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Napfényes 
ITÁLIA 

1. NAP 

Indulás a hajnali-kora reggeli órákban. Útközben pihenő Trojaneban, 
az óriási fánkok hazájában, ahol mindenki vásárolhat az ízletes 
fánkcsodákból. Triesztben városnézés, majd látogatás Miksa főherceg 
rezidenciájába, a tengerparti fekvésű, igencsak impozáns MIRAMARE 
– kastélyba. A trieszti program helyett választható a világhírű postojnai 
cseppkőbarlang megtekintése is. Ezt követően a szállások elfoglalása 
a népszerű tengerparti üdülővárosban, Bibioneban. Szabadprogram.

2. NAP 

Szabadprogram, pihenés, fürdés Bibioneban, ill. félnapos fakultatív 
kirándulás Padovába. Az utcákon sétálva lépten nyomon csodálatos 
helyekre érkezünk: Piazza dei Signori tér, a Piazza delle Erbe tér, 
majd a Prato della Valle téren át az egyetemhez érünk, melynek 
padjait Janus Pannonius, Báthory fejedelem, Kopernikusz és Galilei is 
koptatta. Látogatás a gyermekek védőszentjéről elnevezett Szent Antal 
bazilikában. Igény esetén a Scrovegni kápolnában megtekinthetjük 
Giotto csodás freskóit. Délután szabadprogram Bibioneban.

3. NAP  

Szabadprogram, pihenés, fürdés Bibioneban, ill. fakultatív kirándulás 
Velencébe. Az autóbusz Punta Sabbione-ba érkezik, onnan hajóval 
utazunk Velencébe. Városnézés a lagúnák városában: Szent Márk 
bazilika, Harangtorony, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialto-híd, Canal 
Grande-n található paloták. Délután visszautazás Bibionebe, ahol jut 
még időnk egy kis tengerparti élvezetre. 

5-6 FŐS APARTMAN, ÖNELLÁTÁS  
(2 ÉS 3 LÉGTERŰ APARTMANOK)

4 nap/3 éj 5 nap/4 éj 6 nap/5 éj

05.01-12 és 09.22-30 között 31.900 Ft/fő 39.900 Ft/fő 46.900 Ft/fő

05.13-06.14 és 09. 01-21 között 33.900 Ft/fő 41.900 Ft/fő 48.900 Ft/fő

06.15-08. 31 között 36.900 Ft/fő 46.900 Ft/fő 56.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 3,00 Euro/fő 4,00 Euro/fő 5,00 Euro/fő

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSI LEHETŐSÉGEK (MIN. 30 FŐ-NÉL):

Üdülés az olasz
Adrián -Bibioneban

4. NAP 

Délelőtt kiköltözés az apartmanokból (09. 00 óra). Útban hazafelé 
látogatás Aquileiaba, mely a Római Birodalom egyik legfontosabb 
városa volt. Séta az ókori emlékek között: Fórum, Via Sacra. Megtekintjük 
az ókeresztény bazilikát, mely világhírét csodaszép mozaikjainak 
köszönheti. Hazaérkezés a kiindulási helyre az esti órákban.

IGÉNY ESETÉN AZ AQUILEAI PROGRAM HELYETT VÁLASZTHATÓ 
FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS:

Utazás a mesés Bledbe, ahol egy jégkorszaki gleccser maradékát,  
a kristálytiszta vizű Bledi-tavat találjuk. Látogatás a várban, séta a 
tó körül, tradicionális helyi csónakkal átjuthatunk a tó közepén lévő 
kis szigetre, ahol a XVII. századi templomot találjuk. Ezután könnyű 
túrát teszünk a vadregényes Vintgar-szurdokban, ahol sziklákra 
erősített fapallókon és fahidakon sétálva csodálhatjuk a festői tájat, 
a függőleges sziklafalakat, a türkiz színű Radovna-folyó kanyarulatait 
és a csodás Sum-vízesést.
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Velence 1 teljes nap 15 Euro + hajójegy

Velence-Murano-Burano szigetek 15 Euro + hajójegy

Treviso, félnapos program 20 Euro

Padova, félnapos program 20 Euro

Portugruaro, félnapos program 15 Euro

Padova-Verona 26 Euro

Verona-Sirmione (Garda-tó) 30 Euro

Dolomitok 25 Euro

Bledi-tó és a Vintgar-szurdok 15 Euro

Figyelem! A Bledi-tó és Vintgar-szurdok programunkat csak 
minden utasunk beleegyezése esetén tudjuk biztosítani. A többi 
programot min. 30 fő jelentkező esetén indítjuk.

A részv. díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív programok,  
a velencei hajójegy, a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap.
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Napsütötte 
TOSZKÁNA

1. NAP 
Indulás a hajnali órákban. Utazás 
rövid pihenőkkel. Útközben rövid séta 
Aquileiaban, mely a Római Birodalom 
egyik legfontosabb városa volt. Séta az 
ókori emlékek között: Fórum, Via Sacra. 
Megtekintjük az ókeresztény bazilikát, 
mely világhírét csodaszép mozaikjainak 
köszönheti. Este a szállások elfoglalása.
2. NAP 
A mai napot a „toszkán fővárosban”, 
Firenzében töltjük: Santa Croce templom, 
Dante szülőháza, Dóm, Keresztelő 
kápolna, Giotto harangtornya, Piazza 
della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte 
Vecchio, Pitti palota. Szabadprogram, 
majd délután látogatás a Michelangelo 
dombra, ahonnan élvezhetjük a gyönyörű 
panoráma kilátást a városra. Visszautazás 
a szálláshelyre.
3. NAP  
Délelőtt látogatás Luccaba, Puccini 
szülővárosába, ahol megtekintjük  
a gyönyörű óvárost sikátoraival, patinás 
palotáit és főterét, majd Pisaba utazunk, 
ahol a román építészet gyönyörű épületeit 
találjuk: Dóm, Campo Santo, Ferde torony 
a Csodák terén. Jut még időnk egy kis 
szabadprogramra Viareggio tengerpartján. 
Visszautazás a szállásra. 
4. NAP 
Kirándulás Toszkána középkorból itt 
felejtett városaiba. Sienaban ismerkedés 
a város látnivalóival: Dóm, Keresztelő 
kápolna, főtér. Rövid megálló a hegytetőre 
épült Monteriggioniben, ahol a várfalat 
körbejárva, nagyon szép panorámát 
élvezhetünk: a környező dombok és  

Firenze-Siena- 
San Gimignano

Pisa-Lucca
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a ciprusokkal szegett táj lenyűgöző látványt 
nyújt. Utazás a „középkor Manhattanjébe” 
San Gimignanoba, a tornyok városába. Séta 
a középkori utcákon, ahol a híres tornyok 
tetejéről élvezhetjük a kilátást a gyönyörű 
toszkán vidékre. Szabadprogram, szállás ahol 
előző este. 
5. NAP 
Délelőtt séta Bolognaban. Itt találjuk Európa 
legősibb egyetemét, városközpontja máig 
épségben őrzi középkori képét. Megtekintjük 
a Piazza Nettuno, a Piazza Maggiore épületeit, 
Bologna jelképévé vált két egymás felé dőlő 
XII. sz.-ban épült ferde tornyot. A városnézést 
követően hazaindulás, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, hazaérkezés a késő esti órákban.
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a, Kirándulás a csodás Chianti borvidéken:

A festői dombok, szőlők, olajfa ligetek között megbúvó 
Greve in Chianti, Castellina in Chianti és Radda in Chianti 
falvaiba látogatunk, délután pedig Figline Valdarno 
hangulatos óvárosában teszünk egy kellemes sétát. 

b, Kirándulás a Cinque Terre földjére:

Egész napos kirándulás a Cinque Terre Nemzeti Parkba, az 
„Öt föld” mesés tájára. Hajóval és gyalogtúrával fedezzük 

fel a sziklák oldalában épült mesés kis halászfalvakat.  
A reggeli órákban La Spezia-ból hajózunk Riomaggiore 
festői városába, majd újból hajóra szállunk, és a Cinque 
Terre két gyöngyszeméhez, Vernazza és Monterosso 
hangulatos, színes házakkal teli falvacskájába érünk, hogy 
ki-ki kedve szerint felfrissüljön az azúrkék tengerben 
és élvezze a mediterrán hangulatot. 

Hajójegy kb. 35 euro/fő külön fizetendő

+1 NAP HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉG:

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
04.21-05.19  

és
09.08-09.15 

között

05.19-06.23  
és

09.01-09.09 
között

09.15-10.13 
között

Holiday Home önellátás 66.900 Ft/fő 69.900 Ft/fő 59.900 Ft/fő

+ 1 nap Chianti borvidék 7.400 Ft/fő 8.400 Ft/fő 7.400 Ft/fő

+ 1 nap Cinque Terre 10.900 Ft/fő 10.900 Ft/fő 9.900 Ft/fő

3,00 Euro/fő 4,00 Euro/fő 5,00 Euro/fő

Hotel*** reggeli egész évben
82.900 Ft/fő felnőtt csoport

78.900 Ft/fő diák csoport

+ 1 nap Cinque Terre vagy Chianti borvidék 11.900 Ft/fő

Hotelben vacsora, 4 alkalom 13.900 Ft/fő felnőtt csoport
 9.900 Ft/fő diák csoport

Üdülőhelyi illeték mindkét szállás típusnál 2.900 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a 
belépőjegyek, a firenzei behajtási illeték (kb. 10 euro/fő) és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap
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1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban, utazás 
rövid pihenőkkel. Délután rövid séta 
Szent Antal városában, Padovában, majd 
a szállás elfoglalása. 

2. NAP 

Reggel továbbutazás Rómába. Ismerkedés 
a látnivalókkal: Spanyol lépcső, Trevi 
kút, Pantheon, Piazza Navona, majd 
továbbutazás  a  Róma környéki 
szálláshelyre. 

3. NAP  

Az örök város, Róma felfedezése: délelőtt 
a Vatikáni múzeumok és a Szent Péter 
bazilika, megtekintése, később séta  
a Tiberis partjára: Marcellus színház, 
Forum Boarium, Vesta-templom, a Bocca 
Della Verita, Ponte Rotto megtekintése. 
Késő délután visszautazás a Róma 
környéki szállásra, szabadprogram. 

4. NAP 

A római városnézés folytatása: Victor 
Emanuel emlékmű, Capitoliumi múzeum, 
Forum Romanum, császárfórumok, 
Palatinus domb, Colosseum megtekintése, 
majd a San Pietro in Vincoli templomba 

Az örök város,  
RÓMA ÉS FIRENZE 
CSODÁI 

Velence 
és Padova 

látnivalóival
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, szállást, megadott ellátást és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a belépőjegyek, vatikáni idegenvezetés, római tömegközlekedés, firenzei behajtási engedély 
(10 euro/fő), velencei hajójegy és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap

RÉSZVÉTELI DÍJ 
03.30 - 05.05  

és 
09.22-10.28 

között

05.05-05.19
és

09.01-09.22
között

05.19-06.30 
között

07.01-08.31 
között

Holiday Home önellátás 72.900 Ft/fő 69.900 Ft/fő 77.900 Ft/fő -

Hotel*** reggeli felnőtt csoport 86.900 Ft/fő 86.900 Ft/fő 86.900 Ft/fő 86.900 Ft/fő

Hotel*** reggeli diák csoport 83.900 Ft/fő 83.900 Ft/fő 83.900 Ft/fő 83.900 Ft/fő

Hotel vacsora felnőtt csoport 13.900 Ft/fő 13.900 Ft/fő 13.900 Ft/fő 13.900 Ft/fő

Hotel vacsora diák csoport 11.900 Ft/fő 11.900 Ft/fő 11.900 Ft/fő 11.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 2.900 Ft/fő 2.900 Ft/fő 2.900 Ft/fő 2.900 Ft/fő

vezet utunk, ahol Michelangelo Mózes 
szobrát is láthatjuk. Szabadprogram, majd 
visszautazás a szállásunkra. 

5. NAP 

Utazás a toszkán fővárosba, Firenzébe. 
Városnézés: Santa Croce templom, Dante 
szülőháza, Dóm, Keresztelő kápolna, Giotto 
harangtornya, Piazza della Signoria, Palazzo 
Vecchio, Ponte Vecchio. Szabadprogram, 
majd továbbutazás a Padova környéki 
szálláshelyre. 

6. NAP 

Reggeli után séta a lagúnák városában, 
Velencében: Doge Palota, Szent Márk tér, 
Sóhajok hídja, Harangtorony megtekintése. 
Ezt követően hazaindulás, utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés a kiindulási helyre  
a késő esti órákban.

POMPEI-VEZÚV: Látogatás Pompei 
romvárosába, majd vulkántúra a Vezúv 
kráteréhez. Este visszautazás a Róma 
környéki szálláshelyre. Program díja szállással 
együtt: 10.900 Ft/fő holiday home,  
12.900 Ft/fő hotel 

+ 1 NAP HOSSZABBÍTÁS: 
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Milánó, Como- 
ÉS A MAGGIORE-TÓ 
VIDÉKE

1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban Budapestről. Utazás rövid 
pihenőkkel, este a szállások elfoglalása Varese környékén.

2. NAP 

Látogatás az Alpok lábánál fekvő szépséges Como-ba, ahol a 
kis terek, a gazdag épületek, szűk utcácskák, csinos katedrálisok,  
a kikötő és a part menti promenád mediterrán hangulata igazán 
vendégmarasztaló. Hajókirándulás a hegyekkel körülölelt mesés 
tavon Bellaggioba. Utunk során gyönyörködhetünk a part 
menti festői villákban, melyek ma híres színészek, divattervezők 
rezidenciái. Tremezzoban megtekintjük a tó legszebb rokokó 
kastélyát a Villa Carlotta-t. Szállás ahol előző este.

3. NAP  

Kirándulás az olasz tóvidék gyöngyszeméhez, a hófödte 
hegycsúcsokkal ölelt festői Maggiore-tóhoz. Hajókirándulás  
a Borromeo szigetekre: felkeressük Pescatori sziget vadregényes 
kis halászfaluját, majd az Isola Bella sziget csodás, teraszos 
kertjéről ismert kastélyával ismerkedünk. A kastélyból 
meseszép kilátás nyílik a tóra és a sziget gondozott parkjaira. 
A napot a híres üdülőhely, Stresa városával zárjuk, mely ódon 
hangulatú óvárosával, elegáns villáival rengeteg látogatót 
vonz. Szabadprogram, majd szállás.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 04. 13-05.19 
között

05.19-06.30  
és

09.01-09.08 
között

07.01-08.31  
és

09.08-10.31 
között

Holiday Home önellátás 63.900 Ft/fő 67.900 Ft/fő -

+1 nap hosszabbítás Svájc holiday home 8.900 Ft/fő 9.800 Ft/fő -

Hotel *** reggeli 89.900Ft/fő 89.900Ft/fő 89.900Ft/fő

+1 nap hosszabbítás Svájc hotel 14.900 Ft/fő 14.900 Ft/fő 14.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 2.400 Ft/fő 2.400 Ft/fő 2.400 Ft/fő

4. NAP 

Mai nap a Luganói-tó körül teszünk feledhetetlen kirándulást. 
Ellátogatunk egy híres svájci csokoládé manufaktúrába, ahol 
kóstolóval egybekötve ismerkedhetünk a csokoládékészítés 
fortélyaival, valamint kedvünkre vásárolhatunk a csokoládé 
remekekből is. Útba ejtjük a legszebb svájci település 
címet elnyert városkát Morcote-t, majd a csodás Luganoba 
látogatunk. Ezután rövid séta a tóparti Gandriában vagy  
a Top of Lugano-ról élvezhetjük az elénk táruló fantasztikus 
panorámát. Szállás.

5.NAP 

Délelőtt városnézés Lombardia fővárosában, Milánóban. 
Séta a történelmi belvárosban: dóm, királyi palota, Scala  
(a világhírű operaház). A dómhoz közel található a gyönyörű 
fedett bevásárló árkád, a Galleria Vittorio Emanuele II, 
melynek üvegkupolája, mozaikpadlója csodálatos. Séta  
a Via Monte Napoleone-n, világ egyik “divatfőutcáján”, 
ahol elegáns és drága ékszerboltok, a nagy divatházak, 
mint a Gucci, a Louis Vuitton, vagy a Prada fényes üzletei és 
székhelyei sorakoznak. A déli órákban hazaindulás, érkezés 
a kiindulási helyre késő este.
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Kirándulás Locarno városába, majd Svájc egyik legszebb természeti látnivalóját, a Verzasca völgyet fedezzük fel. Smaragd 
zöld víz, gyönyörű táj, a középkorból ránk maradt hangulatos falvak várnak. Itt találjuk Európa legismertebb gátját, mely 
hírnevét az itt forgatott James Bond filmnek köszönheti, innen ugrott le 220 m magasból a főszereplő James Bond,  
melyet azóta az adrenalin függő ugrók Golden Eye ugrásnak neveznek.

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza  
a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap

Egy kis svájci kiruccanással

+1 NAP HOSSZABBÍTÁS SVÁJCBAN:
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A GARDA- TÓ KÖRÜL 

1. NAP 

Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Látogatás Aquileiaba, mely a Római Birodalom 
egyik legfontosabb városa volt. Séta az ókori emlékek 
között: Fórum, Via Sacra. Megtekintjük az ókeresztény 
bazilikát, mely világhírét csodaszép mozaikjainak 
köszönheti. Este a szállások elfoglalása a Garda-tónál.

2. NAP 

Kirándulás a Garda-tó vidékének gyöngyszemeihez. 
Kihagyhatatlan Malcesine hangulatos kisvárosa, innen 
a világon egyedülálló panorámás, forgó üvegfelvonó 
visz fel a Monte Baldo 2800 m magas csúcsára, ahonnan 
gyönyörködhetünk a Garda-tóra nyíló páratlan kilátásban. 
Bardolinoba utazunk tovább, ahol megkóstolhatjuk 
a régió híres borát is, a Bardolinót. Szabadprogram. 
Visszautazás a szállásunkra.

