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Napfényes ITÁLIA
Üdülés az olasz Adrián - Bibioneban

1. nap Indulás a hajnali órákban. Útközben pihenô TTrroojjaanneeban, az óriási fánkok hazájában, ahol mindenki
vásárolhat az ízletes fánkcsodákból. TTrriieesszzttben városnézés, majd látogatás Miksa fôherceg rezidenciájába, a ten-
gerparti fekvésû, igencsak impozáns MIRAMARE – kastélyba.   A trieszti program helyett választható világhírû pos-
tojnai cseppkôbarlang megtekintése is. Ezt követôen a szállások elfoglalása a népszerû tengerparti üdülôvárosban,
BBiibbiioonneeban. Szabadprogram.

2. nap Szabadprogram, pihenés, fürdés Bibioneban, ill. kellô számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás
Rómeó és Júlia városába, VVeerroonnáába, majd Szent Antal otthonába, PPaaddoovváába. Szállás Bibioneban.

3. nap Szabadprogram, pihenés, fürdés Bibioneban, ill. kellô számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás
VVeelleennccéébe, ahol városnézés: Szent Márk bazilika, Harangtorony, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialto-híd, Canal
Grande-n található paloták. Az autóbusz Punta Sabbione-ba érkezik, onnan hajóval utazunk Velencébe. Szállás
Bibioneban.

4. nap Délelôtt kiköltözés az apartmanokból (09. 00 óra), szabadprogram, pihenés, fürdés Bibioneban, ill.
kellô számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás: 

a., BBlleeddbe, ahol egy jégkorszaki gleccser maradékát, a kristálytiszta vizû Bledi tavat találjuk. Látogatás a várban,
séta a tó körül, plentával (tradicionális helyi csónak) átjuthatunk a tó közepén lévô kis szigetre, ahol a XVII. száza-
di templomot találjuk. Ezután könnyû túrát teszünk a vadregényes VViinnttggaarr  sszzuurrddookkban, ahol a sebes Radovna
folyó 1600 m  hosszan és több mint száz méter mélyen bevéste magát a sziklák közé vagy  

b., PPlliittvviicceeii  ttaavvaakkhoz, mely Európa egyik legszebb természeti csodája - kristálytiszta vizû tavak, vízesések, zúgók,
források, erdôk káprázatos együttese.
Az esti órákban indulás Magyarországra, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

5. nap Hazaérkezés Magyarországra a 4. napi program függvényében a kora reggeli vagy délelôtti órákban. 

Fakultatív kirándulási lehetôségek (min. 30 fô-nél):

Figyelem! A Plitvicei tavak vagy a Bledi tó-Vintgar szurdok programunk csak a 4. napon valósítható meg. Mivel e
térségekbôl már nem megy vissza az autóbusz Bibioneba, ezért minden utasunk beleegyezése szükséges hozzá.
A többi programot min. 30 fô jelentkezô esetén indítjuk.

05. 01-14 09. 20-10.02 05.12-06.14. és 06.15-08.31
között között 09. 01-20 között között

5-6 fôs apartmanban önellátással 26.900 Ft 29.900 Ft 31.900 Ft 34.900 Ft
(2 és 3 légterû apartmanok)
Üdülôhelyi illeték 1,5 Euro/fô 1,5 Euro/fô 1,5 Euro/fô 1,5 Euro/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a fakultatív programok, a velencei hajójegy, a belépôjegyek és a biztosítás díját. 
BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap

-Velence 1 teljes nap 15 Euro + hajójegy
-Velence-Murano-
Burano szigetek 15 Euro + hajójegy
-Padova-Velence 25 Euro + hajójegy
-Padova-Verona 25 Euro     
-Verona-Sirmione (Garda tó) 28 Euro

-Isztria kincsei (Pula–Rovinj-Limski fjord) 20 Euro
-Caorle-Portogruaro 12 Euro
-Treviso-Portogruaro: 20 Euro
-Dolomitok 25 Euro
-Bledi tó és a Vintgar szurdok 15 Euro
-Plitvicei tavak 20 Euro + belépô 
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Napsütötte TOSZKÁNA
Firenze-Siena-San Gimignano-Pisa-Lucca

1.nap
Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Útközben rövid séta BBoollooggnnaaban. Itt találjuk Európa
legôsibb egyetemét, városközpontja máig épségben ôrzi középkori képét. Megtekintjük a Piazza Nettuno, a Piazza
Maggiore épületeit, Bologna jelképévé vált két egymás felé dôlô XII. sz.-ban épült ferde tornyot. Este a szállások
elfoglalása.

2.nap
A mai napot a „toszkán fôvárosban”, FFiirreennzzéében töltjük: Santa Croce templom, Dante szülôháza, Dóm, Keresztelô
kápolna, Giotto harangtornya, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Pitti palota. Szabadprogram,
majd visszautazás a szálláshelyre.

3.nap 
Kirándulás Toszkána középkorból itt felejtett városaiba. SSiieennaaban ismerkedés a város látnivalóival: Dóm, Keresztelô
kápolna, fôtér.  Rövid megálló a hegytetôre épült MMoonntteerriiggggiioonniiben, ahol a várfalat körbejárva, nagyon szép pano-
rámát élvezhetünk: a környezô dombok és a ciprusokkal szegett táj lenyûgözô látványt nyújt. Ezt követôen utazás
a „középkor Manhattanjébe” SSaann  GGiimmiiggnnaannooba, a tornyok városába. Séta a középkori utcákon, majd a híres tor -
nyok tetejérôl élvezhetjük a kilátást a gyönyörû toszkán vidékre. Szabadprogram, szállás ahol elôzô este. 

4.nap
Kirándulás a csodás CChhiiaannttii bboorrvviiddéékken. A festôi dombok, szôlôk, olajfa ligetek között megbúvó GGrreevvee  iinn  CChhiiaannttii,,
CCaasstteelllliinnaa  iinn  CChhiiaannttii és RRaaddddaa  iinn  CChhiiaannttii  falvaiba látogatunk, délután pedig FFiigglliinnee  VVaallddaarrnnoo hangulatos óvárosá-
ban teszünk egy kellemes sétát.

Választható fakultatív program: kirándulás a Cinque Terre földjére:
Egész napos kirándulás a CCiinnqquuee  TTeerrrree  NNeemmzzeettii  PPaarrkkba, az „Öt föld” mesés tájára.  Hajóval és gyalogtúrával fedez-
zük fel a sziklák oldalában épült mesés kis halászfalvakat. A reggeli órákban La Spezia-ból hajózunk  Riomaggiore
festôi városába, majd újból hajóra szállunk, és a Cinque Terre két gyöngyszeméhez, Vernazza és Monterosso han -
gulatos, színes házakkal teli falvacskájába érünk, hogy ki-ki kedve szerint felfrissüljön az azúrkék tengerben és élvez-
ze a mediterrán hangulatot. 
Program ára: 5.900 Ft/fô + hajójegy kb. 25 euro/fô

5.nap
Reggel elindulunk PPiissaaba, ahol a román építészet gyönyörû épületeit találjuk: Dóm, Campo Santo, Ferde torony a
Csodák terén. Látogatás LLuuccccaaba Puccini szülôvárosába, ahol megtekintjük a gyönyörû óvárost sikátoraival, pati-
nás palotáit és fôterét. Szabadprogram. Hazaindulás a késô délutáni órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel,
éjszaka az autóbuszon.

6.nap Hazaérkezés Magyarországra a délelôtti órákban.

04.16-05.14 és 05.14-06.18 06.18-26 és 09.17-10.09 
09.03-17 között között 08.27-09.03 között között

Holiday home önellátás 62.900 Ft/fô 65.900 Ft/fô 68.900 Ft/fô 59.900 Ft/fô
Hotel*** reggelivel 76.900 Ft/Fô felnôtt csoport

71.900 Ft/fô diák csoport
Hotelben vacsora 11.900 Ft/fô (4 alkalom, igény szerint)
Üdülôhelyi illeték: 8 euro/fô, helyszínen fizetendô
A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek, a firenzei behajtási illeték (kb. 10 euro/fô) és a biztosítás díját. BBP biztosítás: 
430 Ft/Fô/nap
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Római VAKÁCIÓ
Assisi és Velence látnivalóival

1. nap
Indulás a délutáni órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon. 

2. nap
Reggel érkezés RRóómmáába: Délelôtt a Victor Emanuel emlékmû, Capitoliumi múzeum, Forum Romanum,
császárfórumok, Palatinus domb, Colosseum megtekintése, majd a Spanyol lépcsô, Trevi kút, Pantheon,
Piazza Navona. Szabadprogram, majd a szállások elfoglalása Róma környékén. 

3. nap
Az örök város felfedezése: VVaattiikkáánnii  mmúúzzeeuummok és a SSzzeenntt  PPéétteerr  bbaazziilliikkaa, megtekintése, késôbb séta a
TTiibbeerriiss  ppaarrttjjáárraa::  MMaarrcceelllluuss  sszzíínnhháázz,,  FFoorruumm  BBooaarriiuumm,,  VVeessttaa--tteemmpplloomm,,  aa  BBooccccaa  DDeellllaa  VVeerriittaa,,  PPoonnttee  RRoottttoo
megtekintése. Késô délután utazás a szállásra, szabadprogram.

4. nap
Szabadprogram Rómában vagy fakultatív program: Vulkántúra a VVeezzúúvv  kkrráátteerréhez, ahonnan páratlan
kilátás nyílik a nápolyi öbölre és a sorrentói félszigetre, majd látogatás PPoommppeeii romvárosába. Program
díja: 30 euro/fô (min. 25 fô esetén). Este visszautazás a Róma környéki szálláshelyre.

5. nap
Délelôtt a San Pietro in Vincoli templomba vezet utunk, ahol Michalengelo Mózes szobrát is láthatjuk,
majd a Lateráni bazilikába látogatunk. Délután szabadprogram vagy kirándulás Róma tengerpartjára.

6. nap
Reggel a szállások elhagyása után utazás AAssssiissii-be, ahol megtekintjük a St. Ferenc bazilikát a Giotto fres-
kókkal. Esti séta a lagúnák városában, VVeelleennccéében: Doge Palota, Szent Márk tér, Sóhajok hídja,
Harangtorony megtekintése. Hazaindulás a késô esti órákban.

7. nap
Hazaérkezés a délelôtti órákban.

03.25 - 06.26 és 06.24-07.03 08.19-27 07.01-08.20 
08.26-10.23 között között között között

Holiday Home önellátás 59.800 Ft/fô 68.800 Ft/fô 63.800 Ft/fô -
Hotel*** reggelivel: 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték: 8 Euro/fô 8 Euro/fô 8 Euro/fô 8 Euro/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a belépôjegyek, római tömegközlekedés, velencei hajójegy, fakultatív program és az utasbiztosítás
díját. BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap
Odaútban tranzitszállás kérhetô: 8.400 Ft/fô

Programunk igénybe vehetô 6 nap/3 éj verzióban is 49.900 Ft/fô-tôl, kérje ajánlatunkat!
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Milánó, COMO- ÉS A MAGGIORE-TÓ VIDÉKE

1.nap 
Indulás Budapestrôl reggel 05.00 órakor. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Este a szállások elfoglalása
Varese környékén.

2.nap
Látogatás az Alpok lábánál fekvô szépséges CCoommoo-ba, ahol a kis terek, a gazdag épületek, szûk utcácskák, csi-
nos katedrálisok, a kikötô és a part menti promenád mediterrán hangulata igazán vendégmarasztaló.
Hajókirándulás a hegyekkel körülölelt mesés tavon BBeellllaaggggiiooba.  Utunk során gyönyörködhetünk a part menti
festôi villákban, melyek ma híres színészek, divattervezôk rezidenciái. TTrreemmeezzzzooban megtekintjük a tó leg-
szebb rokokó kastélyát a Villa Carlotta-t. Amennyiben idônk engedi, hazafelé ellátogatunk egy híres svájci cso-
koládé manufaktúrába, ahol kóstolóval egybekötve ismerkedhetünk a csokoládékészítés történetével ill. for-
télyaival, valamint kedvünkre vásárolhatunk a csokoládé remekekbôl is. Szállás ahol elôzô este.

