alkalom) 21 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 114 900 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 négycsillagos szállodákban svédasztalos 
reggelivel, Firenze vonatjegy, Velence vonatjegy, városnézések a program szerint, idegenforgalmi adó.

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

FIRENZE - RÓMA - VELENCE 6 nap / 5 éj
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás Szlovénián keresztül rövid pihenők-
kel. Útközben megállunk Aquilea-ban, mely az UNESCO világ-
örökség része és megtekintjük nevezetességeit. Este elfoglal-
juk szállásunkat Noventa di Piavéban. 

2. nap: Reggeli után elhagyjuk szállodánkat, Velence előváro-
sáig utazunk busszal, innen vonattal megyünk be Velencébe. 
Idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük Velence legfonto-
sabb nevezetességeit. Ezután ismét vonatra, majd buszra 
szállunk és Rómába utazunk, az esti órákban érkezünk meg a 
Róma elővárosában lévő négycsillagos szállodánkba.

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 Colosseu-
mot és a Forum Romanumot is. Visszaérkezés a szállodába az 
esti órákban. A Colosseum /Forum Romanum meglátogatása 
fakultatív, előre bejelentkezés szükséges, így a belépője-
gyet foglaláskor, de legkésőbb 65 nappal indulás előtt le 
kell foglalni és be kell fizetni. Belépőjegy ára: 5000 Ft/fő. 
Helyszíni befizetés nem lehetséges.

4. nap: Reggeli után buszunkkal Rómába utazunk. Róma 
barokk terein sétálunk, megtekintjük a Spanyol lépcsőt, a Trevi 
kutat, a Navona teret és a Pantheont. A déli órákban látogatást 
teszünk a Vatikánban. Megtekintjük a Vatikáni Múzeumokat, 
többek között a Laokoon szoborcsoportot, a Raffaello-stanzá-
kat és a Sixtus-kápolnát, valamint a Szent Péter teret és a bazi-
likát Michelangelo szépséges Pietá-jával. Szállodánkhoz az esti 
órákban térünk vissza. 
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.

5. 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, 
Signora tér, Városháza, Ponte Vecchio. Vonatra szállunk Firenze 
központjában, mellyel a buszunkhoz érkezünk. Innen busszal 
folytatjuk utunkat Noventa di Piavei szállodánkba. Érkezés 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: (2017-es árakat alapul véve)
A teljes program belépőjegy ktg-e (Closseumon és Vatikánon kívül)  
kb. 25-30 Euro

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

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

Időtartam:  
8 nap / 7 éj

Szállás:  
Három- és négycsillagos szállodákban

Ellátás:  
Svédasztalos reggeli

Utazáshoz szükséges:  
Érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány

Olaszország hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség:
04:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
05:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
06:00 Székesfehérvár, M7 Shell kút
07:00 M7 Balatonlellei pihenőhely
08:00 Zalakomár, M7 INA kút

8 NAP

OLASZORSZÁG

Időpontok: június 3-10., szeptember 9-16.

Részvételi díj: 119 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (Pótágy kihúzható fotelágy) 119 900 Ft/fő
Vacsora felár (menü vacsora, 7 alkalom) 21 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 154 900 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 
svédasztalos reggelivel, városnézések a program szerint, idegenforgalmi adó.

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

RÓMA - NÁPOLY - SORRENTO 8 nap / 7 éj
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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 lehetőség. 
Az egésznapos kirándulás díja hajójeggyel, helyi idegenvezetés díjával együtt: 
24000 Ft/fő. Anacapri városából libegő visz fel a Monte Solaro hegy tetejére, ahonnan 
a Nápolyi-öbölre nyíló csodás kilátásban gyönyörködhetünk. A nyüzsgő Capri város-
ából 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 megte-
kintjük a város nevezetességeit. A városnézésünk programjában az alábbiak szerepel-
nek: Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto, Castel Nuovo, kikötő. Szabadprogramra 
is lehetőség van, melynek időtartama alatt a híres nápolyi pizzát is megkóstolhatjuk. 
Nápolyi programunk után a Róma elővárosába lévőn négycsillagos szállodánkba uta-
zunk, ahol elfoglaljuk szállásunkat.

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 autóbuszunkkal Róma belvárosába utazunk. Róma barokk terein 
sétálunk, megtekintjük a Spanyol lépcsőt, a Trevi kutat, a Navona teret és a Pantheont. 
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 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 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 nevezetessé-
geket (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: (2017-es árakat alapul véve): 
A teljes program belépőjegy ktg-e: kb. 85 Euro

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

RÓMA - NÁPOLY - SORRENTO 8 nap / 7 éj
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Utazás: Busszal

Időtartam: 4 nap / 3 éj

Szállás:  
Háromcsillagos szálloda

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 balatonlellei pihenő
09:30 Zalakomár, INA kút

4 NAP

OLASZ-SZLOVÉN KISKÖRÚT I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKEKKEL 4 nap / 3 éj

OLASZORSZÁG    SZLOVÉNIA

Időpontok: június 14-17., szeptember 27-30.

Részvételi díj: 53 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (3. ágy kihúzható fotelágy) 51 900 Ft/fő
Vacsora felár (háromfogásos menü, 3 alkalom) 6 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában 65 900 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 
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 rövid pihenőkkel Szlovéniába. Első-
ként a világörökség részét képező Skociani-barlang rendszert 
látogatjuk meg. Itt páratlan látványban lesz részünk, hiszen itt 
a Reka folyó itt a barlangon belül vájta ki a Grand Canyont. A 
felszíni szurdok völgyekhez hasonlóan hidakon, sziklapárká-
nyokon kiépített utakon járható végig a barlangrendszerben a 
folyó egy szakasza, mely felejthetetlen élményt nyújt az idelá-
togatóknak. A barlanglátogatást követően az olasz határ köze-
lében lévő sezanai szállodánkba utazunk.

2. nap: Reggeli után a világháborús emlékek megtekintésére 
indulunk. Először a gyönyörű Isonzó völgyében haladunk, majd 
az egykori Caporettót nézzük meg. Ezután Olaszország felé 
folytatjuk utunkat, Cividale del Friuli a hangulatos, ősi városka 
páratlan longobárd emlékekkel vár minket. Megtekintjük a 
Dómot, a Longobárd templomot és az Ördög hidat. Tovább-
utazva a Doberdó-fennsíkra érkezünk. Itt folytak a legvéresebb 
harcok az I. világháborúban. Meglátogatjuk a Visintini kápolnát 
és a katonai temetőt. Szálláshelyünkre az esti órákban érke-
zünk vissza.

3. nap: Reggeli után autóbuszunkkal Aquieliába utazunk. 
Megnézzük a Bazilikát, a Harangtornyot, a római emlékeket, 
a pogány templomot és a jó állapotban fennmaradt utat is 
láthatjuk. Mindezek a világörökség részei. Utunkat folytatva a 
festői Gradó városában érünk, ahol a Santa Eufemia és a Santa 
Maria bazilikákat látogatjuk meg. A nap utolsó állomásaként 
megtekintjük a sziklára épült, családi tulajdonban lévő Duino 
várkastélyt. Este érkezünk vissza szálláshelyünkre.

4. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat. Útközben megál-
lunk Triesztben, mely az I. világháború végéig a Monarchia 
legjelentősebb tengeri kikötője volt. Belvárosi sétánk után 
hazaindulunk. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

OLASZ-SZLOVÉN KISKÖRÚT I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKEKKEL 4 nap / 3 éj

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
Az össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 50 Euro
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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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenő
09:30 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)
12 éves gyermek, aki a szállás elfoglalásának napján még nem töltötte be a 12. életévét.
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, 3 éj négycsillagos szállodában svédasztalos reggelivel, 
idegenforgalmi adó, kirándulások a programban leírtak szerint.

Időpontok: október 20-23. április 28-május 1., május 31-június 3., július 
12-15., augusztus 9-12., szeptember 20-23.

Részvételi díj: 46 900 Ft/fő 49 900 Ft/fő
3. fő pótágyon (12 éves korig pótágyazható a szoba): 43 900 Ft/fő 46 900 Ft/fő
Vacsora felár (svédasztalos vacsora, 3 alkalom) 9 000 Ft/fő 9 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában: 61 900 Ft/fő 69 900 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 meglátogatjuk 
az ezer éves bledi várat és a pletnázást sem hagyhatjuk ki! A 
Bledi-szigetre különleges helyi bárkával, pletnával juthatunk 
át. Innen a legszebb a kilátás az egész tóra, és ha megkongat-
juk a sziget harangjait, akkor szerencsénk lesz. Ezután szabad-
program a tó partján. Délután a vadregényes Bohinji-tó part-
jára, Ribcev Laz-ba utazunk. Itt megnézzük a hegyek között 
élő híres Aranyszarvú szobrát. Visszautazás a szállodába, majd 
vacsora.

4. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és hazaindulunk. 
Útközben megismerkedünk a főváros, Ljubljana nevezetessé-
geivel. 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: (2017-es árakat alapul véve)
Az össz. belépőjegy ktg. a teljes programra: kb. 60-65 Euro
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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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
08:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
09:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
10:30 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 30-április 2.

Részvételi díj: 59 900 Ft/fő
Gyermek 12 éves korig 2 felnőttel egy szobában 3. ágyon 
(a 3. ágy egy kihúzható fotelágy) 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. A vacsora időtartama alatt a helyi iratolok (bor, 
sör, üdítő, víz) korlátlanul fogyaszthatók. 
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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
23:30 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 17-21.

Részvételi díj: 46 900 Ft/fő
Gyermek 7 éves korig 
(3. vagy 4. fő külön ágy nélkül) 24 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 36 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 36 900 Ft/fő

14 éves kor felett 
(3. ágyon) 44 900 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 sza-
bad busz parkolóhelyektől függően kb. 200-400 méterre tud 
megállni. Szállás elfoglalása. Szálláshelyünk egy három épü-
letből álló szálloda komplexum kétcsillagos épületeiben (Mar-
ina/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: (2017-es 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 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)

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: június 11-14., 
szeptember 20-23.

június 17-20, június 20-23.,
szeptember 14-17., szeptember 17-20.

Részvételi díj: 47 900 Ft/fő 49 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(1 fővel egy szobában 2. ágyon) 37 900 Ft/fő 39 900 Ft/fő

Gyermek 14 éves korig  
(2 fővel egy szobában 3. ágyon) 37 900 Ft/fő 39 900 Ft/fő

14 éves kor felett 
(3. ágyon) 45 900 Ft/fő 47 900 Ft/fő

Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 59 900 Ft/fő 61 900 Ft/fő
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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. 
Délutáni utazásunkat Rovinjban folytatjuk, ahol már 5000 év-
vel ezelőtt is éltek emberek. A kis kiugró szirtfokra épült város-
ka legjelentősebb műemléke a Szent Eufémia templom, de a 
település televan középkori és velencei műemlékekkel. A nap 
végén visszautazunk a szállodába és elfogyasztjuk igen bősé-
ges, 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: (2017-es árakat alapul véve)
Össz. belépőjegy ktg. kb. 120 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút
08:30 M7 Balatonlellei pihenőhely
09:30 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: szeptember 11-14.

Részvételi díj: 54 900 Ft/fő
14 éves korig (1 fővel egy szobában 2. ágyon): 44 900 Ft/fő
14 éves korig (2 fővel egy szobában 3. ágyon): 44 900 Ft/fő
14 éves kor felett (3. ágyon): 52 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló egy fő egyedül egy szobában: 69 900 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 hangulat-
tal rendelkező 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. Visszasétálunk a buszunkhoz és ebédidőben megérke-
zünk VRH-re a sonkák házába, ahol egy tradicionális taverna is 
található. Itt házi pálinkával köszöntenek minket. Ezután hely-
ben készült sonkát, sajtot és házi kenyeret kínálnak, mindehhez 
a ház borát is megkóstolhatjuk. Végezetül látogatást teszünk 
Milohnici-ben a Pud Brest Tavernában, ahol kávéval és süte-
ménnyel 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: (2017-es árakat alapul véve)
Belépőjegy ktg: nincs
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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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

DALMÁT KÖRÚT MANDARINSZÜRETTEL 5 nap / 4 éj

Időpont: NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA 
október 6-10.

HÁROMCSILLAGOS SZÁLLODA 
október 6-10.

Részvételi díj: 97 900 Ft/fő 94 900 Ft/fő
Gyermek 12 éves korig 3. ágyon 89 900 Ft/fő 85 900 Ft/fő
Társítást nem vállaló 
egy fő egyedül egy szobában 117 900 Ft/fő 113 900 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

www.keneditravel.hu 

160



PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Dalmáciába a 
festőien szép, Európa legkedveltebb tengerpartjaként is emle-
getett, Makarska Riviérára. A szép öböl, a varázslatos pálmafás 
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 
erődökkel. 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 manda-
rinokhoz 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 MANDARINSZÜRETTEL 5 nap / 4 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
A program össz. belépőjegy ktg-e kb. 190 HRK

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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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

Szerbia hivatalos fizetőeszköze: 
Szerb dínár - RSD

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

3 NAP

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

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

BELGRÁD ÉS A VAJDASÁG 3 nap / 2 éj

SZERBIA

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK

Időpont: május 19-21., szeptember 21-23., május 25-27.

Részvételi díj: 29 900 Ft/fő
3. fő pótágyon, életkortól függetlenül: 28 900 Ft/fő
Vacsora felár: (svédasztalos, 2 alkalom) 6 000 Ft/fő
Társítást nem vállaló  
egy fő egyedül egy szobában 39 900 Ft/fő
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PROGRAM:

1. nap: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpont 
szerint. Utunk első állomása Szabadka, ahol a helyi szecesz-
sziós épületeket csodáljuk meg, de megtekinthetjük a Város-
háza nagytermét is. Ezután Palicsra utazunk, ahol a monarchia 
korabeli szecessziós fürdőházakban gyönyörködhetünk. Palics 
után Zentára buszozunk a zentai csata Emlékkilátójához. Innen 
az 50 méter magasból lenézve ismerhetjük meg a csata mene-
tét a 2000 makett figura segítségével. Következő látnivaló a 
zimonyi ezredévi emlékmű. Estére érkezünk belgrádi szállás-
helyünkre.

2. nap: Belgrádi sétánkat a Szent Száva görögkeleti templom 
megtekintésével kezdjük, mely az egyik legnagyobb a világon. 
A nándorfehérvári csata színhelyén megismerkedünk a neve-
zetes csata részleteivel. 1456. július 22-én itt győzedelmesked-
tek Hunyadi János várvédő vitézei és Kapisztrán János keresz-
tes seregei a Nándorfehérvárt ostromló II. Mehmed szultán 
óriási túlerőben levő hadai felett. A csatamezőn aratott győ-
zelmet követően az oszmánok elmenekültek a Duna-parti vár 
alól, ezzel Magyarország és Európa hosszú évtizedekre elhárí-
totta a török terjeszkedés veszélyét. Hunyadiék diadalára azóta 
a déli harangszó emlékezteti a keresztény világot.
A Mihály szerb fejedelemről elnevezett sétálóutcán, a belgrádi 
„korzón”, reggeltől késő estéig nagy a nyüzsgés: itt találhatók 
a legcsillogóbb divatáruházak és a legnépszerűbb kávéházak.  
A város szívében van egy kis utcácska, amelyen végig sétálva 
úgy érzi magát az ember, mintha visszarepült volna a 19. szá-
zadba. Ezután Pancsova - Székelykeve - Kevevára útvonalon 
utazunk Szendrő várához. A romos állapotában is impozáns 
méretű Szendrő vára a Morava folyó bal oldali mellékfolyója 
a Jessova partján áll, háromszög alaprajzú, egykor 21 tornya 
volt. A vár megtekintése után visszautazunk belgrádi szállás-
helyünkre.