3. NAP  

Délelőtt Limone sul Garda citrom, narancs és 
cédrusültetvényekkel teli kisvárosba utazunk, majd  
a Garda-tó ékkövét, Sirmione városát ismerjük meg, mely 
minden látogatóját rabul ejti. A macskaköves, sikátoros 
utcákon sétálva fedezzük fel a várost. Nagy élmény  
a híres Scaligieri vár, de megnézzük az antik világ egyik 
történelmi emlékét, egy római kori villa romjait, a Grotte 

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
03.17 - 03.24

04. 07-04. 21 és 
09.15-10.26 

között

03.24-04.07  
és

05.05-05.12 
között

04.21-05.05, 
05.12-06.16 és 

09.01-09.15 
között

06.16-08.31 
között

Holiday Home önellátás 49.900 Ft/fő 52.900 Ft/fő 65.900 Ft/fő -

Hotel*** reggeli 77.900 Ft/fő 77.900 Ft/fő 77.900 Ft/fő 77.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 6 Euro/fő 6 Euro/fő 6 Euro/fő 6 Euro/fő

di Catullót. A romok tövében, a tóban kénes hőforrások, 
azaz termálvíz bugyborékol fel, amit motorcsónakos 
kísérővel meg is tekinthetünk. 

4. NAP 

Napunk nagy részét Rómeó és Júlia városában, 
Veronában töltjük. Megtekintjük az ókori világ 
leghíresebb amfiteátriumát, az Arena-t, majd séta  
a Piazza delle Erben, melyet csodás középkori tornyok 
és épületek vesznek körbe. Ellátogatunk Júlia házához, 
a dómhoz, megtekintjük Dante szobrát és a Scaligierik 
síremlékét is. Útban a szállásunk felé séta a csodás Lazise 
macskaköves utcáin: csodás tér, román kori kápolna, 
hangulatos sétány, kiváló, panorámás éttermek, apró, 
különleges üzletek kínálják portékáikat. Szabadprogram, 
szállás ahol előző este. 

5.NAP 

A szállások elhagyása után Treviso híres középkori 
óvárosával ismerkedünk. „Miniatűr Velence” vagy  
„A vizek városa” - ahogyan a helyiek hívják ezt a díszes, 
árkádos házairól híres, virágos hidakkal és csatornákkal 
szabdalt hangulatos kisvárost. Ebéd után hazaindulás, 
érkezés késő este. (kb. 23.00 óra) #

O
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza  
a belépőjegyek, és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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  3530 Miskolc, Városház tér 22.      46/508-688, 508-689ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

Umbria
ITÁLIA ZÖLD SZÍVE 

1. NAP 

Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. 
Triesztben látogatás Miksa főherceg rezidenciájába,  
a tengerparti fekvésű, igencsak impozáns MIRAMARE – 
kastélyba. Este a szállások elfoglalása a Trasimeno-tónál.

2. NAP 

Mai nap Itália egyik gyöngyszemét, Szent Ferenc városát, 
Assisi-t fedezzük fel. Séta a gyönyörű középkori város 
utcáin, miközben megtekintjük a Szt. Ferenc bazilikát a 
híres Giotto freskókkal, valamint Szt. Klára templomát. 
Szabadprogram, majd Umbria leghíresebb természeti 
látnivalójához, a festői Cascata delle Marmore vízeséshez 
kirándulunk. Fantasztikus látvány, ahogyan a hatalmas 
víztömeg 3 lépcsőben 165 m-t zuhan a Nera folyóba. 
Amennyiben időnk engedi, rövid kitérőt teszünk Spello 
virágos kisvárosába.

3. NAP  

A régió egyik legősibb városába, a hegyoldalba épült Gubbio-
ba látogatunk. A hangulatos utcákon sétálva ismerkedünk 
a nevezetességekkel: Palazzo dei Consoli tornyos, 
várszerű épülete, Palazzo Ducale. Felvonóval jutunk fel  
a monumentális Szt. Ubaldo bazilikához, miközben 
Umbria csodás panorámáját csodálhatjuk. Délután  
a tartomány fővárosával, Perugia-val ismerkedünk: San 
Lorenzo katedrális, az impozáns Városháza, a főtér és  

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
03. 18-05.31 és 

09.08-09.30 
között

06.01-06.30 és
09.01-09.08 

között

07.01-08.31 és
10.01-12.31 

között

Holiday Home önellátás
5 fő/ holiday home

59.900 Ft/fő 66.900 Ft/fő -

Holiday Home önellátás
4 fő/ holiday home

69.900 Ft/fő 71.900 Ft/fő -

Hotel*** reggeli 79.800 Ft/fő 79.800 Ft/fő 79.800 Ft/fő

Hotelben vacsora 4 napra 11.900 Ft/fő 11.900 Ft/fő 11.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték: 2.400 Ft/fő 2.400 Ft/fő 2.400 Ft/fő

a Fontana Maggiore, San Domenico bazilika és az etruszk 
diadalív. Megízlelhetjük a híres „perugiai csókot” is, 
ugyanis a városnéző sétát követően ellátogathatunk 
a híres Baci csoki szülőhelyére, a több, mint 100 éves 
Perugina csokigyárba. 

4. NAP 

Mai nap a gyönyörű természeti környezetben megbújó, 
egykor nyüzsgő Civita di Bagnoregio városa fog 
ámulatba ejteni minket. „Város a felhők felett” vagy  
„a haldokló város”, ahogy a helyiek nevezik. Már  
a városba érkezés sem hagyományos: autóforgalom kizárva, 
egyetlen keskeny híd vezet fel a házak közé. A középkori 
hangulatot árasztó házak és a faragott tufából épített 
falak között sétálva valódi időutazáson veszünk részt. Ezt 
követően Orvieto felfedezésére indulunk. A tufa sziklára 
épült kisvárosban Itália egyik legszebb dómja fogadja  
a látogatót. Szabadprogram, séta a sikátorok világában. 

5.NAP 

Délelőtt Arezzo hangulatos városkájába vezet utunk. 
A dombtetőre épült, etruszkok által alapított városban 
Petrarca szülőháza, a dóm és a Szent Ferenc templom 
lesznek legfontosabb látnivalóink. Hazaindulás, érkezés 
a késő esti órákban. #
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza  
a belépőjegyek, és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap
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#
O

LA
SZ
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R

SZ
Á

G Dél- Tirol és a
DOLOMITOK 
VARÁZSA 

1. NAP 

Indulás Budapestről a hajnali órákban, folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel. Látogatás a hegyek között megbúvó 
hangulatos Pieve di Cadore-ban, ahol Tiziano szülőházát 
és a városka templomában Tiziano híres festményét  
a „Madonnát gyermekével” tekintjük meg. Továbbutazás 
Belluno szép fekvésű városába, séta az óváros díszes 
épületei között. Szállások elfoglalása.

2. NAP 

Utazás Dél-Tirol fővárosába, Bolzanoba. Ismerkedés  
a várossal (Dóm, Dominikánusok Temploma, Laubengasse 
stb.). Lehetőség a világhírű Dél-Tiroli Régészeti Múzeum 
megtekintésére, melynek fő szenzációja Ötzi, az ősember, 
akit jégbe fagyva találtak meg 1991-ben a közeli Ötztali-
Alpokban, 3200 méteres magasságban. Ezután ellátogatunk 
a Merano melletti Trauttmansdorff kastély 12 hektáron 
elterülő kert együttesében. A séta során rendkívül 
változatos mediterrán és egzotikus növényvilágban 
gyönyörködhetünk. Délután séta az elegáns üdülővárosban, 
Meranoban mely ún. szubalpin éghajlatáról nevezetes. 
Északról hatalmas hegyek védik, a déli nyitott völgyön 
keresztül viszont akadálytalanul érkezhet a meleg levegő 

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 05.19-06.23 
között

09.01-09.15
között

09.16-09.30
 között

Holiday Home önellátás 51.900 Ft/fő 55.900 Ft/fő -

Hotel**/*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdőszobás szobák)

74.900 Ft/fő 74.900 Ft/fő 74.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték: 6 Euro/fő 6 Euro/fő 6 Euro/fő

Itáliából. Meran városa fölött emelkedik Tirol falu vára, 
mely a tartománynak is a nevet adta. Séta a faluban, majd 
továbbutazás az Etsch folyó völgyében.

3. NAP  

Utazás Malcesine festői kisvárosába, szabadprogram 
keretén belül ismerkedünk az óváros zeg-zugos utcáival, 
majd kabinos felvonóval a Monte Baldo 2200 méteres 
csúcsára jutunk fel, ahonnan a Garda-tóra nyíló páratlan 
kilátásban gyönyörködhetünk. Útban a szállásunk felé 
látogatás Trento városában. Séta a középkori épületek 
közt és a hangulatos sikátorokban, de érdemes benéznünk 
egy tipikus olasz fagylaltozóba is. 

4. NAP 

Kirándulás a Braies völgybe, a smaragd színű Pragser-
tóhoz, mely csodás természeti környezete miatt a turisták 
kedvelt célpontja. Kristálytiszta vizét kb. 1 óra alatt akár 
körbe is sétálhatjuk. Lenyűgöző tájakon keresztül jutunk el  
a Dolomitok királynőjéhez, Cortina d’Ampezzoba, a környék 
legfestőibb üdülőhelyére, ami az 1956-os téli Olimpiának 
adott helyet. A városnézés és rövid szabadprogram után 
hazaindulás, érkezés Budapestre késő éjszaka. (kb. 02.00) #
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza  
a belépőjegyek árát és az utas biztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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  3530 Miskolc, Városház tér 22.      46/508-688, 508-689ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

Tirol és a 
BAJOR KASTÉLYOK

1. NAP 

Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Első állomásunk a gyönyörű Salzkammerguti-
tóvidéknél, Mondsee városa. A városka főterén a hatalmas 
plébániatemplom nagyszerű barokk homlokzata és  
a hangulatos, színesre festett házak együttese megkapó 
látvány. Séta a festői környezetben lévő tóparton, majd 
érkezés Tirol kapujába, Kufsteinbe. A vár múzeumának 
megtekintése. (Több híres magyar raboskodott itt: 
Kazinczy, Wesselényi, Teleki Blanka, Rózsa Sándor). 
Szállás elfoglalása.

2. NAP 

Délelőtt utazás Tirolba, az Inn völgyébe. Városnézés 
a gyönyörű hegyek között fekvő tiroli fővárosban, 
Innsbruckban: Mária Terézia utca, Diadalív, Aranytető, 
várostorony, Hofkirche, Hofburg. Szabadprogram. Majd 
kirándulás Schwaz egykori ezüstbányájába, a különleges 
földalatti bányamúzeumba. Ez a bánya 500 évvel ezelőtt 
Európa legjelentősebb ezüstbányája volt. A nap zárásaként 
a meghökkentően szép és érdekes Swarovski kristályvilág 
megtekintése. Este visszautazás a szállásra.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
04.21-06.09 és

08.25-09.30 
között

06.09-06.30 
között

07. 01-08.26 
között

Holiday home önellátás 49.800 Ft/fő 53.900 Ft/fő -

Hotel reggeli 61.900 Ft/fő 61.900 Ft/fő 61.900 Ft/fő

+1 nap hosszabbítás díja holiday home 6.900 Ft/fő 8 900 Ft/fő -

+ 1 nap hosszabbítás díja hotel 12.400 Ft/fő 12.400 Ft/fő 12.400 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 2.600 Ft/fő 2.600 Ft/fő 2.600 Ft/fő

3. NAP  

Egész napos kirándulás a Bajor Alpokban, a II. Lajos 
király által építtetett alpesi kastélyok megtekintése. Első 
megállónk a romantikus mesevilág, Hohenschwangau, 
majd a Neuschwanstein-i kastély lesz. A kastélyok 
kastélyának nevezett csupa torony és bástya 
épületegyüttes egy magányos szirtfokon áll, egy alpesi 
tó közelében. Amennyiben időnk engedi az Allgäu-i 
Alpok lábánál fekvő középkori városkát, Füssent is 
megtekinthetjük; középkori sikátorai, nyeregtetős 
házai, a barokk templomok, a régi városfal sokat elárul 
a település több mint 700 éves múltjáról. Szállás. 

4. NAP 

Ellátogatunk a Sasfészekbe, Hitler egykori vendégházába. 
Egy alagúton kell bemennünk a hegy gyomrába, ahol 
az utolsó métereket lifttel tehetjük meg a Sasfészek 
közepéig. Innen csodálatos körpanoráma nyílik  
a környező alpesi hegyvilágra. Amennyiben időnk engedi 
Berchtesgaden hangulatos városában teszünk egy 
sétát. Hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenőkkel, 
érkezés Magyarországra az esti órákban. #

A
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. A részvételi díj nem tartalmazza 
a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap.

Kirándulás a Bajor Alpok nevezetes helyeire. Elsőként a festett falu házairól, fafaragásairól, kakukkos óráiról világhírű 
városkát, Oberammergaut ejtjük útba. Jó idő esetén meghódítjuk Németország legmagasabb csúcsát, a 2965 méter magas 
Zugspitze-t, felvonóval utazunk a gyönyörű hegyek közé. A csúcsról az Alpok panorámája felejthetetlen élményt nyújt.  
A nap zárásaként a mesekönyvbe illő Garmisch-Partenkirchen üdülőhelyen teszünk egy kellemes sétát: a történelmi 
Ludwigstraße patinás épületei, virágos házai és az alpesi vendéglők bajor szívélyességgel várják a látogatókat. Visszautazás 
a szállásra. A kirándulás díja a lenti táblázatban.

+1 NAP HOSSZABBÍTÁS SVÁJCBAN:
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Alpesi hegyek, 
KRISTÁLY TISZTA 
TAVAK NYOMÁBAN

1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban. Utazás Salzburgba, városnézés: 
Mozart szülőháza, Dóm, Hercegérseki Palota, Ferences 
templom, Mirabell kastély, szabad program. Szállás elfoglalása 
Stájerországban, csodás hegyvidéki környezetben.

2. NAP 

Délelőtt utazás a Dachstein gleccserig - kabinos felvonóval jutunk 
a 2700 m magasan található kilátóhoz, ahonnan elképesztő 
alpesi körpanorámát csodálhatunk meg. Igazi kuriózum, hogy  
a Dachstein gleccsert nem csak kívülről hódíthatjuk meg, 
hanem a belsejébe is besétálhatunk. Elképesztő látvány fogadja 
a bátrabbakat, akik végigsétálnak a függőhídon, melyet egy 
csodaszép Jégpalotával koronáztak meg. A palotában faragott 
pillérek, figurák, hang- és fényeffektusok teszik hangulatossá 
a sétát. Végül egy igazi klasszikus következik: sebes folyású, 
dübörgő patak, szűk átjárók, misztikus fények, alagutak  
és a végén egy hatalmas vízesés – ez a Liechtenstein szurdok, 
az Alpok leghosszabb és legmélyebb vadvízi szurdokainak 
egyike. Évezredekkel ezelőtt gleccserek formálták, manapság 
jól kiépített fahidakon, lépcsőkön járható be egy könnyed túra  
keretében. Szállás. 

3. NAP  

Délelőtt indulunk Gmündbe, a Porsche múzeumot 
megtekinteni. Majd Seebodenben egy igazi japán 
bonsaikertet keresünk fel. A nap végén egy kellemes 
sétahajózás a Millstatt-i tónál. Visszautazás a szállásra,  
vagy választható fakultatív kirándulási lehetőség:

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
05.09-05.19 és

09.01-09.23 
között

05.19-06.23 és
08. 25-09. 01 

között

06.23-06.30 és
08.18.-08.25.

között

Holiday home, önellátás 43.900 Ft/fő 48.900 Ft/fő 56.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 1.400 Ft/fő 1.400 Ft/fő 1.400 Ft/fő

Fakultatív program 2.900 Ft/fő 2.900 Ft/fő 2.900 Ft/fő
TOP AJÁNLAT! 09.15-22 között + 1 nap ajándék szállás Berchtesgaden-Königssee kirándulással csak 2.900 Ft

Hotel**/*** reggeli 65.500 Ft/fő 65.500 Ft/fő 65.500 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 2.600 Ft/fő 2.600 Ft/fő 2.600 Ft/fő

Fakultatív program 1.900 Ft/fő 1.900 Ft/fő 1.900 Ft/fő

A.) Délelőtt kirándulás a királyok tavaként emlegetett 
gyönyörű Königssee-hez. A meredek sziklákkal határolt tó  
a norvég fjordokra emlékeztet. Sétahajózás St. Bartholomä falu 
lóhere alaprajzú zarándok templomához. Berchtesgaden-ben, 
meglátogatjuk Hitler egykori vendégházát. Egy alagúton kell 
bemennünk a hegy gyomrába, ahol az utolsó métereket lifttel 
tehetjük meg a Sasfészek közepéig. Csodálatos körpanoráma 
nyílik a környező alpesi hegyvilágra. A nap végén séta 
Berchtesgaden hangulatos városában. Este visszautazás  
a szállásra. 

B.) Utazás a Werfen jégbarlanghoz. Varázslatos természeti 
ritkaság, a világ legnagyobb jégbarlangja. Tiszta időben 
pazar látvány fogad minket a werfeni várra és a Salzach 
folyóra. A teljes barlangrendszer több mint 40 km hosszú, 
melynek csak egy kis része látogatható, de az is maradandó 
élményt jelent. A hatalmas termekben és az átjárókon 
mindent jég borít és elképesztő jégformációkat tekinthetünk 
meg. A délutáni órákban könnyű séta, szabad program 
Werfenben. Szállás. 

4. NAP 

Délelőtt séta Ausztria legbájosabb kisvárosában, Hallstattban. 
Itt található a világ legrégebbi sóbányája, de ma már inkább 
gyönyörű alpesi környezetét csodálják a világ minden tájáról. 
Ezután a Szent Benedek-rendi melki apátság megtekintése, 
mely Wachau jelképeként az UNESCO világörökségi védelmét 
élvezi. Az apátság megtekintését követően délután indulunk 
vissza Magyarországra, érkezés az esti órákban.