3.nap
Kirándulás az olasz tóvidék gyöngyszeméhez, a hófödte hegycsúcsokkal ölelt festôi MMaaggggiioorree--ttóóhoz.
Hajókirándulás a BBoorrrroommeeoo--sszziiggeetteekkre: felkeressük PPeessccaattoorrii--sszziiggeett vadregényes kis halászfaluját, majd az IIssoollaa
BBeellllaa--sszziiggeett  csodás, teraszos kertjérôl ismert kastélyával ismerkedünk. A kastélyból meseszép kilátás nyílik a
tóra és a sziget gondozott parkjaira. A napot a híres üdülôhely, SSttrreessaa városával zárjuk, mely ódon hangula-
tú óvárosával, elegáns villáival rengeteg látogatót vonz. Szabadprogram, szállás ahol elôzô este.

4.nap
Városnézés Lombardia fôvárosában, MMiilláánnóóban. Séta a történelmi belvárosban: dóm, királyi palota, Scala (a
világhírû operaház), majd utunk a Santa Maria delle Grazie templomban folytatódik, ahol megcsodálhatjuk
Leonardo da Vinci leghíresebb festményét, az Utolsó vacsorát. A dómhoz közel található a gyönyörû fedett
bevásárló árkád, a  Galleria Vittorio Emanuele II, melynek üvegkupolája, mozaikpadlója csodálatos.  Séta a
Via Monte Napoleone-n, világ egyik "divatfôutcáján", ahol elegáns és drága ékszerboltok, a nagy divatházak,
mint a Gucci, a Louis Vuitton, vagy a Prada fényes üzletei és székhelyei sorakoznak. Szabadprogram. Útköz-
ben pihenô a GGaarrddaa--ttóónál, ahol SSiirrmmiioonneet, a félszigetre épült hangulatos városkát tekintjük meg. Hazaindulás
az esti órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon. 

5.nap
Hazaérkezés Magyarországra a délelôtti órákban.

+1 nap hosszabbítás Svájcban: 

Kirándulás a Szent Bernard hágón, vadregényes alpesi tájakon keresztül a Rajna világhírû szurdokához, a VViiaa
MMaalláához. Délután Svájc egyik legszebb városában, a mediterrán LLuuggaannooban teszünk sétát. Szállás. Program
díja: 8.500.-Ft/fô /holiday home,   17.900 Ft/fô hotel***

04. 01-05.14 05.14-28 05.28-06.25 és 06.25-08.27 és
között között 08.27-09.10 között 09.10-10.31 között

Holiday Home önellátásal - 53.900 Ft/fô 49.800 Ft/fô -
Hotel*** reggelivel 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 6 Euro/fô 6 Euro/fô 6 Euro/fô 6 Euro/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fô/nap 
Leonardo-Utolsó vacsora c. festményének megtekintéséhez elôzetes bejelentés szükséges, melyet megrendeléskor
kérünk jelezni. Díja: 4.500 Ft/fô
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Milánó ÉS A GARDA-TÓ VIDÉKE

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

2.nap Kirándulás a Garda-tó vidékének gyöngyszemeihez: elsôként MMaallcceessiinnee hangulatos kisvárosába látoga-
tunk, ahonnan kabinos felvonóval a MMoonnttee  BBaallddoo közel 2000 magas csúcsára jutunk fel, gyönyörködhetünk a
Garda-tóra nyíló páratlan kilátásban. BBaarrddoolliinnóóba utazunk tovább, ahol megkóstolhatjuk a régió híres borát is, a
Bardolinót.   

3.nap Szabadprogram, vagy fakultatív program lehetôség: 
Mai nap visszacsöppenünk a középkorba, VViillllee  ddeell  MMoonnttee ééss  CCaallvvoollaa kisvárosába kirándulunk, ami jórészt keskeny,
macskaköves sikátorairól és több száz éves kôházairól híres. Fotószünet a hihetetlen türkiz színû TTeennnnóó--ttóónál, majd
a híres VVaarroonnee  vvíízzeesséésst és a mediterrán növényekkel teli bboottaanniikkuuss  ppaarrkkját tekintjük meg. Ezt követôen egy kelle-
mes hajókirándulás keretében LLiimmoonnee  ssuull  GGaarrddaa citrom, narancs és cédrusültetvényekkel teli hangulatos kisváros-
ba utazunk. Program díja: 25 euro/fô (min.25 fô esetén).

4.nap Délelôtt BBeerrggaammooba látogatunk,  az óvárosban a La Citta Alta középkori házai között, a  macskaköves kis
utcákon barangolva fedezzük fel a látnivalókat: középkori városfalak,  Santa Maria Maggiore templom és a Colleoni
kápolna (Olaszországban az egyik legszebb kápolna),  a Piazza Vecchia és a régi városháza. A délutánt Lombardia
fôvárosában, MMiilláánnóóban töltjük. Séta a történelmi belvárosban: dóm, királyi palota, Scala (a világhírû operaház). 
A dómhoz közel található a gyönyörû fedett bevásárló árkád, a  Galleria Vittorio Emanuele II, melynek üvegku-
polája, mozaikpadlója csodálatos.  Séta a Via Monte Napoleone-n, világ egyik "divatfôutcáján", ahol elegáns és
drága ékszerboltok, a nagy divatházak, mint a Gucci, a Louis Vuitton, vagy a Prada fényes üzletei és székhelyei
sorakoznak. Szabadprogram.  

5.nap Szabadprogram, vagy fakultatív program lehetôség:
Látogatása híres pármai sonka hazájába, PPaarrmmaba: dóm, kolostor templom, hercegi palota, királyi színház. Ezt
követôen a parmezán sajtkészítés rejtelmeibe tehetünk betekintést RReeggggiioo  EEmmiilliiaa-ban egy kis sajt és sonkakóstoló-
val egybekötve. Útban hazafelé rövid séta MMaannttoovváában. Program ára: 30 euro/fô (min. 25 fô esetén)

6. nap Délelôtt AArrccoo városába látogatunk, itt a magas sziklára épült várat keressük fel, mely uralja a város látké-
pét. Miután bebarangoltuk a romos várat, egy remek ösvényen, öreg olajfák közt gyalogolunk le Arco hangulatos
óvárosába. Ezután RRiivvaa  ddeell  GGaarrddaa-ba utazunk. A város már a Monarchia idejében is Európa legnépszerûbb üdü-
lôhelye volt. A hatalmas hegygerincek övezte, festôi tópartot gazdag mediterrán növényzet veszi körül. Útban
hazafelé séta a csodás LLaazziissee macskaköves középkori utcáin.  

7.nap Délelôtt felfedezzük a Garda-tó ékkövét, SSiirrmmiioonnee-t, mely ódon hangulatú városával minden látogatóját
rabul ejti. Délután szabadprogram. Fakultatív program: esti séta Rómeó és Júlia gyönyörûen kivilágított városában,
VVeerroonnáában. Program ára: 12 euro/fô (min. 25 fô esetén)

8.nap A szállások elhagyása után VViicceennzzáában Palladio építészeti remekeit csodálhatjuk. Ebéd után hazaindulás,
utazás rövid pihenôkkel, hazaérkezés késô este.

04.16-23, 09.17-24 és 10.15-22 között

Holiday home önellátással 59.800 Ft/fô
Hotel*** reggelivel 119.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 12 Euro/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés
költségeit. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek, fakultatív programok és a BBP biztosítás díját. 
BBP biztosítás: 430 Ft/fô/nap   
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Varázslatos DOLOMITOK

1. nap
Indulás Budapestrôl a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Látogatás a hegyek között
megbúvó hangulatos PPiieevvee  ddii  CCaaddoorree-ban, ahol Tiziano szülôházát és a városka templomában Tiziano
híres festményét a „Madonnát gyermekével” tekintjük meg. Továbbutazás BBeelllluunnoo szép fekvésû városá-
ba, séta az óváros díszes épületei között. Szállások elfoglalása.

2. nap
Utazás Dél-Tirol fôvárosába, BBoollzzaannooba. Ismerkedés a várossal (Dóm, Dominikánusok Temploma,
Laubengasse stb.). Lehetôség a világhírû Dél-Tiroli Régészeti Múzeum megtekintésére, melynek fô szen-
zációja Ötzi, az ôsember, akit jégbe fagyva találtak meg 1991-ben a közeli Ötztali-Alpokban, 3200 méte-
res magasságban. Ezután ellátogatunk a Merano melletti TTrraauuttttmmaannssddoorrffff  kkaassttééllyy 12 hektáron elterülô
kert együttesében. A séta során rendkívül változatos mediterrán és egzotikus növényvilágban gyönyör-
ködhetünk. Délután séta az elegáns üdülôvárosban, MMeerraannooban mely ún. szubalpin éghajlatáról neve-
zetes. Északról hatalmas hegyek védik, a déli nyitott völgyön keresztül viszont akadálytalanul érkezhet a
meleg levegô Itáliából. Meran városa fölött emelkedik TTiirrooll falu vára, mely a tartománynak is a nevet
adta. Séta a faluban, majd továbbutazás az Etsch folyó völgyében.

3. nap
Utazás MMaallcceessiinnee festôi kisvárosába, szabadprogram keretén belül ismerkedünk az óváros zeg-zugos
utcáival, majd  kabinos felvonóval a MMoonnttee  BBaallddoo 2200 méteres csúcsára jutunk fel, ahonnan a Garda-
tóra nyíló páratlan kilátásban gyönyörködhetünk. Útban a szállásunk felé látogatás TTrreennttoo 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 színû PPrraaggsseerr-tóhoz, mely csodás természeti környezete miatt a
turisták kedvelt célpontja. Kristálytiszta vizét kb. 1 óra alatt akár körbe is sétálhatjuk. Lenyûgözô tájakon
keresztül jutunk el a Dolomitok királynôjéhez, CCoorrttiinnaa  dd''AAmmppeezzzzooba, a környék legfestôibb üdülôhelyé-
re, ami az 1956-os téli Olimpiának adott helyet.  A városnézés és rövid szabadprogram után hazaindu-
lás, érkezés Budapestre késô éjszaka. (kb. 02.00)

05.14-06.25 és 06.25-07.02 07.02-07.09 09.17-09.30 
08.27-09.17 között között között között

Holiday Home önellátás 48.900 Ft/fô 56.800 Ft/fô 58.900 Ft/fô -
Hotel**/*** reggelivel 59.900 Ft/fô 69.800 Ft/fô 69.800 Ft/fô 59.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték: 6 Euro/fô 6 Euro/fô 6 Euro/fô 6 Euro/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségét. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek árát és az utas biztosítás díját.  
BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap 



1. nap
Indulás a kora reggeli órákban. Kora délután érkezés a szlovén fôvárosba, LLjjuubblljjaannáába. Séta az óváros-
ban, amely során megtekintjük a várat, a székesegyházat, valamint a Tromostovje-hármas kôhidat, a
Sárkányhidat és a Ferencesek templomát, majd szabadprogram. Ismerkedés a szép fekvésû ŠŠkkooffjjaa
LLookkáával, Szlovénia mûemlékekben egyik leggazdagabb kisvárosával. Este a szállások elfoglalása. 