3. nap: Reggeli után Karlócára utazunk és megtekintjük a 
békekötés színterét. A karlócai béke végkimenetele világtörté-
neti fordulópontot jelentett: a török birodalom hanyatlásának 
jelentős mérföldköve volt, Magyarországon lezárult a török 
uralom időszaka. Utunk következő állomása a Hopovó kolos-
tor. A Tarcal-hegység egyik eldugott völgyében álló kolostort 
a 14. században építették fel először, majd 200 évvel később a 
török uralom után újjáépítették és a legjelentősebb szerb val-
lási központja lett a Vajdaságnak. 
Utunk Péterváradra vezet, ahol a Duna Gibraltárjának is neve-
zett várat látogatjuk meg. Ezután átkelünk a Dunán és utolsó 
állomásként Újvidéket látogatjuk meg. Soknemzetiségű város: 
szerbek, magyarok, horvátok, szlovákok, svábok és ruszinok is 
élnek itt. 1694-ben alapították, 1748-ban kapott városi jogot. 
Az ipari fejlődés lépései, a malom, a selyemgyár, majd a sörgyár 
működésének kezdetei az Osztrák-Magyar Monarchia idejére 
esnek. Az első világháborúig kiépültek a helyi közintézmé-
nyek, a városháza, a Matica Srpska Kiadó és Könyvtár, valamint 
a jódos vizű gyógyfürdő. Újvidéki programunk után hazaindu-
lunk. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre 
a forgalmi viszonyoktól függően az esi órákban. 

BELGRÁD ÉS A VAJDASÁG 3 nap / 2 éj

Tájékoztató árak: (2017-es árakat alapul véve)
A teljes program össz. ktg-e kb. 1100 RSD

KÖRUTAZÁSOK
VÁROSLÁTOGATÁSOK
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166-195. oldal

EGYNAPOS 
SZOMSZÉDOLÁSOK
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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. 

Utunk következő állomása a Valticei Kastély, amelyet a XII. században 
alapított várra építettek fel először reneszánsz, később barokk stílus-
ban. A lichtensteiniek 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok) 
07:30 Győr, Arrabona pihenőhely

Időpontok: ápr. 7. | máj. 5. | jún. 10. | szept. 2. | okt. 13.

Részvételi díj: 7 790 Ft/fő

14 éves korig: 7 290 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetés

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Valtice: 200 CZK, nyugdíjas / diák 150 CZK 
Lednice I. túra: 180 CZK, nyugdíjas / diák: 130 CZK

1 NAP
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SZOMSZÉDOLÁS AUSZTRIÁBAN

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: 3000 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 Ver-
duni 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 21. | máj. 5. | máj. 26. | aug. 25. | szept. 29.

Részvételi díj: 7 690 Ft/fő

14 éves korig: 7 190 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:  
utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Programleírásban leírt, 
előre igényelendő és fizetendő belépőkön kívül egyéb belépő nincs.

1 NAP
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint, folyamatos uta-
zás 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 táj-
egységébe. Itt működik Ausztriában a legrégebbi iskola. A kolostor felkerült az UNESCO világ-
örökségi listájára is. A Melki Apátság meglátogatásához pontos létszámmal kell bejelent-
kezni, így igény esetén a belépőjegy foglaláskor igényelendő és fizetendő. (4000 Ft /fő). 
Amennyiben csak a parkban kíván sétálni, úgy a helyszínen park belépő vásárolható, 
kb. 5 Euro. A Melki Apátság meglátogatása után hajóval vagy busszal gyönyörködhetünk a 
természeti szépségekben. A hajókirándulás fakutatív (kb. 1,5 óra), a hajójegy foglaláskor, 
de legkésőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő és fizetendő. Hajójegy: 7900 Ft/fő. 
Aki nem vesz részt a hajózáson, autóbuszunkkal utazik át Kremsbe. (idegenvezetőnk a hajó-
val megy). Krems az egyik legszebb dunamenti város, egyben a Wachau kapuja is. Fekvése 
és szépsége nagy hasonlatosságot mutat Szentendrével. Kremsben idgenvezetőnkkel sétálva 
tekintjük meg a nevezetességeket. A kremsi óvárosnak szinte minden háza műemlék jellegű. 
Krems meglátogatása után folyamatos utazás, érkezés Budapestre a forgalomtól függően a 
késő esti órákban. (kb. 22:00).

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: jún. 10.  | júl. 15. | szept. 9.

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

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Melki Apátsági belépőn kívül egyéb ktg. nincs

1 NAP

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel Bécsbe. Bécs belvárosába érkezünk, ahol rövid buszos városnézés kere-
tében ismerkedünk a nevezetességekkel.

Városnézésünk után szabad program van, aki szeretne elsétálhat a legismertebb bécsi piacra,
mely 120 standjával és hatalmas gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat. A piac 2016-ban 
ünnepelte 100. születésnapját. Fiatalok és idősek egyaránt 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 nyüzs-
gést, a színes forgatagot, esetleg megkóstolni néhány finomságot, hiszen a piacon sok-sok 
vendéglő kínálatából válogathatunk.

A piacozás után még sétálhatunk, nézelődhetünk, vásárolgathatunk Bécs városában. Vissza-
indulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 14. | máj. 19. | jún. 9. | aug. 18. | okt. 13.

Részvételi díj: 6 890 Ft/fő

14 éves korig: 6 390 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés

BÉCS ÉS A NASCHMARKT PIAC
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BÉCS - SCHÖNBRUNN
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőségek: 
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
07:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: már. 15. | ápr. 28. | jún. 16. | szept. 1. | okt. 27.

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 helyszínek szerint megadott időpontokban. Folyamatos uta-
zás Bécs belvárosáig. Érkezés Bécsbe a forgalomtól függően a délelőtti órákban. Rövid buszos 
városnézés keretében ismerkedünk a belváros nevezetességeivel (Hadügyminisztérium, 
Postatakarékpénztár, az Iparművészeti, Szépművészeti, Természetrajzi Múzeum, Stadtpark, 
Operaház épülete, Volkstheater, Mária Terézia-tér, Parlament, Városháza, Burgtheater, Egye-
tem, Fogadalmi Templom, Tőzsdepalota). A buszos városnézés után szabadprogram kere-
tében élvezhetjük a császárváros hangulatát. Kb. 13:30 órakor autóbuszunkkal indulunk a 
Schönbrunni Kastélyhoz. A kastély szobáit fülhallgatós magyar nyelvű idegenvezetés-
sel tekinthetjük meg. A fülhallgatós idegenvezetést a belépőjegy ára tartalmazza.  
A kastély belépő foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő és 
fizetendő. GRAND Tour felnőtt (kb. 50 perc) 5400 Ft/fő GRAND Tour gyerek 4000 Ft/fő. 
IMPERIAL Tour felnőtt (kb. 30 perc) 4400 Ft/fő IMPERIAL Tour gyerek 3500 Ft/fő. 
Tervezett visszaindulás a Schönbrunni Kastélytól kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a for-
galmi viszonyoktól függően kb. 21:30-kor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): A kastélyon kívül egyéb belépőjegy ktg. nincs. Ameny-
nyiben valaki Bécsben múzeumba kíván bemenni, ott a kiírt belépőjegy ár fizetendő.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Kapucinusok: 7 Euro; Stephansdom: 6 Euro

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

Felszállási lehetőségek: 
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
07:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: máj. 5. | szept. 22.

Részvételi díj: 6 890 Ft/fő
14 éves korig: 6 390 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 Bécs belvárosába a délelőtti órákban. Autóbuszunkkal rövid, informatív városnézést 
tartunk. Ezután meglátogatjuk a bécsi Stephansdomot, mely az első keresztény vértanúnak 
szentelt székesegyház. A keletre tájolt templom méretei lenyűgözőek, hossza 101 m, belma-
gassága 28,. Külső díszei közül kiemelkedi a helyiek által csak Steffl-nek nevezett torony a 
maga 137 méterével. Bécs legnagyobb harangja is itt található a kisebbik toronyban. Ezt I. 
Lipót császár parancsára 180 török ágyúból öntötték ki.

A másik templom, amelyet meglátogatunk, a Kapucinusok temploma. Itt őrzik a templom 
kriptájában a Habsburgok 138 leszármazottjának maradványait, így Habsburg Ottó maradvá-
nyait is. 1633 óta temetnek ide, a kriptában 12 császár, 19 császárné és 146 nemes lelt végső 
nyughelyet. Többek közt itt látható Mária Terézia, I. Ferenc József és Sissy szarkofágja is. 

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

SZOMSZÉDOLÁS AUSZTRIÁBAN
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BÉCS ÉS BADEN

BÉCS ÉS A HEINDL CSOKOLÁDÉMÚZEUM

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

Felszállási lehetőségek: 
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
07:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: jún. 9. | szept. 8..

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

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

Felszállási lehetőségek: 
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
07:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: jún. 30. | nov. 24.

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

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy pi-
henővel, érkezés Bécsbe a délelőtti órákban. Bécsbe érkezvén autóbuszunkkal rövid buszos 
városnézést tartunk, majd a buszról leszállva szabad program során mindenki nézelődhet, 
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 Rózsakert-
je 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 Csokoládémúze-
umban filmvetítés keretén belül megismerkedünk a csokoládégyártás folyamatával és tör-
ténetével. 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 Mariahilffer 
Strassén, illetve gyalogosan ismerkedhetünk Bécs nevezetességeivel is.
Visszaindulás kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
21:30-kor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Csoki Múzeum: 7 Euro / fő
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PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás egy kb. 20-30 perces pihenővel Liechtenstein Várához. 
A várat a vaduzi Liechtenstein grófok alapították és mind a mai napig 
a tulajdonukban van. A vár a maga nemében egy különleges és 
romantikus vár. Egy mindössze 300 méter magas sziklán áll. A várnak 
van magyar történelme is, hiszen a XV. sz. végén Mátyás királyunk 
uralma alatt állt. A két török támadás szinte megsemmisítette a várat. 
Az 1700-as években újjáépítették és az angolkertet is létrehozták.  
A várban sok a lépcső, de a feljutást követően a látvány mindenért 
kárpótol minket, hiszen innen belátni az egész bécsi medencét, de jó 
idő esetén még Pozsonyt is láthatjuk.
A várba a belépőjegyet pontos létszámmal meg kell rendelni, 
a belépőjegyet foglaláskor kérjük igényelni és fizetni. Felnőtt: 
2300 Ft/fő, nyugdíjas 2100 Ft/fő.
Várlátogatásunk után Fertőrákosra utazunk, ahol elfogyasztjuk két-
fogásos ebédünket, mely az alábbiakból áll: zöldségleves galuskával, 
Mithrász pecsenye pirított burgonyával. Vegetáriánusok főételként 
tejszínes-gombás spagettit kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük 
jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után folytatjuk utunkat és Frauenkirchen kisvárosba érkezünk, 
megtekintjük a csodaszép bazilikát. Utunk utolsó állomása Mönchhof, 
ahol a burgenlandi életet bemutató skanzent látogatjuk meg.
A skanzenbe pontos létszámmal be kell jelentkezni, belépővá-
sárlás a helyszínen nem lehetséges, így a belépőjegyet foglalás-
kor kérjük igényelni és fizetni. Belépőjegy: 2400 Ft/fő. 

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

LIECHTENSEIN VÁRA - BURGENLAND
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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 21. | máj. 19. | jún. 16. | aug. 11. |  
szept. 1. | szept. 29.

Részvételi díj: 8 990 Ft/fő

14 éves korig: 8 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:  
utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, ebéd

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Frauenkirchen: 1 EUR 

1 NAP

www.keneditravel.hu 

171



SZOMSZÉDOLÁS AUSZTRIÁBAN

SEEGROTTEI TAVAS BARLANG - HEILIGENKREUZ - MAYERLING
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek: 
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 21. | jún. 9. | szept. 29.

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

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.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Seegrotte: 8 Euro (csónakázással); Heiligenkreuz: 8 Euro; Mayerling: 7 Euro

1 NAP

DOBORJÁN - LÉKA VÁRA - KŐSZEG
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőségek: 
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: máj. 6. | jún. 2. | aug. 18. | okt. 6.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, ebéd.
PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folya-
matos utazás egy pihenővel. Programunkat Doborjánban Liszt Ferenc szülőházának megtekin-
tésével 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: 1300 Ft/fő (egységes, csoportos). 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 fogla-
láskor kell jelezni és befizetni. Belépő várvezetéssel: 3200 Ft/fő. (egységes, csoportos).
Ezt követően autóbuszunkkal Kőszegre utazunk, ahol háromfogásos finom ebéddel várnak 
minket. Először húslevest szolgálnak fel tésztával, sárgarépával, zöldséggel, majd főételünk 
rántott szelet rizibizivel. A főétel után baracklekváros palacsintát kapunk. Vegetáriánusok 
főételként rántott sajtot kérhetnek, az igény foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem 
módosítható. Ebéd után idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük Kőszeg főbb nevezetessé-
geit. Megtekintésre ajánljuk a Fő-teret a Jézus Szíve templommal és a Szentháromság-oszlop-
pal, a Batthány-ház, a régi Városháza épületeit. Visszaindulás Kőszegről kb. 17:00 órakor. Érkezés 
Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Léka Vára csak sétáló jegy vezetés és minden információ nélkül a helyszínen: 9 Euro
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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 emelke-
dett pápai bazilikai címre. Látogatásunk során megtekinthetjük 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. 

Mariazellben járva lehetőségünk nyílik a közeli Bürgeralpe 1267 méter magas csúcsára is fel-
jutni. A városka központjából indul a kabinos felvonó.

Visszaindulás kb. 16:00 órakor, érkezés a forgalmi viszonyoktól függően Budapestre kb. 21:30 
órakor.

MARIAZELL
Utazás: Busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Ausztria hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőségek: 
06:00 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:30 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: máj. 5., júl. 14., szept. 22.