#
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IA

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza  
a belépőjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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Kalandozás
A BODENI-TÓ KÖRÜL

1. NAP 

Indulás Budapestről a hajnali (04.30) órákban, utazás rövid 
pihenőkkel. Első állomásunk a gyönyörű Salzkammerguti-
tóvidéknél, Mondsee városában lesz. A városka főterén  
a hatalmas plébániatemplom nagyszerű barokk homlokzata 
és a hangulatos, színesre festett házak együttese megkapó 
látvány. Séta a festői környezetben lévő tóparton. Este  
a szállások elfoglalása a Bodeni-tó térségében.

2. NAP 

Délelőtt szomszédolás Svájcban a schaffhauseni Rajna 
vízesésnél, amely Európa legszélesebb vízesése (150 m). 
Ezután a Svájc gyöngyszemének tartott Stein am Rheinnel 
ismerkedünk. A városnézés során lehetőségünk lesz jó 
néhány hamisítatlan svájci csokoládéüzletet is felkeresni. 
Délután látogatás Mainau virágszigetére, mely ékszerként 
terül el a smaragdzöld Bodeni-tóban. Tavasztól késő őszig 
különböző mediterrán és trópusi virágnövényeket találunk, 
a pálmaház és a pillangók házának színes pompája nyújt 
felejthetetlen élményt. Visszautazás a szállásra.

3. NAP  

Délelőtt városnézés Lindau bájos óvárosában, mely 
a Bodeni-tó egy kis szigetét foglalja el. Megnézzük  
a régi városházát és a Péter templomot. A parti sétányról 
különleges látványt nyújt a világítótorony és az oroszlánok 
őrizte kikötőbejárat. Friedrichshafenben, látogatás a híres 
Zeppelin léghajómúzeumban. Barangolás Meersburgban, 
Németország egyik legfestőibb kisvárosában. Az ezer éves 
vár és az ódon favázas házak a Bodeni-tó mellett a késő 
középkorba repítik vissza a látogatókat. Szállás. 

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 04.21-06.30 
között

09.01-09.08 
között

09.08-09.29 
között

Holiday Home önellátás 64.400 Ft/fő 59.900 Ft/fő 55.900 Ft/fő

Hotel reggeli 88.800 Ft/fő 01. 01-12. 31 között

Üdülőhelyi illeték 2.600 Ft/fő

4. NAP 

A.,Utazás a Fekete-erdő mediterrán hangulatú „fővárosába”, 
Freiburgba. Dél-Németország egyik legszebb városának 
látnivalói: Münster, ezeréves dóm, városháza. Ezt követően 
a Pokol-völgyön át érkezünk a Titi-tóhoz, séta a tóparton. 
Útban hazafelé pihenő Donaueschingenben, a híres Duna-
forrásnál. Este visszautazás a szállásra. vagy 

B.,Egész napos látogatás a híres szórakoztató központban, 
az Európa Parkban. Németország legnagyobb élményparkja 
több mint 120 attrakcióval fantasztikus szórakozást ígért 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt: csokivilág, időutazás, 
lézer show, 4D-mozi, Forma 1 versenyautók, Silver Star 
hullámvasút, vízi hullámvasút, Eurosat „űrutazás”, show 
műsorok… Este visszautazás a szállásra.

5.NAP 

Mai napunkat az ausztriai Dornbirnben és környékén töltjük. 
Kabinos felvonóval a környező hegyek (1064 m) és a tó 
panorámájában gyönyörködhetünk. A hegytetőről nyílik 
a legszebb kilátás a három határos országra: Ausztriára, 
Németországra és Svájcra, valamint a közeli mintegy 
240 hegycsúcsra. A hegyi kirándulás után látogatás  
a világ legnagyobb Rolls-Royce Múzeumába, ahol mintegy  
3000 m2-en találunk kiállított modelleket és egy 
szerelőműhelyt is bemutatnak. Délután hazaindulás, 
érkezés Budapestre éjfél körül.
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza  
a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap.

Ausztria, Svájc és  
Németország rejtett kincsei



15

  adriaholiday.hu      adriaholiday@adriaholiday.hu Eng. szám: U-000412

#
B

O
D

E
N

I-
TÓ

KARINTIA
1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás, rövid 
pihenőkkel. Útközben Európa legimpozánsabb kastélyába, 
Laxenburgba utazunk. Kastélyparkja a XVIII-XIX. sz-i kertépítő 
művészet egyik legszebb példája. Szabad program. Majd 
folytatjuk barangolásunkat Graz-ban: Dóm, Mauzóleum, 
főhercegi rezindecia, Jezsuita rendház, Schlossberg. Este  
a szállások elfoglalása Karintia térségében.

2. NAP 

Reggel utazás Karintia mesebeli reneszánsz kastélyához, 
Hochosterwitz várához. Ausztria egyik legtöbbet látogatott 
álomvára egy 160 m magas sziklakúpon helyezkedik el,  
a hegyre tekeredő út 14 kapun vezet át. (Napjainkban már egy 
„lovaglift” is vezet a várudvarba.) Délután az Európai Nostra 
diplomával többször is kitüntetett tartományi székhelyre,  
a rózsák városaként is emlegetett Klagenfurt-ba látogatunk. 
Az itt található Minimundus kihagyhatatlan élmény - a világ 
leghíresebb épületeinek makettjeit nézhetjük meg 1:25 
kicsinyítésben. Ellátogatunk a félszigetre épült Mariawörthbe, 
mely már a 9. században a térség vallási központja volt. A nap 
zárásaként esti séta Karintia harmadik legnagyobb tavánál,  
az Ossiachi-tónál. 

3. NAP  

Délelőtt kirándulás kabinos felvonóval a Gerlitzen hegyre.  
Az 1500 méteres magasságból csodás panoráma tárul szemünk 
elé a gyönyörű Ossiachi és a Wörthi-tóra. Aki, megbirkózik  
a tériszonyával, odafönn a hüttékben karintiai házias ételek, alpesi 
hangulat, siklóernyősök várják. Ezt követően látogatás Landskron 
várába. Továbbutazás Villach-ba, ahol a csodálatos templomok  
és a szép óváros egy kellemes sétára hívogatnak. Szállás. 

4. NAP 

Délelőtt Ausztria leglátványosabb szurdokát, a Liechtenstein-
szurdokot tekintjük meg. A vízesés, a sötétzöld mohos sziklák, 
a sziklákon keresztül szűrődő napfény és a víz által létrejött 
szivárványok különleges hangulatot teremtenek a legendás 
hely meglátogatásakor. Délután utazás Salzburgba, ahol 
városnézés: Mozart szülőháza, Dóm, Hercegérseki Palota, 
Ferences templom, Mirabell kastély, majd szabadprogram. 
Késő délután hazaindulás, érkezés Magyarországra a késő 
esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 05.01-05.19 és
09.08-30 között

05.19-06.30 és 
08.25-09.08 

között

03.15-04.30 és
07.01-08.25 

között

Holiday home, önellátás 49.900 Ft/fő 55.900 Ft/fő -

+ 1 nap hosszabbítás 8.900 Ft/fő 10.900 Ft/fő -

Üdülőhelyi illeték 8 Euro/fő 8 Euro/fő -

Panzió **/*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdőszobás szobák)

71.900 Ft/fő 71.900 Ft/fő 71.900 Ft/fő

+ 1 nap hosszabbítás 15.900 Ft/fő 15.900 Ft/fő 15.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 8 Euro/fő 8 Euro/fő 8 Euro/fő

#
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz költséget, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza  
a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap.. 

A mediterrán  
hangulat és az alpesi 

hegycsúcsok fellegvára

Kirándulás hegyi vasúttal a Mölltal Gleccserre, hógolyózás 
2800 m magasan. A gleccser egyedülálló fekvése és 
klímája következtében nyáron is hó biztos és lenyűgöző 
látványt nyújt. Szállás.

+ 1 NAP HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉG: 

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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Svájc,
AZ ALPOK KINCSE

1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Rövid városnézés a gyönyörű hegyek között 
fekvő tiroli fővárosban, Innsbruckban: Mária Terézia utca, 
Diadalív, Aranytető, várostorony, Hofkirche, Hofburg. 
Szabadprogram. Szállás elfoglalása Tirolban, az esti órákban.

2. NAP 

Délelőtti programunk St. Gallen lesz, ahol megtekintjük 
a barokk katedrálist és a világörökséghez tartozó 
kolostorkönyvtárat. Délután látogatás Luzern óvárosában, 
a város jelképeinek, az Oroszlános emlékműnek és  
a Kapellbrückének (középkori fedett fahíd) megtekintése. 
Szállás elfoglalása Svájcban.

3. NAP  

Utazás a Rhone folyó közel 4000 méteres hegyláncokkal 
határolt völgyében. Csodálatos tájakon keresztül érkezünk 
Täsch-be. Innen fogaskerekű vasúttal jutunk el a Matterhorn 
lábainál fekvő kisvárosba, Zermattba. Ismerkedés az Alpok 
egyik legelegánsabb üdülőhelyével, majd lehetőség nyílik 
fogaskerekű vasúttal a Gornergrat sziklagerincének elérésére 
(3100 méter). Lélegzetelállító panoráma nyílik innen  
a “havasok arénájára”, a gleccserek sokaságára. Tucatnyi 
4000 méter feletti csúcs vesz körül minket, köztük az Alpok 
második legmagasabb csúcsa, a Monte Rosa (4634 m) 
és a világhírű piramis formájú hegycsúcs, a Matterhorn 
(4478 m). Rövid séta a lenyűgöző Sion városában, majd 
visszautazás a szállásra.

#
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RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
04.21-05.12
09.01-09.22 

között
05.12-06.09 

között
06.09-06.30

 között

Holiday Home önellátás 62.900 Ft/fő 66.900 Ft/fő 69.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 9 CHF/fő 9 CHF/fő 9 CHF/fő

+1 nap hosszabbítás holiday home 7.900 Ft/fő 8.900 Ft/fő 9.900 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépőjegyek  
és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

4. NAP 

Délelőtt egy kellemes séta Gruyeres középkori hangulatú 
óvárosában, majd látogatás a Nestlé csokigyárban kóstolóval 
egybekötve. Délután kirándulás a genfi tó partján lévő 
Montreuxbe, séta a tóparton, majd Svájc híres műemlékét, 
a vízre épült Chilloni kastélyt tekintjük meg kívülről. Szállás.

5. NAP 

Reggel elhagyjuk szállásunkat, hazaindulás, folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a késő esti órákban.

A., Rövid séta Lausanne-ban, ahol a Savoyai-hercegek 
és a lausanne-i püspökök uralkodtak. Ezt követően Genf 
városával folytatjuk napunkat: Jet d’Eau szökőkút, Városháza, 
a reformáció emlékműve, Szt Péter Katedrális. Végezetül 
a csodás Yvoire-ba utazunk, mely Európa legvirágosabb 
települése, utcái, házai a középkor hangulatát árasztják. 
Szállás.

B., Mai nap betekintést nyerünk a világ legnagyobb 
részecskefizikai laboratóriumába, a Cern-be. Látványos 
programok (a jövő gyorsítói, a világegyetem részecskéi,  
a Nagy Hadronütköztető) várják az idelátogatókat. Délután 
ismerkedés Genf városával: Jet d’Eau szökőkút, Városháza, 
a reformáció emlékműve, Szt Péter Katedrális. Szállás.

+ 1 NAP HOSSZABBÍTÁS CERN-LAUSANNE: 
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Svájc,
A HÓFÖDTE ALPOKTÓL 
SAVOYA-IG

1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Út közben városnézés a gyönyörű hegyek 
között fekvő tiroli fővárosban, Innsbruckban: Mária Terézia 
utca, Diadalív, Aranytető, várostorony, Hofkirche, Hofburg.  
Az esti órákban a szállások elfoglalása Ausztriában.

2. NAP 

Reggeli után tovább utazás Svájcba. Első állomásunk  
St. Gallen lesz, ahol megtekintjük a barokk katedrálist  
és a világörökséghez tartozó kolostorkönyvtárat. Délután séta  
a svájci főváros, Bern utcáin. Városnézés a világörökség részét 
képező óvárosban: Marktgasse-i piac, Szt. Vinzenskirche 
székesegyház (Münster), Zytglogge az asztronómiai órával. 
Este a szállások elfoglalása Genf környékén.

3. NAP  

Délelőtti úti célunk Chamonix - az “Alpok királynője”  
a Mont Blanc lábánál. Neve fogalom a hegyek szerelmesei 
körében. Séta lehetőség a városban, majd felvonóval jutunk 
el az Aiguille du Midi-hez, Európa legmagasabban fekvő 
kilátópontjához (3842 m), karnyújtásnyira a Mont Blanc-
tól (4807 m), ahol felejthetetlen körpanorámában lesz 
részünk. Ezt követően a csodás Yvoire-ba utazunk, mely 
Európa legvirágosabb települése, utcái, házai a középkor 
hangulatát árasztják. Napunkat pedig Genf városával zárjuk: 
Jet d’Eau szökőkút, Városháza, a reformáció emlékműve, 
Szt Péter Katedrális. Szállás.

4. NAP 

Utazás Gruyeres-be, a városka és a vár utcáin sétálva úgy 
érezzük, mintha több száz évvel visszarepültünk volna 
az időben. Lehetőségünk lesz egy sajtüzem, vagy a híres 
Cailler csokigyár meglátogatására, természetesen kóstolóval 
egybekötve. Majd Svájc híres műemlékét, a vízre épült 
Chilloni kastélyt tekintjük meg, majd séta a genfi tó partján 
lévő Montreuxben. Szállás.

5. NAP 

Reggeli után hazaindulás, folyamatos utazás, rövid pihenőkkel. 
Érkezés Magyarországra a késő esti órákban.
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RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 96.800 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 2.900 Ft/fő  
egyszeri alkalom

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a reggeli és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépőjegyek  
és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

Mai nap betekintést nyerünk a világ legnagyobb 
részecskefizikai laboratóriumába, a Cern-be. Látványos 
programok (a jövő gyorsítói, a világegyetem részecskéi, 
a Nagy Hadronütköztető) várják az idelátogatókat. 
Délután séta Lausanne-ban, ahol a Savoyai-hercegek 
és a lausanne-i püspökök uralkodtak. Szállás. 

PROGRAM DÍJA: 15.800 Ft/fő szállással együtt
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+ 1 NAP HOSSZABBÍTÁS CERN-LAUSANNE: 

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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Kárpátalja CSODÁI
1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, délután érkezés Ungvárra. Először a város 
nevezetességét, az Ungvári várat tekintjük meg melyről 
krónikájában már Anonymus is említést tesz. Később  
a Skanzent és a szabadtéri Néprajzi Múzeumot látogatjuk 
meg, mely a rendkívül gazdag Kárpátalja népi faépítészetét 
mutatja be. Szállások elfoglalása Beregszász környékén, 
vacsora.

2. NAP 

Reggeli után a Munkácsi várhoz utazunk, a vár híres védője 
Zrínyi Ilona volt. Később Munkács belvárosában időzünk. 
Délután a Vereckei szorosnál - ahol az 1896-ban a millennium 
évében állított honfoglalási emlékművet tekintjük meg. 
Útközben leereszkedünk az Árpád-vonal bunkereibe 
Felsőgerebennél! Visszafelé a szolyvai emlékparknál 
megemlékezünk az 1945 málenykij robot áldozatairól. 
Visszatérés a szállásra, vacsora.

3. NAP  

Reggeli után a Kárpátok hegyvidékére látogatunk. Először  
a Kölcsey által említett a Huszti várromot keressük fel. Délután 
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás,  
a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza 
a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. 

a Szinevéri Nemzeti Parkban a Szinevéri tavat keressük fel, 
mely Kárpátalja legmagasabban fekvő tava. Máramarosi 
havasokban barangolunk, mely számos természeti szépséget 
kínál, séta a Sipoti vízeséshez. Beregváron, a Schönnborn 
grófok kastélyának parkját tekintjük meg. Visszatérés  
a szálláshelyre az esti órákban. Vacsora. 

4. NAP 

Reggeli után a Nagyszőlősi Perényi kastély tekintjük meg, 
majd Beregszásszal ismerkedünk, Beregvidéki Múzeum, 
Bethlen – Rákóczi kastély, séta a városban, vásárlási lehetőség. 
Délután hazaindulunk, hazaérkezés a késő esti órákban.

Budapesti, miskolci, nyíregyházi, debreceni indulással. Dunántúli 
csoportjaink kérjék ajánlatunkat a kilométer többlet miatt. Figyelem! 
Az utazáshoz min. 3 hónapig érvényes útlevél szükséges, vízum nélkül. 

Tündéri SZÉKELYFÖLD
1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban. Városnézés Nagyváradon: 
Püspöki Székesegyház, Kanonok sor, Szent László szobor. 
Továbbfolytatva utunkat Bánffyhunyadon a híres kalotaszegi 
református templom megtekintése. Ismerkedés kincses 
Kolozsvárral: Szent Mihály templom, Mátyás király szülőháza, 
Mátyás király lovas szobra, református templom, Szent 
György szobor, majd a házsongárdi temetőbe látogatunk. 
Este a szállások elfoglalása Kolozsvár környékén. 

2. NAP 

Délelőtt az UNESCO világöröksége, a Székelykő lábainál 
elterülő, polgárházairól és népviseletéről híres Torockó 
településre utazunk. Látogatás a Tordai hasadékhoz később 
pedig az évszázadok óta működő a tordai sóbányához. 
Továbbfolytatva utunkat Segesvár látnivalóival ismerkedünk: 
Óváros, Óratorony, Schuller-ház. Székelyudvarhelyen 
átutazva az esti órákban érkezés Csíkrákosra, a vendégek 
elszállásolása.

3. NAP  

Délelőtt látogatás a Csíksomlyói kegytemplomhoz, ahol  
a csodatévő Mária szobrot és a “jelenések hegyét” keressük 
fel. Madéfalván útba ejtjük a Székelyvész emlékművet. 
Ezt követően kirándulás a Keleti Kárpátok lenyűgöző 
szurdokvölgyébe a Békás-szoroshoz, majd a Gyilkos-
tóhoz. Gyergyószentmiklóson a vízimalom megtekintése. 
Visszautazás a szálláshelyre. 