2. nap
Délelôtt ellátogatunk a vadregényes VViinnttggaarr  sszzuurrddookkba, 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 erô-
sített fahidakon lehet megtenni, ahol a káprázatos táj, a türkiz színû víz -benne pisztrángok sokaságá-
val-, s az út végén a 16 m magas Sum vízesés ejti rabul a látogatókat. Majd séta a csodás BBoohhiijjnnii  ttóó part -
ján, majd kabinos felvonóval 1530 m magasságba feljutunk a VVooggeell--hheeggyyre, miközben gyönyörû pano-
ráma tárul elénk. Beláthatjuk az egész Júlia-Alpokat, Szlovénia legmagasabb pontját a 2864 m magas
Triglavot, de az alattunk elterülô tó is felejthetetlen élményt nyújt. Délután Szlovénia híres nagyvilági
üdülôhelyére, a Júlia Alpok központjában található BBlleeddii  ttóóhoz vezet utunk. Látogatás a középkori
lovagvárban, mely a tó fölé magasodó sziklacsúcson áll, majd gondolázási lehetôség a tó kis szigetére,
ahol az ôsi kegytemplom tekinthetô meg. Szállás.

3. nap
Kirándulás a a szlovén tengerpart legszebb városaiba: elôször PPiirraannba vezet utunk. Szûk, macskaköves,
kis középkori sikátorokban sétálunk fel a Szent György templomhoz és a városfalhoz, ahonnét szép ki -
látás nyílik a városra és környezetére. Szabadprogram, majd a szomszédos PPoorrttoorroozzss elegáns és modern
üdülôvárosát vesszük célba. Amennyiben az idôjárás engedi fürdési lehetôség az Adriai – tengerben.
Visszautazás a szállásra.

4. nap
Kirándulás a világhírû PPoossttoojjnnaaii  ccsseeppppkkôôbbaarrllaanngghoz, mely évente 1 millió látogatót vonz. A turisták kis-
vasúttal jutnak be a barlangba, ahol gyalogtúrát tesznek, majd újból vonatra szállva jönnek a felszínre.
Látogatás a meghökkentô fekvésû PPrreeddjjaammaa  vváárrba, melyet egy 123 m magas sziklafalra, egy barlang
nyílása elé építettek. Útban hazafelé rövid pihenô TTrroojjaanneeban, a híres és hatalmas fánkok hazájában.
Hazaérkezés késô éjjel.
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Szlovénia, EURÓPA ZÖLD GYÖNGYSZEME

04.08 - 05.20 és 05.20-06.14 és 06.14-09.05 között
09.15-10.05 között 09.05-09.15 között

Holiday Home önellátással 46.900 Ft/fô 54.800 Ft/fô -

Hotel*** reggelivel 58.900 Ft/fô 58.900 Ft/fô 58.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 1900 Ft/fô 1900 Ft/fô 1900 Ft/fô
Vacsora (igény szerint) 10.800 Ft/fô 10.800 Ft/fô 10.800 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap



Karintia, AUSZTRIA RIVIÉRÁJA

1. nap Indulás kora reggel. Útközben Európa legimpozánsabb kastélyába, LLaaxxeennbbuurrggba utazunk. Kastélyparkja
a XVIII-XIX. sz-i kertépítô mûvészet egyik legszebb példája. Ezután GGrraazz-ban városnézés: Dóm, Mauzóleum, fôher-
cegi rezindecia, Jezsuita rendház, Schlossberg. Szállás Karintiában.

2. nap Reggel utazás Karintia mesebeli reneszánsz kastélyához, HHoocchhoosstteerrwwiittzz várához, mely egy magas szikla-
kúpon helyezkedik el, a hegyre tekeredô út 14 kapun vezet át. Délután KKllaaggeennffuurrttba látogatunk. A városnézés után
kihagyhatatlan élmény a MMiinniimmuunndduuss,, ahol a világ leghíresebb épületeinek makettjeit nézhetjük meg. Ellátogatunk
a félszigetre épült MMaarriiaawwöörrtthhbe, mely már a 9. században a térség vallási központja volt. A nap zárásaként esti
séta Karintia harmadik legnagyobb tavánál, az OOssssiiaacchhii--ttóónál.

3. nap  Délelôtt kirándulás kabinos felvonóval a GGeerrlliittzzeenn  hheeggyyre. Az 1500 méteres magasságból csodás pano-
ráma tárul szemünk elé a gyönyörû OOssssiiaacchhii  ééss  aa  WWöörrtthhii  ttóóra. Odafönn a hüttékben karintiai házias ételek, alpesi
hangulat, siklóernyôsök várják a vendégeket. Ezt követôen látogatás LLaannddsskkrroonn  vváárrába. Továbbutazás VViillllaacchh medi-
terrán hangulatú városába, ahol a csodás templomok és a szép óváros egy kellemes sétára hívogat. 

4. nap Délelôtt Ausztria leglátványosabb szurdokát, a LLiieecchhtteennsstteeiinn--sszzuurrddookkot tekintjük meg. A vízesés, a sötét-
zöld mohos sziklák, a sziklákon keresztül szûrôdô napfény és a víz által létrejött szivárványok különleges hangula-
tot teremtenek a legendás hely meglátogatásakor. Délután utazás SSaallzzbbuurrggba,  városnézés: Mozart szülôháza,
Dóm, Hercegérseki Palota, Ferences templom, Mirabell kastély, szabadprogram. Hazaérkezés késô este.

Osztrák DUNAKANYAR
1. nap Indulás kora reggel. Városnézés BBééccssben: Kapucinusok temploma, Operaház, Természettudományi Múzeum,
Parlament, Városháza, Hofburg, Graben, Szent István dóm. Szabad program. Szállás elfoglalása Alsó-Ausztriában.

2. nap Délelôtt a mmeellkkii  aappááttssáágg megtekintése, majd ssééttaahhaajjóózzáássi lehetôség SSppiittzzig. A hangulatos sétányok, folya-
mi luxushajók, szôlôskertek, reneszánsz, barokk házak sajátos hangulatot kölcsönöznek a tipikus wachau-i kisvá-
rosnak. Ellátogatunk a vidék legtöbbet fotózott kisvárosába, DDüürrnnsstteeiinnbe. A fallal körülvett pici település bájos fek-
vésének, kék-fehér barokk templomtornyainak, romantikus várromának és a valaha itt raboskodott Oroszlánszívû
Richárd, angol királynak köszönheti hírnevét.

3. nap  Délelôtt a tartományi fôvárossal, SStt..  PPöölltteennnel ismerkedünk: városháza, a barokk stílusú dóm, Herrenplatz,
Ferences templom, majd napunkat ismét Wachauban, a festôi szépségû völgyszorosban töltjük. A felnyúló sziklák
tövében építették meg a hírhedt rablófészket, AAggggsstteeiinn  vváárrát, ahonnan fantasztikus kilátás nyílik a Dunára. A legen-
dák szerint az egykori Rózsakertben a vár egyik ura, annak idején börtönt alakított ki, ahol a foglyok vagy éhen
haltak, vagy a mélybe vetették magukat. Ezután KKrreemmss  aann  ddeerr  DDoonnaauu történelmi városában teszünk egy kellemes
sétát. Szabad program. Fakultatív program: borkóstoló egy ôsi bortermelô városban, mely Ausztria egyik legrégibb
borvidékei közé tartozik. 

4. nap Délelôtt a zarándokok szellemi központjába, MMaarriiaazzeellllbe látogatunk. Megtekintjük a gyönyörû bazilikát,
tiszteletünket tesszük a kegyszobor elôtt. Lehetôség nyílik a város fölé magasodó BBüürrggeerraallppee-ra (1267m) kabinos
felvonóval feljutni. A negyedórás út során a felvonó kabinjaiból meseszép látvány tárul elénk. Fakultatív program
lehetôség: likôrgyár látogatás, kóstolással. Útban hazafelé vásárlási lehetôség GGllooggggnniittzzban a Lindt csokoládégyár
mintaboltjában. Hazaérkezés a késô este.

Karintia, Ausztria Riviérája 04.23-05.21 és 05.21-06.25 és 06.25-08.27 között
09.03-25 között 08.27-09.03 között

Holiday home önellátással 39.800 Ft/fô 43.400 Ft/fô -
Hotel **/*** reggelivel 64.900 Ft/fô 64.900 Ft/fô 64.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 8 Euro/fô 8 Euro/fô 8 Euro/fô 

Osztrák Dunakanyar 04.01-30 és 05.01-07.09 és 07.09-08.27 között
09.10-10.15 között 08.27-09.10 között

Holiday home önellátással 38.400 Ft/fô 41.900 Ft/fô -
Hotel **/*** reggelivel 62.900 Ft/fô 62.900 Ft/fô 62.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 5 Euro/fô 5 Euro/fô 5 Euro/fô 

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, szállást, megadott ellátást és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a fakultatív kirándulások díját, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. 
BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
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Kalandozás A BODENI-TÓ KÖRÜL
Ausztria, Svájc és Németország rejtett kincsei

1. nap
Indulás Budapestrôl a hajnali (04.30) órákban, utazás rövid pihenôkkel. Elsô állomásunk a gyönyörû
Salzkammerguti-tóvidéknél, MMoonnddsseeee városában lesz. A városka fôterén a hatalmas plébániatemplom nagyszerû
barokk homlokzata és a hangulatos, színesre festett házak együttese megkapó látvány. Séta a festôi környezetben
lévô tóparton. Este a szállások elfoglalása a Bodeni-tó térségében.

2. nap
Délelôtt szomszédolás Svájcban a sscchhaaffffhhaauusseennii  RRaajjnnaa  vvíízzeessééssnél, amely Európa legszélesebb vízesése (150 m).
Ezután a Svájc gyöngyszemének tartott SStteeiinn  aamm  RRhheeiinnnel ismerkedünk. A városnézés során lehetôségünk lesz jó
néhány hamisítatlan svájci csokoládéüzletet is felkeresni. Délután látogatás MMaaiinnaauu  vviirráággsszziiggeettére, mely ékszerként
terül el a smaragdzöld Bodeni-tóban. Tavasztól késô ôszig különbözô mediterrán és trópusi virágnövényeket talá-
lunk, a pálmaház és a pillangók házának színes pompája nyújt felejthetetlen élményt. Visszautazás a szállásra. 

3. nap
Délelôtt városnézés LLiinnddaauu bájos óvárosában, mely a Bodeni-tó egy kis szigetét foglalja el. Megnézzük a régi város-
házát és a Péter templomot. A parti sétányról különleges látványt nyújt a világítótorony és az oroszlánok ôrizte
kikötôbejárat.  FFrriieeddrriicchhsshhaaffeennben, látogatás a híres Zeppelin léghajómúzeumban. Barangolás MMeeeerrssbbuurrggban,
Németország egyik legfestôibb kisvárosában. Az ezer éves vár és az ódon favázas házak a Bodeni-tó mellett a késô
középkorba repítik vissza a látogatókat. Szállás.

4. nap
a., Utazás a Fekete-erdô mediterrán hangulatú  „fôvárosába”, FFrreeiibbuurrggba. Dél-Németország egyik legszebb váro-
sának látnivalói: Münster, ezeréves dóm, városháza.  Ezt követôen a Pokol-völgyön át érkezünk a Titi-tóhoz, séta a
tóparton. Útban hazafelé pihenô DDoonnaauueesscchhiinnggeennben, a híres Duna-forrásnál. Este visszautazás a szállásra. vagy 

b., Egész napos látogatás a híres szórakoztató központban, az EEuurróóppaa  PPaarrkkban. Németország legnagyobb élmény-
parkja több mint 120 attrakcióval fantasztikus szórakozást ígért kicsiknek és nagyoknak egyaránt: csokivilág, idô-
utazás, lézer show, 4D-mozi, Forma 1 versenyautók, Silver Star hullámvasút, vízi hullámvasút, Eurosat „ûrutazás”,
show mûsorok… Este visszautazás a szállásra.