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

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Felvonó: Kb. 18-20 Euro

1 NAP

1 NAP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy pihenővel Rusztra. Rusztot a bor és gólyák városának is hívják, de a történelmi Magyar-
ország legkisebb szabad királyi városa is Ruszt volt. A világörökség részét képező középkori 
városfalakkal körbevett belvárosának szinte minden épülete műemlék. Idegenvezetőnkkel 
sétálunk a városban, megnézzük nevezetességeit. Rusztról autóbuszunkkal Mörbischbe uta-
zunk, ahol hajóra szállunk és kb. 1 órás sétahajózás után kikötünk Fertőrákoson, ahol már vár 
minket a kisvonat, mely az étterem közeli parkolóba szállít minket. Az étteremben kétfogásos 
ebédet szolgálnak meg, mely az alábbi fogásokból áll: húsleves, lacipecsenye rizibizivel. Vege-
táriánusok tejszínes-gombás spagettit kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük jelezni. Ebéd 
után Nagycenkre utazunk, ahol a Széchenyi Kastélyt és Emlékmúzeumot látogatjuk meg. Az 
emlékmúzeum gyűjteménye a legnagyobb az országban, amely egy történelmi személynek 
állít emléket. Visszaindulás kb. 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: máj. 13. | máj. 27. | jún. 3. | jún. 10. | jún. 17. | júl. 8.,  
aug. 12. | aug. 26. | szept. 9. | szept. 23.

Részvételi díj: 9 990 Ft/fő
14 éves korig: 9 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd,  
kisvonatozás, fertő-tavi hajózás.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Nagycenk: felnőtt 1400 Ft, 62-70 év közötti nyug-
díjas: 700 Ft, diák: 700 Ft, 70 év felett: ingyenes
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EISENSTADT - FERTŐD 

FRAKNÓ VÁRA - SOPRON

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

Felszállási lehetőségek: 
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: máj. 13. | okt. 14.

Részvételi díj: 6 890 Ft/fő
14 éves korig: 6 390 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: május 5. | október 20.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 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 szüksé-
ges. Esterházy kastély kombinált belépő: 3500 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): 4900 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 füg-
gően kb. 21:30-kor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Fertőd 2500 Ft, nyugdíjas/diák 1500 Ft

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Sopronban a nevezetességeket kívülről tekintjük meg.
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PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínek szerint megadott időpontok szerint, 
folyamatos utazás egy pihenővel. Utunk első állomása Lakompak 
(Lackenbach), az Esterházy család reneszánsz stílusú, egyik legrégibb 
kastélyát, a Lackenbachi kastélyt látogatjuk meg. A kastély jelenleg 
„A természet nyomában” mottójú természettudományi élménymú-
zeumnak ad helyet. A kastélymúzeumhoz egy arborétum is tartozik. 

Rövid buszos utazás után érkezünk meg Kabold várához. Az első 
írásos feljegyzés a kastélyról 1222-ből található, amikor II. András 
király a várat Pousa grófnak ajándékozta. Ő építtette a várat erőddé.  
A kastély újjáépítését Kéry János fejezte be, ő alakította ki késői rene-
szánsz-korai barokk arculatát is. A török uralom után a vár állapota 
leromlott, már a lebontását tervezték. Az utolsó pillanatban vásárolta 
meg a Bolldorf-Reitstatter család, ők gondoskodtak a vár eredeti 
pompájának visszaállításáról.

Délután a Városszalónaki kastélyhoz érkezünk. A kastély 1271-ben 
említik meg először okiratban. A kastély urai folyamatosan változ-
tak, egy ideig Károly Róbert királyunk is birtokolta. A szabadságharc 
leveréséig a Battyhányi család tulajdonában volt. A vára Burgenland 
tartomány 1980-ban szerezet meg, ma múzeumként működik, mint 
a Béke Múzeuma.

Kb. 17:00 órakor hazaindulunk, a forgalmi viszonyoktól függően az 
esti órákban (Kb. 21:00-22:00) érkezünk meg Budapestre.

BURGENLANDI KASTÉLYTÚRA
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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 28. | jún. 6. | szept. 8. | okt. 13.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő

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

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Lackenbach kastély: 6 Euro, Kabold vára: 7 Euro, 
Városszalónaki vár: 8 Euro
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PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás egy pihenővel. Gloggnitzba érkezünk, 
ahol a Lindt csokoládé mintaboltot látogatjuk meg. Itt Lindt csoko-
ládék hatalmas választékával várják a csokoládékedvelőket, nagyon 
finom csokoládékat vásárolhatunk diszkont áron. A csokoládé bolt 
látogatása után – aki szeretne – egy kb. 30-40 perces vonatozáson 
vehet részt, melynek során csodálatos látnivalókban lesz részünk.  
A vonatjegyet előre, pontos létszámmal kell megrendelnünk, 
így a vonatjegy foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal az út indu-
lása előtt igényelendő és fizetendő. Vonatjegy: 1400 Ft/fő,  
14 éves korig ingyenes. (Aki nem vesz részt a vonatozáson, busszal 
megy át a semmeringi pályaudvarra, ahová a vonat érkezik.)
A semmeringi pályaudvaron vár minket autóbuszunk (a busz a sza-
bad parkolóhelyektől függően a pályaudvartól 50-250 méter távol-
ságra tud megállni). Autóbuszunkkal egy nagyon szép úton haladva 
elérünk az egyik legnagyobb viaduktig, ahol fotószünetet tartunk.
Ezután továbbutazunk 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 csodálatos panorámá-
ban gyönyörködhetünk, melynek egyik legimpozánsabb látványos-
sága a völgyhíd. A hely specialitása a fánk. A templom melletti kis 
vendéglőkben, fánkos bódékban barackízes óriás fánkot is vásárol-
hatunk. (kb. 1,60 Euro).
Ezután Eisenstadtba, Haydn városába érkezünk. A kismartoni Haydn-
ház a nagy zeneszerző és muzsikus egykori lakóháza, ma múzeum-
ként működik. A ház kiállításai 300 év zenei történetét mutatják be. 
A belépőjegyet előre, pontos létszámmal meg kell rendel-
nünk, így a belépőjegy foglaláskor, de legkésőbb 30 nap-
pal az út indulása előtt igényelendő és fizetendő. Haydn 
ház belépő: 1400 Ft/fő (egységes, csoportjegy 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 lehetőségek: 
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 7. | ápr. 21. | máj. 5. | máj. 26. | jún. 9. | júl. 14. 
aug. 11. | aug. 25. | szept. 8. | szept. 22. | okt. 6. | okt. 20.

Részvételi díj: 8 890 Ft/fő

14 éves korig: 8 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetővel
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SZOMBATHELY - JÁK - GÜSSING

KITTSEE - POZSONY

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

Felszállási lehetőségek: 
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 14. | máj. 26. | júl. 29. | szetp. 22.

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

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

Felszállási lehetőségek: 
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
07:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: már. 24. | jún. 02. | szept. 1. | dec. 8.

Részvételi díj: 6 790 Ft/fő
14 éves korig: 6 290 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 szabad programra is lehetőség van.
Szombathelyi programunk után Jákra utazunk, ahol finom ebéddel várnak minket. Ebédre var-
gányás burgonyalevest kapunk. Főételünk vasi kanászpecsenye vegyes körettel, házi csalamá-
déval. 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 (2017-es árakat alapul véve): Güssing: felnőtt 7,50 Euro, nyugdíjas: 6,50 Euro, 
Felvonó felfelé: 2 Euro, lefelé: 1 Euro, Jáki templom: 300 Ft

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Pozsonyi Vár: 7 Euro, nyugdíjas/diák 4 Euro. Fotózás csak fotójeggyel: (2 Euro)
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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 személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek: 
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: máj.12. | szept. 24.

Részvételi díj: 7 190 Ft/fő
14 éves korig: 6 990 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 14. | júl. 8. | okt. 14.

Részvételi díj: 6 790 Ft/fő
14 éves korig: 6 290 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 rövid 
pihenővel Dévény Várához, érkezés kb. 10:00 órakor. A Duna és a Morva összefolyásánál álló 
vár műemlékei egészen a IV. sz-ig kalauzolnak minket vissza. Megcsodálhatunk XV-XVI. sz-i 
gótikus és reneszánsz palotákat is. A vár különleges nevezetessége a karcsú Apáca- vagy Kis-
asszonytorony. 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 (2017-es árakat alapul véve):
Pozsony: 7 Euro, nyugdíjas/diák 4 Euro. Fotózás csak fotójeggyel. (2 Euro)
Vöröskő vára: 8 Euro, 62 év felett: 5 Euro, 6-18 év között: 4 Euro

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Dévény: 4 Euro (nyugdíjas kedvezmény csak szlovák nyugdíjas igazolványra)
Pozsonyi vár: 7 Euro, nyugdíjas/diák 4 Euro. Fotózás csak fotójeggyel: (2 Euro)

1 NAP

1 NAP

www.keneditravel.hu 

178



SZOMSZÉDOLÁS A FELVIDÉKEN

1 NAP

1 NAP

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: április 22. | október 7.

Részvételi díj: 6 490 Ft/fő
14 éves korig: 5 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, ebéd
PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszínek szerint megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel. Érsekújvárra érkezvén gyalogos sétánk keretében megtekintjük a Plébánia-
templom, a Ferences templom, a Zsinagóga épületét, a Szentháromság szobrot. Érsekújvár 
után úticélunk Komarno, itt fogyasztjuk el ízletes háromfogásos ebédünket.

Az alábbi finomságokat szolgálják fel nekünk: zöldségleves csipetkével, Sertés sült párolt 
káposztával, knédlivel, desszertként ízes palacsintát kapunk. 

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 látnivalókkal 
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 (2017-es árakat alapul véve):
Az épületeket kívülről nézzük meg, belépőjegy ktg. nincs.

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

Felszállási lehetőségek: 
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
08:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpont: ápr. 14. | júl. 8. | szept. 29.

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

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 környe-
zetben található.
Gúta után úticélunk Komarno, ahol az étteremben háromfogásos ebéddel várnak minket.  
A menü: zöldségleves csipetkével, pikáns sertés ragu burgonyalepénnyel, savanyúsággal. 
Desszertként ízes palacsintát kapunk.
Vegetáriánusoknak főételként grillezett camembert sajt választható, az igény foglaláskor 
jelezni kell, a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után egy kelleme séta keretében Komarno belvárosával ismerkedünk. Ezután folytatjuk 
utunkat Komáromba, ahol a komáromi erődrendszert látogatjuk meg. 
Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Komárom, erődrendszer kombinált belépő felnőtt: 1600 Ft, nyugdíjas/diák: 1250 Ft
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: ápr. 14. | máj. 26. | aug. 26.

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

SZOMSZÉDOLÁS A FELVIDÉKEN

KÖRMÖCBÁNYA - BAJMÓC

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel, érkezés Körmöcbányára a délelőtti órákban.

Gyalogos városnézés keretében ismerkedünk Körmöcbánya nevezetességeivel. Megtekin-
tésre ajánljuk a várat és az óvárost, a Fő tér nevezetességeit, a Pénzverde, a Vártemplom épü-
letét és a Bástyakaput. Körmöcbánya után úticélunk Bajmóc, annak is híres vára, mely Közép-
Európa egyik leglátogatottabb és legszebb várkastélya. A várkastélyt egy mésztufa dombon 
építették, ahol korábban a XI. sz-ban egy középkori vár állott. A múltban a leghíresebb és leg-
gazdagabb 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 tartotta lakomáit, tanácskozásait. 

Visszaindulás Körmöcbányáról kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszo-
nyoktól függően kb. 21:30-kor.

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

Felszállási lehetőségek: 
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
07:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpont: május 12.

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.

Utunk első állomása Kistapolcsány. A hely büszkesége a klasszicista kastély és régi várkas-
tély. A gróf Keglevich János által építtetett klasszicista épületszárny a 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 bota-
nikus kertet. A kert állandó látványossága a tengeri 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 jelleg-
zetes tornyot is.

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

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Kistapolcsány: felnőtt 3 Euro, nyugdíjas 1,50 Euro, Malonya: 4 Eur

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Malonya: 4 Eur
Bajmóc: 8 Euro, 65 év felett 7 Euro, diák 5 Euro. Fotózás csak fotójeggyel! 2 Euro
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: máj. 6. | jún. 9. | júl. 8. | szept. 2. | okt. 14.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd
PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Érkezés Betlérre a 
délelőtti órákban. Itt az Andrássy család történetével ismerkedünk és meglátogatjuk a betléri 
Andrássy-kastélyt. Ez a kastély egyike a legjobb állapotban fennmaradt kastélyainknak, nem-
csak magát az épületet, hanem a berendezését és gyűjteményeit tekintve is. A leglátoga-
tottabb műemlékek közé tartozik. Utunkat folytatva Rozsnyóra látogatunk. Az étteremben 
háromfogásos ebéddel várnak minket. Ebédre az alábbi finomságokat szolgálják fel:
Újházi tyúkhúsleves, kemencében sült sertéstarja párolt káposztával, knédlivel. A főétel elfo-
gyasztása után édességet kapunk. Vegetáriánusoknak sztrapacska kérhető. A vegetáriánus 
főétel igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után sétálva tekintjük meg Rozsnyó nevezetességeit.
Rozsnyó után továbbutazunk Krasznahorkára. Megtekintjük az Andrássy Mauzóleumot. Ez a 
„mesebeli palota” Andrássy Franciska és Dénes krasznahorkaváraljai mauzóleuma – egy egye-
dülálló szecessziós műemlék. Nagy kiterjedésű parkkal körülvett, értékes külső és belső díszí-
tésű építmény. 
Visszaindulás Krasznahorkáról kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól 
függően kb. 21:00 órakor.
Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Betlér: 7 Euro, 62 év felett: 4 Euro
Krasznahorka Mauzóleum: 2,50 Euro, fotózás csak fotójeggyel: 2 Euro

BETLÉR - ROZSNYÓ - KRASZNAHORKA

SZOMSZÉDOLÁS A FELVIDÉKEN

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél 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 kas-
télyon a naptár szimbólumát is felfedezhetjük. 4 bejárata, 7 árkádja, 12 kéménye, 52 szobája, 
365 ablaka van. A kastély jelenleg a faipari és mezőgazdasági múzeum székhelye, hatalmas 
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 grill zöldséggel, rizzsel. Vegetáriánusok főételként grillezett sajtot kérhetnek.  
A vegetáriánus főétel igényt foglaláskor jelezni kell, a helyszínen már nem módosítható! Sel-
mecbányai programunkat követően Léva várát látogatjuk meg. Léva vára a város legjelentő-
sebb történelmi épülete. A XIII. században épült, a régmúlt időknek állít emléket. Visszaindulás 
kb. 17:00 órakor, visszaérkezés a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

SZENTANTAL - SELMECBÁNYA - LÉVA
Utazás: Busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: ápr. 7. | jún. 2. | szept. 15.
Részvételi díj: 7 490 Ft/fő
14 éves korig: 6 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Szentantal: 5 Euro, 62 év felett 3 Euro, Léva: 1 Euro
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: április 22. | október 6.