4. NAP 

Kirándulás Tusnádfürdőn keresztül a körös-körül fenyvesek 
koszorúzta hegyek aljában csillogó, Erdély ékszeréhez,  
a Szent Anna-tóhoz, melynek vizét a világ egyik legtisztább 
vizének tartják. Kellemes sétát teszünk a tó partján, majd 
rövid gyalogtúra során felkeressük a Büdös-barlangot. 
Utazás a ”vargák városába”, Kézdivásárhelyre, ahol  
a céh-múzeumot, Gábor Áron szobrát és a régi városházát 
tekintjük meg. Rövid séta Csíkszeredán, majd visszautazás 
a szálláshelyre. 

5. NAP

Reggel utazás Szejkefürdőre, a székely kapuk alatt séta 
Orbán Balázs síremlékéhez, majd látogatás Farkaslakán 
Tamási Áron síremlékénél. Vásárlási lehetőség a fazekas 
művészetéről világhírű Korondon. Látogatás Szovátán 
séta a sós vizű Medve-tó körül. Hazaindulás, rövid pihenő  
a Király hágónál. Érkezés a késő esti órákban Magyarországra.

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz költséget Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen környéki indulással, valamint a szállás, a félpanziós ellátás 
és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap. Dunántúli csoportjaink 
kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ egész évben

4 éj magyar családoknál félpanzióval 58.900 Ft/fő

Budapesti és környéki  
indulás felár 3.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 39.900 Ft/fő
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Dél – Erdély és a 
DUNA-DELTA

1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban Budapestről. Késő délelőtt 
Temesváron városnézés: Dóm tér, Szentháromság oszlop, 
Dóm, vastuskós ház, Hunyadi kastély. Továbbutazunk 
Herkulesfürdőre, rövid városnézés, majd este a szállások 
elfoglalása.

2. NAP 

Reggeli után utazás Orsovaba, ahol hajóra szállunk, és  
a Duna egyik gyönyörű szurdokvölgyét, a Vaskapu-szorost 
ismerjük meg, mely szoros Jókai Mórt is megihlette. Ezután 
ellátogatunk a Vaskapu Erőmű Múzeumába. Délután 
Bukarestbe indulunk. Este autóbuszos városnézés Bukarestben, 
majd szállások elfoglalása.

3. NAP 

Délelőtt rövid városnézés Bukarestben, megtekintjük a világ 
második legnagyobb, közintézményét, a román parlamentet, 
mely a ceausescu kor „remekműve”, majd barangolás  
az óvárosban. Továbbindulunk, délután érkezés Tulcsára.

4. NAP 

Reggel szárnyashajóra szállunk és másfél óra alatt 
végigszáguldunk a Duna szulinai ágán egészen a torkolatig, 
Szulináig. Napunkat itt töltjük a kis, csak vízen megközelíthető 
kikötővárosban. Megérkezés után vízi járműveinkkel izgalmas 
kirándulást teszünk a Duna hosszú útjának végső kilométerein 
egészen a Fekete-tengerig. Strandolási lehetőség a Duna 
torkolatánál a tengeri plázson. Késő délután szárnyashajónk 
visszavisz minket Tulcsára.

5. NAP 

Délelőtt elköszönünk a deltától, s a szászok fővárosába, 
Brassóba indulunk. Útközben Sinaian meglátogatjuk a pazar 
berendezésű Peles kastélyt, a román királyok gyönyörű nyári 
rezidenciáját. Városnézés Brassóban: régi városháza, Fekete 
templom, piactér. Este szállások elfoglalása Brassóban.

6. NAP 

Délelőtt a Fogarasi havasokba látogatunk, pihenő a Bilea 
tengerszemnél. Ezt követően Gyulafehérváron városnézés: 
Károly kapuk, fejedelmek lakóháza püspöki palota. Este 
szállások elfoglalása Déván.

7. NAP 

Délelőtt Déva magas várából ismerkedünk a várossal. 
Utunkat továbbfolytatjuk, s Vajdahunyadon a Hunyadiak 
gótikus várkastélyát tekintjük meg. Aradon a Szabadság 
szobornál kegyelettel adózunk a 48-as hősöknek. Délután 
hazaindulunk, folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés 
Magyarországra az esti órákban.
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Budapest és környéki indulás felára: 3.900 Ft/fő. Dunántúli 
csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ egész évben

Hotel**/*** reggeli 88.500 Ft/fő

Vacsora felár (6 vacsora) 19.800 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz költséget Budapest, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza indulással, valamint a szállás, a megadott ellátás 
és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap.

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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Hétvége 
LENGYELORSZÁGBAN

1. NAP Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel. 
Kora délután látogatás Auschwitzba vagy Auschwitz-Birkenua-ba 
a csoport választása alapján. A felkavaró élmény után békésebb, 
szebb tájakra utazunk, a világörökség részeként ismert Wieliczka 
sóbányájába. A 700 éves bánya sóból faragott képzőművészeti 
és egyéb alkotásaiban gyönyörködhetünk. Este a szállások 
elfoglalása Krakkóban.

2. NAP Ismerkedés az egykori királyi koronázó város, Krakkó 
látnivalóival. Megtekintjük a híres Ryneket, Posztócsarnokot, Mária 
templomot, majd a királyi várban a Wawelban folytatjuk sétánkat. 
A séta során megismerhetjük a katedrálist és képzőművészeti 
kincseit, valamint a kincstár ereklyéit és a királyi lakosztály gazdagon 
berendezett szobáit. Délután a Jaggello Egyetemet tekintjük meg, 
majd szabadprogram. Este visszautazunk a szállásunkra. 

3. NAP Lengyelország legkedveltebb hegyi üdülőközpontjába, a 
szépséges Zakopaneba utazunk. Séta a górál stílusú házak között, 
kirándulás fogaskerekűvel a Gubalowka hegyre, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílik a városra. Szabadprogram, vásárlási lehetőség: sajtpiac, 
sétáló utca. Hazaérkezés a késő esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a reggeli 
és az idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza a belépőjegyek árát és 
az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap.

Felvidéki 
BARANGOLÁS

1.NAP Indulás a kora reggeli órákban. Rövid séta Rozsnyó óvárosában, 
majd utazás Betlérre az Andrássy kastélyhoz. Látogatás a pazar 
berendezésű kastélyban és csodás parkjában, ahol számos szökőkút, 
szobor, mesterséges tó és több apró romantikus épület található. 
Ellátogatunk az Ochtinská-i aragonitbarlangba, mely szó szerint egy 
világkülönlegesség. Jelentőségének és egyedi díszítésének köszönhetően 
az UNESCO Világ Kulturális és Természeti Örökségeinek a listájára is 
felkerült. Jún., júl. és aug.-i csoportjainkkal az aragonitbarlang helyett  
a Dobsina-i jégbarlanghoz látogatunk, közel egy órát töltünk a földalatti 
csodavilágban. Szállás elfoglalása Poprád környékén. 

2.NAP Meglátogatjuk Ótátrafüredet, ahol siklóra ülve csodálhatjuk  
a vadregényes tájat. Ezt követően utazás a Tar-pataki vízeséshez, 
mely a Magas-Tátra leghíresebb látványosságai közé tartozik. A több 
lépcsőből álló vízesés zuhogó vízfüggönyét számos kilátópontról és 
a víz fölött átívelő fahidakról is megcsodálhatjuk. Séta a Csorba-tó 
partján, majd visszautazás a szálláshelyre.

3.NAP Két ősi felvidéki városunkat látogatjuk meg: Késmárkot, ahol 
az Evangélikus Fatemplomot és a Thököly várat tekintjük meg, majd 
felkeressük Lőcsét, melyről méltán állítják, hogy a legnemesebb 
ékkő a Szepesség koronáján. Legfontosabb látnivalók a Városháza, 
a Szégyenketrec, és a Szent Jakab templom. Felkeressük Európa 
legnagyobb erődítményrendszerét és várát Szepesváralján, mely egyben 
nemzeti kulturális emlék és UNESCO világörökség. Útban hazafelé 
városnézés Kassán: Szt. Erzsébet Székesegyház, Rákóczi fejedelem 
sírja, főtér a zenélő szökőkúttal. Hazaérkezés a késő esti órákban.

Tutajozás a festői szépségű Dunajec völgyében. Látogatás a hallgatási 
fogadalmat tett barátok híres Vörös Kolostorában. Igény esetén  
az ezeréves határt őrző Nedec várába látogatunk. Az egykori gótikus- 
reneszánsz lovagvár megtekintése után rövid séta a hangulatos 
városkában. Visszautazás a szállásra. 

Dunántúli és Dél-Alföldi csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
Hétvége 
Lengyel-

országban

Felvidéki 
barangolás

Hotel* reggeli, 2+2 és 2+3 
ágyas egységek
(két szobához tartozik egy 
fürdőszoba)

31.400 Ft/fő -

Hotel *** reggeli
2-3 ágyas fürdőszobás 
szobák

35.900 Ft/fő 32.900 Ft/fő

Hotel 2-3-4 ágyas szobákban 
reggeli
(diák csoport számára)

- 29.900.Ft/fő

Vacsora felár (igény szerint) 2.900 Ft/fő 
/alkalom

2.900 Ft/fő 
/alkalom

+ 1 nap hosszabbítás 10.900 Ft/fő 9.900 Ft/fő

+1 NAP HOSSZABBÍTÁS:
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Száztornyú 
PRÁGA

1.NAP Indulás a kora reggeli órákban. Látogatás Lednice 
romantikus kastélyába, mely az Unesco világörökségének része. 
Séta a Lichtenstein hercegek egykori pazar palotáját övező 
gyönyörű angolparkban. Délután érkezés Prágába. Ismerkedés az 
Óvárossal: Vencel-tér, Károly Egyetem, Tyl Színház, Lőportorony. 
Séta a hangulatos óváros középkori utcáin sörözési lehetőséggel. 
Az esti órákban a szállás elfoglalása Prága környékén.

2.NAP Délelőtt megtekintjük a Strahovi kolostor könyvtárát, Loreto 
búcsújárótemplomát. Majd a prágai várnegyedbe látogatunk: 
Királyi palota, Szent Vitus katedrális, Szent György bazilika, Arany 
művesek utcája, Károly híd. Délután szabadprogram, fakultatív 
sétahajókázás a Moldva-folyón. Esti fakultatív program: vacsora  
a híres U Fleku sörözőbe, ahol még ma is, helyben, 500 éves recept 
alapján főzik a kiváló barna sört. Este a szállások elfoglalása.

3.NAP Délelőtt ismerkedés a zsidó városrésszel, majd az Orloj 
nevezetes órajátéka, Városháza következik. Szabadprogram. 
Délután búcsú a „száztornyú várostól”, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. A késő esti órákban hazaérkezés.
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés,  
a szállás, a reggeli és az idegenvezetés költségét. 
Nem tartalmazza a belépőjegyek, a fakultatív program  
és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ egész évben

Hotel*** 2-3 ágyas szobák 37.900.-Ft/fő 

Hotel** 2+2 és 2+3 ágyas 
egységekben (két szobához tartozik 
egy fürdőszoba)

33.900.-Ft/fő 

Vacsora igényelhető 2.700.-Ft/fő/alkalom

Cseh kastélyok 
BÉCSI KITÉRŐVEL

1. NAP Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Látogatás Lednice romantikus kastélyába, mely az 
Unesco világörökségének része. Séta a Lichtenstein hercegek egykori 
pazar palotáját övező gyönyörű angolparkban, majd napunkat Telc 
városával zárjuk. Óvárosa a cseh reneszánsz ékszere. Telc csodáját 
egyetlen tér, az ezt körbeölelő lábas házak, három templomtorony, 
a várkastély és a mindezt körbefonó halastavak és ligetek egyvelege 
alkotja. Sokat mondó számadat, hogy míg a település lakossága 
mindössze 6000 fő, addig évente közel negyedmillió turista keresi 
fel a várost, amely 1992 óta az UNESCO világörökségének a része. 
Szállás elfoglalása Ceske Budejovice környékén. 

2. NAP Délelőtt a windsori kastély mintájára épített Hluboka 
meseszerű, romantikus kastélyával ismerkedünk. Pazar díszítése, 
gyönyörűen berendezett szobái, fegyverei és csodás angol parkja 
látogatók ezreit vonzza évről évre. Innen egy festői szépségű 
falucskába, a világörökséghez tartozó, Holašoviceba utazunk.  
A nap zárásaként látogatást teszünk Prachaticében, ahol az Arany-
hágó valamennyi útja találkozott, így az ország legnagyobb só 
raktára volt hosszú ideig. Séta a városkában, az itteni gimnáziumban 
koptatta a padot Husz János, a gótikus templom pedig több 
műkincset őriz. Szállás.

3. NAP Mai nap „a Moldva parti ékszerdoboz”- Cesky Krumlov 
látnivalóival ismerkedünk. A város Csehország történelmi és kulturális 
gyöngyszeme, óvárosa az Unesco világörökségének része. Zegzugos, 
szűk utcák, mindenhol macskakő, apró kis üzletek vicces cégérekkel, 
ahol órákon át sétálhatunk vagy épp kávézhatunk, sörözhetünk 
valamely folyóparti kiskocsmában. Csodás a kastélya, gyönyörű 

rokokó szökőkutas kerttel és barokk színházzal, amiből  
az egész világon csupán néhány létezik. Szabad program. 
Ezt követően az egyik legismertebb és leghíresebb városban 
České Budĕjoviceben megkóstolhatjuk az innen származó 
leghíresebb sört, a Budweisert, miközben gyönyörködhetünk 
a fő tér árkádos, középkori eredetű házaiban. (Fakultatív 
program lehetőség: látogatás a budweiser sörgyárban). Szállás.

4. NAP Délelőtt városnézés a császári városban, Bécsben: 
Operaház, Természettudományi Múzeum, Parlament, Városháza, 
Hofburg, Graben, Szent István dóm. Szabad program. Délután 
hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés 
Magyarországra az esti órákban. 

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, 
a reggeli és az idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza  
a belépőjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját. 
BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ egész évben

Hotel*** 53.900.-Ft/fő

Egész napos könnyed túrázás a Cseh Svájc nevet viselő 
Nemzeti Parkban. Látványos gyalogtúrát tehetünk a csodálatos 
Kamenica völgyében. Varázslatos formagazdagságú sziklafalak, 
páfrányok, trópusi hangulat, mohák, fenyők, sziklalabirintusok 
teszik egyedivé a túrát. A felduzzasztott patakokon keresztül 
csónakokkal juthatunk el az Edmund szurdokhoz. Mindenképpen 
felejthetetlen élmény. Útban szállásunk felé rövid séta 
Decin történelmi belvárosában, szabadprogram. Szállás.  
A program díja: 10.900 Ft/fő

+1 NAP HOSSZABBÍTÁS

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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Isztria és a 
PLITVICEI – TAVAK CSODÁI

1 NAP

Indulás a kora reggeli órákban. Útba ejtjük a Trakoscan-i 
várkastélyt, mely pont úgy fest, mint egy mesebeli vár: magas 
falak, kastélytorony, felvonóhíd, s mindezek lábánál egy kis tó is 
található. Érkezés a dél körüli órákban Horvátország fővárosába, 
Zágrábba. Városnézés: Főtér, Katedrális, Nemzeti Színház, Óváros. 
Este a szállások elfoglalása Kraljevica környékén.

2. NAP

Egész napos szabadprogram, vagy fakultatív kirándulási lehetőség 
- látogatás az isztriai félsziget nevezetes településeire: Pulaban 
felkeressük a római Colosseum testvérét - az Amfiteátrumot, 
Sergius diadalívét és a Velencei erődöt, majd a legszebb történelmi 
város, Rovinj emlékeivel ismerkedünk. Délután kirándulás  
a smaragdzöld vizű Limski-fjordhoz, mely valaha kalózok 
búvóhelye volt, manapság kirándulóhajók keresik fel vadregényes 
partjait, mely Horvátország egyik legcsodálatosabb természeti 
kincse. Fakultatív kirándulás ára: 5.900 Ft/fő (min. 25 fő esetén)

3. NAP 

Egész napos szabadprogram, vagy fakultatív kirándulási 
lehetőség a Krk szigetre: utunk első állomás Baska, mely a sziget 
legszebb városa, ahol ősi műemlékben gyönyörködhetünk: régi 
házakban, kolostorromban, és a Szt. Iván templomban. Ezután 
Krk városa következik, megőrizte középkori jellegét, nem is 
találunk itt 100 évesnél fiatalabb épületet. Az óvárost 15. századi 
városfalak veszik körül, szűk utcáiban, és sikátoraiban élvezhetjük  
a hamisíthatatlan középkori érzést. Fakultatív kirándulás ára: 
3.900 Ft/fő (min. 25 fő esetén)

4. NAP

Reggeli után indulunk a Plitvicei-tavak Nemzeti Parkba.  
A Plitvicei-tórendszer Európa egyik legszebb természeti 
csodája - kristálytiszta vizű tavak, vízesések, zúgók, források, 
erdők káprázatos együttese. Barangolás a Világörökség részét 
képező nemzeti parkban. A gyalogösvényen kívül kisvonattal és 
kishajóval is körbejárható a tórendszer. A nemzeti parkban tett 
látogatás után hazaindulás. Hazaérkezés a késő esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív 
program, a belépőjegyek, üdülőhelyi illeték és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/éj

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
03.15-04.20 és

10.06-11.30 
között

04.21-05.31 és 
09.08-10.06 

között

06.01-06.30 és
08.25-09.08 

között
07.01-08.25

4 fős apartman önellátással - 41.900 Ft/fő 46.900 Ft/fő -

Hotel**/*** félpanzióval 54.900 Ft/fő 54.900 Ft/fő 61.900 Ft/fő 68.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 1.900 Ft/fő 1.900 Ft/fő 1.900 Ft/fő 1.900 Ft/fő

TOP Ajánlat! – 8 nap/7 éj nyaralás az Isztrián 49.900 Ft/fő-től | részletek: www.adriaholiday.hu
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GYÖNGYSZEMEI

1. NAP 

Indulás a hajnali órákban. Útközben látogatás Horvátország 
fővárosában, Zágrábban: Főtér, Katedrális, Nemzeti Színház, 
Óváros. Este a szállás elfoglalása Sibenik vagy Trogir 
térségében. 