5. nap 
Mai napunkat az ausztriai DDoorrnnbbiirrnnben és környékén töltjük. Elsô állomásunk egy gyönyörû természeti képzôd-
mény, a Keleti-Alpok egyik leghíresebb és legszebb szurdoka, a RRaappppeennlloocchh  sszzuurrddookk, mely csak gyalogosan kö -
zelíthetô meg. Ezt követôen kabinos felvonóval a környezô hegyek (1064 m) és a tó panorámájában gyönyör-
ködhetünk. A hegytetôrôl 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 RRoollllss--RRooyyccee
MMúúzzeeuummába, ahol mintegy 3000 m2-en találunk kiállított modelleket és egy szerelômûhelyt is bemutatnak. Az esti
órákban hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon.

6. nap
Érkezés Budapestre a délelôtti órákban.

03.18-04.09 04.09-05.14 és 05.14-06.25 06.25-07.02 07.03-08.26 
között 09.03-10.08 között és 08.27-09.03 között

között között

Holiday home önellátással 49.900 Ft/fô 54.900 Ft/fô 58.500 Ft/fô 63.500 Ft/fô -

Hotel**/*** reggelivel 85.800 Ft/fô 85.800 Ft/fô 85.800 Ft/fô 85.800 Ft/fô 85.800 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték: 2.500 Ft/fô 2.500 Ft/fô 2.500 Ft/fô 2.500 Ft/fô 2.500 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap  
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Svájc, A HÓFÖDTE ALPOKTÓL SAVOYAIG

1. nap
Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Út közben rövid városnézés a gyö-
nyörû hegyek között fekvô tiroli fôvárosban, IInnnnssbbrruucckkban: Mária Terézia utca, Diadalív, Aranytetô, város-
torony, Hofkirche, Hofburg. Az esti órákban a szállások elfoglalása Ausztriában.

2. nap
Reggeli után tovább utazás Svájcba. Elsô állomásunk SStt..  GGaalllleenn lesz, ahol megtekintjük a barokk kated-
rálist és a világörökséghez tartozó kolostorkönyvtárat. Délután séta a svájci fôváros, BBeerrnn utcáin.
Városnézés a világörökség részét képezô óvárosban: Marktgasse-i piac, Szt. Vinzenskirche székesegyház
(Münster), Zytglogge az asztronómiai órával. Este a szállások elfoglalása. 

3. nap
Délelôtt Svájc híres mûemlékét, a vízre épült CChhiilllloonnii  kkaassttééllyyt tekintjük meg, majd séta a genfi tó partján
lévô MMoonnttrreeuuxxben. Ezt követôen a csodás YYvvooiirree-ba utazunk, mely Európa legvirágosabb települése,
utcái, házai a középkor hangulatát árasztják. Napunkat pedig GGeennff  városával zárjuk: Jet d’Eau szökôkút,
Városháza, a reformáció emlékmûve, Szt Péter Katedrális. Szállás.

4. nap
Délelôtti úti célunk CChhaammoonniixx - az „Alpok királynôje” a MMoonntt  BBllaanncc lábánál. Neve fogalom a hegyek sze-
relmesei körében. Séta lehetôség a városban, majd felvonóval jutunk el az Aiguille du Midi-hez, Európa
legmagasabban fekvô kilátópontjához (3842 m), karnyújtásnyira a Mont Blanc-tól (4807 m), ahol felejt-
hetetlen körpanorámában lesz részünk. Ezt követôen Savoya legszebb városába, AAnnnneeccyy-be látogatunk.
Séta a csatornák szelte, szûk, sikátoros középkori utcákon, melynek hangulata Velencére emlékeztet.
Várából nagyszerû kilátás nyílik a tóra és a környezô hegyekre. Este visszautazás a szállásra.

5. nap
A szállás elhagyása után rövid séta LLaauussaannnnee-ban, ahol a Savoyai-hercegek és a lausanne-i püspökök
uralkodtak.  Majd utazás GGrruuyyeerreess-be, a városka és a vár utcáin sétálva úgy érezzük, mintha több száz
évvel visszarepültünk volna az idôben. Lehetôségünk lesz egy sajtüzem, vagy a híres Cailler csokigyár
meglátogatására, természetesen kóstolóval egybekötve. Amennyiben idônk engedi rövid séta LLuuzzeerrnn
óvárosában, a város jelképeinek, az Oroszlános emlékmûnek és a Kapellbrückének (középkori fedett
fahíd) megtekintése. Hazaindulás az esti órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. 

6. nap
Érkezés Magyarországra a délelôtti órákban.

05.01-06.26 között 06.26-09.03 között 09. 03-30 között

Hotel ** reggelivel 88.900 Ft/fô 88.900 Ft/fô 88.900 Ft/fô
Holiday home önellátással 66.900 Ft/fô - 66.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 2.900 Ft/fô 2.900 Ft/fô 2.900 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
Hazaútban tranzitszállás kérhetô: 8.900 Ft/fô
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Svájc, AZ ALPOK KINCSE

1. nap
Indulás Magyarországról a kora esti órákban, utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon.
(tranzitszállás igényelhetô)

2. nap
Reggel érkezés a látványos sscchhaaffffhhaauusseennii  RRaajjnnaa  vvíízzeesséésshez, amely Európa legszélesebb vízesése (150 m).
Ezután a Svájc gyöngyszemének tartott SStteeiinn  aamm  RRhheeiinnnel ismerkedünk. Este a szállások elfoglalása.

3. nap
Délelôtt kirándulás a TTrrüümmmmeellbbaacchh  gglleeccccsseerrvvíízzeesséésshez (10 hatalmas vízesés egy hegy belsejében), mely
a Berni-Alpok 4000 m magas hegyei között fekszik a Lauterbrunneni völgyben, Európa egyik legszebb
gleccservölgyében. Lehetôség nyílik a híres JJuunnggffrraauu  ffooggaasskkeerreekkûû vasúttal egy kilátópont elérésére.
Délután séta a svájci fôváros, BBeerrnn  utcáin. Városnézés a világörökség részét képezô óvárosban:
Marktgasse-i piac, Szt. Vinzenskirche székesegyház (Münster), Zytglogge az asztronómiai órával.
Visszautazás a szállásra. 

4. nap 
Délelôtt látogatás LLuuzzeerrnn óvárosában, a város jelképeinek, az Oroszlános emlékmûnek és a
Kapellbrückének (középkori fedett fahíd) megtekintése. Délután ZZüürriicchh látnivalóival ismerkedünk: séta
az óvárosban és a Bahnhoffstrassén, a világ egyik legelôkelôbb utcáján. Este kellemes sétát teszünk a
Liechtenstein-i nagyhercegség fôvárosában, VVaadduuzzban. Hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôk-
kel.

5. nap
Érkezés Magyarországra a délelôtti órákban.

+ 1 nap hosszabbítási lehetôség francia Svájcban:

Délelôtt látogatás GGrruuyyeerreess-be, ahol a vváárr  és egy ssaajjttüüzzeemm látogatására nyílik lehetôség. Gruyeres helyett
választható látogatás a NNeessttlléé  ccssookkiiggyyáárrba kóstolóval egybekötve. Délután kirándulás a genfi tó partján
lévô MMoonnttrreeuuxxbe, séta a tóparton, majd Svájc híres mûemlékét, a vízre épült CChhiilllloonnii  kkaassttééllyyt tekint jük
meg kívülrôl. Szállás.   Program ára: 9.400.-Ft/fô

04.01 – 05.21 között 05.21 – 07.03 között 08.27 – 10.16 között

Holiday home önellátással 46.900 Ft/fô 49.800 Ft/fô 49.800 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 6 CHF/fô 6 CHF/fô 6 CHF/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás és az idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
Oda útban tranzitszállás igényelhetô: 8.400.-Ft/fô
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Bajor KASTÉLYOK

05.01-06.25 és 06.25-07.09 és 07.09-08.27 09.03-09.30
08.27-09.03 között 08.20-08.27 között között között

Holiday home önellátással 48.500 Ft/fô 55.800 Ft/fô - 45.800 Ft/fô
Panzió**/*** reggelivel 59.900 Ft/fô 59.900 Ft/fô 59.900 Ft/fô 59.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 2.600 Ft/fô 2.600 Ft/fô 2.600 Ft/fô 2.600 Ft/fô

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

1. nap
Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Elsô állomásunk a gyönyörû
Salzkammerguti-tóvidéknél, MMoonnddsseeee városa lesz. A városka fôterén a hatalmas plébániatemplom nagy-
szerû barokk homlokzata és a hangulatos, színesre festett házak együttese megkapó látvány. Séta a fes-
tôi környezetben lévô tóparton. Az esti órákban a szállás elfoglalása Tirolban.

2. nap
Reggeli után továbbutazás TTiirroollba, az IInnnn  vvööllggyyébe. Városnézés a gyönyörû hegyek között fekvô tiroli
fôvárosban, IInnnnssbbrruucckkban: MMáárriiaa  TTeerréézziiaa  uuttccaa,,  DDiiaaddaallíívv,,  AArraannyytteettôô,,  vváárroossttoorroonnyy,,  HHooffkkiirrcchhee,,  HHooffbbuurrgg..
Szabadprogram. Majd kirándulás SScchhwwaazz egykori ezüstbányájába, a különleges földalattii  bbáánnyyaammúúzzee--
uummba. Ez a bánya 500 évvel ezelôtt Európa legjelentôsebb ezüstbányája volt. A nap zárásaként a meg-
hökkentôen szép és érdekes SSwwaarroovvsskkii  kkrriissttáállyyvilág megtekintése marad ezen a napon. 

3. nap
Reggeli után egész napos kirándulás a Bajor Alpokban, a II. Lajos király által építtetett alpesi kastélyok
megtekintése. Elsô megállónk a romantikus mesevilág, HHoohheennsscchhwwaannggaauu,, majd a NNeeuusscchhwwaannsstteeiinn--ii  kkaass--
ttééllyy lesz. A kastélyok kastélyának nevezett csupa torony és bástya épületegyüttes egy magányos szirtfo-
kon áll, egy alpesi tó közelében. Amennyiben idônk engedi az Allgäu-i Alpok lábánál fekvô középkori
városkát, FFüüsssseenntt is megtekinthetjük; középkori sikátorai, nyeregtetôs házai, a barokk templomok, a régi
városfal sokat elárul a település több, mint 700 éves múltjáról. Szállás. 
EEssttii  ffaakkuullttaattíívv  pprrooggrraamm:: részvétel egy hangulatos ttiirroollii  eesstten, ahol folklór zene, jódlizás és a „táncoslábú
tiroli favágók” mûsora gondoskodik a jókedvrôl.  Program díja: 25 euro/fô min. 30 fô esetén

4. nap
Reggeli után látogatást teszünk a bajor tengernek nevezett CChhiieemmsseeee-hez, áthajózunk „az urak szigeté-
re”, meglátogatjuk II. Lajos bajor uralkodónak a sziget közepén álló híres HHeerrrreenncchhiieemmsseeee  kkaassttééllyyáátt,, mely
a Versailles-i kastély mintájára épült. Ezt követôen utazás SSaallzzbbuurrggba, ahol városnézés: MMoozzaarrtt  sszzüüllôôhháá--
zzaa,,  DDóómm,,  HHeerrcceeggéérrsseekkii  PPaalloottaa,,  FFeerreenncceess  tteemmpplloomm,,  MMiirraabbeellll  kkaassttééllyy,, majd szabadprogram. Hazaindulás
az esti órákban.

5. nap
Érkezés Magyarországra a hajnali/délelôtti órákban az elôzô napi indulás függvényében.
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Tirol ÉS BAJOR ALPOK BÛVÖLETÉBEN

1. nap
Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Út közben egy sétát teszünk Ausztria leg-
bájosabb kisvárosában, HHaallllssttaattttban. Itt található a világ legrégebbi sóbányája, de ma már inkább gyö-
nyörû alpesi környezetét csodálják a világ minden tájáról. Az esti órákban a szállás elfoglalása Tirolban.