Részvételi díj: 7 690 Ft/fő
14 éves korig: 7 190 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: 
Érkezés a Dobsinai-jégbarlanghoz a délelőtti órákban. Az autóbusz a barlang bejáratától  
kb. 700 méterre lévő kijelölt parkolóban tud megállni, onnan gyalogosan, enyhe emelkedőn 
sétálva közelítjük meg a barlang bejáratát. A Dobsinai-jégbarlang hosszúságával és mélysé-
gével a legnagyobb jégbarlangok közé tartozik Európában. Sehol – az alpesi térségen kívül – 
Európában nem található annyi jég, amely helyenként több mint 25 m vastagságnál nagyobb. 
Egyedülálló díszítésének köszönhetően az UNESCO Világ Kulturális és Természeti Örökségei-
nek a listáján is szerepel. 

A jégbarlang meglátogatása után Rozsnyóra utazunk. Itt fogyasztjuk el ebédünket, mely az 
alábbi finomságokból áll: tárkonyos leves Andrássy módra, tócsniban sült csirkemell vegyes 
körettel. Ebéd után édességet kapunk. Vegetáriánusok 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

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Dobsina-barlang: 8 Euro, diák, nyugdíjas: 7 Euro. Fotózás csak fotójeggyel: 10 Euro

OCHTINA - ROZSNYÓ - RIMASZOMBAT

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

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

Időpontok: máj. 26. | jún. 17. | aug. 12. | szept. 23.

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

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
rövid pihenővel. Utunk első állomása az Ochtinai Aragonit barlang, mely az UNESCO világ-
örökségének része. A 138 ezer éves barlang páratlan szépségeket rejt magában. Itt az aragonit 
három generációját láthatjuk hófehér és vöröses színekben, tűkristályos, bokros vagy spirá-
lis 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, ördög-
tokány krumplilángosban, tejfölös sajtos burgonyával. Étkezésünk végén édességet kapunk.  
Vegetáriánusok főételként foglaláskor sztrapacskát kérthetnek.

Ebéd után idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük Rozsnyó nevezetességeit.

Rozsnyói programunkat követően Rimaszombatot látogatjuk meg. Gyalogos városnézés kere-
tében ismerkedünk a neveztességekkel.

Visszaindulás Rimaszombatról kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól 
függően kb. 21:00 órakor

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Ochtinai barlang: 6 Euro, nyugdíjas: 5 Euro. Fotózás csak fotójeggyel: 10 Euro
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Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Gombaszögi barlang: 5 Euro, diák/nyugdíjas 4 Euro. 
Fotózás csak fotójeggyel: 7 Euro, Szinpetri: 1000 Ft 

PROGRAM: 

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

Érkezés a Gombaszögi barlanghoz a délelőtti órákban. A Gombaszö-
gi barlang 1525 m hosszú, folyóvizes forrásbarlang. Egyike azoknak a 
barlangoknak, amelyek az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt bar-
langjai 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 rizs-
zsel és főtt krumplival, házi sütemény. Vegetáriánusok főételként 
juhtúrós sztrapacskát kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, 
később nem módosítható.

Ebéd után idegenvezetőnkkel sétálva megnézzük Rozsnyó neveze-
tességeit, majd szabadprogramra, vásárlásra is lehetőség van.

Rozsnyó után folytatjuk utunkat Szinpetrire. Itt megnézzük a világ 
legnagyobb könyvét, mely a Guiness rekordok könyvébe is bejegy-
zésre került. Mérete: 4,18 m X 3,77 m.
Itt nemcsak a hatalmas könyvet, hanem a Guttenberg nyomda kiállí-
tást, 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

Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: ápr. 7. | máj. 27. | júl. 15. | szept. 9. | szept. 30.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetés, ebéd
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BESZTERCEBÁNYA - ZÓLYOM
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőség: 
07:00 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: május 19. | október 13.

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

PROGRAM: 
Indulás Budapestről a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel.

Érkezés Besztercebányára a délelőtti órákban. Besztercebányán idegenvezetőnkkel sétálva 
kívülről megtekintjük a Várnegyedet, a középkori német és szlovák templomot, a Fő tér góti-
kus és reneszánsz polgárházait, a Thurzó-palotát, a Városháza és a Szent Erzsébet kolostor-
templom 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 (2017-es árakat alapul véve):
Zólyom vára: 3 Euro, 62 év felett 1,50 Euro

SZOMSZÉDOLÁS A FELVIDÉKEN

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Domica: 7 Euro, nyugdíjas 5 Euro
Fotózás csak fotójeggyel! 7 Euro, Aggtelek: 2200 Ft, nyugdíjas/diák 1300 Ft

DOMICA - AGGTELEK - EDELÉNY
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: ápr. 07. | máj. 12. | jún. 10. | szept. 8.

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 helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel.

Érkezés a Domicai-barlanghoz a délelőtti órákban. A Domicai-barlang az UNESCO Világ Kul-
turális 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 kör-
utat teszünk, gyönyörködünk a csodálatos cseppkőképződményekben

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 
1600 Ft, nyugdíjas/diák 800Ft, 70 év felett 200 Ft (csoportos jegyárak, vezetési díjjal 
együtt). Visszaindulás Edelényből kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre az esti órákban.
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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: ápr. 14. | máj. 19. | szept. 1. | okt. 13.

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 helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
pihenővel. Érkezés Kassára a délelőtti órákban.

Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, nevezetességekben bővelkedik. Helyi idegenve-
zetővel gyalogos városnézés keretében megtekintjük Kassa főterét, a Szent Erzsébet Székes-
egyházat, 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 Buda-
pestre kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve):
Rodostói Ház és Dóm a Rákóczi Kriptával: Felnőtt: 7 Euro
Nyugdíjas: 5 Euro, 70 év feletti nyugdíjasoknak: 3 Euro

KASSA – RÁKÓCZI VÁROSA

SZOMSZÉDOLÁS A FELVIDÉKEN

GARAM MENTI KISKÖRÚT (Borfő - Léva - Zselíz - Oroszka)
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: márc. 24. | ápr. 22. | máj. 6. | máj. 26. | jún. 17. | júl. 14. | aug. 11. | szept. 15. | okt. 14.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, háromfogásos ebéd, 
borkóstoló
PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyama-
tos utazás egy rövid pihenővel. Programunkat Borfőn kezdjük a szikla lakóhelyek megtekin-
tésével. Ezek a szikla lakóhelyek Szlovákia egész területének egyedülálló jelenségei, kőfaragó 
eszközök, népi bútorok, fazekas termékek, mind-mind a lakóhelyi hagyományokat mutatják 
be. Borfői látogatásunk után a lévai várat tekintjük meg. A várlátogatást követően Zselízre uta-
zunk. Ahol elfogyasztjuk ebédünket: tyúkhúsleves, sertés szelet bacsói módra (sertésszelet 
szültszalonnás bundában), házi almás pite. Vegetáriánus főétel nem választható.
Ebéd után Zselízen gyalogos városnézés keretében ismerkedünk a várossal, majd ellátogatunk 
a Palik Pincészetbe, ahol borkóstolón veszünk részt. Háromféle bort kóstolhatunk, melyhez 
pogácsát és ásványvizet is kapunk. Zselízi programunk után Oroszkára utazunk. Úticélunk a 
Hadi Múzeum és Panoptikum, amely Szlovákia legnagyobb magángyűjteménye. A múzeum 
udvarára lépve a házigazdák célzóvízzel várják a látogatókat. A 700 m2 kiterjedésű, hatalmas 
pajtából és melléképületekből kialakított múzeum területén található többek között a Mária 
Valéria híd eredeti vaskorlátjának egy darabja is. A magángyűjtemény tulajdonosa Zakovic 
László gyűjteménye minden darabját személyes ismertség által szerezte. A látogatókat sze-
mélyesen vezeti körbe és lelkesen mesél a nem mindennapi gyűjteményről. 
Visszaindulás kb. 17:00 órakor, folyamatos utazás, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól 
függően az esti órákban.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Össz. belépőjegy ktg: 6 Euro
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IPOLYTARNÓC - FÜLEK - MÁTRAVEREBÉLY
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség: 06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: ápr. 7. | máj. 13. | jún. 17. | aug. 26. | okt. 21.

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 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 tanösvény 
1 órás vezetett kirándulásán veszünk részt, ahol az ősi vulkáni katasztrófa által megőrződött, 
tovatűnt világ páratlan maradványait ismerjük meg. A vezetés végén a nagycsarnokban a fel-
tárások fölé vetített háromdimenziós filmmel zárul a bemutatás. A belépőjegyet foglaláskor 
kell igényelni és befizetni! Ipolytarnóc: 1500 Ft/fő, nyugdíjas és gyerek (18 éves korig): 
1000 Ft/fő. Ipolytarnóc után Fülekre utazunk, ahol háromfogásos ebéddel várnak minket: tyúk-
húsleves gazdagon, 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. A hagyomány sze-
rint Szent László király ellenségei elöl menekült és egy szakadékhoz ért. Innen reménytelen volt 
a továbbjutás, de ugratott egyet a lovával és ekkor fakadt az első forrás. 2006-ban Erdő Péter 
bíboros, prímás a búcsújáróhelyet Nemzeti Kegyhellyé nyilvánította. Visszaindulás Mátravere-
bélyről kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre kb. 20:00 órakor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Füleki Vár: 3 Euro, nyugdíjas 1,50 Euro, 70 év felett ingyenes

ZEBEGÉNY - NAGYBÖRZSÖNY - SAHY - VÁC
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség: 
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: ápr. 14. | máj. 27. | aug. 12. | szept. 30.

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 helyszíneknél megadott időpontok szerint. Érkezés Zebegénybe a délelőt-
ti 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 sétá-
lunk, melynek történetét a helyi vezető igen érdekes bemutatója keretében ismerhetjük meg.

Ezután Sahyra utazunk, ahol elfogyasztjuk háromfogásos ebédünket. Húslevest kapunk, majd 
főételként: sajttal, sonkával, szalonnával töltött sertéscombot, bojtár módra, bundában süt-
ve, pirított burgonyával. Desszertként 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. Megtekint-
jük 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 (2017-es árakat alapul véve): Zebegény: 700 Ft Vizimalom: 300 Ft
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HOLLÓKŐ - ALSÓ SZTREGOVA – KÉKKŐ VÁRA
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO

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

Időpontok: ápr. 21. | jún. 2. | aug. 11. | szept. 22.

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 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, Cordon bleu csirkemellből körettel és savanyúsággal.  
Desszert lekváros bukta. Vegetáriánusok főtélként rántott sajtot kérhetnek, az igényt foglalás-
kor 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 Múzeum-
nak ad otthont. Kékkő után Alsó Sztregovára érkezünk. Alsó Sztregova a hatalmas angolpark-
kal 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 (2017-es árakat alapul véve): 
Alsó Sztregova: 4 Euro, nyugdíjas 2,50 Euro, Kékkő vára: 6 euro, nyugdíjas 3 Euro

SZOMSZÉDOLÁS A FELVIDÉKEN

SZKLABONYA - SZÉCSÉNY - BALASSAGYARMAT
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
Szlovákia hivatalos fizetőeszköze: EURO
Felszállási lehetőség: 
07:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: máj. 12. | júl.7. | szept. 15.

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 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 ebé-
dünket, amely az alábbi finomságokból áll: májgaluskaleves, palócpecsenye, desszertnek tú-
rós batyu. Vegetáriánusoknak főételként rántott karfiol kérhető, az igényt foglaláskor kérjük 
jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Szécsény után Palócföld legnagyobb települését, Balassagyarmatot látogatjuk meg. Itt 
taláható a Palóc-múzeum, melyben a palócok egykori bútorait, berendezési tárgyait és ruháza-
tát is megtekinthetjük. a múzeum mellett található a Palóc-ház. Kívülről megnézzük a régi Vár-
megye-házat, mely előtt a legnagyobb palóc, Mikszáth Kálmán szobra áll, aki itt a megyeháza 
épületében dolgozott. Megnézzük a Szerb-templom és a Szentháromság templom épületét is.
Visszaindulás kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 19:00 
órakor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Szklabonya: 3 Euro, nyugdíjas 2 euro, 
fotójegy 1,70 Euro, videojegy 3,50 Euro, Szécsény templom: 700 Ft
Palócmúzeum: 800 Ft, nyugdíjas 400 Ft, 70 év felett ingyenes, fotójegy 1200 Ft
Palóc Ház: 500 Ft, nyugdíjas 250 Ft, 70 év felett ingyenes, fotójegy 1200 Ft

1 NAP

1 NAP
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Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Mohácsi Nemzeti Emlékhely csoportos belépő: 
felnőtt 1300 Ft, nyugdíjas 1000 Ft

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Utunk első 
állomása Sátorhely, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely. Itt tartózkodásunk 
során szabadtéri és múzeumi látogatást teszünk az emlékhelyet. 
Szakvezető kalauzolásával megismerjük a mohácsi csata színhelyét, 
történelmünk egyik legfájóbb pontját. 

Ezután folytatjuk utunkat Mohácsra, ahol gyalogos városnézés kere-
tében ismerkedünk a város nevezetességeivel. 

Programunk következő állomása Karancs, ahol a többszáz éves 
múlttal rendelkező Szabó pincészetet látogatjuk meg. Itt fogyaszt-
juk el kétfogásos ebédünket. (ház menüje, vegetáriánus főétel nem 
választható) Borkóstolós programunk keretében a környék egyik leg-
híresebb borát, a Graseviňat is megízlelhetjük. 

Karancs után Eszékre utazunk, ahol a belváros történelmi emlékeivel 
ismerkedünk, majd rövid sétát teszünk a Dráva parton. 

Eszéki programunk után (kb. 17:00 órakor) hazaindulunk.

Visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól és a határon való 
várakozástól függően az esti órákban.(kb. 21:00)

MOHÁCS - ESZÉK - KARANCS
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány

Horvátország hivatalos fizetőeszköze: Horvát Kuna - HRK

Felszállási lehetőségek: 
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
Időpontok: júl. 14. | szept. 1.

Részvételi díj: 9 490 Ft/fő

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

SZOMSZÉDOLÁS HORVÁTORSZÁGBAN

1 NAP
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CSÁKTORNYA - VARAZSD 
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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 21. | okt. 6.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 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 Varasdra a délelőtti órákban. Varasd Európa egyik legszebb barokk városa. Jelentősé-
gét igazolja, hogy az 1667-es tűzvészig Varasd volt Horvátország fővárosa. Megérkezvén egy 
hangulatos séta keretében ismerkedünk Varasd nevezetességeivel. Hangulatos, rendezett, 
barokk emlékekkel teli kis utcácskáinak köszönhetően Észak-Horvátország legnépszerűbb 
turistacélpontjává vált. A város egyik legnagyobb vonzereje a teljes egészében látogatható, 
szépen felújított vára, ahol múzeum is található. A múzeumban többek között korabeli búto-
rokat, fegyvereket állítottak ki. A vár megtekintése után sétálgathatunk a nyüzsgő, hangulatos 
kis utcákon.
Varasd után, a délutáni órákban Csáktornyára utazunk. Csáktornya 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 várat kívülről tud-
juk megtekinteni.
Visszaindulás kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól és a határon 
való várakozástól függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Varasd, Erdődi Vár: 20 HRK, nyugdíjas 15 HRK

1 NAP

ZÁGRÁB – MARIJA BISTRICA
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: önellátás
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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: máj. 5. | jún. 16. | szept. 15. | okt. 13.