2. NAP 

Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

3. NAP  

Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív 
kirándulás a Makarskai riviéra legszebb tengerparti szakaszán. 
Felfedezzük Makarska, Baska Voda és Omis hangulatos 
városait. Kirándulás ára: 25 euro/fő (min. 25 fő esetén)

4. NAP 

Kirándulás Splitbe, mely a Világörökség része. Sétánk 
során barangolunk a középkori házak közötti sikátorokban,  
és megtekintjük a Diocletianus-palotát, valamint a főtér 
velencei mintára épült palotáit. Innen utunk Trogirba vezet, 
mely a mediterrán vidék egyik kedvenc úti célja. Városnézés, 
szabadprogram, majd visszautazás a szállásra.

5. NAP 

Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív 
kirándulás az „Adria királynője”-ként ismert Dubrovnikba, 
a dalmát tengerpart legszebb városába: Pile kapu, Mincena 
torony, Szt. Balázs templom, Orlando-oszlop, Onofrio 
kút, Szűz Mária katedrális. Kirándulás ára: 40 euro/fő  
(min. 25 fő esetén)

#
H
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R
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Á
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R
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Á
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RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
05.12-05.19
09.15-09.22
09.23-09.30

06.02-06.09
09.08-09.15 06.09-06.16 10. 01-10. 08

Holiday home önellátás: 56.900 Ft/fő 69.900 Ft/fő 74.500 Ft/fő 56.900 Ft/fő

Hotel*** félpanzió: 94.900 Ft/fő 104.900 Ft/fő 104.900 Ft/fő 85.400 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték: 3.400 Ft/fő 3.400 Ft/fő 3.400 Ft/fő 3.400 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, szállást, megadott ellátást és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív 
kirándulások díját, a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

6. NAP 

Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív 
kirándulás Bosznia egzotikus világába: Mostarban 
megtekintjük a város ősi belvárosát, és a romjaiból 
felépített 500 éves Öreg-hidat, mely a Világörökség része. 
Az út mentén található Pocitelj hangulatos városa, mely 
kedvelt kirándulóhely. Citadelláját Mátyás király építtette, 
alatta egy szent dzsámi, minaret, török fürdő látványa 
fogad. Lehetőség van ellátogatni a híres zarándokhelyre, 
Medjugorjébe is. Romantikus hágók mentén érkezünk 
vissza szálláshelyünkre. Kirándulás ára: 20 euro/fő. 
(min. 25 fő esetén)

7. NAP 

Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív 
kirándulás Dalmácia kihagyhatatlan látnivalójához,  
a Krka Nemzeti Parkba, mely gyönyörű látványt nyújtó 
zuhatagjairól híres. Könnyed túra a Krka vízesésrendszer 
körül, ahol mintegy 100 m széles víztömeg 5 teraszról,  
17 lépcsőn keresztül zuhan alá. Ezt követően látogatás egy 
elbűvölő tengerparti városba Sibenikbe. Séta a hegyoldalba 
épült girbe-gurba utcákon, ódon házak és meghökkentő 
toronyórák között. Kirándulás ára: 15 euro/fő + belépő  
a Nemzeti Parkba. (min. 25 fő esetén)

Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton.

8. NAP 

A szállások elhagyása után kirándulás Zadarba. A várost 
a dalmát partvidék egyik legszebb településeként 
tartják számon. Séta a mediterrán hangulatú óvárosban, 
szabadprogram. Délután hazaindulás, érkezés a kiindulási 
helyre késő este.

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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1. NAP 

Indulás az kora reggeli órákban, folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel, késő este tranzitszállások elfoglalása 
Metz környékén.

2. NAP 

Délelőtt rövid városnézés Luxemburg városában, 
mely egy mesekönyvbe illő szépség: Nagyhercegi 
Palota, Notre Dame, EU negyed megtekintése. 
Továbbutazás Amszterdam kikötőjébe. Este indulás 
Newcastle partjai felé! Komphajóra szállunk, éjszaka 
a komphajón.

3. NAP 

Reggel Newcastle-ből indulunk Skócia felé! 
Kirándulás Jedburghba, ahol az I. Dávid király által 
alapított apátságot látogatjuk meg. Majd a Melrose 
városka melletti Abbotsford kastélyhoz indulunk. A 
kastély festői szépségű kertjének és belső termeinek 
megtekintése. Itt töltötte életének utolsó éveit  
a világhírű skót író, Sir Walter Scott. A határvidéken 
tett kirándulást Floors Castle meglátogatásával zárjuk, 
mely a legnagyobb máig lakott kastély Skóciában. 
Este szállások elfoglalása a skót tengerparton, 
Eyemouth környékén.

4. NAP 

Kirándulás a Loch Ness tóhoz. Útközben a csodálatos 
Blair Castle megtekintése, ahol még az earl-ök ma 
is élnek. Invernessen áthaladva érkezés a legendás 
Loch Nessi szörny otthonába, a szörny történetét 
bemutató múzeum megtekintése és séta a tóparti 
Urquhart Castle kilátóhoz. Visszafelé a Trossachs 
tájvédelmi körzeten át vezet az út.

5. NAP 

Egész napos program a skót fővárosban, Edinburghban: 
Edinburgh Castle, Camera Obscura, Royal Mile,  
St Giles Cathedral, Parlaiment House, Museum Of 
Childhood, John Knox’s House, Canongate, Holyrood 
Palace, Princess Str., Scott Monument, Waverley 
Shopping Center…

Rejtélyes  
SKÓCIA 
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Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a komp díj (retúr Amszterdam – Newcastle között), idegenvezetés, 
szállás (4 éj holiday home, 2 éj komphajó 4 fős kabinjaiban, 2 éj Premier Classe Franciaország) költségeit.  
Nem tartalmazza a belépőjegyek, valamint az utasbiztosítás költségét. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

RÉSZVÉTELI DÍJ 04.28-05.06 05.19-27 06.09-17 09.08-16

Részvételi díj 139.900 Ft/fő 139.900 Ft/fő 139.900 Ft/fő 139.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 2.900 Ft/fő 2.900 Ft/fő 2.900 Ft/fő 2.900 Ft/fő

6. NAP 

Délelőtt látogatás Stirling-be. Útközben a Blackness 
Castle, vagy a Linlithgow Palace, Bannochburn 
(Robert Bruce csatahelye), majd a Stirling Castle és  
a Wallace Monument megtekintése, később látogatás 
egy Whiskey Distillery-be. Este szabadprogram, 
vásárlási lehetőség Edinburghban.

7. NAP 

Reggel elköszönünk Skóciától. Délelőtt látogatás  
a Harry Potterből ismert Alnwick kastélyban. Délután 
Newcastle városában. Este indulunk Amszterdam 
felé, éjszaka a komphajón!

8. NAP 

Reggel érkezés Amszterdamba. Városnézés: Királyi 
Palota, Sirámok tornya, Virágpiac. Ismerkedés  
az óvárossal, gyémántcsiszoló, Dam. Délután 
elköszönünk Amszterdamtól, s Metz felé indulunk. 
Késő este szállások elfoglalása Metz környékén.

9. NAP 

Reggeli hazaindulunk, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel, érkezés Magyarországra az esti órákban. 

http://adriaholiday.hu
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Vidéki csodák
ANGLIÁBAN

1. NAP 

Indulás a hajnali órákban (kb: 3:00), folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel, este tranzitszállások elfoglalása Metz 
környékén.

2. NAP

Reggel továbbutazás Calais felé. Kora délután átkelés 
a La Manche csatornán, majd látogatás Anglia egyik 
legszebb kisvárosába, Canterbury-be, ahol a katedrális 
és a hangulatos utcák mesélnek a történelemről! Este 
szállások elfoglalása Sheppey - szigetén.

3. NAP 

Kirándulás Brighton-ba, mely a Brit-szigetek legkedveltebb 
tengerparti fürdőhelye, ellátogatunk az egykori királyi 
rezidenciához, a Royal Pavilion-hoz, szabadprogram. 
Délután egy páratlan természeti csodát, a Seven Sisters 
sziklavonulatot keressük fel, és a sziklaszirtet őrző Belle 
Tout világítótornyot. A nap zárásaként Rye kisvárosába 
látogatunk, melynek minden utcája különleges szépség!

4. NAP 

Látogatás Cotswolds elragadó vidékére, melynek 
különlegességét a dimbes-dombos mesebeli táj 
aprócska falvai adják. A jellegzetes helyi kőből épült öreg 

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 04. 01-07 06. 24-30 09. 23-29

Holiday home önellátás 101.900 Ft/fő 101.900 Ft/fő 96.900 Ft/fő

04. 01-07 08. 15-21 10. 18-24

Hotel reggelivel 182.900 Ft/fő 182.900 Ft/fő 182.900 Ft/fő

házak, hangulatos falusi kocsmák, sétautak kínálnak 
kikapcsolódási lehetőséget. Elsőként Burford városkáját 
keressük fel, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a vidékre, 
majd Bibury városkájába látogatunk. Délután Oxford-ot, 
Anglia legrégibb egyetemvárosát keressük fel. 

5. NAP 

Délelőtt London szívében: London Eye, Big Ben, Parlament, 
Westminster Apátság – a brit királyok és királynők 
koronázó temploma, St James Park, Buckingham Palota, 
Downing Street 10, Whitehall, Trafalgar Tér, Nelson’s 
Coloumn. Látogatás Windsorba, mely csaknem kilenc 
évszázada szolgál az angol királyok lakhelyéül, séta  
a hangulatos városkában.

6. NAP 

Fél napos városnézés Londonban: Délelőtt a hírhedt 
Tower of London felfedezése és a Koronázási Ékszerek 
megtekintése, majd séta London egyik jelképévé vált 
Tower Bridge-en. Kora délután átkelés a kontinensre, 
késő este tranzitszállások elfoglalása Metz környékén. 

7. NAP 

Kora reggel hazaindulunk, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Hazaérkezés a késő esti órákban.

#
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás, a csatorna átkelés és idegenvezetés költségét.  
Nem tartalmazza a belépőjegyek, valamint az ajánlott utasbiztosítás költségét. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..
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London
REPÜLŐVEL

1. NAP 

Találkozás a repülőtéren, úti okmányok ellenőrzése 
után csomagfeladás és becsekkolás. Indulás a londoni 
járattal. Érkezés a repterére, a délutáni órákban majd 
lehetőségünk adódik Madame Tussaud panoptikumának 
megtekintésére, onnan egyenesen a szállásokra megyünk.

2. NAP 

Londoni városnézés: London Eye, Big Ben, Parlament, 
Westminster Apátság – a brit királyok és királynők koronázó 
temploma, St James Park, Buckingham Palota, Whitehall, 
Downing Street 10, Trafalgar Tér, Nelson’s Coloumn.

3. NAP 

Londoni városnézés folytatása: Délelőtt az Oxford Street 
forgatagában vásárolhatunk a több száz fantasztikus 
boltban London leghíresebb bevásárló utcájában. Délután 
a British Múzeum gyűjteményében gyönyörködhetünk.

4. NAP 

Greenwichbe metrózunk – a keleti és nyugati félteke 
találkozási helyére, itt a Royal Observatoryt tekintjük 
meg, valamint a Tengerészeti Múzeumot. A Temzén 
sétahajózva érkezünk Londonba, HMS Belfast csatahajó 
melletti kikötőbe, majd a hírhedt Tower of London 
felfedezése következik ahol a Koronázási Ékszereket is 
megtekinthetjük, majd séta London egyik jelképévé vált 
Tower Bridge-en. 

5. NAP 

Délelőtt elköszönünk Londontól – szabadprogram, 
majd indulás a repülőtérre Lutonba. Esti járattal indulás 
Budapestre, érkezés a késő esti órákban.

#
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Részvételi díj tartalmazza a szállás, a fent említett ellátás, illetve az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a repülőjegy és  
a poggyász árát (kb. 20.000 Ft– 75.000 Ft között – foglalás időpontjától függően), a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját, valamint a londoni 
tömegközlekedés díját sem. Travel Card Londonban: ~12,3 GBP/fő/nap. Ajánlatunk 15 fizető fő esetén érvényes. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 04. 01-07 06. 24-30 09. 23-29

Londoni kertvárosi családoknál, teljes ellátással 61.900 Ft/fő 61.900 Ft/fő 61.900 Ft/fő

04. 01-07 08. 15-21 10. 18-24

Hotel*** reggelivel 96.900 Ft/fő 96.900 Ft/fő 96.900 Ft/fő

További kötelezően fizetendő díjak mindkét szállás típusnál

Reptéri illeték 32.900 Ft/fő

Transzfer 9.900 Ft/fő

http://adriaholiday.hu
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Párizs – Versailles 
DISNEYLAND

1. NAP Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás Ausztrián, 
Németországon át, rövid pihenőkkel. Este tranzitszállások 
elfoglalása Metz környékén.

2. NAP Délelőtt látogatás Reims-be, a francia királyok 
koronázó városába, ahol a Katedrálist tekintjük meg. 
Továbbutazás Párizsba, ahol a bizánci stílusban épült Sacre 
Coeur bazilikát tekintjük meg, később séta a festők és 
művészek otthonában a Montmarte-on, majd ellátogatunk 
a híres mulatóhoz, a Moulin Rouge-hoz. Este szállások 
elfoglalása Pommeuse környékén.

3. NAP  Egész napos gyalogos városnézés Párizsban: Cité 
sziget, Notre Dame, St Chapelle, Pont Neuf híd, Conciergerie, 
majd a Sorbonne Egyetem mellett elhaladva a Luxembourg 
kert megtekintése. Ezt követően a világ legismertebb 
múzeumában, a Louvreban teszünk látogatást. 

4. NAP Délelőtt a Versailles-i kastélyban és csodaszép 
parkjában gyönyörködhetünk. Délután az Eiffel torony 
megmászásával folytatjuk a napot Párizsban, majd  
az Invalidusok dómjába látogatunk, ahol Napóleon sírját 
találjuk. Látogatás a musée d’Orsay-ba, séta a gyönyörű 
Tuileriák kertjében.

5. NAP Egész napos kirándulás Eurodisneylandbe vagy 
fakultatív kirándulás a Loire völgyébe ahol a vidék két 
legszebb kastélyát tekintjük meg: Amboise reneszánsz 
kastélya és a Leonardo da Vinci udvarház, valamint  
a Chambord palotát. Kirándulás ára: 35 euro/fő  
(min. 25 fő esetén). 

6. NAP Délelőtt a párizsi városnézés folytatása: Concorde 
tér, Champs-Élysées, Diadalív, Petit Palais, Grand Palais, 
Opera, Fragonard parfüm múzeum megtekintése, vásárlási 
lehetőség a híres Lafayette áruházban. Szabadprogram 
vagy sétahajózás a Szajnán. Este hazaindulás, folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel, éjszaka az autóbuszon. 

Ajánlott tranzitszállás Metz környékén 6.900 Ft/fő.

7. NAP Hazaérkezés a kora esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza  
a belépőjegyek, az üdülőhelyi illeték, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 04.01 - 04.30 között
05.12 - 19,

05.26 - 06.02 és
09.01 - 10.30 között

06.02 - 06.30 között

Holiday home önellátás 69.900 Ft/fő 74.800 Ft/fő 79.800 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 3.400 Ft/fő 3.400 Ft/fő 3.400 Ft/fő

Fakultatív kirándulás Loire völgye 35 Euro/fő 35 Euro/fő 35 Euro/fő

Hotel** reggeli 6 nap/5 éj 
kérje ajánlatunkat!

109.900 Ft/fő - egész évben



29

  adriaholiday.hu      adriaholiday@adriaholiday.hu Eng. szám: U-000412

#
FR

A
N

C
IA

O
R

SZ
Á

G

Loire – völgyi
KASTÉLYOK

1. NAP 

Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel, 
késő este a tranzitszállások elfoglalása Metz környékén.

2. NAP 

Délelőtt ismerkedés Franciaország egyik műemlékekben 
bővelkedő városában, Troyes-ban. Séta a teljes pompájukban 
megmaradt középkori épületek között. Délután Jeanne 
d’Arc városába, Orleánsba utazunk. Itt városnézés keretében 
megtekintjük Jeanne d’Arc házat, a Martroit teret, mely  
a város szíve, és a Sainte Croix katedrálist. Este a szállások 
elfoglalása Blois környékén.

3. NAP  

Délelőtt az egyik leghíresebb Loire-völgyi kastélyhoz 
látogatunk, Chambordba. Ez a kastély a legnagyobb és a 
leglenyűgözőbb kastély a francia reneszánsz korából. Leonardo 
da Vinci építészeti újítása a dupla csigalépcső, is itt található! 
Kihagyhatatlan látnivaló I. Ferenc és XIV. Lajos lakosztályai, 
a második emeleti díszes boltozat, az erkélyek... Délután 
Blois kastélyát tekintjük meg, mely építészeti gazdagsága 
hűen ábrázolja a Loire-völgyi kastélyok sokszínűségét.  
Az udvarát a lenyűgöző I. Ferenc lépcső uralja. Hét francia 
király és tíz királynő rezidenciája volt Blois kastélya, mely 
bútorozott termeivel és korhű dekorációival elrepíti  
a látogatót a reneszánsz kor világába. Szállás.

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, reggeli, és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépőjegyek  
és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap

4. NAP 

Délelőtt Chenonceaux-t a hölgyek kastélyát tekintjük meg, 
hiszen hat híres nő hatott történetére és építészetére. 
Délután fakultatív sétahajózási lehetőség a Loire-on  
15 Euró/fő áron. Később városnézés Tours festői városában,  
a gótikus katedrális megtekintése. Este visszautazás  
a szállásra.