2. nap
Kirándulás a Bajor Alpok nevezetes helyeire. Elsôként a festett falu házairól, fafaragásairól, kakukkos órá-
iról világhírû városkát, OObbeerraammmmeerrggaauut ejtjük útba. Majd II. Lajos egyetlen befejezett kastélyát, a ver-
sailles-i Kis Trianon palota mintájára épített gyönyörû LLiinnddeerrhhooff--ii  kkaassttééllyyt és a VVéénnuusszz--bbaarrllaannggot tekint -
jük meg. A nap zárásaként a mesekönyvbe illô Garmisch-Partenkirchen üdülôhelyen teszünk egy 
kellemes sétát: a történelmi Ludwigstraße patinás épületei, virágos házai és az alpesi vendéglôk bajor
szívélyességgel várják a látogatókat. Visszautazás a szállásra.

3. nap
Napunkat ismét a Bajor Alpokban töltjük, jó idô esetén meghódítjuk Németország legmagasabb csú -
csát, a 2965 méter magas ZZuuggssppiittzzee-t, felvonóval utazunk a gyönyörû hegyek közé. A csúcsról az Alpok
panorámája felejthetetlen élményt nyújt. Délután ellátogatunk a II. Lajos bajor király által építtetett
NNeeuusscchhwwaannsstteeiinn-i kastélyhoz. A kastélyok kastélyának nevezett csupa torony és bástya épületegyüttes
egy magányos szirtfokon áll, egy alpesi tó közelében. A pompásan berendezett belsô termek megláto-
gatása után visszautazás a szállásra.

4. nap
A szállások elhagyása után BBeerrcchhtteessggaaddeenn hangulatos városában teszünk egy rövid sétát, majd elláto-
gatunk a SSaassfféésszzeekkbe, Hitler egykori vendégházába. Egy alagúton kell bemennünk a hegy gyomrába,
ahol az utolsó métereket lifttel tehetjük meg a Sasfészek közepéig. Innen csodálatos körpanoráma nyí-
lik a környezô alpesi hegyvilágra. (Rossz idô esetén kirándulás a királyok tavaként emlegetett gyönyörû
KKöönniiggsssseeee-hez. A meredek sziklákkal határolt tó a norvég fjordokra emlékeztet. Sétahajózás 
SStt..  BBaarrtthhoolloommää falu lóhere alaprajzú zarándok templomához.) Ezt követôen utazás SSaallzzbbuurrggbbaa, ahol
városnézés: Mozart szülôháza, Dóm, Hercegérseki Palota, Ferences templom, Mirabell kastély, majd sza-
badprogram. Hazaindulás az esti órákban.

5. nap
Érkezés Magyarországra a hajnali/délelôtti órákban az elôzô napi indulás függvényében.

05.01-06.25 és 06.25-07.09 és 07.09-08.27 09.03-09.30
08.27-09.03 között 08.20-27 között között között

Holiday home önellátással 49.800 Ft/fô 56.800 Ft/fô - 46.800 Ft/fô
Panzió**/*** reggelivel 61.800 Ft/fô 61.800 Ft/fô 61.800 Ft/fô 61.800 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 2.600 Ft/fô 2.600 Ft/fô 2.600 Ft/fô 2.600 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. 
A részvételi díj nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap
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Benelux KÖRUTAZÁS
a szélmalmok, csatornák, virágok világa

1. nap
Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Este a tranzitszállások elfoglalása
Strasbourgban.

2. nap
Reggel rövid városnézés SSttrraassbboouurrggban: katedrális, Petit-France negyed, a híres favázas házak, majd uta-
zás LLuuxxeemmbbuurrggba, városnézés: Nagyhercegi Palota, Miasszonyunk templom. Szállás Tilburg környékén.

3. nap
Délelôtt látogatás Belgium leghangulatosabb kisvárosába, BBrruuggggee-bbee, mely hûen tükrözi az egykori kö -
zépkori kereskedôvárosok hangulatát. Szt. Salvator katedrális, Szent Vér bazilika, Belfort torony, városhá-
za. Ezt követôen kirándulás Flandria gyöngyszemébe, GGeennttbe, melyhez hasonló szépségû várost ritkán
látni a világon. Ismerkedés a középkori utcák középkori házaival, festôi csatornáival. Délután
BBrrüüsssszzeellben: Szent Mihály templom, Grand Place, Manneken Pis szobor, Ízek utcája, Jeanneken Pis, majd
a Királyi Palota és a Petit Sablon tér felkeresése. Este szállás Tilburg könyékén. 

4. nap
Utazás egy elragadó kisvárosba, a sajtjáról is ismert GGoouuddaaba: fôtér, városháza (az egyik legszebb
Hollandiában), mázsaház. Látogatás az Orániai hercegség központjában DDeellffttben, mely világhírét az itt
készített kék porcelánjainak köszönheti. Könnyed séta a középkori óváros bájos utcáin, ahol régi keres-
kedôházakat és Hollandia legszebb terét is találjuk. A délutánt Hollandia sajátos hangulatú városában,
AAmmsszztteerrddaammban töltjük: Madame Tussaud’s Panoptikum, Királyi Palota, Sirámok tornya, Virágpiac.

5 nap
Egész napos gyalogos városnézés AAmmsszztteerrddaammban: ismerkedés az óvárossal, Rijsk vagy Van Gogh
Múzeum, gyémántcsiszoló, Dam, hajózás a város grachtjain. Séta Amszterdam híres mulató negyedé-
ben, a „red light district”-ben. Az esti órákban indulás Magyarországra, folyamatos utazás rövid pihe-
nôkkel, éjszaka az autóbuszon. 

6. nap
Hazaérkezés az esti órákban. 

Részvételi díj: 97.800 Ft/fô, mely tartalmazza az autóbusz költséget, szállásdíjat - hotel**
2 ágyas, fürdôszobás szobáiban -, reggelit, idegenvezetést. Nem tartalmazza a belépôket és
az utasbiztosítás díját. 
BBP biztosítás: 430 Ft/fô/nap
Üdülôhelyi illeték: 2.200 Ft/fô



Hétvége LENGYELORSZÁGBAN

1. nap   Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenôkkel. Kora délután látogatás AAuusscchhwwiittzzba vagy
AAuusscchhwwiittzz--BBiirrkkeennuuaa-ba a csoport választása alapján. A felkavaró élmény után békésebb, szebb tájakra utazunk, a
világörökség részeként ismert WWiieelliicczzkkaa  ssóóbbáánnyyáájjáába. A 700 éves bánya sóból faragott képzômûvészeti és egyéb
alkotásaiban gyönyörködhetünk. Este szállások elfoglalása Krakkóban.

2. nap   Reggeli után ismerkedés az egykori királyi koronázó város, KKrraakkkkóó látnivalóival. Megtekintjük a híres
RRyynneekket, PPoosszzttóóccssaarrnnookkoott,,  MMáárriiaa  tteemmpplloommot, majd a királyi várban a WWaawweellban folytatjuk sétánkat. A séta során
megismerhetjük a katedrálist és képzômûvészeti kincseit, valamint a kincstár ereklyéit és a királyi lakosztály gazda-
gon berendezett szobáit. Délután a JJaaggggeelllloo  EEggyyeetteemmeett tekintjük meg, majd szabad program. Este visszautazunk
a szállásunkra.

3. nap   Reggeli Lengyelország legkedveltebb hegyi üdülôközpontjába, a szépséges ZZaakkooppaanneeba utazunk. Séta
a górál stílusú házak között, kirándulás fogaskerekûvel a GGuubbaalloowwkkaa  hheeggyyre, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a
városra. Szabadprogram, vásárlási lehetôség: sajtpiac, sétáló utca. Hazaérkezés a késô esti órákban.

Felvidéki BARANGOLÁS
1. nap  Indulás a kora reggeli órákban. Rövid séta RRoozzssnnyyóó óvárosában, majd utazás BBeettlléérrre az Andrássy kas-
télyhoz. Látogatás a pazar berendezésû kastélyban és csodás parkjában, ahol számos szökôkút, szobor, mestersé-
ges tó és több apró romantikus épület található. Ellátogatunk az OOcchhttiinnsskkáá-i aragonitbarlangba, mely szó szerint
egy világkülönlegesség. Jelentôségének és egyedi díszítésének köszönhetôen az UNESCO Világ Kulturális és
Természeti Örökségeinek a listájára is felkerült. Jún., júl. és aug.-i csoportjainkkal az aragonitbarlang helyett a
DDoobbssiinnaa-i jégbarlanghoz látogatunk, közel egy órát töltünk a földalatti csodavilágban. Szállás elfoglalása Poprád
környékén. 

2. nap   Reggeli után meglátogatjuk ÓÓttááttrraaffüürreeddet, ahol siklóra ülve csodálhatjuk a vadregényes tájat. Ezt köve-
tôen utazás a TTaarr--ppaattaakkii  vvíízzeesséésshez, mely a Magas-Tátra leghíresebb látványosságai közé tartoznak. A több lép-
csôbôl álló vízesések zuhogó vízfüggönyét számos kilátópontról és a víz fölött átívelô fahidakról is megcsodálhat -
juk. Séta a CCssoorrbbaa--ttóó partján, majd visszautazás a szálláshelyre.

3. nap  Reggeli után két ôsi felvidéki városunkat látogatjuk meg: KKééssmmáárrkkot, ahol az Evangélikus Fatemplomot és
a Thököly várat tekintjük meg, majd felkeressük LLôôccsséét, melyrôl méltán állítják, hogy a legnemesebb ékkô a
Szepesség koronáján. Legfontosabb látnivalók a Városháza, a Szégyenketrec, és a Szent Jakab templom.
Felkeressük Európa legnagyobb erôdítményrendszerét és várát SSzzeeppeessvváárraalljjáán, mely egyben nemzeti kulturális
emlék és UNESCO világörökség. Útban hazafelé városnézés KKaassssáánn:: Szt. Erzsébet Székesegyház, Rákóczi fejedelem
sírja, fôtér a zenélô szökôkúttal. Hazaérkezés a késô esti órákban.

+1 nap hosszabbítás:
Tutajozás a festôi szépségû DDuunnaajjeecc  vvööllggyyéébbeenn.. Látogatás a hallgatási fogadalmat tett barátok híres VVöörrööss
KKoolloossttoorrában. Igény esetén az ezeréves határt ôrzô NNeeddeecc várába látogatunk. Az egykori gótikus- reneszánsz
lovagvár megtekintése után rövid séta a hangulatos városkában. Visszautazás a szállásra. 

Hétvége Lengyelországban Felvidéki barangolás
Hotel* reggelivel, 2+2 és 2+3 ágyas egységekben

(két szobához tartozik egy fürdôszoba) 29.900 Ft/fô -
Hotel *** reggelivel

2-3 ágyas fürdôszobás szobák 34.900 Ft/fô 34.900 Ft/fô
Hotel** 2-3-4 ágyas szobákban reggelivel 

(diák csoport számára) - 29.400.Ft/fô
Vacsora felár (igény szerint) 2.900 Ft/fô/alkalom 2.900 Ft/fô/alkalom
+ 1 nap hosszabbítás 10.900 Ft/fô 10.900 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a reggeli és az idegenvezetés költségét.
Nem tartalmazza a belépôjegyek árát és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/Fô/nap

w w w . a d r i a h o l i d a y . h u    15
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Tündéri SZÉKELYFÖLD

1. nap
Indulás a kora reggeli órákban. Városnézés NNaaggyyvváárraaddon: Püspöki Székesegyház, Kanonok sor, Szent
László szobor. Továbbfolytatva utunkat BBáánnffffyyhhuunnyyaaddon a híres kalotaszegi református templom meg-
tekintése. Ismerkedés kincses KKoolloozzssvváárrral: Szent Mihály templom, Mátyás király szülôháza, Mátyás király
lovas szobra, református templom, Szent György szobor, majd a házsongárdi temetôbe látogatunk. Este
a szállások elfoglalása Kolozsvár környékén. 