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

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
pihenővel Horvátországba.

Marija Bistrica, Horvátország legnagyobb Mária kegyhelye, Zágrábtól alig 30 km-re helyezke-
dik el. A Fekete Madonna csodatevő szobrát, amely eredetileg a Marija Bistrica feletti kápol-
nában volt, a török fenyegetettség miatt falazták be a plébániatemplomba, ahonnan 1684-
ben került újra elő. Mária Bistricán évente több százezer zarándok imádkozik a Boldogasszony 
csodatevő szobra előtt. A kegyhelyet hivatalosan is Mária horvát nemzeti zarándokhelyévé 
nyilvánították.

A kegyhely meglátogatása után Zágrábba utazunk és gyalogos városnézés keretében megte-
kintjük a város főbb nevezetességeit. Visszaindulásig szabadprogram keretében sétálhatunk, 
nézelődhetünk a városban.

Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés a határon való várakozástól, forgalmi viszonyoktól függően 
az esti órákban Budapestre.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): a program során nem merül fel.

SZOMSZÉDOLÁS HORVÁTORSZÁGBAN
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SZOMSZÉDOLÁS SZLOVÉNIÁBAN

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Lendvai vár: 5 Euro, diák 2 Euro

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínek szerint megadott időpontokban. 
Folyamatos utazás egy pihenővel Szlovéniába, Lendvára. Lendva 
már a határ túloldalán található, de egy igazi magyar kisváros. Meg-
látogatjuk a lendvai várat, mely a XIII. században épült. Tulajdonosai 
folyamatosak alakítottak, ellenállt a törököknek. A török kiűzése után 
az Esterházyak alakították a mai formáját. A vár ma múzeumként 
működik, a végvárak emlékeit mutatja be. 

Lendva a trianoni békeszerződésig járási székhely volt, ezután került 
át Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz, majd 1991-ben Szlovénia része 
lett. A templom téren áll a Szent Katalin plébániatemplom, mely az 
1800-as években épült, itt a kriptában találtak végső nyugalmat az 
Esterházy család nőtagjai. Sétánk során a Zala György téren található 
Magyar színház épületét is láthatjuk, mely Makovecz Imre tervei alap-
ján épült fel. 

Lentiben fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket. Az alábbiakat 
szolgálják fel nekünk: gombaleves, göcseji szelet, almás lepény.
Vegetáriánusok prószát választhatnak főételként. A vegetáriánus 
főételigényt foglaláskor kérjük jelezni.

Ebéd után a Cuk család házi pincészetét látogatjuk meg, ahol meg-
kóstoljuk a vidék legfinomabb borait. 5 féle bort kóstolunk, melyhez 
finom perecet is kínálnak.

Visszaindulás kb. 16:30-kor, érkezés Budapestre az esti órákban.

LENDVA A MURAVIDÉK ÉS A BOR KÖZPONTJA
Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: ebéd

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok) 
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok: máj. 13. | júl. 15. | szept. 9.

Részvételi díj: 11 500 Ft/fő
14 éves korig: 10 900 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetővel, svédasztalos ebéd, borkóstoló

1 NAP
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Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Trópusi orchidea kert: 6 Euro

SZOMSZÉDOLÁS SZLOVÉNIÁBAN

Utazás: Busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: ebéd

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél  
vagy érvényes személyi igazolvány

Szlovénia hivatalos fizetőeszköze: EURO

Felszállási lehetőségek: 
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok) 
07:30 Székesfehérvár, M7 Shell kút

Időpontok: máj. 27. | jún. 10. | júl. 1. | júl. 22. | aug. 19. | szept. 16.

Részvételi díj: 12 900 Ft/fő

14 éves korig: 12 400 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:  
utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, bőséges ebéd korlátlan 
italfogyasztással, tanyalátogatás házi termékek kóstolásával

1 NAP

PROGRAM:

Indulás a felszállási helyszínek szerint megadott időpontokban. 
Folyamatos utazás egy pihenővel Szlovéniába. Utunk első állmása 
Dobronak, ahol a Trópusi kert gyönyörű orchideáiban gyönyörköd-
hetünk. Közel 500 ezer orchideát nevelnek itt évente, a látvány önma-
gáért beszél. Nemcsak orchideákat, hanem különlees növényritkasá-
gokat is nevelnek itt, pl. kávét, vaníliát, borsot, ananászt.

Ezután a Hancsik tanyát látogatjuk meg, ahol hatalmas vendégszere-
tettel várnak minket.

A szlogenjük: „ ITT ENNYI, INNYI KELL!” – és ezt komolyan kell ven-
ni, hiszen az adagokat a gazda méretéhez szabták, aki nem kicsi!  
A menü: aperitív, leves, kétféle hús, kétféle köret, saláta és édesség. És 
persze ez mind-mind házi! Az ebédhez korlátlan bor, üdítő, ásványvíz 
fogyasztás is tartozik. Megkóstolhatjuk a gazdaság egyéb házi termé-
keit is és a házi finomságok mellet még igazi tökmagolaj vásárlására 
is lehetőség lesz. (Euroban tudunk fizetni)

Tanyalátogatásunk után a Bakonaki-tónál lévő Energiaparkot látogat-
juk meg, ahol kellemes sétát teszünk. Ezen a területen sok energia-
pontot bemértek, amelyeknek gyógyító hatásuk van. Minden ener-
giapont más-más betegségre gyakorol jótékony hatást. Ha csak egy 
rövid sétát teszünk, már akkor is eltűnik testünkből a nyugtalanság, 
feszültség és stressz.

Visszaindulás kb. 16:30-kor, érkezés Budapestre az esti órákban.

DOBRONAK – AZ ŐRSÉG SZÍNEI ÉS ÍZEI

www.keneditravel.hu 

191



Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes személyi igazolvány
Szerbia hivatalos fizetőeszköze: Szerb Dínár - RSD
Felszállási lehetőség: 
05:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: márc. 17. | máj. 12. | júl. 21. | szept. 29. | nov. 24.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, csoportkísérővel (a programban 
idegenvezetés nincs)

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: máj. 26. | jún. 23. | aug. 25. | szept. 22.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 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 Szabadkáig. A busz Szabadkán megáll a pályaudvarnál, aki a városban 
szeretné tölteni az idejét, itt leszállhat a buszról.

A busz rögtön továbbmegy a szabadkai piachoz, aki vásárolni szeretne, itt tud leszállni. A busz 
elmegy parkolni. A szabadkai piac nagyon népszerű széles választéka és olcsó árai miatt. A 
piacon Forinttal is fizethetünk (a belvárosban nem!).

15:00 órakor találkozó a piacnál a leszállási helyszínen, indulás 15:15-kor, továbbutazás a belvá-
rosba, találkozó a pályaudvarnál 15:30-kor, indulás Budapestre 15:45-kor.

Fontos! Tekintettel arra, hogy a piac és a belváros közötti távolság lesétálható, így bárki, füg-
getlenül attól, hogy a belvárosban vagy a piacnál szállt le, a két helyszín közül bárhol felszáll-
hat hazainduláskor. A busz a megadott időpontokban elindul. Ha valaki egyik helyszínen sincs 
ott az indulási időpontig, hazautazásáról saját maga gondoskodik. Folyamatos utazás egy 
pihenővel, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól és a határon való várakozástól függően 
az esti órákban. (kb. 21:00-22:00)

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos uta-
zás rövid pihenővel. Érkezés Szabadkára a délelőtti órákban. Szabadkán gyalogos városnézés 
keretében helyi vezetővel nézzük meg a belváros nevezetességeit.

Szabadkai városnézésünk után szinte visszautazunk az időben, mikor 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. 

Érkezéskor üdvözlőitallal várnak minket, majd ebédre az alábbi finomságokat szolgálják fel: 
csirkemell Orly módra rizibizivel, salátával, kemencében sült csokoládés köttes kalács. Vegetá-
riánus étel nem választható. Ebéd után megismerkedhetünk a tanya állatvilágával is. Termé-
szetesen nem maradhat el a tanya szakértő bemutatása sem a tulajdonos által. A tanyán házi-
lag 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 kas-
télyokat 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 (2017-es árakat alapul véve): Kb. 300 Szerb Dínár

SZABADKA

1 NAP

1 NAP
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Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Nagyszalonta: 8 RON
Gyulai vár (többféle belépőjegy csomag választható): 
csoportos felnőtt 1500-3200 Ft, csoportos nyugdíjas 800-1700 Ft
Erkel emlékház: felnőtt 1000 Ft, nyugdíjas 500 Ft

SZOMSZÉDOLÁS ROMÁNIÁBAN

Utazás: busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze: Román Lei - RON

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

Időpontok: ápr. 22. | jún. 3. | júl. 29. | szept. 16.

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

1 NAP

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok 
szerint. Folyamatos utazás egy pihenővel.
A méhkeréki határátkelőn keresztül érkezünk meg Nagyszalontára. 
A nádfedeles parasztház homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy vala-
mikor itt állott az egyik leghíresebb magyar költő Arany János szülő-
háza. Az udvaron található kút már Arany János idejében is létezett. 
Arany János halála után fia, Arany László, Nagyszalonta városának 
adományozta édesapja hagyatékának jelentős részét. Ebből kiállítás, 
emlékszoba nyílt, majd később az Arany János Művelődési Egyesület 
megvásárolta a Csonkatornyot és Arany László támogatásával fel is 
újíttatta. A díszes bejárat ékessége az Arany Jánost ábrázoló szobor. A 
felújított Csonkatorony épületébe költözött át az Arany János Emlék-
múzeum.
Nagyszalontai látogatásunk után Gyulára utazunk. Itt fogyasztjuk el 
kétfogásos ebédünket. A menü mindig az étterem napi menüje lesz, 
vegetáriánus étel ennél az útnál nem választható.
Ebéd után a gyulai várat látogatjuk meg. A gyulai vár Közép-Európa 
egyetlen épen maradt síkvidéki téglavára, melynek 24 kiállítóter-
mében közel hét évszázad történetét járhatják végig a látogatók.  
A kilátóból gyönyörű panoráma nyílik a városra. Építése Maróti János 
macsói bánhoz, majd továbbépítése Corvin János nevéhez fűződik. 
Ő építtette a Kerecsényi-kapu közelében található kerek ágyútornyot 
(rondellát). 
Ezután a Németvárosban található Erkel Emlékházat látogatjuk meg. 
Itt a magyar opera megteremtőjének, a Himnusz megzenésítőjének 
életét ismerhetjük meg. 
Maradék szabadidőnek a belvárosban töltjük el. 
Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyok-
tól függően az esti órákban. (kb. 21:00)

NAGYSZALONTA - GYULA
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SZOMSZÉDOLÁS ROMÁNIÁBAN

ARAD - MAKÓ
Utazás: busszal

Időtartam: 1 nap 

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes 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: márc. 25. | jún. 3. | okt. 6.

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

PROGRAM: 

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

Érkezés Aradra a délelőtti órákban. Arad városát Erdély déli kapujá-
nak 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 táborno-
kok nevei szerepelnek a kivégzés sorrendjében. Az építmény talapza-
tába, 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 mezővá-
rosok minden szépségével találkozhatunk. Makón több, Makovecz 
Imre építész, tervező által által tervezett épületet is találunk. Elsé-
tálunk a Széchenyi térre, megnézzük többek között a Korona Szálló, 
Bérpalota, Hagymaház épületét.

Visszaindulás Makóról kb. 17:00 órakor, érkezés a forgalmi viszonyok-
tól függően Budapestre kb. 21:00 órakor.

1 NAP
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SZOMSZÉDOLÁS ROMÁNIÁBAN

NAGYVÁRAD
Utazás: busszal

Időtartam: 1 nap

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes útlevél vagy  
érvényes személyi igazolvány

Románia hivatalos fizetőeszköze: Román Lei - RON

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

Időpontok: ápr. 14. | jún. 2. | szept. 15.

Részvételi díj: 7 290 Ft/fő
14 éves korig: 6 790 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetés

PROGRAM: 

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

Érkezés Nagyváradra a délelőtti órákban. Sétánk során először a Ró-
mai Katolikus Székesegyház épületét tekintjük meg, majd megnéz-
zük a Kanonok-sort és a Püspöki Palotát. Autóbuszunkkal a Sebes-Kö-
rös 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 gyönyör-
ködhetünk. (Szt. László Plébániatemplom, Városháza, Holdas temp-
lom, Fekete Sas palota).

Visszaindulás Nagyváradról kb. 16:00 órakor. Visszaérkezés Buda-
pestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Kb. 15 RON

1 NAP 1 NAP
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BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK - HARKÁNY - SIKLÓS - MÁRIAGYŰD
Utazás: busszal

Időtartam: 1 nap

Ellátás: ebéd

Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőségek: 
06:00 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: máj. 13. | júl. 8. | aug. 26.

Részvételi díj: 9 490 Ft/fő
14 éves korig: 8 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, 
idegenvezetés, ebéd

PROGRAM: 

Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folya-
matos utazás egy pihenővel Harkányig. Azok az utasaink, akik nem 
szeretnének hajókiránduláson részt venni, Harkányban szállnak le az 
autóbuszról, nekik itt szabadprogram van. A fakultatív drávai hajó-
zásra jelentkező utasainkkal továbbutazunk Drávaszabolcs hajóál-
lomásra, ahol már vár minket a hajó, mellyel végighajózunk a Dráva 
magyarországi szakaszán. Hajókirándulásunk során a Kormorán-szi-
getet is láthatjuk. A kb. másfél órás hajókirándulás részvételi díja 
1500 Ft/fő, melyet foglaláskor kérünk igényelni és befizetni.

A hajókirándulás után visszaérkezünk Harkányba és találkozunk a nem 
hajózó utasainkkal.

Harkányban fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket, mely az alábbi 
ételekből áll: sajtkrémleves, pljeskavica hasábburgonyával, ajvárral.
Édességként gyümölcsös házi pitét szolgálnak fel. Vegetáriánusok-
nak főételként paradicsomos spagetti kérhető, az igényt foglaláskor 
jelezni kell, a helyszínen már nem módosítható.

Ebéd után Siklósra utazunk és megnézzük a Siklósi Várat. A Siklósi Vár 
Magyarország egyik leginkább épen maradt vára.

Várlátogatásunk után úticélunk Máriagyűd, ahol a híres Kegytemplo-
mot tekintjük meg. Ez Magyarország egyik legjelentősebb és legked-
veltebb zarándokhelye.

Visszaindulás 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre kb. 21:00 órakor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Siklósi Vár: 1800 Ft, nyugdíjas 900 Ft
Máriagyűd: belépő nincs, a Kegytemplom perselyébe örömmel fogadnak 
egy kis adományt

1 NAP
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SZIGETVÁR - KAPOSVÁR - SZENNA
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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 22. | jún. 3. | szept. 16. 