5. NAP 

Délelőtt Amboise kastélyát látogatjuk meg, mely kivételes 
gótikus és reneszánsz bútorgyűjteménnyel büszkélkedik. 
A kastély kápolnájában nyugszik Leonardo da Vinci.  
A királyi lakhelyek megtekintése után a látogatás a gyönyörű 
kertben folytatódik, melyet a Loire folyó ural. Délután  
a Loire völgyének egyik legszebb kastélyát, az Ussé-e kastélyt 
keressük fel, mely megihlette a nagy francia mesemondót, 
Charles Perrault-t is, és megírta a Csipkerózsikát. Este 
borkóstolási lehetőség Blois környékén.

6. NAP 

Reggel indulás Párizsba, gyalogos városnézés: Diadalív, 
Champs Élysées, Place de la Concorde, Tuileriák kertje, Notre 
Dame, a Louvre épülete, Eiffel-torony. Este a tranzitszállás 
elfoglalása Metz környékén.

7. NAP 

Reggel hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. 
Hazaérkezés az esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 05.20-26 06.09-15 09.01-08

Holiday home önellátás 84.900 Ft/fő 84.900 Ft/fő 84.900 Ft/fő

Hotel ** reggeli 116.900 Ft/fő egész évben 

Üdülőhelyi illeték. mindkét szállástípusnál 3.400 Ft/fő
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Barangolás a
FRANCIA RIVIÉRÁN

1. NAP 

Indulás a késő esti órákban. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Éjszaka az autóbuszon, vagy ajánlott tranzitszállás 
Olaszországban: 9.900 Ft/fő.

2. NAP 

Kora délután városnézés a Cote d’Azur legnépszerűbb 
üdülőhelyén, Nizza-ban. Városnéző séta: Angol sétány, 
óváros, Bellada torony, virágpiac, Massena tér. Este szállások 
elfoglalása Frejus környékén.

3. NAP  

Látogatás St. Tropez-ba, a világhírű üdülővárosba, mely 
elegáns jachtkikötőjéről is híres. Ezt követően Grimaud 
középkori várfalai között tehetünk egy felejthetetlen sétát. A 
városka panorámája minden látogatóját rabul ejti. Délután 
szabadprogram, pihenés a tengerparton.

4. NAP 

Délelőtt a film fővárosába, Cannes-ba vezet utunk, séta 
az óvárosban és a hírességek utcáján. Hajókirándulás a 
gyönyörű St. Margarite szigetére, ahol egy erőd található 
a vasálarcos egykori cellájával. (Hajójegy a helyszínen 
fizetendő.) Délután a festők és művészek paradicsomaként 
ismert Saint Paul de Vence-t keressük fel. 

A hegyoldalban fekvő erődített városka kanyargós kis utcái 

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépőjegyek, a hajójegy, 
a fakultatív kirándulás és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

és ódon házai középkori hangulatot árasztanak. Pompás 
kilátás nyílik a ciprusfák uralta tájra és a pálmafákkal tarkított 
és úszómedencékkel felszerelt, vöröstetős villákra.

5. NAP 

Délelőtt kirándulás Grasse-ba. A festői kisváros több mint 
300 éve a parfümgyártásból él. Látogatás a Fragonard 
parfümgyárban. Délután szabadprogram, pihenés a 
tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetőség Grand 
Canyon du Verdonba. A 700 m mély festői szurdokvölgy 
Európa legnagyobb kanyonja, ahol a viaduktokkal és 
alagutakkal tarkított utakon végighaladva lélegzetelállító 
természeti szépségekben gyönyörködhetünk. (kirándulás 
díja: 30 Euro/fő, min. létszám 25 fő)

6. NAP 

Délelőtt Monacoba, a kaszinók világába utazunk. Városnézés 
Monte Carloban: Hercegi palota, Casino. Óceonográfiai 
múzeum, Grace Kelly sírja. Délután szabadprogram a 
tengerparton. Az esti órákban hazaindulás, folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel.

7. NAP 

Hazaérkezés kora este.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 04.01-06.30 és 09.01-30 
között

Holiday home önellátás 69.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 3.900 Ft/fő

Tranzitszállás (igény szerint) 9.900 Ft/fő

TOP AJÁNLAT! Hosszabbítsa meg nyaralását + 3 éjjel mindössze 9.900 Ft/fő-ért! 
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Elzász MESÉI 
1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban Budapestről, folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel. Este szállások elfoglalása Strasbourg 
környékén.

2. NAP 

Délelőtt utazás Franciaország legelbűvölőbb városába, 
Colmarba, mely macskaköves utcákkal, favázas színes 
házakkal, muskátlis erkélyekkel várja látogatóit. Városnéző 
séta során felkeressük a kereskedők girbe-gurba utcáit, 
bepillantunk az óvárosba: Szent Martin székesegyház, 
Maison Pfister, Maison de Tetes; majd a Petite Venise-t, azaz 
a Kis Velence-t tekintjük meg, mely a város igazi ékköve. 
Délután látogatás az elzászi borvidék egyik mesébe illő 
városkájába: Eguisheim-ba, séta a Rue du Remparts bájos 
keskeny utcácskáján, a reneszánsz szökőkutak megtekintése. 
Visszaúton a szállás felé megcsodáljuk a kivilágított Colmart.

3. NAP  

Délelőtt Strasbourgban ismerkedés a történelmi belvárossal, 
mely az UNESCO Világörökség része, séta a Petite France 
negyed favázas házai között, majd a hatalmas gótikus 
katedrális és a XIII. századi fából készült fedett gyaloghidak 
megtekintése. Délután mesés elzászi falvakba látogatunk! 
Először Riquewihr városát keressük fel, itt klasszikus középkori 
kő- és faházak, faragott ablakok, gyönyörű virágos utcák, 
boltíves udvarok között sétálhatunk. Fő utcáján a legfőbb 
látnivaló a „Felhőkarcoló” – egy ötemeletes ház, mely egyike 
Elzász legmagasabb épületeinek. Később Ribeauvillébe 
utazunk, ahol városnéző kisvonattal járjuk be a települést és 
a szomszédos Hunawihr-t is. Útközben bepillantást nyerünk 
a közeli szőlőültetvények életébe, gyönyörködhetünk  

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza  
a belépőjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap

a környék panorámájában, melyet itt-ott középkori várak 
díszítenek. Este visszautazás a szállásra.

4. NAP 

Délelőtt utazás Elzász déli részére, Mulhouse hangulatos 
városába. Felfedezzük a sétálóutcákat rejtő történelmi 
belvárost, mely a város legszebb és legrégebbi épületeinek a 
gyűjtőhelye: városháza, Saint-Etienne Templom, a középkori 
házak és a Place de la Réunion tér. Érdemes ellátogatni  
a Vasúti Múzeumba, vagy az Automobil Múzeumba, mely 
több mint félezer gépkocsival és a világ legnagyobb Bugatti 
gyűjteményével várja az érdeklődőket. Délután rövid séta 
Kaysersberg látványos városában. Később a hegytetőn 
álló, impozáns látványt nyújtó hatalmas Chateau du Haut 
Koenigsbourg-ot tekintjük meg, mely Elzász egyik legnagyobb 
látványossága. Este visszautazás a szállásra.

5. NAP 

Délelőtt szállások elhagyása után városnézés Freiburgban, 
mely a Fekete-erdő nem hivatalos fővárosa, óvárosa  
a legszebb Németországban, jelentős kulturális központ. 
Séta a belvárosban, mely során megtekintjük a város 
székesegyházát, a Münstert és a piacot. Szabadprogram. 
Hazaindulunk, folyamatos utazás rövid pihenőkkel, 
hazaérkezés Budapestre az éjszakai órákban. #
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utazás középkori
városok, kastélyok útján

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 04.21 - 06.24 09.01 - 09.09 09.09 - 09.22

Holiday Home önellátás 66.900 Ft/fő 66.900 Ft/fő 61.900 Ft/fő

Hotel **/*** reggeli 89.900 Ft/fő - egész évben

Üdülőhelyi illeték mindkét szállás típusnál 2.900 Ft/fő

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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Szlovénia,
EURÓPA ZÖLD GYÖNGYSZEME

1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban. Kora délután érkezés 
a szlovén fővárosba, Ljubljanába. Séta az óvárosban, 
amely során megtekintjük a várat, a székesegyházat, 
valamint a Tromostovje-hármas kőhidat, a Sárkányhidat 
és a Ferencesek templomát, majd szabadprogram. 
Ismerkedés a szép fekvésű Škofja Lokával, Szlovénia 
műemlékekben egyik leggazdagabb kisvárosával. Este 
a szállások elfoglalása Ljubljana környékén.

2. NAP 

Délelőtt ellátogatunk a vadregényes Vintgar-szurdokba, 
ahol a sebes Radovna folyó 1600 m hosszan és több 
mint száz méter mélyen bevéste magát a sziklák közé.  
A látványos út nagy részét a sziklákhoz erősített fahidakon 
lehet megtenni, ahol a káprázatos táj, a türkiz színű 
víz -benne pisztrángok sokaságával-, s az út végén 
a 16 m magas Sum vízesés ejti rabul a látogatókat. 
Majd séta a csodás Bohijni-tó partján, majd kabinos 
felvonóval 1530 m magasságba feljutunk a Vogel-hegyre, 
miközben gyönyörű panoráma tárul elénk. Beláthatjuk 
az egész Júlia-Alpokat, Szlovénia legmagasabb pontját 
a 2864 m magas Triglavot, de az alattunk elterülő tó is 
felejthetetlen élményt nyújt. Délután Szlovénia híres 
nagyvilági üdülőhelyére, a Júlia Alpok központjában 
található Bledi-tóhoz vezet utunk. Látogatás a középkori 

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 59.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 1.900 Ft/fő

Vacsora 10.900 Ft/fő (3 alkalom)

lovagvárban, mely a tó fölé magasodó sziklacsúcson 
áll, majd gondolázási lehetőség a tó kis szigetére, ahol 
az ősi kegytemplom tekinthető meg. Szállás.

3. NAP  

Kirándulás a szlovén tengerpart legszebb városaiba: 
először Piranba vezet utunk. Szűk, macskaköves, kis 
középkori sikátorokban sétálunk fel a Szent György 
templomhoz és a városfalhoz, ahonnét szép kilátás 
nyílik a városra és környezetére. Szabadprogram, majd  
a szomszédos Portorozs elegáns és modern üdülővárosát 
vesszük célba. Amennyiben az időjárás engedi fürdési 
lehetőség az Adriai – tengerben. Visszautazás a szállásra.

4. NAP 

Kirándulás a világhírű Postojnai cseppkőbarlanghoz, 
mely évente 1 millió látogatót vonz. A turisták kisvasúttal 
jutnak be a barlangba, ahol gyalogtúrát tesznek, majd 
újból vonatra szállva jönnek a felszínre. Látogatás  
a meghökkentő fekvésű Predjama várba, melyet egy  
123 m magas sziklafalra, egy barlang nyílása elé építettek. 
Útban hazafelé rövid pihenő Trojaneban, a híres és 
hatalmas fánkok hazájában. Hazaérkezés késő éjjel.

#
SZ

LO
V

É
N

IA

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz költséget, a szállás, a reggeli ellátás és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza a belépőjegyek  
és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap.
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Hollandia 
A SZÉLMALMOK,  
CSATORNÁK, VIRÁGOK VILÁGA

1. NAP 

Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Este  
a szállás elfoglalása Strasbourgban.

2. NAP 

Reggel rövid városnézés Strasbourgban: katedrális, Petit-France negyed,  
a híres favázas házak, majd utazás Luxemburgba, városnézés: Nagyhercegi 
Palota, Miasszonyunk templom. Szállás Breda környékén.

3. NAP 

Délelőtt a legfestőibb holland világörökséget, a kinderdijki szélmalmokat 
keressük fel. Az 1700-as években épült 19 malom Hollandia legnépszerűbb 
úticélja, eredeti formájukban láthatók, és igazán elragadó látvány, ahogy  
a malmok sora tükröződik a vízben. Később látogatás az Orániai hercegség 
központjában Delftben, mely világhírét az itt készített kék porcelánjainak 
köszönheti. Könnyed séta a középkori óváros bájos utcáin, ahol régi 
kereskedőházakat és Hollandia legszebb terét is találjuk. A délutánt 
egy elragadó kisvárosban, a sajtjáról is ismert Goudaban töltjük: főtér, 
városháza, mázsaház. Visszautazás a szállásra.

4. NAP 

Délelőtt látogatás az egyik legrégebbi holland városba, Utrechtbe. 
Csatornákkal körbevett középkori óvárosa egyedülálló az egész országban. 
Városnézésünk során felkeressük a középkori polgárházakkal ékesített 
csatornát, az Oudegracht-ot, a város jelképévé vált Domtoren-t és  
a Pápaházat. Később Hollandia legszebb kastélyát, a mesekönyvbe illő 
Haar kastélyt látogatjuk meg! A délutánt Hollandia sajátos hangulatú 
városában, Amszterdamban töltjük: Madame Tussaud’s Panoptikum, 
Királyi Palota, Sirámok tornya, Virágpiac. Visszautazás a szállásra.

5 NAP 

Egész napos gyalogos városnézés Amszterdamban: ismerkedés az 
óvárossal, Rijsk vagy Van Gogh Múzeum, gyémántcsiszoló, Dam, hajózás 
a város grachtjain. Szabadprogram vagy séta Amszterdam híres mulató 
negyedében, a “red light district”-ben. Visszautazás a szállásra.

6. NAP 

Reggel indulás Brüsszel sokszínű városába. Séta az Ízek utcáján, majd  
a Szt. Mihály templom, a Grand Place és a híres Manneken Pis megtekintése 
után továbbutazás Strasbourgba. Este szállások elfoglalása.

7. NAP 

Kora reggel hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Hazaérkezés 
a késő esti órákban. 
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz költséget, szállásdíjat, reggelit, idegenvezetést. 
Nem tartalmazza a belépőket és az utasbiztosítás díját. 

BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 126.900 FT/FŐ

Üdülőhelyi illeték 2.900 Ft/fő

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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Albánia 
MAKEDÓNIÁVAL 
FŰSZEREZVE

1. NAP Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos 
utazás Szerbián keresztül, rövid pihenőkkel. Út közben  
a metropolita világváros, Belgrád látnivalóival ismerkedünk: 
a vár megtekintése (Kalemegdan), séta a helyi Váci utcán 
(Knez Mihajlován), szabad program. Szállás elfoglalása 
Közép-Szerbia térségében.

2. NAP Reggeli után indulunk Albániába. Délután 
érkezés Shkodër városába, rövid séta a városban, szabad 
program. Majd az esti órákban szállásunk elfoglalása 
Albánia tengerparti városában. 

3. NAP  Szabad program, pihenés a tengerparton. 
Fakultatív program lehetőség: Kirándulás Tiranába, 
Albánia fővárosába: Szkander bég tér, Nemzeti 
Történelmi Múzeum. Majd Kruja városában Szkander 
bég várának megtekintésére is lehetőség nyílik.  
A kirándulás díja: 15 euro (min. 25 fő esetén)

4. NAP Reggeli után Albánia 2. legnépesebb városában, 
Durres-ben városnézés, legnagyobb látványossága 
a római kori amfiteátrum. Délután szabad program, 
pihenés a tengerparton.

5. NAP Szabad program, pihenés a tengerparton. 
Fakultatív program lehetőség: Berat felé indulunk, amelyet 
az “ezer ablak” városának is neveznek. A múzeumváros 
2008-ban felkerült az UNESCO világörökségek listájára. 
Fő látnivalók: Kala, a fellegvár, Ikon Múzeum, katolikus 
templomok és iszlám mecsetek, Osum folyóparti épületek, 
műemlékek. Az albán tengerpart mellett haladunk vissza 
szállásunkra, út közben rövid kitérő Vlora városában.  
A kirándulás díja: 25 euro (min. 25 fő esetén)

6. NAP Reggeli után Makedónia felé folytatjuk 
utazásunkat. A csodaszép Ohridi tónál tartunk egy 
rövid pihenőt. Kristálytiszta vize, képeslapra illő strandja 
hamar szerethetővé teszi a „macedón tengert”, ahogyan  
a helyiek nevezik. Kevesen tudják, hogy a kontinens egyik 
legöregebb és legmélyebb tava, ráadásul az UNESCO 
világörökségi helyszíneinek egyike. Csónakázási lehetőség, 
városnézés Ohridban. Innen tovább utazunk Skopje 
városába. Rövid városnézés, majd szállás elfoglalása 
Makedóniában.

7. NAP Reggeli után Szerbián keresztül utazunk vissza 
Magyarországra. Érkezés a késő esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, megadott ellátás, az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza  
az üdülőhelyi díj, a fakultatív kirándulások, a belépőjegyek és az utasbiztosítás költségét. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ

április, május, június, szeptember 95.900 Ft/fő 

július, augusztus 101.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 2.900 Ft/fő

Vacsora felár 15.900 Ft/fő  
(6 alkalom)
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Bosznia 
EGZOTIKUS VILÁGA

1. NAP 

Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Út közben rövid séta Jajce hegyekkel körül 
ölelt festői kisvárosában, mely annak idején Csontváry 
Koszta Tivadart is megihlette. Szállás elfoglalás az esti 
órákban Medjugorje környékén.

2. NAP 

Délelőtt az ország legszebb természeti látnivalójánál, 
a Kravice-vízesésnél barangolás, fürdési lehetőség. 
Lélegzetelállító és hihetetlen egyben, mintha a 
horvátországi Plitvicei-tavak kisebb másolatát látnánk. Ezt 
követően Blagaj városába látogatunk. Megtekinthetjük 
az itteni kolostort, mely lenyűgöző szinte már a 
környezetével is, a legenda szerint a táncoló derviseknek 
köszönhetjük. Végül a híres zarándokhely, Medjugorje 
felfedezése, majd szállás elfoglalása a környéken. 

3. NAP 

Kirándulás Bosznia egzotikus világába: Mostarban 
megtekintjük az ősi belvárost, és a romjaiból felépített 
500 éves Öreg-hidat, mely a Világörökség része. Majd 
utazás Szarajevóba. Városnézés: Bascarsija, Gavrilo 
Princip-híd, a merénylet színhelye, török bazár-negyed, 
szabad program. Szállás elfoglalása Szarajevó környékén.