2. nap
Látogatás a TToorrddaaii  hhaassaaddéékkhoz, majd rövid városnézés MMaarroossvváássáárrhheellyyen: Kultúrpalota, Teleki-téka,
Toldalaghy-palota. Továbbfolytatva utunkat SSeeggeessvváárr látnivalóival ismerkedünk: Óváros, Óratorony,
Schuller-ház. SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyyen keresztül az esti órákban érkezés Csíkrákosra, a vendégek elszállásolá-
sa.

3. nap
Délelôtt látogatás a CCssííkkssoommllyyóóii  kkeeggyytteemmpplloommhoz, ahol a csodatévô Mária szobrot és a „jelenések
hegyét” keressük fel. MMaaddééffaallvváán útba ejtjük a Székelyvész emlékmûvet. Ezt követôen kirándulás a Keleti
Kárpátok lenyûgözô szurdokvölgyébe a BBéékkááss  sszzoorroosshoz, majd a GGyyiillkkooss--ttóóhoz. Gyergyószentmiklóson
a vvíízziimmaalloomm megtekintése. Visszautazás a szálláshelyre.

4. nap
Reggel utazás SSzzeejjkkeeffüürrddôôre, a székely kapuk alatt séta Orbán Balázs síremlékéhez, majd látogatás
FFaarrkkaassllaakkán Tamási Áron síremlékénél. Vásárlási lehetôség a fazekas mûvészetérôl világhírû KKoorroonnddon.
Látogatás a ppaarraajjddii  ssóóbbáánnyyáában, vagy SSzzoovvááttáánn  ssééttaa a sós vizû MMeeddvvee--ttóó körül. Hazaindulás, rövid pihe-
nô a KKiirráállyy  hháággóónál. Érkezés a késô esti órákban Magyarországra.

+1 nap hosszabbítás:

Kirándulás TTuussnnááddffüürrddôôn 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 BBüüddööss--bbaarrllaannggot. Utazás a ”vargák váro-
sába”, KKéézzddiivváássáárrhheellyyre, ahol a céh-múzeumot, Gábor Áron szobrát és a régi városházát tekintjük meg.
Rövid séta CCssííkksszzeerreeddáán, majd visszautazás a szálláshelyre. Program ára: 8.400 Ft/fô

egész évben

3 éj magyar családoknál félpanzióval 42.900 Ft/fô
+ 1 nap hosszabbítás 8.400 Ft/fô
Budapesti és környéki indulás felár 3.900 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz költséget Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen környéki indulással, valamint a szál-
lás, a megadott ellátás és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. 
BBP biztosítás: 430 Ft/fô/nap
Dunántúli csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.
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Dél -ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
a Vaskapu - szorossal

1. nap
Indulás a kora reggeli órákban. A határátlépés után AArraaddon a Vértanúk emlékmûvénél kegyelettel adó-
zunk a 48-as hôsöknek. Ezt követôen TTeemmeessvváárron városnézés: pestisoszlop, dóm, vastuskósház, majd
rövid séta a belvárosban. 
Továbbutazunk HHeerrkkuulleessffüürrddôôre, rövid városnézés, majd este a szállások elfoglalása.

2. nap
Reggeli után utazás Orsovaba, ahol hajóra szállunk, és a Duna egyik gyönyörû szurdokvölgyét, a
VVaasskkaappuu  sszzoorroosst ismerjük meg, mely szoros Jókai Mórt is megihlette. Délután utunkat továbbfolytatjuk,
s VVaajjddaahhuunnyyaaddon a Hunyadiak gótikus várkastélyát tekintjük meg, majd DDéévvaa  vváárroossával ismerkedünk:
Magna Curia, belváros. Este szállások elfoglalása CCsseerrnnaakkeerreesszzttúúrron.

3. nap
Egész napos kirándulás a FFooggaarraassii  hhaavvaassookkba, pihenô a BBiilleeaa  tteennggeerrsszzeemmnél. Késô délután PPrráázzssmmáárroonn
a Világörökség részét képezô, XIII. században épült gótikus erôdtemplomot látogatjuk meg. Este a szál-
lások elfoglalása.

4. nap
Városnézés a szászok fôvárosában, BBrraassssóóban: régi városháza, Fekete templom, piactér, majd kirándu-
lás libegôvel a 960 m magas CCeennkkhheeggyyrree..  SSiinnaaiiaann  meglátogatjuk a pazar berendezésû Peles kastélyt, a
román királyok gyönyörû nyári rezidenciáját. A délutáni órákban a híres törcsvári kastély, azaz a Drakula
kastély misztikus középkori szobáiban barangolhatunk.  Este a szállások elfoglalása.

5. nap
Hazaindulunk, utazás a Fogarasi-havasok lábai mentén Szászföld legszebb városába, NNaaggyysszzeebbeennbe.
Városnézés: Óváros, régi városháza, Bukenthal ház. Ezt követôen GGyyuullaaffeehhéérrvváárron városnézés: Károly
kapuk, fejedelmek lakóháza püspöki palota. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel, érkezés
Magyarországra a késô esti órákban.

egész évben

3 éj magyar családoknál és 1 éj hotel 59.900 Ft/fô
ellátás: családoknál félpanzió, hotelben reggeli
Budapesti és környéki indulás felár 3.900 Ft/fô

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

1.nap
Indulás a kora reggeli órákban Budapestrôl. Látogatás LLeeddnniiccee romantikus kastélyába, mely az Unesco
világörökségének része. Séta a Lichtenstein hercegek egykori pazar palotáját övezô gyönyörû angol-
parkban. Délután érkezés PPrráággáába. Ismerkedés az Óvárossal: Vencel-tér, Károly Egyetem, Tyl Színház,
Lôportorony. Séta a hangulatos óváros középkori utcáin sörözési lehetôséggel. Az esti órákban a szállás
elfoglalása Prága környékén.

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

3.nap
Délelôtt ismerkedés a zsidó városrésszel, majd az Orloj nevezetes órajátéka, Városháza következik.
Szabadprogram. Délután búcsú a „száztornyú várostól”, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.  A késô esti
órákban hazaérkezés.

+1 nap hosszabbítás:
Egész napos könnyed túrázás a CCsseehh  SSvváájjcc nevet viselô Nemzeti Parkban. Látványos gyalogtúrát tehe-
tünk a csodálatos KKaammeenniiccaa  vvööllggyyében. Varázslatos formagazdagságú sziklafalak, páfrányok, trópusi
hangulat, mohák, fenyôk, sziklalabirintusok teszik egyedivé a túrát. A felduzzasztott patakokon keresztül
csónakokkal juthatunk el az EEddmmuunndd  sszzuurrddookkhoz. Mindenképpen felejthetetlen élmény.  Útban szállá-
sunk felé rövid séta DDeecciinn történelmi belvárosában, szabadprogram. Szállás. 

Hotel** reggelivel, 2+2 és 2+3 ágyas egységek 32.900 Ft/fô
(két szobához tartozik egy fürdôszoba)

Hotel *** reggelivel 36.900 Ft/fô
2-3 ágyas fürdôszobás szobák
Vacsora (igény szerint) 5.400 Ft/fô /2 alkalom
+ 1 nap hosszabbítás 9.900 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz költséget, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés díját. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fô/nap
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Cseh KASTÉLYOK MENTÉN, BÉCSI KITÉRÔVEL

1. nap
Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Látogatás LLeeddnniiccee romantikus kas-
télyába, mely az Unesco világörökségének része. Séta a Lichtenstein hercegek egykori pazar palotáját
övezô gyönyörû angolparkban, majd napunkat TTeellcc városával zárjuk. Óvárosa a cseh reneszánsz éksze-
re. Telc� csodáját egyetlen tér, az ezt körbeölelô lábas házak, három templomtorony, a várkastély és a
mindezt körbefonó halastavak és ligetek egyvelege alkotja. Sokat mondó számadat, hogy míg a tele-
pülés lakossága mindössze 6000 fô, addig évente közel negyedmillió turista keresi fel a várost, amely
1992 óta az UNESCO világörökségének a része. Szállás elfoglalása Ceske Budejovice környékén. 

2. nap
Reggeli után rövid látogatást teszünk PPrraacchhaattiiccéében, ahol az Arany-hágó valamennyi útja találkozott,
így az ország legnagyobb só raktára volt hosszú ideig. Séta a városkában, az itteni gimnáziumban kop-
tatta a padot Husz János, a gótikus templom pedig több mûkincset ôriz. Délután megérkezünk HHlluubbookkaa
várához. A fôúri vár-és kastélyépítészet egyik kiemelkedô példája tárul elénk a látogatás során. A wind-
sori kastély mintájára épült, 140 gazdagon és gyönyörûen berendezett szobájával, 11 tornyával a láto-
gatók kedvenc célpontja. Aki nem akar sokáig idôzni a szépen díszített belsô termekben, körül járhatja
az udvart, benézhet a kápolnába, felmehet a tornyokba, ahonnan csodás a kilátás a környezô tájra,
vagy kávézhat, sétálhat a parkban.  Innen a világörökséghez tartozó festôi falucskába, HHoollaaššoovviicceeba uta-
zunk. Szállás.

3. nap
Mai nap „a Moldva parti ékszerdoboz”- CCeesskkyy  KKrruummlloovv látnivalóival ismerkedünk. A város Csehország tör-
ténelmi és kulturális gyöngyszeme, óvárosa az Unesco világörökségének része. Zegzugos, szûk utcák,
mindenhol macskakô, apró kis üzletek vicces cégérekkel, ahol órákon át sétálhatunk vagy épp kávéz-
hatunk, sörözhetünk valamely folyóparti kiskocsmában. Csodás a kastélya, gyönyörû rokokó szökôkutas
kerttel és barokk színházzal, amibôl az egész világon csupán néhány létezik. Szabad program. Ezt köve-
tôen az egyik legismertebb és leghíresebb városban CCeesskkéé  BBuuddeejjoovviicceeben megkóstolhatjuk az innen
származó leghíresebb sört, a Budweisert, miközben gyönyörködhetünk a fô tér árkádos, középkori ere-
detû házaiban. (Fakultatív program lehetôség: látogatás a budweiser sörgyárban). Este visszautazás a
szállásra.

4. nap
Délelôtt városnézés a császári városban, BBééccssben: Kapucinusok temploma (Habsburgok temetkezési
helye), Operaház, Természettudományi Múzeum, Parlament, Városháza, Hofburg, Graben, Szent István
dóm. Szabad program. Délután hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Érkezés
Magyarországra az esti órákban. 

Hotel *** reggelivel 48.900 Ft/fô
2-3 ágyas fürdôszobás szobák
Vacsora (igény szerint) 8.400 Ft/fô/ 3 alkalom

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz költséget, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés
díját. Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás: 430 Ft/fô/nap
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Isztria ÉS A PLITVICEI - TAVAK CSODÁI

1 nap
Indulás a kora reggeli órákban. Útba ejtjük a TTrraakkoossccaann--ii  vváárrkkaassttééllyyt, mely pont úgy fest, mint egy mese-
beli vár: magas falak, kastélytorony, felvonóhíd, s mindezek lábánál egy kis tó is található. Érkezés a dél
körüli órákban Horvátország fôvárosába, ZZáággrráábbba. Városnézés: Fôtér, Katedrális, Nemzeti Színház, Óvá-
ros. Este a szállások elfoglalása.