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

PROGRAM: 

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

Szigetvárra érkezve megtekintjük a várat és a Zrínyi Múzeumot.  
A Zrínyi vár Magyarország egyik leghíresebb vára 1566-ban írta be 
magát Európa történelmébe, amikor Zrínyi Miklós várkapitány 2500 
katonájával megállította Szulejmán szultán százezres seregét. Zrínyi 
a több mint egy hónapig tartó ostrom ellenére a végsőkig küzdött, 
ezzel példát mutatva hazaszeretetből. A védők hősi halált haltak, 
Szigetvár 122 évre török uralom alá került. Erről tanúskodik a törö-
kök által újjáépített vár,az országban egyedülálló Szulejmán-dzsámi  
a csonka minaretjével, imafülkéjével, falon lévő felirataival. A vár és a 
város történelmét, a török-magyar háborúk korát látványos kiállítás 
mutatja be. A török házat is megtekintjük, mely a hódoltság egyelten 
épen maradt háza Magyarországon. 

Utunk következő állomása Szenna, a szennai skanzen-együttes. Vé-
giglátogatjuk a tájegység jellegzetes házait és a templomot. Szenna 
után úticélunk „Dorottya városa” Kaposvár. Itt fogyasztjuk el kétfogá-
sos ebédünket. Ebédre az étterem napi menüjét kapjuk, vegetáriánus 
menü nem választható. 

Ebéd után idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk Kaposvár neve-
zetességeivel.

Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyok-
tól függően az esti órákban (kb. 21:00-22:00).

BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

1 NAP

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Zrínyi vár (egységes, csoportos belépő): 1500 Ft/fő
Szenna, skanzen + templom: felnőtt 1400 Ft, 
6-26 év és 62-70 év között 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: 
07:00 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
07:30 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: márc. 24. | ápr. 7. | ápr. 28. | máj. 12. | jún. 9. | jún. 30. | júl. 28. 
szept. 1., szept. 29. | okt. 20. 

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 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.) Pontos létszámmal 
be kell jelentkezni, így a belépőjegyet foglaláskor kérjük igényelni és befizetni. Belé-
pőjegy vezetéssel: felnőtt 2400 Ft, nyugdíjas 1200 Ft. 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 módosít-
ható. Ebéd után Zircen a Ciszterci Apátság templomát és könyvtárát tekintjük meg, majd a 
Zirci Arborétumhoz megyünk, ahol a csodálatos virágok, fák, bokrok között sétálva gyönyör-
ködhetünk az arborétum növényvilágában. Visszaindulás Zircről kb. 17:00 órakor, érkezés a 
forgalmi viszonyoktól függően Budapestre kb. 19:00 órakor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Zirc Könyvtár +Apátság + Arborétum kombinált belépő: 1200/1700 Ft, nyugdíjas 900/1400 Ft 
(az alacsonyabb belépőjegyár minimum 20 felnőtt illetve minimum 20  nyugdíjas esetén érvényes)

PANNONHALMA - ZIRC

GYŐR - PÁPA - GANNA
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőségek: 
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
08:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: márc. 25. | máj. 13. | júl. 29. | aug. 26. | okt. 7.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 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 nevezetes-
ségeit, a barokk építészet remekeit. 

Egy hangulatos étteremben fogyasztjuk ebédünket, mely az alábbi finomságokból áll: karfiol 
leves, csirkecomb pékné módra, napi süti. Vegetáriánusok főtételként rántott sajtot kérhet-
nek. 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 
láthatunk. Pontos létszámmal, előre be kell jelentkezni, így a belépőjegy foglaláskor, 
de legkésőbb 30 nappal indulás előtt igényelendő és fizetendő. Felnőtt 1700 Ft, nyug-
díjas: 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 (2017-es árakat alapul véve): Ganna: 600 Ft

1 NAP

1 NAP
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőségek: 
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
06:45 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 28. | ápr. 29. | ápr. 30. | máj. 5. | máj. 6. | máj. 12. | máj. 13.

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

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 virágokra az időjárási viszonyok 
nagy hatással vannak, így a virágok mennyiségét előre megmondani nem lehet. A rododendro-
nokon 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 utazunk. Sárvári programunk során megte-
kintjük a Nádasdy Kastélyt. Az épületet a XIII. sz. végén kezdték el építeni. A kastély secco és fresko 
technikával készül mennyezeti csataképsorozata a hazai barokk művészet legnagyobb szabású 
monumentális történeti falképsorozata. A díszterem oldalfalain Dorfmeister István vegyes tech-
nikával készült ótestamentumi jeleneteket ábrázoló művei láthatók.
Visszaindulás Sárvárról kb. 17:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 21:00 órakor.
Azoknál az időpontoknál, ahol két autóbuszt indítunk, a második buszok programja fordított sor-
rendben lesz.
Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Jeli Arborétum: 1000 Ft, nyugdíjas/diák 700 Ft
Sárvár, Nádasdy Kastély vezetéssel: 1500 Ft, nyugdíjas/diák 750 Ft. Fotózás csak fotójeggyel. (500 Ft)

JELI ARBORÉTUM - SÁRVÁR

CSORNA - CELLDÖMÖLK - BAKONYBÉL
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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok:ápr. 21. | jún. 2. | júl. 14. | szept. 8.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 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 mó-
dosítható. 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 meteori-
tot, antik távcsöveket, Galilei és Newton felfedezéseit, kísérleteit, az űrkutatás legnagyobb expe-
dícióit. Itt található hazánk legmodernebb digitális planetáriuma. A 8 méter átmérőjű, félgömb 
alakú kupolára vetített 3D kép és térhatású hangrendszer felejthetetlen minőségben repítenek 
el bennünket kozmikus utazásunkra. Mindezt kényelmesen, a mozikból már jól ismert fotelszé-
kekben. A csillagda látogatásra pontos létszámmal előre be kell jelentkezni, így a belé-
pőjegyet foglaláskor, de legkésőbb 30 nappal indulás előtt kérjük befizetni. Helyszíni 
befizetésre nincs lehetőség. Belépőjegy ára: felnőtt 2500 Ft, nyugdíjas, diák 1700 Ft.
Visszaindulás kb. 17:00 órakor. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Csornai apátság: 500 Ft 
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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok:  márc. 10. | ápr. 7. máj. 6. | júl. 8. | szept. 23.

Részvételi díj:  6 490 Ft/fő  7 490 Ft/fő
14 éves korig:  5 990 Ft/fő  6 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, május 1. után 
borkóstoló

BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel. Utunk első állomása az Alcsútdobozi Arborétum, mely Magyarország legere-
detibb angolparkja. 40 hektárnyi területen növényritkaságok sokaságában gyönyörködhe-
tünk. Az arborétum minden évszakban más-más arculatát mutatja. A március elejétől köze-
pétől kora tavaszig 2,5 hektárnyi területen nyíló hóvirágmező, illetve a tavaszi nárciszmező 
egyedülálló az országban. Az arborétum meglátogatása után Mórra utazunk, ahol elfogyaszt-
juk háromfogásos ebédünket. Ebédünk az alábbi finomságokból áll: házi burgonyakrémleves 
sárgarépa chips-szel, bakonyi sertésszelet galuskával, édesség. Vegetáriánusok főételként rán-
tott sajtot kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.
Május 1. utáni időpontoknál: Ebéd után Mór egyik leghíresebb pincéjét látogatjuk 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 a május 1. előtti utaknál kb. 16:00-16:30-kor, május 1. után induló utaknál kb. 
17:00- 17:30-kor. Érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti órákban.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Alcsúti arborétum: felnőtt 1050 Ft, nyugdíjas 900 Ft
Majkpuszta: 1500 Ft, diák/nyugdíjas: 1000 Ft, 70 év felett ingyenes

ALCSÚT - MÓR - MAJKPUSZTA

FEHÉRVÁRCSURGÓ - MÓR - MARTONVÁSÁR
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőségek: 
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
08:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 22. | szept. 22.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 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, kecs-
kehegyi csőszpecsenye (hagymán, szalonnán forgatott burgonya sülthús csíkokkal és tojás-
metélttel), édesség. 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 nyitva-
tartási idejét az üzemeltető határozza meg, évszak függő).

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Fehérvárcsurgó kastély: 1000 Ft
Martonvásár kastélypark: felnőtt: 750 Ft, nyugdíjas 350 Ft, 
Beethoven Múzeum felnőtt: 750 Ft, nyugdíjas 350 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 21. | júl. 7. | szept. 29.

Részvételi díj: 8 490 Ft/fő
14 éves korig: 7 990 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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 22. | júl. 29. | szept. 30.

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

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
pihenővel. Úticélunk a Kámoni Arborétum.
Az arborétum növényvilága rendkívül gazdag. Több mint 3000 növény faj és fajta az év min-
den időszakában tartogat látnivalót a számunkra. A magnóliák, rododendronok és azáleák, 
hortenziák az illatos bokorrózsák, törpe orgonák színes virágokkal gyönyörködtetik a látoga-
tókat. Az arborétum korábban az erdészeti növénynemesítés egyik kutatóbázisaként funkcio-
nált, ennek nyomait ma is őrzi a kísérleti fenyőültetvény. A gyöngykavicsos ösvények mentén 
információs táblák, padok és asztalok sorakoznak. Az arborétum meglátogatása után Jákra 
utazunk, ahol elfogyasztjuk ebédünket. A menü: tárkonyos zöldborsóleves galuskával, vasi 
kolbászos sertéstokány baconos tört burgonyával, csalamádéval. Édességként rétest kapunk. 
Vegetáriánusok főételként gombás bolognait kérhetnek spatettitésztával, sajttal. A vegetáriá-
nus főétel igényt foglaláskor kérjük jelezni, később nem módosítható.
Ebéd után úticélunk Szombathely, ahol 3 órát töltünk. Gyalogos városnézés keretében ismer-
kedünk a város nevezetességeivel. Szombathelyi barangolásunk során átélhetjük a római kor 
és a modern kor összefonódását. Szombathely nevezetes épületei, a felújított Fő tér harmoni-
kus 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 szerint. 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 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 ebéd húsleves, rántott szelet 
körettel, savanyúsággal, napi süti. Vegetáriánusok főételként rántott sajtot választhatnak rizs-
zsel, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.

A város legtöbbet látogatott szabadtéri múzeuma a Göcseji Falumúzeum és Finnugor Nép-
rajzi Park, melyet mi is meglátogatunk. A Göcseji Falumúzeum az első szabadtéri múzeum 
Magyarországon. A Hencz féle vizimalom köré építették fel. Olyan az elrendezése, minta egy 
XIX. századbéli göcseji falu lenne. Láthatunk itt parasztházakat, gazdasági épületeket, kovács-
műhelyt, malmot, templomot egyaránt.

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

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Kámoni Arborétum: 800 Ft, nyugdíjas 600 Ft

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Göcseji Falumúzeum: Felnőtt 700 Ft, nyugdíjas/diák 350 Ft. Fotózás csak fotójeggyel. 500 Ft

SZOMBATHELY ÉS A KÁMONI ARBORÉTUM
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BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 14. | jún. 3. | szept. 23.

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 helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel Veszprémbe, a hol idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk a város neveze-
tességeivel. 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. Desszertként 
Palota kockát kapunk. Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhetnek, az igényt foglalás-
kor 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 kaptányáról, Thury Györgyről kapta. A hagyomány szerint itt 
készült fel Mátyás felesége az esküvőjére és királynői koronázására. A Thury Vár Magyarország 
egyik legépebben maradt vára. A várbelépőt előre, pontos létszámmal meg kell rendelni, 
így a belépőjegyet foglaláskor kérjük igényelni és fizetni. Felnőtt 1500 Ft, nyugdíjas 
1000 Ft. Várpalota után Székesfehérvárra indulunk. Idegenvezetőnkkel sétálva megtekintjük 
a történelmi belváros nevezetes épületeit. Visszaindulás Székesfehérvárról 17:00-17:30-kor. 
Folyamatos utazás pihenő nélkül, érkezés Budapestre a forgalomtól függően kb. 19:30-kor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Trianon Múzeum: 600 Ft/fő (egységes, csoportos jegy ár)

VESZPRÉM - VÁRPALOTA - SZÉKESFEHÉRVÁR

OZORA - SIMONTORNYA - DÉG
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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: máj. 6. | jún. 10. | aug. 19. | szept. 23.

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 helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel.
Utunk első állomása Ozora reneszánsz várkastélya, a kora reneszánsz építészet első magyaror-
szági épülete, amely mind a mai napig fennmaradt. Igaz, a Pipo várkastélyt is többször átépí-
tették 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 fegyverte-
rem, valamint a XV. századi élményház és a reneszánsz konyha.
Utunk közvetkező állomása Simontornya, ahol finom ebéddel várnak minket. Az alábbi menüt 
kapjuk: húsleves, sertéspörkölt, savanyúság, 1 db kakaós palacsinta, 2 dl ásványvíz.
Ebéd után a XIII. sz-ban épült simontornyai várat tekintjük meg.
Simontornya után Dégre utazunk. Dégen található Magyarország egyik legszebb és egyetlen 
látogatható klasszicista kastélya, amelyet hazánk legnagyobb angolparkja ölel körül. A kastély 
1810 és 1815 között épült. A Festetics-család Pollack Mihály által tervezett rezidenciája a Nem-
zeti Múzeum épületéhez építészeti előképül szolgált, hajdan a hazai szabadkőművesek titkos 
levéltárának őrzője volt.
Visszaindulás Dégről kb. 17:00 órakor. Folyamatos utazás, érkezés Budapestre kb. 19:00 órakor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Ozora: 2000 Ft, nyugdíjas 1000 Ft, 
Simontornya 600 Ft, 62 év felett 300 Ft, 70 év felett ingyenes
Dég 1100 Ft, nyugdíjas 550 Ft, 70 év felett ingyenes
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BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

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: ápr. 7. | máj. 6. | jún. 10. | aug.12. | szept. 16. | okt. 21.

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

PROGRAM: 
Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás 
egy rövid pihenővel. Érkezés a Zsolnay negyedbe a délelőtti órákban. 

A Zsolnay Kulturális Negyed meglátogatása után autóbuszunkkal 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, keresz-
tény 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 ókeresztény sírkamrákat. Sétálunk a Szent István 
téren, megnézzük a Fő tér nevezetességeit. Megtekintésre ajánljuk a Városháza és a Megye-
háza 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 (2017-es árakat alapul véve): Zsolnay Múzeum: 1200 Ft.
Dzsámi felnőtt 1000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 500 Ft 
Székesegyház felnőtt 1200 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 600 Ft. 
Dóm Múzeum + Bazilika: 1100 Ft, Zsinagóga: 500 Ft, Mauzóleum: 450 Ft

Utazás: busszal

Időtartam: 1 nap

Ellátás: önellátás

Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpont: február 11.

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 forgalmi hely-
zettől és az útviszonyoktól függően a késő délelőtti-déli órákban. A mohácsi busójárás Ma-
gyarország legrégibb és legismertebb télűző farsangi karneválja.