4. NAP 

Délelőtt a piramisok völgyébe, Visoko-ba utazunk. Ez 
a furcsa felfedezés több hipotézist is felvetett már, 
az biztos, hogy több százezer turista fordul meg az 
ásatásoknál, mely idő közben világhírűvé vált. Folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel Magyarországra, érkezés a 
késő esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a reggeli 
és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépőjegyek,  
a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.

BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 48.900.-FT/FŐ

Üdülőhelyi illeték 2.600 Ft/fő

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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Montenegró, 
A MEDITERRÁN 
CSODA

1. NAP 
Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel. Amennyiben időnk engedi kirándulás 
Bosznia egzotikus világába: Mostarban megtekintjük 
az ősi belvárost, és a romjaiból felépített 500 éves 
Öreg-hidat, mely a Világörökség része. Az esti órákban 
szállás elfoglalása a Kotori-öbölben.
2. NAP 
Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív 
program lehetőség: Séta a műkincsekkel teli Cetinje 
városában, majd Budva, Montenegró leghangulatosabb 
városa következik. Kicsiny félszigeten fekszik, 
a kulturális örökség bölcsője. Ódon utcácskák, 
barátságos üzletecskék és hangulatos vendéglők, 
kávézók várják az idelátogatókat. Szabad program, 
fürdési lehetőséggel. Délután visszautazás a szállásra.  
A kirándulás díja: 20 euro/fő (min. 25 fő) 
3. NAP  
Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív 
program lehetőség: Kirándulás az „Adria királynője”-
ként ismert Dubrovnikba, a dalmát tengerpart 
legszebb városába: Pile kapu, Mincena torony,  
Szt. Balázs templom, Orlando-oszlop, Onofrio kút, 
Szűz Mária katedrális. Délután visszautazás a szállásra, 
ahol jut még időnk egy kis fürdésre is. A kirándulás 
díja: 25 euro/fő (min. 25 fő esetén)
4. NAP 
Körbeutazzuk a Kotori-öblöt. Perast reneszánsz 
palotáiról híres. Innen egy kis hajóval meglátogatjuk 
a helybeliek csodatévő ikonját a Szirti Madonna 
szigeten. Ezután a mesés Kotor városába látogatunk, 
mely Horthy és a magyar tengerészek emlékeit 
őrzi (Tengerészeti Múzeum). Szűk, sikátoros utcái, 
mediterrán hangulatú terei igazán egyedülállóvá teszik 
az UNESCO által világörökséggé nyilvánított települést. 
Délután Tivat érintésével visszautazás a szállásra. 
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, megadott ellátás, az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza az üdülőhelyi díj, a fakultatív kirándulások, a belépőjegyek és az utasbiztosítás költségét.  
BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

RÉSZVÉTELI DÍJ április, május, 
október

június, 
szeptember

július, 
augusztus

Apartman 4 fős (kétlégterű), önellátás 48.900 Ft/fő 56.300 Ft/fő 68.900 Ft/fő

Hotel **/***, 2-3 fős szobák, félpanzió 75.900 Ft/fő 78.900 Ft/fő 92.800 Ft/fő

Üdülőhelyi díj 3.600 Ft/fő 3.600 Ft/fő 3.600 Ft/fő

+ 1 éj hosszabbítás apartmanban 4.900 Ft/fő 5.900 Ft/fő 7.900 Ft/fő

+ 1 éj hosszabbítás hotelben 9.900 Ft/fő 9.900 Ft/fő 12.900 Ft/fő

TOP AJÁNLAT
Montenegró Albánia kincseivel fűszerezve 7 nap/6 éj félpanzióval csak 79.900 Ft/fő

Kérje ajánlatunkat!

5. NAP 
Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív 
program lehetőség: hajókirándulás Mamula-Zanjice-
Kék barlang útvonalon. Žanjice gyönyörű nyílttengeri 
strand, melyet olajfaliget szegélyez; hangulatos, 
teraszos vendéglői finom helyi specialitásokat kínálnak. 
A Kék-barlang - kb. 18 m magas cseppkőbarlang, 
melynek foszforeszkáló türkizkék vize egyedülálló 
látvány, egy kis fürdőzéssel egybekötve mindenkinek 
maradandó élményt nyújt. A Mamula sziget - a Kotori-
öböl bejáratánál található, csodálatos erődítménnyel, 
történelmi látnivalókkal, kitűnő strandolási lehetőséggel. 
A programok sorrendje az időjárástól függően változhat. 
Előfordulhat, hogy az időjárás miatt a program egy 
része módosul, illetve elmarad. Ez azonban ritka és 
a program árát nem befolyásolja. A kirándulás díja: 
25 euro/fő (min. 25 fő)
6. NAP 
Délelőtt kiköltözés az apartmanokból. Hazautazás 
rövid pihenőkkel Szerbián keresztül. Út közben rövid 
pihenő Trebinje óvárosában. Érkezés a kiindulási helyre 
az esti órákban.

Ostrog kolostor – Petrovac:

A Balkán egyik leglátogatottabb szentélyét, a méltán 
híres Ostrog kolostort tekintjük meg. Az 1252-ben 
alapított kolostor csodás környezetben, egy hegybe vésve 
található, kupoláját 13-14. századi freskók és középkori 
ikonok díszítik. Ezután Montenegró egy csodaszép, 
igazán vendégmarasztaló városkájában Petrovacban 
töltjük hátralévő napunkat. Szabadprogram, fürdési 
lehetőség Petrovac közel 600 méter hosszú homokos 
partján. A kirándulás díja: 15 euro/fő (min. 25 fő) 

Bosznia egzotikus világa:

Délelőtt Bosznia legszebb természeti látnivalójánál, 
a Kravice-vízesésnél barangolás, fürdési lehetőség. 
Lélegzetelállító és hihetetlen, mintha a horvátországi 
Plitvicei-tavak kisebb másolatát látnánk. Ezt követően 
Pocitelj hangulatos városa következik, mely kedvelt 
kirándulóhely. Citadelláját Mátyás király építtette, alatta 
egy szent dzsámi, minaret, török fürdő látványa fogad. 
Délután visszautazás szállásunkra. A kirándulás díja:  
22 euro/fő (min. 25 fő)

TOVÁBBI FAKULTATÍV PROGRAMOK: 
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Görögországi
KÖRÚT

1. NAP 

Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés az esti órákban, határátlépések függvényében. 
Szállások elfoglalása az Olymposzi Riviérán.

2. NAP 

Kirándulás az Olymposz hegyre, mely Görögország 
legmagasabb hegysége, az ókori görögök hite szerint az 
istenek lakhelyéül szolgált. Kirándulásunk során ellátogatunk 
egy igazi görög kis hegyi faluba - Agios Panteleimonasba. 
Innen Litochoroba megyünk, ahonnan az Enipeasz-folyó 
mentén elsétálunk a Vythosi vízesésig. A gyalogtúra kb. 
1,5 órát vesz igénybe. Majd ezután Stavrosz menedékházig 
megyünk föl (944 m), ahonnan csodálatos panoráma tárul 
elénk.

3. NAP  

Kirándulást teszünk Kalambakába, a Meteorák lélegzetelállító 
fekvésű sziklakolostoraihoz, mely a legnevezetesebb 
látnivalók egyike Görögországban. A csendes és fenséges 
sziklaóriások tetején alakult és virágzott keresztény szerzetesi 
állam kolostorai közül utasaink két kolostort belülről, míg  
a többit kívülről tekinthetik meg. Ellátogatunk egy ikonfestő 
műhelybe is, majd visszaútban séta a vadregényes Tempi 
völgyben (Afrodité forrás, sziklakápolna). 

4. NAP 

Reggel Athén felé indulunk, s Görögország egyik legnagyobb 
hegységén, a Parnassoson át megérkezünk Delphoibe, 
melyet régen a világ közepének tartottak, és az Apollón 
tiszteletére emelt szentély-együttes az ókor legnépszerűbb 
jóshelye volt. Delphoiban találhatjuk az Omphaloszt –  
„a világ köldökét” is. Később utazás egy igazi görög hegyi 
faluba, Arachovába.

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, megadott ellátás, idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív 
programok, belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap.. 

A fakultatív kirándulások min. 30 fő esetén indulnak.

A Parnassos hegycsúcs tövében fekvő, kézműves faluban 
helyi kézimunkákat vásárolhatunk. Este szállások elfoglalása 
Athénban.

5. NAP 

Egész napos városnézés Hellas fővárosában, Athénban: 
Délelőtt Athén kikötőjébe, Pireuszba látogatunk, mely egyike 
Európa legnagyobb kikötőinek. Később a Parlament előtt 
végignézzük a látványos őrségváltást. A városnézésünk során 
útba ejtjük az újkori Olimpiai stadiont, a Zeusz-templomot, 
az Akropoliszt és környékét. A délutáni órákban szabadidő 
áll a rendelkezésükre, sétálhatunk a Nemzeti Parkban, 
felfedezhetjük a Plakát, vagyis az Óvárosi negyedet. Késő 
délután fakultatív kirándulás a Sounio-fokhoz, ahol a táj 
fölé magasodó egykori Posszeidon templomot tekintjük 
meg. Innen már csak a végtelen tengert láthatjuk, és  
a csodálatos naplementében gyönyörködhetünk.  
(Program ára: 10 Euro/fő; min. létszám: 30 fő)

6. NAP 

Délelőtt elbúcsúzunk a fővárostól, délelőtt az ókori 
Korinthoszt tekintjük meg, majd visszaindulunk az Olimposzi 
Riviérára. Útközben megemlékezünk a spártai hősökről 
a Thermophülai-szorosnál. Este szállások elfoglalása  
az Olymposi Riviérán.

7. NAP 

Reggel hazaindulunk, rövid városnézés Thesszalonikiben:  
a város felfedezését buszos városnézéssel kezdjük, melynek 
során nevezetességeit láthatjuk (Fehér Torony, Szt. Dimitrisz 
bazilika). A bazilikától rövid sétát teszünk Galerius diadalívéhez 
és a Szt. György Rotondához. Majd folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Határátlépések függvényében, hazaérkezés 
Magyarországra a késő éjszakai/hajnali órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
április, május, 

október
június, szeptember

Hotel **/*** (Olymposzi Riviéra 4 éj; Athén 2 éj) 109.800 Ft/fő 112.900 Ft/fő

Fakultatív vacsora Athén 12 Euro/fő/alkalom
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Üdülés Toszkána
TENGERPARTJÁN

1.NAP Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Este a szállások elfoglalása a toszkán tengerparton 
Cecina térségében.

2.NAP Délelőtt kirándulás Campiglia Marittima középkori 
kisvárosába, ahol több száz éves házak között, olaj- és fügefák 
árnyékában sétálhatunk fel a várba, ahonnét csodás panoráma 
nyílik a környező toszkán tájra. Délután szabadprogram, fürdési 
lehetőséggel.

3.NAP Szabadprogram, fürdési lehetőséggel vagy fakultatív 
kirándulás a „toszkán fővárosba”, Firenzébe: Santa Croce templom, 
Dóm, Giotto harangtornya, Keresztelőkápolna, Ponte Vecchio, 
Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Pitti palota. Program díja: 
40 euro/fő min. 25 fő esetén. 

4.NAP Szabadprogram, fürdési lehetőséggel vagy fakultatív 
kirándulás Toszkána egyik legszebb városába Siena-ba, ismerkedés 
a város látnivalóival: Dóm, Keresztelő kápolna, főtér. Ezt követően 
Monteriggioni középkori, kis településén teszünk egy sétát. 
Program díja: 20 euro/fő min. 25 fő esetén.

5.NAP Kirándulás a „középkor Manhattanjébe” San Gimignanoba, 
a tornyok városába. Séta a középkori utcákon, majd a híres 
tornyok tetejéről élvezhetjük a kilátást a gyönyörű toszkán tájra. 
Ezt követően Volterra hangulatos városát fedezzük fel.

6.NAP Szabadprogram, fürdési lehetőséggel vagy fakultatív 
kirándulás az „Öt föld” mesés tájára, a Cinque Terre Nemzeti 
Parkba. Hajóval fedezhetjük fel a sziklák oldalában megbúvó mesés 
kis halászfalvakat. Elsőnek Riomaggiore városával ismerkedünk, 
majd Vernazza és Monterosso hangulatos falvacskájába érünk, 
hogy ki-ki kedve szerint felfrissüljön az azúrkék tengerben 
és élvezze a mediterrán hangulatot. Program ára: 55 Euro/fő 
hajójeggyel, min. 25 fő esetén.

7.NAP Szabadprogram, fürdési lehetőséggel vagy fakultatív 
kirándulás Pisaba, ahol a román építészet gyönyörű épületeit 
találjuk: Dóm, Campo Santo, Ferde torony a Csodák terén. 
Ezt követően látogatás Luccaba Puccini szülővárosába, ahol 
megtekintjük a gyönyörű óvárost sikátoraival, patinás palotáit 
és főterét. Program díja: 30 euro/fő min. 25 fő esetén.

8.NAP Délelőtt hazaindulás, folyamatos utazás megszakításokkal. 
Érkezés Magyarországra éjfél körül.
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A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, 7 éj szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza  
a fakultatív kirándulások, a belépőjegyek, és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap 

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
05.12-05.19
09.15-09.21
09.21-09.29

06.09-06. 16 06. 16-06. 23 09.08-09.15

Holiday home önellátás: 59.900 Ft/fő 75.900 Ft/fő 84.900 Ft/fő 68.400 Ft/fő

Hotel*** félpanzió 139.900 Ft/fő | 04.01 – 06.15 és 09.15 – 10.31 között

Üdülőhelyi illeték 12,00 Euro/fő (egyszeri alkalom)

http://adriaholiday.hu
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A Sorrentói - félsziget 
CSODÁI 

1. NAP

Indulás a kora reggeli órákban. Utazás Ljubljana-Trieszt-
Padova útvonalon. Este a tranzitszállás elfoglalása. 

2. NAP

Reggeli után továbbutazás Nápolyba, ismerkedés a város 
látnivalóival: dóm, királyi palota, Anjou vár, Santa Lucia part, 
Umberto Galéria. Este a szállások elfoglalása a Sorrentói-
félszigeten.

3. NAP

Pihenés a tengerparton, szabadprogram. Fakultatív 
kirándulás Olaszország legszebb tengerparti útvonalán. 
Hajótúra a Li Galli szigetek körül, majd a gyönyörű 
Amalfiba látogatunk: dóm, Szent András sírja, majd egy 
sétát teszünk Positano városában. Ha az időjárás engedi 
látogatást tehetünk a Smaragd barlangba is. Kirándulás ára:  
42 euro/fő min. létszám 25 fő

4. NAP

Pihenés a tengerparton, szabadprogram. Fakultatív 
hajókirándulás: Capri szigetére, melyet sokan a világ 
legszebb szigetének tartanak. Séta Capri és Anacapri 
városokban, ismerkedés a nevezetességekkel, sziget körüli 
hajótúra az öblökbe, áthajózva a Faraglioni sziklák alatt, 
miközben a tengerről élvezzük a sziget szépségeit: meredek, 
megközelíthetetlen sziklaszirtek, rejtett barlangok (fehér 
barlang), a színes növényvilág és a kék tenger találkozása. 
Lehetőség a híres Kék-barlang megtekintésére is (időjárás 
függő). Kirándulás ára: 65 euro/fő, min. létszám 25 fő

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépőjegyek, a hajójegy, 
a fakultatív kirándulás és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

5. NAP 

Délelőtt Pompei romvárosába látogatunk, ahol az ókori 
város titkait ismerhetjük meg. 2000 éves utcákon sétálunk, 
bepillantunk házaikba, színházaikba, a fürdőbe, bordélyházba... 
eredeti freskók és falfirkák árulkodnak hétköznapjaikról... 
a Forumról megcsodáljuk a Vezúv látványát. Ezt követően 
vulkántúra a Vezúv kráteréhez, ahonnan páratlan 
kilátás nyílik a nápolyi öbölre és a Sorrentói-félszigetre.  
Este a szállások elfoglalása Közép-Olaszországban.

6. NAP 

Reggeli után hazautazás Bologna-Padova-Trieszt útvonalon 
rövid pihenőkkel. Érkezés a kiindulási helyre késő este.

Pihenés a tengerparton, szabadprogram, vagy fakultatív 
kirándulás a „pokol bejáratához”, a Solfatara kísérteties 
kráterében tanulmányozzuk a vulkanikus jelenségeket: 
kénes gázok, gőzök, bugyborékoló iszap. Ezt követően 
a Nápoly Versailles-ának tartott Casertai királyi palota és 
kert megtekintése, mely a Világörökség része. Délután 
visszaérkezés a szálláshelyre. Kirándulás ára: 15 euro/fő 
min. létszám 25 fő

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
03.15-05.31 és 

10.01-10.31. 
között

06.01-06.30 és 
08.25-09.30 

között
07.01-07.15 

között

Részvételi díj 84.900 Ft/fő 94.800 Ft/fő 104.800 Ft/fő

Félpanzió 5 alkalom 15.900 Ft/fő 15.900 Ft/fő 15.900 Ft/fő

+ 1 éj szállás a Sorrentói félszigeten (igényelhető) 7.900 Ft/fő 10.900 Ft/fő 11.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 10 Euro/fő 10 Euro/fő 10 Euro/fő

Diák csoportok részére kedvezményes ár! Hívja kollégáinkat!
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+ 1 NAP HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉG:
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Korzika, 
A SZÉPSÉG SZIGETE 

1. NAP Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Este a tranzitszállás elfoglalása Olaszországban.

2. NAP Reggel Livornoból átkompolunk Korzika legnagyobb 
városába Bastiaba. Városnézésünket már a komphajóról látható 
St Nicolaos téren kezdjük, ahol a pálmafák árnyékában Napóleon 
szobrát is szemügyre vehetjük. A város olyan, mint ha több 
száz évvel korábbi korba érkeztünk volna meg. Látogatás Bastia 
első kikötőjébe, Vieux portba, majd a kikötő fölött magasodó 
Terra Nova várhoz. Végül a 961 m magas Serra di Pigno hegyre 
indulunk, ahonnan csodálatos a kilátás. Tiszta időben nemcsak 
a város és a kikötő, hanem Elba szigete is látható. Este a szállás 
elfoglalása Bravone környékén.