2. nap
Egész napos szabadprogram, vagy fakultatív kirándulási lehetôség - látogatás az isztriai félsziget neve-
zetes településeire: PPuullaaban felkeressük a római Colosseum testvérét - az Amfiteátrumot, Sergius diadalí-
vét és a Velencei erôdöt, majd a legszebb történelmi város, RRoovviinnjj emlékeivel ismerkedünk. Délután
kirándulás a smaragdzöld vizû LLiimmsskkii  ffjjoorrddhoz, mely valaha kalózok búvóhelye volt, manapság kirándu-
lóhajók keresik fel vadregényes partjait, mely Horvátország egyik legcsodálatosabb természeti kincse. Ha
idônk engedi hazafelé rövid séta Opatijaban. Fakultatív kirándulás ára: 2.900 Ft/fô (min. 25 fô esetén)

3. nap
Reggeli után indulunk a PPlliittvviicceeii--ttaavvaakk  NNeemmzzeettii  PPaarrkkba. A Plitvicei-tórendszer Európa egyik legszebb ter-
mészeti csodája - kristálytiszta vizû tavak, vízesések, zúgók, források, erdôk káprázatos együttese.
Barangolás a Világörökség részét képezô nemzeti parkban. A gyalogösvényen kívül kisvonattal és kis-
hajóval is körbejárható a tórendszer. A nemzeti parkban tett látogatás után hazaindulás. Hazaérkezés a
késô esti órákban.

+ 1 nap hosszabbítási lehetôség:

SSzzaabbaaddpprrooggrraamm  aa  tteennggeerrppaarrttoonn  vvaaggyy  ffaakkuullttaattíívv  kkiirráánndduullááss  aa  KKrrkk  sszziiggeettrree::
A Krk szigeten utunk elsô állomás BBaasskkaa,, mely a sziget legszebb városa, ahol ôsi mûemlékben gyönyör-
ködhetünk: régi házakban, kolostorromban, és a Szt. Iván templomban. Ezután KKrrkk városa következik,
megôrizte középkori jellegét, nem is találunk itt 100 évesnél fiatalabb épületet. Az óvárost 15. századi
városfalak veszik körül, szûk utcáiban, és sikátoraiban élvezhetjük a hamisíthatatlan középkori érzést.
Fakultatív kirándulás ára: 5.900 Ft/fô (min. 25 fô esetén)

03.15-04.16 és 04.16-05.12 és 05.12-06.04 05.12-06.25 
10.15-11.15 09.16-10 15 között és 09.01-09.16

között között között

4 fôs apartman önellátással - 33.900 Ft/fô 39.800 Ft/fô 39.800 Ft/fô
Porec környéke

Hotel**/*** félpanzióval 49.400 Ft/fô 49.400 Ft/fô 49.400 Ft/fô 57.400 Ft/fô
Cricvenica környéke
Üdülôhelyi illeték 1.500 Ft/fô 1.500 Ft/fô 1.500 Ft/fô 1.500 Ft/fô
+ 1 éj szállás apartman 4.900 Ft/fô 4.900 Ft/fô 7.900 Ft/fô 7.900 Ft/fô
+ 1 éj szállás hotel**/*** 14.900 Ft/fô 14.900 Ft/fô 14.900 Ft/fô 15.900 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a fakultatív program, a belépôjegyek, üdülôhelyi illeték és az utasbiztosítás díját. 
BBP biztosítás 430 Ft/fô/éj
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Dalmácia GYÖNGYSZEMEI

1. nap
Indulás a hajnali órákban. Útközben látogatás Horvátország fôvárosában, ZZáággrráábbban: Fôtér, Katedrális,
Nemzeti Színház, Óváros.  Este a szállás elfoglalása Sibenik vagy Trogir térségében. 

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

3. nap 
Kirándulás SSpplliittbe, mely a Világörökség része. Sétánk során barangolunk a középkori házak közötti si -
kátorokban, és megtekintjük a Diocletianus-palotát, valamint a fôtér velencei mintára épült palotáit.
Innen utunk TTrrooggiirrba vezet, mely a mediterrán vidék egyik kedvenc úti célja. Városnézés, szabadprog-
ram, majd visszautazás a szállásra.

4. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulás a makarskai Riviéra legszebb ten-
gerparti szakaszán. Felfedezzük hangulatos városait: a hegyek lábánál fekvô MMaakkaarrsskkaa óvárosában séta
a tradicionális dalmát kôházak között, felkeressük a Szent Márk Székesegyházat és a Ferences kolostort,
ezután a Riviéra legrégebbi településére, BBaasskkaa  VVooddaa-ra utazunk, a délutánt pedig OOmmiiss bájos kisváro-
sában töltjük, mely homokos tengerpartjáról híres és a hegyek közül elôre törô Cetina folyó szurdok-
völgye is lenyûgözô látvány nyújt. Kirándulás ára: 25 euro/fô (min. 25 fô esetén)

5. nap
A szállások elhagyása után kirándulás Dalmácia egyik kihagyhatatlan látnivalójához, a KKrrkkaa  NNeemmzzeettii
PPaarrkkba, mely, gyönyörû látványt nyújtó zuhatagjairól híres. Könnyed túra a vízesésrendszer körül, ahol
mintegy 100 m széles víztömeg 5 teraszról, 17 lépcsôn keresztül zuhan alá. Ezt követôen látogatás egy
elbûvölô tengerparti városba SSiibbeenniikkbe. Séta a hegyoldalba épült girbe-gurba utcákon, ódon házak és
meghökkentô toronyórák között. Délután hazaindulás, érkezés a kiindulási helyre késô este.

03.25-05.14 és 05.14-05.28 és
09.17-10.15 között 09.10-09.17 között

Holiday home önellátással 47.900 Ft/fô 49.800 Ft/fô
Hotel *** reggelivel 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 1.900 Ft/fô 1.900 Ft/fô

TOP AJÁNLAT!
05.07-14, 09.17-24 és 09.26-10.03 között 

+ 3 éj hosszabbítás csak 7.900 Ft/fô (holiday home)

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, szállást, megadott ellátást és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a fakultatív kirándulások díját, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. 
BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
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Kastélyok ÉS LEGENDÁK FÖLDJE, SKÓCIA

1. nap
Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, este tranzitszállások elfoglalása Metz környékén.

2. nap
Dél körül érkezés BBrrüüsssszzeellbe, városnézés: Ízek utcája, Szt. Mihály templom, Grand Place és „Brüsszel leghíresebb
polgára”, a Manneken Pis megtekintése. Továbbutazás BBrruuggggeebe, ismerkedés FFllaannddrriiaa gyöngyszemével, a csipke-
verés szülôvárosával. Barangolás a festôi városkában: Miasszonyunk Temploma, Igazságügyi Palota, Városháza, Szt.
Vér Kápolna. megtekintése. Este a szállások elfoglalása Calais környékén.

3. nap
Kora reggel átkelés a csatornán majd indulás Skócia fôvárosa felé, útközben a legendás CCaamm--ppaattaakk menti egye -
temváros CCaammbbrriiddggee megtekintése. Este a szálláshelyek elfoglalása Edinburgh mellett.

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

5. nap
Kirándulás a LLoocchh  NNeessss tóhoz. Útközben a csodálatos BBllaaiirr  CCaassttllee megtekintése, ahol még az earl-ök ma is élnek.
IInnvveerrnneesssen áthaladva érkezés a legendás Loch Nessi szörny otthonába, a szörny történetét bemutató múzeum
megtekintése és séta a tóparti UUrrqquuhhaarrtt  CCaassttllee kilátóhoz. Visszafelé a TTrroossssaacchhss tájvédelmi körzeten át vezet az út.

6. nap
Délelôtt látogatás SSttiirrlliinngg-be. Útközben a BBllaacckknneessss  CCaassttllee,, a LLiinnlliitthhggooww  PPaallaaccee,,  BBaannnnoocchhbbuurrnn (Robert Bruce csa-
tahelye), majd a Stirling Castle és a Wallace Monument megtekintése, késôbb látogatás egy WWhhiisskkeeyy  DDiissttiilllleerryy-be.
Este szabadprogram, vásárlási lehetôség Edinburghban.

7. nap
Reggel indulás London felé, útközben a lenyûgözô YYoorrkk--ii  kkaatteeddrráálliiss  megtekintése, séta a városban, este a szállá sok
elfoglalása LLoonnddoonn mellett.

8. nap
Egész nap LLoonnddoonnban: délelôtt a St Paul’s Cathedral megtekintése, ezután a British Múzeum bámulatos kincseinek
szenteljük az idôt, s a nap zárásaként a Madame Tussauds panoptikum meglátogatása.

9. nap
Délelôtt a Tower Bridge, majd a Tower of London és a koronázási ékszerek megtekintése, késôbb látogatás a világ
egyik legnevesebb luxusáruházába, a Harrod’s-ba, Délután séta a Hyde Parkban, majd vásárlási lehetôség az
Oxford Street-en, és a Regent Street-en, végül a Piccadilly Circus megtekintése.

10. nap
A lloonnddoonni városnézés folytatása: Parlament, Westminster Apátság, St James Park, Buckingham Palota, Nemzeti
Galéria, Trafalgar tér, Whitehall, Downing Street, végezetül London panorámájának megtekintése a London Eye-
ról. Este átkelés Csalagúton a kontinensre, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

11. nap Hazaérkezés az esti órákban. 

Részvételi díj: 134.900,- Ft/fô
Részvételi díj tartalmazza a szállást: holiday homeban (4éj), és Hotel** (2 éj), önellátással, az autóbusz
közlekedést, a csatorna átkelést (Calais-Folkestone), idegenvezetést. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek, valamint az utasbiztosítás költségét. 
BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
Vissza úton tranzitszállás igényelhetô 6.400 Ft/fô/éj áron.
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London, A KIRÁLYOK VÁROSA

1. nap
Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, este tranzitszállások elfoglalása MMeettzz  környékén.

2. nap
Kora délután megérkezés BBrrüüsssszzeellbe, az Európai Unió fôvárosába, rövid városnézés, Ízek utcája, Szt. Mihály templom,
Grand Place és „Brüsszel leghíresebb polgára”, a Manneken Pis megtekintése után továbbutazás Calais kikötôje felé.
Átkelünk a La Manche csatornán. Este szállások elfoglalása a Sheppey - szigeten.

3. nap
Egész napos városnézés LLoonnddoonn szívében: London Eye, Big Ben, Parlament, Westminster Apátság – a brit királyok és
királynôk koronázó temploma, St James Park, Buckingham Palota, Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Tér, Nelson’s
Coloumn. Délután a Covent Garden forgatagában idôzünk.

4. nap
A lloonnddoonni városnézést délelôtt a British Múzeum bámulatos kincseinek szenteljük, majd séta London híres bevásárló
utcáján a Regent street-en ezután lehetôségünk adódik Madame Tussauds panoptikumának megtekintésére vagy láto-
gatás a Sherlock Holmes Múzeumban. Soho, végül London legszínesebb terét, a  Picadilly Circus keressük fel, vagy
FFaakkuullttaattíívv  kkiirráánndduulláássii  lleehheettôôsséégg::

1. Látogatás WWiinnddssoorrba, mely csaknem kilenc évszázada szolgál az angol királyok lakhelyéül, séta a hangulatos város-
kában, majd kirándulás SSttoonneehheennggee rejtelmes kôtömbjeihez. (6.400 Ft/fô)

2. Egésznapos kirándulás OOxxffoorrddba, Anglia legrégibb egyetemvárosába, majd a Warwick-i kastély megtekintése után
to vábbutazás Shakespeare szülôházához SSttrraattffoorrdd--uuppoonn--AAvvoonnbe. (7.400 Ft/fô)

3. Kirándulás HHaassttiinnggss-be, ahol megtekinjük az Óvárost, a Smuggler’s Adventure-t és a Blureef Aquariumot, majd a
déli órákban BBrriigghhttoonn-ba utazunk, ellátogatunk a Royal Pavilion-hoz, szabadprogram. (4.400 Ft/fô)

4. Délelôtt kirándulás a királynô nyári rezidenciájába, WWiinnddssoorrba, a hangulatos kisvárosból egy kis híd vezet át az
angol „iskolabirodalomba” EEttoonnbe, ahol sétálhatunk a College-ok keringôin. Késôbb látogatás a HHaammppttoonn  CCoouurrtt
PPaallaaccee--ba. (4.400 Ft/fô)

5. nap
A lloonnddoonni városnézés folytatása: a Natural History vagy a Science Múzeum meglátogatása; Harrod’s, késôbb pihenés a
Hyde Parkban. Végül vásárlás az Oxford Street-en. Délután a hírhedt Tower of London felfedezése és a Koronázási Éksze-
rek megtekintése, majd séta London egyik jelképévé vált Tower Bridge-en. 