Érkezés után elvegyülünk a busójárás forgatagában, részt vehetünk a programokon. Kiál-
lítások, táncházak, néptáncbemutatók hazai és külföldi együttesekkel, a népzenei- és nép-
daléneklési versenyek, kézműves játszóházak, a népművészeti vásár, egyaránt lehetőséget 
teremt arra, hogy ízelítőt kapjunk a hamisítatlan farsangi hangulatból. A legfőbb látványossá-
got a farsangvasárnap jelenti: közel 1.000 birkabundás,  álarcos busó vonul végig szekereken, 
kocsikon és gyalog a városon, hogy aztán a főtérre érve szabad farsangolásba kezdjen, táncol-
va, 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, be-
leszólásunk nincs.

Hazaindulás 19:00 órakor. Visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően kb. 
21:30-22:00 órakor.

MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS

1 NAP

1 NAP
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Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőségek: 
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt 
07:15 Bp. XI. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: máj. 20. | jún. 23. | júl. 21. | júl. 22. | aug. 19. | szept. 2. | okt. 21.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 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:
május 20. Henna Fesztivál
június 23. Virágünnep
július 21., 22. Krisna-völgyi Búcsú
augusztus 19. Friss Karella és Okra Nap
október 21. Bio Sütőtök Nap
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 (2017-es árakat alapul véve): Krisna-völgy: 1490 Ft, nyugdíjas/diák 990 Ft
Somogyvár: 1200 Ft, nygudíjas 600 Ft

KRISNA-VÖLGY ÉS SOMOGYVÁR

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos uta-
zás egy rövid pihenővel. Érkezés Herendre a Porcelánmanufaktúrához és Múzeumhoz a kora 
délelőtti órákban. A Manufaktúrát színvonalas helyi vezetés keretében tekinthetjük meg, 
ehhez kombinált belépőjegyet kell vásárolnunk, mely a Manufaktúra és a Múzeum látogatá-
sára is jogosít. Ezzel a belépőjeggyel egy ajándékkupont is kapunk, mely egy kávé vagy tea 
elfogyasztására jogosít a kávéházban. A kombinált belépőjegyet foglaláskor kell irodánk-
ban igényelni és befizetni, mert a Manufaktúrába a belépőjegyeket pontos létszámmal 
meg kell rendelni. Felnőtt belépő 2000 Ft, 65 év feletti belépő 1700 Ft, diák 18 éves 
korig 800 Ft. (A diák belépő ajándékkupont nem tartalmaz.) 
Azon utasaink, akik csak a Múzeumot kívánják meglátogatni, de a Manufaktúrába nem szeret-
nének bemenni, a helyszínen múzeumi belépőt vásárolhatnak.

Herendi látogatásunk után úticélunk Tihany, ahol megtekinthetjük a Tihanyi Apátságot, de 
szabadprogramra is lehetőség van. Tihany után Balatonfüredre utazunk. Balatonfüred az 
Anna-bál és a vitorlázás fellegvára. Idegenvezetőnkkel megtekintjük Balatonfüred nevezetes-
ségeit és sétálunk a Tagore sétányon. 

Visszaindulás Balatonfüredről kb. 17:00 órakor, érkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól 
függően kb. 20:00 órakor.

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. Fehérvári út 95. (Fehérvári-Mérnök u. sarok)

Időpontok: ápr. 22. | jún. 24. | szept. 2.

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

HEREND-TIHANY-BALATONFÜRED

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Tihanyi Apátság: 1000 Ft, nyugdíjas/diák 700 Ft

1 NAP

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: ápr. 22. | jún. 2. | júl. 8. | szept. 29.

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 pihenővel Parádsasvárra, ahol a Parádsasvári Üvegmanufaktúrát és múzeumot látogatjuk 
meg. Aki már látott izzó kemencét, látta, hogy hogyan fújják az üveget a mestere, 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 1200 Ft/fő.
Parádsasvár után Egerbe utazunk, ahol idegenvezetőnkkel gyalogos program keretében 
ismerkedünk a város nevezetességeivel, épületeivel. Egerben fogyasztjuk el háromfogásos 
ebédünket, mely az alábbiakból áll: legényfogóleves, sajttal-sonkával töltött csirke, máglyara-
kás, 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.

BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Orczy kastély/Mátra Múzeum: felnőtt 1100 Ft, 
62-70 év között: 550 Ft, 70 év felett ingyenes

1 NAP

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 
07:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpont: ápr. 21. | júl. 29. | okt. 7.

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

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás 
Gyöngyösre, melyet a Mátra kapujaként is neveznek. A város fekvése és az ebből adódó 
gazdagsága miatt rendszeresen cserélte uraságait. A leghíresebb kuruc tábornokot, Vak 
Bottyánt a helyi ferences templomban helyezték örök nyugalomra. Az 1917. évi tűzvész után 
alakult ki a mai egységes, harmonikus városkép. 

Megtekintjük az Orczy kastélyt, ahol a Mátra Múzeum működik, mely 2009-ben elnyerte 
az év múzeuma címet. Belvárosi sétánk során a Ferences templom, a Szent Bertalan Nagy-
templom épületét, valamint a Grassalkovich házat is láthatjuk. Városnézésünk után a mátrai 
kisvasúttal Mátrafüredre utazunk, itt vár minket autóbuszunk. Folytatjuk utunkat Egerbe, 
ahol már finom ebéddel várnak minket.

Ebédünk az alábbi finomságokból áll: szárnyas raguleves, rántott csirkecomb, vaníliás, 
mákos öntött kifli, 1 dl bor. Vegetáriánusoknak főételként rántott camembert kérhető.  
A vegetáriánus főétel igényt foglaláskor jelezni kell, a helyszínen már nem módosítható!

Ebéd után idegenvezetőnkkel gyalogos városnézés keretében megtekintjük Eger városának 
nevezetességeit, megcsodáljuk a város sokszínűségét.

Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre a kora esti órákban.

GYÖNGYÖS - EGER

1 NAP
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NYÍREGYHÁZA - ÁLLATPARK
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőségek: 
06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt
Időpontok: júl. 7. | aug. 25.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal, idegenvezetővel  
(az Állatparkban szabadprogram van, idegenvezetés nincs)

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyama-
tos utazás egy pihenővel a nyíregyházi Állatparkba.

A nyíregyházi Állatpark a várostól 5 km-re található a sóstói üdülő-
övezetben. Az Állatpark természetes környezetben kapott helyet 
egy tölgyerdő mélyén. A park területe kb. 30 hektár, melyre belépve 
szinte végigjárhatjuk a Földet. Megfigyelhetjük, hogy hogyan élnek 
az állatok a világ különféle területein.

Az állatvilág több mint 500 faja, több mint 5000 egyede él itt. Külön-
leges fajokkal is találkozhatunk. Láthatunk itt olyan különlegessége-
ket, mint a fehér tigris, jegesmedve, tigriscápa, afrikai elefánt, indiai 
orrszarvú. 

Vár ránk az Ócenárium, a tengerek, óceánok állat- és növényvilága. 
Látogassunk el Ausztráliába, nézzük meg a kengurukat. Tarzan ösvé-
nye afrikai kalandra csábít. Ugorjunk el a sarkvidékre, ismerkedjük az 
örök hó- és jég birodalmának állatvilágával. Lessük meg az Andokban 
a bölényeket, majd menjünk tovább az Amazonas vidékére, találkoz-
zunk alligátorokkal, tigrisekkel, majmokkal. Járjuk be néhány óra alatt 
a Földet és gyönyörködjünk sokszínű állatvilágában.

Az Állatpark meglátogatása felnőttek és gyermekek számára is szí-
nes, érdekes program, nagy élmény.

Az Állatparkból 17:00 órakor indulunk haza, forgalmi viszonyoktól 
függően az esti órákban érkezünk Budapestre.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Felnőtt 15 fő alatt: 3000 Ft, 15 fő felett 1800 Ft
Gyerek (3-14 év) 15 fő alatt: 2000 Ft, 15 fő felett 1200 Ft
Nyugdíjas (62-70 év) 15 fő alatt: 2000 Ft, 15 fő felett 1800 Ft
70 év felett: 600 Ft

1 NAP
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PROGRAM: Indulás Budapestről a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. 
Folyamatos 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. Újkori történelme 1722-től kezdődik, amikor a Felvidékről is telepítettek be családo-
kat. E történelem kiemelkedően fontos szerepvállalója volt Gróf Borza József, aki felvirágoz-
tatta a várost, ő alapította Szarvas legnagyobb látványosságát, az arborétumot is. Az arboré-
tum gazdag növényvilágának megtekintése után lehetőség nyílik hajókázni a Holt-Körösön. 

Szarvason fogyasztjuk el háromfogásos ebédünket, mely az alábbi ételekből áll: zöldségleves 
gazdagon, szarvasi betyár szelet, meggyes piskóta. Vegetáriánusok főételként túróscsuszát 
kapnak. A vegetáriánus főétel igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módo-
sítható. Ebéd után Kenderesre utazunk. Megtekintjük a Halasy-Horthy Kastélyt. A kastély az 
1800-as években Halasy Károly építtette késő barokk stílusban. A késő barokk stílust a bécsi 
barokk jegyeivel egészítették ki., mely Horthy Miklósnénak volt köszönhető. A földszinti részt 
terasszal látták el, új lakószobákkal alkalmassá tették a kastélyt magasrangú vendégek foga-
dására. Visszaindulás kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól füg-
gően kb. 20:00 órakor.

Utazás: Busszal
Időtartam: 1 nap 
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: máj. 6. | máj. 27. | jún. 17. | aug. 26. | szept. 9.

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

SZARVAS - KENDERES

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Szarvasi Arborétum: 900 Ft (csoportos, egységes)
Arborétum + Mini Magyarország: 1500 Ft (csoportos, egységes)
Hajókázási lehetőség az Arborétum területén: 1200 Ft, nyugdíjas 1000 Ft
Kenderesi kastély és kripta: 800 Ft (csoportos, egységes)

1 NAP

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: márc. 25. | ápr. 22. | máj. 6. | jún. 3. | júl. 1. | júl. 22. 
aug. 12. | szept. 2. | szept. 23. | okt. 7.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd
PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid 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. 
Diósgyőr után Lillafüredre utazunk. Megtekintésre ajánljuk a vízesést, a Palota szállót, a Há-
mori Tavat. Lillafüreden fogyasztjuk el ebédünket, mely az alábbi finomságokból áll: húsleves 
tésztával, párizsi csirke rizibizivel, barackbefőttel, somlói galuska. Vegetáriánusoknak rántott 
sajt kérhető rizzsel, tartármártással. A vegetáriánus főétel igényt foglaláskor jelezni kell, a hely-
színen módosítás már nem lehetséges.
Lillafüred után Bükkszentkeresztre érkezünk. A legenda szerint valaha Bükkszentkereszten 
járt Szűz Mária. Útja a falucska melletti erdőn vitt keresztül és amikor elfáradt, leült egy kőre 
pihenni. Azt a helyet a falubeliek csak Boldogasszony kövének nevezik, szent és egyben gyó-
gyító helynek tekintetik. Az itt élők ugyanis úgy tapasztalták, hogy aki ott megpihen, hamaro-
san 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.
Bükkszentkereszten található Gyuri bácsi füvészmester gyógynövényboltja is, ahol nemes 
bükki növényekből összeállított, magas hatóanyag tartalmú gyógyteák kaphatók.
Visszaindulás Bükkszentkeresztről kb. 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre az esti órákban, 
kb. 20:00 órakor.
Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): Diósgyőri Vár: felnőtt 1700 Ft, nyugdíjas 1500 Ft, 
70 év felett 1050 Ft (rendezvények idején a belépőjegyek változhatnak)

DIÓSGYŐR - LILLAFÜRED - BÜKKSZENTKERESZT

1 NAP
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BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 
06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpont: aug. 20.

Részvételi díj: 6 990 Ft/fő
14 éves korig: 6 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, a buszon idegenvezetővel. 
Debrecenben egész nap szabadprogram van, idegenvezetés nincs.

PROGRAM: 
Indulás Budapestről a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel.

Érkezés Debrecenbe a virágkarnevál helyszínére a délelőtti órákban. A Virágkarnevál Deb-
recen legnépszerűbb turisztikai rendezvénye, mely egynapos karneválból karneváli hétté, 
fiesztává nőtte ki magát az évek során. A rendezvény augusztus 20-hoz kötődik, leglátványo-
sabb eleme a virágkocsi felvonulás.

Már hónapokkal előbb elkezdik a készülődést. A virágkocsikat virágok tízezreiből építik fel. Két 
héttel a virágkarnevál előtt elkezdi feltűzni a teherautókra a szárazvirágokat, majd augusztus 
19-én erre kerülnek rá a friss, vágott virágok. 

A kocsik augusztus 20-án reggel 6 órára már teljes pompájukban tündökölnek és várják az 
indulást. A virágkocsik mellett hazai és külföldi előadók, tánckarok, zenekarok, mazsorettek is 
felvonulnak, különféle színes koreográfiákkal szórakoztatják a közönséget.

Visszaindulás 17:00 órakor, visszaérkezés Budapestre a forgalmi viszonyoktól függően az esti 
órákban. (kb. 20:30)

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL

1 NAP

DEBRECEN - HORTOBÁGY
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: önellátás
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: máj. 6. | júl. 15. | szept. 30.

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

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, szabad program 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 (2017-es árakat alapul véve): 
Hortobágy – kisvonat: felnőtt 1400 Ft, nyugdíjas 1000 Ft.

FONTOS! A kisvonaton nemcsak ülőhelyek, hanem állóhelyek is vannak; ez a vonatjegy árát 
nem befolyásolja. Nem mindenki tud ülve utazni.

1 NAP
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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: ápr. 21. | jún. 2. | aug. 11. | szept. 22.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 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 ebédün-
ket. Nagyon finom, tartalmas gulyáslevest szolgálnak fel friss kenyérrel. A falu egyik kiváló 
borásza sváb kiflis borkóstoló keretében bemutatja a pincefalu történetét, háromféle bort 
kóstolhatunk.

A borkóstoló után szabadprogram a pincefaluban, majd kb. 17:00 órakor hazaindulunk.

Érkezés Budapestre kb. 20:00 órakor.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Főszékesegyház: felnőtt 500 Ft, nyugdíjas 300 Ft
Érseki Kincstár: felnőtt 1000 Ft, nyugdíjas 600 Ft
Könyvtár: felnőtt 1000 Ft, nyugdíjas 600 Ft
Paprika Múzeum: felnőtt 600 Ft, nyugdíjas 300 Ft
Kombinált jegy (Kincstár + Könyvtár + Székesegyház) felnőtt: 2000 Ft, nyugdíjas 1200 Ft.

KALOCSA - HAJÓSI PINCEFALU

BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

1 NAP

1 NAP

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 
08:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: jún. 9. | júl. 15. | aug. 5. | szept. 8.