3. NAP Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy 
fakultatív kirándulási lehetőség: Utazás a sziget észak-nyugati 
részére Kolombusz Kristóf vélt szülővárosába Calviba. A város 
büszkén őrködik csodálatos kék öble felett, melyet hosszan 
elnyúló fenyvesekkel teleszórt partok szegélyeznek. Felette 
égig magasodnak a hatalmas hegycsúcsok, pár közülük még 
nyáron is hósapkát visel. Barangolás az óváros macskaköves 
utcáin és a hangulatos kikötőben. Délután tovább utazás  
a „vörös szigetre”, Ile Rousseba, mely a vörös gránitszikláiról 
kapta nevét. A sziklákat érő napsugarak pazar színjátéka 
lenyűgöző. Rövid városnézés, séta a platános főtéren, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik a városra és a tengerre. Az érdeklődők  
a mediterrán tengerek élővilágával ismerkedhetnek az óceanográfiai 
múzeumban. Fakultatív kirándulás díja min. 30 fő esetén:  
20 Euro/fő.

4. NAP Kirándulás a Bavella-hágóhoz, a hegymászók 
paradicsomába. A csipkés szélű, meredek hegyek között 
megbúvó patakok fürdésre is alkalmasak, kellemes felfrissülést 
nyújtva még az igazán forró napokon is. Először a fenyvesekkel 
körülvett Ospedale-tóhoz érkezünk, melynek részben kiszáradt 
medrében sétálhatunk. Ezután a közelben található Piscia di 
Gallo-hoz, Korzika egyik legnagyobb és legszebb vízeséséhez 
túrázunk, mely egy sziklafal oldalából tör elő. 

5. NAP Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív 
kirándulási lehetőség: Kirándulás Korzika festői szépségű 
városába, a mészkősziklákra épült Bonifacio-ba. Útközben 
kristálytiszta, csodálatos öblök és fantasztikus sziklaformációk 
mellett haladunk. A sziget gyöngyszeme lélegzetelállító fekvése 
miatt ejti rabul látogatóit, de az impozáns erődfalak között 
elhelyezkedő óvárosa labirintusszerű szűk utcáival, középkori 
hangulatával, szintén magával ragadja a turistákat. Délután 
hajókirándulás a város körül, a szédítően magas sziklafalakra 
kapaszkodó öreg házaival Bonifacio így még elragadóbb arcát 
mutatja. Szélcsendes időben a híres tengeri barlangokhoz, 
a grottókhoz is elhajózunk. Visszaúton rövid látogatás 

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, a szállásdíjat (4 fős holiday home 5 éj, hotel*** 2 éj), 2 reggelit a tranzitszálláson és az 
idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza a komp díját, az üdülőhelyi illetéket, a fakultatív kirándulások, a belépőjegyek és az utasbiztosítás 
díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap..

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ 04.27 - 05.19 
között

 05.18 – 06.22 
között

09.14 - 10.12 
között

Holiday Home önellátás 86.900 Ft/fő 99.800 Ft/fő 86.900 Ft/fő

Üdülőhelyi illeték 3.900 Ft/fő 3.900 Ft/fő 3.900 Ft/fő

Komp oda-vissza 80 Euro/fő 80 Euro/fő 80 Euro/fő
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APorto-Vecchio pezsgő életű kisvárosába, mely hangulatos 
óvárossal és luxushajókat őrző, nyüzsgő jachtkikötővel 
büszkélkedhet. Fakultatív kirándulás díja min. 30 fő esetén:  
18 Euro/fő + 15 Euro/fő (hajójegy)

6. NAP Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy 
fakultatív kirándulási lehetőség: Látogatás a sziget szívében 
fekvő hajdani fővárosba, Corteba. Rövid sétát követően 
továbbutazás a sziget jelenlegi fővárosába Ajaccioba, mely 
Napóleon szülővárosa is. Az azúrkék vizű tágas öbölben 
épült város számtalan, a császárt idéző emlékkel várja  
a turistákat. Délután látogatás a híres Teknősparkban, ahol 
az öt kontinens 170 teknős faja megtalálható. Fakultatív 
kirándulás díja min. 30 fő esetén: 20 Euro/fő

7. NAP Délelőtt a szállások elhagyása után indulunk Bastia 
városába. Kompra szállunk, majd a tranzitszállás elfoglalása 
Olaszországban.

8. NAP Reggeli után hazaindulás, folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel. Hazaérkezés Magyarországra a délelőtti órákban.

http://adriaholiday.hu
mailto:adriaholiday%40adriaholiday.hu?subject=
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Üdülés MÁLTÁN
1. NAP Találkozás a budapesti repülőtéren, úti okmányok ellenőrzése 
után csomagfeladás és becsekkolás. Indulás a máltai járattal. 
Érkezés a repterére, a délutáni órákban. Transzfer a reptérről, 
szállások elfoglalása. Délután szabadprogram keretében ismerkedés  
a környékkel.

2. NAP Egész napos fakultatív kirándulás Valletta városában.  
A városnézés során először a Barakka kertet tekintjük meg, ahonnan 
lélegzetelállító kilátás nyílik a Nagy kikötőre, majd sétát teszünk  
a Szent János-társ katedrálishoz, ahol Carvaggio festményét 
láthatjuk. Végezetül a nagy Mester Palotába pillantunk be, mely ma 
az elnöki rezidencia és Valetta legnagyobb becsben tartott palotája. 
Délután elhajózunk Málta történelmi kikötőjébe a Grand Harbourba.  
(Kirándulás ára 25 Euro/fő, min. létszám 30 fő)

3. NAP Szabadprogram, pihenés.

4. NAP Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás a varázslatos 
Mdinaba, Málta régi fővárosába. A szűk, kacskaringózó, labirintusszerű 
utak, és a rózsás árnyalatú régi homokkő épületek különös bájt 
adnak az UNESCO Világörökségi Listáján is szereplő városnak. 
Később Rabatba a római kori faluba utazunk. Ellátogatunk a Szent 
Pál katakombákhoz, majd a Dingli sziklákhoz vezet utunk. Délután  
a Szent Pál katolikus kertbe és a Mostai templomban gyönyörködhetünk, 
mely Európában a harmadik legnagyobb kupolával rendelkezik. 
Utolsó állomásunk a kézműiparáról híres Ta’Qalit, ahol eredeti máltai 
kézműves termékek vásárlására nyílik lehetőség. (Kirándulás ára  
25 Euro/fő, min. létszám 30 fő)

5. NAP Szabadprogram vagy fakultatív kirándulási lehetőség 
Comino-szigetére, a szigetek közül a legkisebbre. Comino nagy 
része természetvédelmi terület, gyakorlatilag lakatlan, melynek 
legfontosabb nevezetessége a Blue Lagoon – kristálytiszta 
tengervíz és hófehér homokos part! (Kirándulás ára: 30 Euro/fő,  
min. létszám: 30 fő)

6. NAP Szabadprogram, pihenés.

7. NAP Szabadprogram vagy fakultatív kirándulási lehetőség: 
Komppal utazunk Gozo szigetére, hol Odüsszeusz hét évig 
„raboskodott”, meglátogatjuk a piramisoknál is régebbi Ggantia 
templomot. Délután továbbutazunk Xlendidbe, ahol megtekintjük 
Calypso barlangját. A szabadprogram alatt gyönyörködhetünk  
és vásárolhatunk a híres gyapjú, és kézzel vert csipkékből. (Kirándulás 
ára 25 Euro/fő, min. létszám 30 fő)

8. NAP Délelőtt rövid szabadprogram, majd a menetrend 
függvényében indulás a repülőtérre, hazautazás Budapestre.
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A részvételi díj tartalmazza a 7 éj szállás díját, reggelit, idegenvezetést. 

Nem tartalmazza a repülőjegy (kb.: 30.000 Ft – 75.000 Ft között), a csomag díjakat, a fakultatív kirándulások és belépőjegyek díját, valamint 
az ajánlott utasbiztosítás költségét. BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ
03.01 - 03.31 és

11. 01 - 12.31 
között

 04.01 – 05.31 
között

06.18 – 06.30 és
09. 18 - 10.18 

között

Hotel*** reggeli 51.900 Ft/fő 79.900 Ft/fő 91.900 Ft/fő

Vacsora felár 27.900 Ft/fő 27.900 Ft/fő 27.900 Ft/fő

Repülőtéri illeték + egyéb adók 28.900 Ft/fő 28.900 Ft/fő 28.900 Ft/fő

Transzfer 8.900 Ft/fő 8.900 Ft/fő 8.900 Ft/fő
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A 1. Az ADRIA-HOLIDAY KFT. 1076, Budapest, Garay u. 16. fsz. 4.,
továbbiakban (Iroda) által szervezett utazásokra, szolgáltatásokra a Ptk. 6:238 – 
6:250 § és a 6:254 §-ban valamint az utazásról és utazást közvetítő tevékenységről 
szóló 213/1996 (XII. 23) Korm. rendelet és az utazási szervezésről szóló 281/2008 
(XI.28) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak az irányadók. 

AZ ADRIA-HOLIDAY KFT ADATAI: 
Székhelye: 1076, Budapest, Garay u. 16. fsz. 4
Fióktelep: 3530 Miskolc, Városház tér 22.
Tel/Fax: 46/508-688, 508-689. Ügyeleti telefon: 06/20/2038831
Adószám: 13099505-2-42, Cégj.sz.: 01-09-271539, MKEH bejegyzési száma: 
U-000412, Banksz.: Unicredit Bank 10918001-00000096-38190002

Az Iroda működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött az Aegon 
Magyarország Általános Biztosító Zrt. (Címe: 1091 Budapest, Üllői út 1., tel: 06-
1-476-5604). A vagyoni biztosíték területi hatálya az Iroda által Magyarországról 
külföldre szervezett utazások és a belföldi utazások. A Magyarországról külföldre 
szervezett utazások biztosítás kötvényszáma VBB78340/138353 összege 36.000 
ezer Ft (harminchatmillió forint) és belföldre szervezett utazások biztosítás 
kötvényszáma VBB78340/138354 össz: 500 ezer Ft (ötszázezer forint) célja az 
utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése. 
E-mail: adriaholiday@adriaholiday.hu; Web: www.adriaholiday.hu 
2. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az Utas a szolgáltatást megrendelte, 
az előleget befizette, az Iroda a megrendelést elfogadta és a jelentkezést 
nyilvántartásba vette. A hátralék befizetésével kapcsolatban az Iroda külön 
értesítést nem küld. Amennyiben az Utas ezen feltételt nem teljesíti, az Adria 
Holiday a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási 
feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani (10. pont). Sztornó/
útlemondási biztosítás köthető az Irodánál kizárólag a szerződés megkötésének 
napjától számított 15 napon belül, mely az előleg összegével együtt utalandó a 
számlán szereplő határidőig. Ha az Utas a sztornó biztosítást megköti, a részvételi 
díj 3%-t köteles megfizetni sztornó biztosítás fejében. Elektronikus úton történő 
megrendelés esetében az Iroda visszaigazolását követően az Utas köteles 24 
ill. 48 órán belül az előleget megfizetni a visszaigazolásban foglaltak szerint. 
3. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és 
minőségét jelen szerződésen és mellékletén kívül az Iroda által kiadott utazási 
ajánlat tartalmazza. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett programokra 
és a részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakra. Az e 
szerződésben szereplő, utazási ajánlatban történő változásról az Iroda írásban 
köteles tájékoztatni az Utast. Az Iroda min. 10 fős létszám esetén vállalja az utasok 
által kért 1 településen való csatlakozási lehetőséget. Ez alatti létszám esetén a 
csatlakozási helyet az Iroda határozza meg. Az Iroda az utazás megkezdése előtt 
megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a 
korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés 
folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és 
felvett Utasok részére nem biztosíthatók. Körutazásoknál, városlátogatásoknál 
a programok sorrendjének változtatási jogát fenntartjuk.
4. Az Utas az utazás megrendelésével egyidejűleg részvételi díj előleget fizet, 
mely az utazás részvételi díjának 40%-a. A megfizetett előleg garantálja, hogy 
az ily módon lefoglalt helyeket az utazási Iroda más Utasnak nem értékesíti. A 
teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának 
megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes, kivéve ha a külföldi 
közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. 
A részvételi díj előleg megfizetett összege 10 %-a kivételével teljes egészében 
visszajár az Utasnak, ha a szerződéstől legfeljebb az utazás megkezdése előtt 
35 illetve 45 nappal eláll (lásd. 10. pont).
5. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások 
árát, az Iroda eljárási díját, a szervezés költségét és az ÁFÁ-t foglalja magában.
6. Bel-vagy külföldi hatósági árváltozás, a közlekedési költségek (ideértve az 
üzemanyagköltségeket) megváltozása vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos 
adó, illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, rep.téri illeték), valamint a 
deviza- forint árfolyamok mértékének időközi változása miatt az Iroda a részvételi 
díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés 
indokát és mértékét az Iroda az Utassal írásban közli. Ha a részvételi díj emelése a 
8 %-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítés esetén a szerződéstől elállhat, 
vagy amennyiben a változást elfogadja, úgy az utazási szerződés módosítják a 
felek. Az Utas a döntéséről az utazásszervezőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. 
Az Utast ebben az esetben is megilletik a Rendelet 9. §-ában foglalt jogok. 
7. Az Utas jogosult az utazási szerződésben megjelölt utazásban való részvétel 
jogát harmadik személy részére engedményezni. Az Utas köteles erről az Irodát 
haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezésből eredő igazolt többletköltségeket 
az engedményes viseli, az Utas az engedményezést megelőzően keletkezett 
szerződéses kötelezettségei alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes 
átvállalta.
8. Az Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett 
nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma a 
meghirdetett legalacsonyabb résztvevő számot (min. 40 fő) nem éri el, vagy az 
utazást a szerződéskötéskor előre nem látható-az emberi életet és egészséget, 
illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető-külső körülmény veszélyezteti.

9. Ha az Iroda az utazási szerződéstől eláll, az Utas – az eredetivel azonos értékű 
helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Irodának
lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet 
az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az Iroda köteles a díjkülönbözetet az 
Utasnak megtéríteni. – követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését.
10. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett 
nyilatkozattal elállhat. Ha az Utas azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének 
mértéke meghaladja a 8%-ot, vagy az Iroda az utazási szerződésben foglaltakat 
lényegesen módosítani kívánja, illetve a program lényegesen megváltozott, 
az Utast a 9. pontban meghatározott jogosítványok illetik meg. Ha az Utas az 
utazás megkezdése előtt 60 napon belül áll el a szerződéstől (lemondja azt) 
vagy az Utas egyéb okokból (pl. útlevél, személyi igazolvány, vízum hiánya vagy 
hatósági elutasítás stb. miatt) nem vehet részt az utazáson köteles az Iroda 
részére a részvételi díj és a vissza nem téríthető fakultatív programok illetve 
illetékek százalékában bánatpénzt fizetni. A bánatpénz (lemondási díj) mértéke:
60-36 napon belüli elálláskor 10 %, 35-25. napon belüli elálláskor 60%, 24-15 
napon belüli elálláskor 70%, 14 -8. napon belüli elálláskor 80%, 7-0 napon belüli ill. 
az utazási idő alatti elálláskor, vagy ha az Utas az utazáson az elállás bejelentése 
nélkül nem vesz részt 100%. (Speciális esetekben a külföldi partnerekkel kötött 
szerződések alapján ezek a feltételek változhatnak pl.: Angliai utazás esetén az 
un. holiday home-ban történő elhelyezésnél 60 nappal az indulást megelőzően 
elállást nem áll módjában az Irodának elfogadnia, mivel angol partnerük kártérítés 
követelése ezen időtartamokon belül a teljes részvételi díjra vonatkozik! Repülőjegy 
foglalások lemondásánál a légitársaságok feltételei az irányadók.
11. A 10-es pont szerinti költségtérítés megfizetése (a befizetett részvételi 
díjelőlegből történő levonás) az Utas elállásától számított 8 napon belül történik.
12. Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha 
a szolgáltatást közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti.
13. Az Iroda utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgári jogi felelősségi 
szabályok (Ptk. 6:248.-6:249 §) alkalmazása során a sztrájk, háborús és politikai 
konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint 
a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozása 
a (Ptk. 6:248.-6:249) olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél 
sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel.
14. Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles 
részvételi díjat arányosan leszállítani. Nincs mód a részvételi díj leszállítására, ha 
az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe.
15. Az Iroda fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli 
változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra 
való felcserélésére, kivételes esetekben. A változásról, amennyiben módunkban 
áll, értesítjük Utasainkat.
16. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén 
haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, vagy annak hiányában a 
helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az 
utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő 
bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni 
szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek 
egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt 
haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul 
megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta 
- az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, 
akinél az utazási szerződést megkötötte. A bejelentett kárigény indokoltságát 
az Iroda köteles megvizsgálni és a kárigény bejelentésétől számított 30 napon 
belül az Utast írásban tájékoztatni.
17. Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, az Iroda az Utas 
érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az Utasnak 
megelőlegezi. Az intézkedés költsége az Irodát terheli, ha a szerződés teljesítése 
neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.
18. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkező, a szerződési 
feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.
19. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas 
közvetlenül tartozik felelősséggel.
20. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során saját maga 
gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Iroda 
vagy megbízottja átvette.
21. Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, 
vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi- és egyéb) jogszabályokat megtartani. 
A jogszabályok be nem tartása vagy megszegése miatt keletkezett károk és 
többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése 
miatt az utazásban nem vehet részt, az Iroda jogosult vele szemben a teljes 
részvételi díjat érvényesíteni.
22. Szerződő felek ezen szerződésből fakadó, valamint az utazással kapcsolatos 
minden vitás kérdést megpróbálnak békés úton, tárgyalások révén rendezni, és 
csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely viták elbírálása az 
Utas lakóhelye szerinti Bíróság illetékességébe tartozik. 

Az Adria-Holiday Kft által szervezett 
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