Részvételi díj: 8 490 Ft/fő
14 éves korig: 7 990 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 helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás pihenő nél-
kül. Érkezés kb. 10:00-10:30 órakor a Kiskunsági Nemzeti Park területén fekvő pusztai vendég-
házhoz a Varga Tanyához. Itt pálinkával és pogácsával fogadnak minket. Ezután lovaskocsira 
szállunk és meglátogatják a szomszédos élő tanyát. A háziak egy pohár borral és lángossal 
köszöntenek minket.

A tanya megtekintése után a lovaskocsikkal visszaindulunk a lovasbemutató színhelyére.

Itt XIX-XX. századi lovasjátékokkal és lovas produkciókkal szórakoztatnak minket. Fő attrakció-
ként 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. Vegetári-
ánus 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 függő-
en kb. 19:00 órakor.

KECSKEMÉT ÉS A PUSZTA
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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: márc. 25. | ápr. 7. | ápr. 29. | máj. 27. | jún. 10. | jún. 17. | júl. 22. 
szept. 9. | szept. 30. | okt. 28.

Részvételi díj: 9 790 Ft/fő
14 éves korig: 9 290 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 lehetőség: 06:15 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: ápr. 7. | máj. 5. | jún. 9. | aug. 25. | okt. 6.

Részvételi díj: 8 990 Ft/fő
14 éves korig: 8 490 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 legfon-
tosabb 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 igény 
foglaláskor kérjük jelezni, a helyszínen már nem módosítható.

Sárospatak után Tokajba utazunk. Meglátogatjuk a Borgaléria Pince-Borozót, ahol egy jó han-
gulatú, hamisítatlan tokaji borkóstolón veszünk részt, 3 féle tokaji bort kóstolhatunk, falatkák-
kal. A borkóstoló után szabadprogram Tokajban visszaindulásig.

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

PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
rövid pihenővel 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 temp-
lomot, ahol I. Rákóczi Zsigmond koponyáját őrzik.
Ezután meglátogatjuk a Rákóczi várat, mely a hozzáépített külső várral együtt a Habsburgok 
kezébe került, akik a Rákócziaknak zálogosították el. Szerencs után Monokra látogatunk, ahol 
az Andrássy Kastélyt és korunk egyik legnagyobb alakjának, Kossuth Lajosnak a szülőházát 
tekintjük meg.
Háromfogásos ebédünket Perén fogyasztjuk el. Ebédre az alábbiakat kapjuk: húsleves finom-
metélttel, rántott sertésszelet hagymás törtburgonyával vágott vegyes savanyúsággal, somlói 
galuska. Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhetnek, az igény foglaláskor kérjük jelezni, 
a helyszínen már nem módosítható.
Ebéd után indulunk Vizsolyba, megnézzük a vizsolyi templomot, majde egy korhű nyomdász-
műhelybe látogatunk, ahol egy rendkívül érdekes, színvonalas előadás keretében ismerkedünk 
a nyomdászattal, korhű nyomdagépeket is láthatunk, még nyomtathatunk is.
Visszaindulás kb. 17:00-17:30-kor. Visszaérkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Rákóczi vár: 1300 Ft, nyugdíjas 950 Ft, 70 év felett 400 Ft

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Szerencs, templom: 200 Ft adományt kérnek, Rákóczi Vár: 600 Ft, nyugdíjas 300 Ft.
Monok: 800 Ft, nyugdíjas 500 Ft. Vizsoly templom: 750 Ft, nyugdíjas 450 Ft

SÁROSPATAK - TOKAJ

BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

1 NAP

1 NAP
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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: ápr. 22. | máj. 13. | jún. 3. | jún. 24. | szept. 1. | okt. 13.

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. 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. Fele-
sége, aki szintén festő volt, pontosan tudta, milyen komoly költségeket igényelne ez a beruhá-
zás. 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 honfog-
lalás, a címe pedig „A magyarok bejövetele” lett.
A Nemzeti Történeti Emlékparkban tett látogatásunk után Szentesre utazunk, ahol háromfo-
gásos ebéddel várnak minket. Az alábbi menüsort kapjuk: szentesi gombóc levest kapunk, 
búbos szelet petrezselymes burgonyával, a desszert 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 sétálunk, megnézzük a Halászházat, 
mely élőmúzeumként működik a belvárosban. Ismerkedünk Csongrád skanzen jellegű belvá-
rosával.
Visszaindulás 17:00 órakor, érkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Ópusztaszer, Feszty körkép: 2800 Ft (nyugdíjas kedvezmény nincs)

Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: ápr. 7. | máj. 12. | jún. 16. | júl. 28. | szept. 15. | okt. 20.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, 
Szalámi és Paprikamúzeum belépő, kóstolóval

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint. Folyamatos utazás egy rövid 
pihenővel Szegedre. Szegeden idegenvezetőnkkel gyalogos városnézés keretében megnézzük 
a város nevezetességeit. Megtekintésre javasoljuk a Dóm teret, a Dóm épületét, a Széchenyi 
teret a Városháza épületével és szobraival, a Kárász utca műemlékeit.

Szegeden fogyasztjuk el ebédünket. Az alábbi menüt szolgálják fel nekünk: grízgaluska leves, 
töltött csirkecomb burgonyapürével, vaniliás palacsinta csokiöntettel. Vegetáriánusok főétel-
ként brokkolit kérhetnek párizsi bundában zöldséges rizzsel.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 (2017-es árakat alapul véve): A nevezetességeket kívülről tekintjük meg.

SZEGED - A SZALÁMI ÉS A PAPRIKA VÁROSA

BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

1 NAP

1 NAP

www.keneditravel.hu 

212



Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 06:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: ápr. 21. | jún. 10. | szept.16. | okt. 14.

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 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. Az alábbi menüt szolgálják fel: 
csontleves, gödöllői töltött csirkemell petrezselymes burgonyával, somlói galuska. 
Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhetnek, az igényt foglaláskor kérjük jelezni, a helyszí-
nen 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 (2017-es árakat alapul véve): Vácrátót Botanikus kert: felnőtt 900 Ft, 
nyugdíjas/diák: 450 Ft, Máriabesnyő: 1000 Ft, nyugdíjas 600 Ft

VÁC - VÁCRÁTÓT - GÖDÖLLŐ - MÁRIABESNYŐ

BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK

TISZADOB - MEZŐKÖVESD
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: érvényes személyi igazolvány
Felszállási lehetőség: 6:45 Bp., Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: ápr. 14. | máj. 5. | jún. 2. | jún. 30. | szept. 8.

Részvételi díj: 8 490 Ft/fő
14 éves korig: 7 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetés, ebéd, 
orgonabemutató
PROGRAM: Indulás a felszállási helyszínnél megadott időpont szerint. Folyamatos utazás egy 
pihenővel Tiszadobra, a romantikus stílusú Andrássy Kastélyhoz. A kastélyt gróf Andrássy Gyula 
építtette. A grófot a Loire-menti kastélyok ihlették. 1890-ben bekövetkezett halálakor a kastély 
már készet állt, csak a belső berendezés és a park kialakítása maradt a fiára, ifj. Andrássy Gyula 
grófra. A kastély szépségét tovább fokozza csodálatos környezete. Egyedülálló nevezetessége 
a tiszafákkal határolt, középkori liliom rajzolatú bukszus labirintus, benne a Fadrusz János ter-
vez alapján készült Lányszöktetés című szoborral.
Füzesabonyban fogyasztjuk el ebédünket. Menü: csontleves, rántott szelet petrezselymes bur-
gonyával, vegyes savanyúval, ízes palacsinta. Vegetáriánusok főételként rántott sajtot kérhet-
nek. A vegetáriánus főétel igényt foglaláskor kérjük jelezni, 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, melynek hangzástervét a Szent 
István Bazilika orgonaművész, orgonaszakértője készítette. A templom orgonája 2545 síppal 
rendelkezik. 
Visszaindulás 17:00 órakor. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Tájékoztató árak (2017-es árakat alapul véve): 
Tiszadobi kastély: felnőtt 1000 Ft, nyugdíjas 500 Ft, 70 év felett ingyenes. 
Matyómúzeum: 500 Ft/fő (csoportos), Kisjankó Bori Emlékház: felnőtt 200 Ft, 62 év felett 100 Ft
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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 10., 11., 17., 18.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, rövid komarnoi 
városnézés, háromfogásos libaebéd, élőzene, táncolási lehetőség

VIDÁM, ZENÉS, SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

ANDRÁS NAPI DISZNÓTOROS
Utazás: busszal
Időtartam: 1 nap
Ellátás: ebéd
Utazáshoz szükséges: 
érvényes személyi igazolvány

Felszállási lehetőség: 
08:45 Népliget, Planetárium bejárata előtt

Időpontok: november 24., 25.

Részvételi díj: 7 990 Ft/fő
14 éves korig: 7 490 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza: utazás busszal oda-vissza, idegenvezetővel, rövid komarnoi 
városnézés, háromfogásos disznótoros ebéd, élőzene, táncolási lehetőség

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint Komarnoba, ahol idegenveze-
tőnkkel sétálva ismerkedünk a város nevezetességeivel. 

A kb. egyórás komarnoi programunk után Dunabogdányba indulunk a Forgó Étterembe, ahol 
ízletes libaebédet szolgálnak fel. Libalevest, libasültet hagymás burgonyával, párolt káposztá-
val és süteményt kapunk. Az étterem szlogenje: „Nagy és finom”. Tanusíthatjuk, ez valóban így 
van! Vegetáriánus 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!

Visszaindulás kb. 18:00 órakor, érkezés Budapestre kb. 19:00 órakor.

PROGRAM: 
Indulás a felszállási helyszíneknél megadott időpontok szerint Komarnoba, ahol 
idegenvezetőnkkel sétálva ismerkedünk a város nevezetességeivel. 

A kb. egyórás komarnoi programunk után Dunabogdányba a Forgó Étterembe 
utazunk, ahol ízletes DISZNÓTOROS ebédet szolgálnak fel. Orja leves, májas hurka, 
véres hurka, kolbász, sült hús, hagymás burgonya, párolt káposzta és sütemény lesz a 
bőséges ebédünk. Az étterem szlogenje: „Nagy és finom”. Tanusíthatjuk, ez valóban 
így van!

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

Visszaindulás kb. 18:00 órakor, érkezés Budapestre kb. 19:00 órakor.

MÁRTON NAPI LIBANAP
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ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK
A KEN-EDI 2006. Bt. / KEN-EDI Travel (Székhely: 1182, Budapest, Bója u. 12., Cg. 01-06-
773396, adószám: 22271408-2-43 BKH 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 elfoga-
dásával jön létre. Interneten történő foglalás esetén az utazási feltételek elfogadása 
megrendelő részéről a megrendelőlap minden rovatának kitöltésével, elküldésével 
és az előleg befizetésével, Ken-Edi Travel részéről a visszaigazolás és mellékleteinek 
elküldésével 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 
történt befizetés esetén közvetetten, az ügynöki irodán keresztül utasait tájékoztatja.

II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI ÉS A RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉRVÉNYESSÉGE
1. A részvételi díj a programfüzetben, tájékoztatóban megjelölt szolgáltatások 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 befi-
zetendő előleg a mindenkori részvételi díj 40%-a. Egynapos utak esetén a teljes 
összeg fizetendő, előlegfizetésre lehetőség nincs. Felhívjuk utasaink szíves figyel-
mét, hogy a hátralék tárgyában külön értesítést nem küldünk. A hátralék befize-
tésének elmulasztása esetén KEN-EDI Travel a megrendelést törölheti. A hátralék 
befizetésével egyidejűleg esedékes a jelentkezéskor megrendelt kapcsolódó szol-
gáltatások 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 leír-
tak 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 rész-
vételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meg-
haladja, az utas a díj emeléséről kapott értesítéstől számított 3 napon belül, írásos 
nyilatkozatban elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj teljes egészében 
részére visszajár. Az elállási szándékot írásban (ajánlott levélben vagy személyesen 
átadva) a befizetés helyén kell jelezni.

5. 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 
képviselőjének 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 
megbízottja beleegyezésével ruházható át. Részvételi jegy nélkül utazáson való 
részvétel nem lehetséges.

III. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS  
JOGKÖVETKEZMÉNYEI

1. A KEN-EDI Travel az utazáshoz szükséges legkisebb létszám (35 fő) hiányában az 
utazás megkezdése előtti 20. napig, kártérítés nélkül - a befizetett összeg visszaté-
rítése 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 bekövetke-
zett elmaradásáért az iroda felelősséget nem tud vállalni és az ez okból jelentkező 
többletköltségek az utast terhelik. Az ilyen okokból bekövetkezett változásokért az 
iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat 30 napon 
belül köteles visszafizetni.

3. Az utas részéről történő módosítás esetén 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.

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. 
pontban 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 tart-
hat igényt

7. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok meg-
sértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem 
tarthat 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 meg-
rendelő 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 tovább-
szállítás vagy megőrzés céljából a KEN-EDI Travel átvette.

3. Az utas - a szerződés hibás teljesítése esetén - kifogásait a helyszínen haladékta-
lanul köteles a KEN-EDI Travel képviselőjének bejelenteni, hogy a felmerült prob-
léma mielőbb orvoslása kerülhessen. A közlés késedelméből eredő kárért az utas 
felelős. Amennyiben a helyszínen nincs KEN-EDI Travel képviselő, úgy szíveskedje-
nek a KEN-EDI Travel főirodáját a legrövidebb időn belül értesíteni. KEN-EDI Travel 
a Megrendelőt legkésőbb a részvételi jegy átvételével egyidőben tájékoztatja a 
célországban lévő képviselő elérhetőségeiről illetve a KEN-EDI Travel ügyeleti tele-
fonszámáról. 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 szol-
gáltató által a helyszínen felvett és igazolt dokumentumokat és jegyzőkönyveket. 
Ezek elmulasztása 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 
károkért való felelőssége maximum a befizetett részvételi díj összegének két-
szereséig terjed. A kártérítés kötelezettsége alól mentesül abban az esetben, ha 
bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az 
adott helyzetben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően 
általában elvárható.

5. A KEN-EDI Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatáro-
zásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe valamilyen szol-
gáltatást. 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 prog-
ramra forintban előre befizetett díjat, amennyiben az, kellő számú jelentkező hiá-
nyában, kedvezőtlen időjárás, természeti viszonyok, technikai akadályok, műszaki 
okok 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 minden-
kori érvényes megállapodás. Az utazás során az utas által harmadik személynek 
okozott kárért közvetlenül az utas felel. Kárigény felmerülése esetén az utas köz-
vetlenül 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: VBB78218/138108, 
138109

10. A KEN-EDI Travel által szervezett utazással kapcsolatos perben a felek alávetik 
magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen utazási szerződés a 2018. január 1. után induló, valamennyi KEN-EDI Travel által 
szervezett társas- és egyéni utazásra érvényes. 

www.keneditravel.hu 
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I R O DÁ N K :  Budapest, VI. Teréz krt. 22. 
(Bejárat az Aradi utca felől)
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
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www.keneditravel.hu
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