6. nap
Délelôtt Anglia egyik legszebb kisvárosába, CCaanntteerrbbuurryy-be utazunk, ahol a katedrális és a hangulatos utcák mesélnek a 
történelemrôl, majd átkelés a La Manche csatornán a kontinensre, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Este tranzitszál-
lások elfoglalása MMeettzz környékén.

7. nap
Reggel indulunk Magyarországra. Hazaérkezés az esti órákban.

Idôpont 2016. április 17. – 23. 2016. május 17. – 23. 2016. július 10. - 16
2016. április 24. – 30. 2016. június 19. – 25.

2016. szeptember 11. – 17

Részvételi díj 87.800 Ft/fô 92.900 Ft/fô 94.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás (4 éj holiday homeban, 2 éj Hotel** törté-
nô elhelyezéssel) a csatorna átkelés és idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza a belépôjegyek, vala-
mint az ajánlott utasbiztosítás költségét. BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
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Párizs - VERSAILLES - DISNEYLAND

1. nap
Indulás a déli órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon. 

2. nap
Egész napos gyalogos városnézés PPáárriizzssban: Cité sziget, Notre Dame, St Chapelle, Pont Neuf híd,
Conciergerie, majd a Sorbonne Egyetem mellett elhaladva a Luxembourg kert megtekintése. Ezt köve-
tôen a világ legismertebb múzeumában, a Louvreban teszünk látogatást. 

3. nap
Délelôtt az Eiffel torony megmászásával kezdjük a napot, majd az Invalidusok dómjába látogatunk, ahol
Napoleon sírját találjuk. Látogatás a musée d’Orsay-ba, séta a gyönyörû Tuileriák kertjében. Délután láto-
gatás a CChhaatteeaauu  ddee  VVaauuxx  llee  VViiccoommttee  kkaassttééllyyban, mely egész Franciaország egyik legszebb kastélya. Az
épületegyüttes és díszkertje inspirálta XVI. Lajost, Versailles megépítésére.

4. nap
Délelôtt a VVeerrssaaiilllleess--ii  kkaassttééllyyban és csodaszép parkjában gyönyörködhetünk. Délután a bizánci stílusban
épült Sacre Coeur bazilikát tekintjük meg, késôbb séta a festôk és mûvészek otthonában a MMoonnttmmaarrttee-
on, majd ellátogatunk a híres mulatóhoz, a Moulin Rouge-hoz. 

5. nap
Egész napos kirándulás EEuurrooddiissnneeyyllaannddbe vagy 
kellô számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás a LLooiirree  vvööllggyyéébe ahol a vidék két legszebb kastélyát
tekintjük meg: AAmmbbooiissee reneszánsz kastélya és a Leonardo da Vinci udvarház, valamint a CChhaammbboorrdd
palotát. Kirándulás ára 7.900 Ft/fô (min. 30 fô esetén). 

6. nap
Délelôtt a ppáárriizzssi városnézés folytatása: Concorde tér, Chammps-Élysées, Diadalív, Petit Palais, Grand
Palais, Opera, Fragonard parfüm múzeum megtekintése, vásárlási lehetôség a híres La Fayette áruház-
ban, Szabadprogram vagy sétahajózás a Szajnán. Este indulás hazafelé, éjszaka az autóbuszon.

7. nap
Hazaérkezés a késô délutáni órákban. 

03.26-04.02 és 04.02-23 05.07-14 és 06.25-07.02 
08.27-11.05 között között 05.21-06.25 között között

Holiday home önellátással 67.400 Ft/fô 64.400 Ft/fô 69.900 Ft/fô 73.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 2.600 Ft/fô 2.600 Ft/fô 2.600 Ft/fô 2.600 Ft/fô
Fakultatív kirándulás Loire völgye 7.900 Ft/fô 7.900 Ft/fô 7.900 Ft/fô 7.900 Ft/fô
Hotel**  (2-3 ágyas szobák) 

reggelivel 99.900 Ft/fô egész évben
6 nap/5 éj kérje ajánlatunkat!

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés díját. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek, az üdülôhelyi illeték, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
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Elzász MESÉI
Utazás középkori városok, kastélyok és borok útján

1. nap
Indulás a kora reggeli órákban Budapestrôl, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Este szállások elfoglalása
SSttrraassbboouurrgg környékén.

2. nap
Délelôtt utazás Franciaország legelbûvölôbb városába, CCoollmmaarrba, mely macskaköves utcákkal, favázas színes
házakkal, muskátlis erkélyekkel várja látogatóit. Városnézô séta során felkeressük a kereskedôk girbegurba 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 szabadprogram Colmarban vagy:

FFaakkuullttaattíívv  kkiirráánndduulláássii  lleehheettôôsséégg  az elzászi borvidék egyik mesébe illô városkájába: EEgguuiisshheeiimm-ba, séta a Rue du
Remparts bájos keskeny utcácskáján, a reneszánsz szökôkutak megtekintése, majd borkóstoló a világhíres elzászi
borút mentén. Kirándulás ára: 15 Euro/fô. Visszaúton a szállás felé megcsodáljuk a kivilágított Colmart.

3. nap
Délelôtt SSttrraassbboouurrggban 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 gya-
loghidak megtekintése. Délután mesés elzászi falvakba látogatunk! Elôször RRiiqquueewwiihhrr keressük fel, itt klasszikus
középkori kô- és faházak, faragott ablakok, gyönyörû virágos utcák, boltíves udvarok között sétálhatunk. Fô utcá -
ján a legfôbb látnivaló a „Felhôkarcoló” – egy ötemeletes ház, mely egyike Elzász legmagasabb épületeinek.
Késôbb RRiibbeeaauuvviilllléébe utazunk, ahol városnézô kisvonattal járjuk be a települést és a szomszédos HHuunnaawwiihhr-t is.
Útközben bepillantást nyerünk a közeli szôlôültetvények életébe, gyönyörködhetünk a környék panorámájában,
melyet itt-ott középkori várak díszítenek. Este visszautazás a szállásra.

4. nap
Délelôtt utazás Elzász déli részére, MMuullhhoouussee hangulatos városába. Felfedezzük a sétálóutcákat rejtô történelmi 
belvárost,  mely a város legszebb és legrégebbi épületeinek a gyûjtôhelye: 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 gyûjteményével várja az érdeklô-
dôket Délután rövid séta KKaayysseerrssbbeerrgg látványos városában. Késôbb a hegytetôn álló, impozáns látványt nyújtó ha -
talmas CChhaatteeaauu  dduu  HHaauutt  KKooeenniiggssbboouurrgg-ot tekintjük meg, mely Elzász egyik legnagyobb látványossága. Este vissza-
utazás a szállásra.

5. nap
Délelôtt szállások elhagyása után városnézés FFrreeiibbuurrggban, mely a Fekete-erdô nem hivatalos fôvárosa, óvárosa a
legszebb Németországban, jelentôs kulturális központ. Séta a belvárosban, mely során megtekintjük a város 
székesegyházát, a Münstert és a piacot. Szabadprogram. Hazaindulunk, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, haza-
érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

04.10-05.31 06.01-07.09 07.09-08.27 08.27-09.30
között között között között

Holiday home önellátással 59.900 Ft/fô 59.900 Ft/fô - 59.900 Ft/fô
Hotel**/*** reggelivel 74.900 Ft/fô 84.900 Ft/fô 84.900 Ft/fô 84.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 2.400 Ft/fô 2.400 Ft/fô 2.400 Ft/fô 2.400 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a belépôjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
BBP biztosítás: 430 Ft/fô/nap
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Loire -VÖLGYI KASTÉLYOK

1. nap
Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, késô este a tranzitszállások elfoglalása Metz
környékén.

2. nap
Délelôtt ismerkedés Franciaország egyik mûemlékekben bôvelkedô városában, TTrrooyyeess-ban. Séta a teljes pom-
pájukban megmaradt középkori épületek között. Délután Jeanne d’Arc városába, OOrrlleeáánnssba 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
Délelôtt az egyik leghíresebb Loire-völgyi kastélyhoz látogatunk, CChhaammbboorrddba. Ez a kastély a legnagyobb és
a leglenyûgözôbb kastély a francia reneszánsz korából. Leonardo da Vinci építészeti újítása a dupla csigalép-
csô, is itt található! Kihagyhatatlan látnivaló I Ferenc és XIV. Lajos lakosztályai, a második emeleti díszes bol-
tozat, az erkélyek... Délután BBllooiiss  kkaassttééllyyát tekintjük meg, mely építészeti gazdagsága hûen ábrázolja a Loire-
völgyi kastélyok sokszínûségét. Az udvarát a lenyûgözô I. Ferenc lépcsô uralja. Hét francia király és tíz király-
nô rezidenciája volt Blois kastélya, mely bútorozott termeivel és korhû dekorációival elrepíti a látogatót a rene-
szánsz kor világába. Szállás.

4. nap
Délelôtt CChheennoonncceeaauuxx-t a hölgyek kastélyát tekintjük meg, hiszen hat híres nô hatott történetére és építésze-
tére. Délután ffaakkuullttaattíívv  ssééttaahhaajjóózzáássi lehetôség a Loire-on 15 Euró/fô áron. Késôbb városnézés TToouurrss festôi
városában, a gótikus katedrális megtekintése. Este visszautazás a szállásra.

5. nap
Délelôtt AAmmbbooiissee  kkaassttééllyyát látogatjuk meg, mely kivételes gótikus és reneszánsz bútorgyûjteménnyel büsz-
kélkedik. A kastély kápolnájában nyugszik Leonardo da Vinci. A királyi lakhelyek megtekintése után a látoga-
tás a gyönyörû kertben folytatódik, melyet a Loire folyó ural. Délután a Loire völgyének egyik legszebb kas-
télyát, az UUsssséé--ee  kkaassttééllyyt keressük fel, mely megihlette a nagy francia mesemondót, Charles Perrault-t is, és
megírta a Csipkerózsikát. Este borkóstolási lehetôség Blois környékén.

6. nap
Reggel indulás PPáárriizzssba, városnézés: Diadalív, Champs Élysées, Place de la Concorde, Tuileriák kertje, Notre
Dame, a Louvre épülete, Eiffel-torony. Délután elbúcsúzunk Párizstól. Este tranzitszállások elfoglalása Metz kör-
nyékén. 

7. nap 
Reggel hazaindulunk, folyamatos utazás, rövid pihenôkkel. Hazaérkezés a késô esti órákban.

Részvételi díj Ft/fô 2016.05.08-14 2016.06.12-18 2016.09.04-10

Holiday Home önellátással: 89.400 Ft/fô 89.400 Ft/fô 89.400 Ft/fô
Hotel** reggelivel: 122.900 Ft/fô 122.900 Ft/fô 122.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték: 2.400 Ft/fô 2.400 Ft/fô 2.400 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. 
BBP biztosítás: 430 Ft/fô/nap
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Barangolás A FRANCIA RIVIÉRÁN

1. nap
Indulás a késô esti órákban Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Éjszaka az autóbuszon, vagy ajánlott tran -
zitszállás: 7.900 Ft/fô.

2. nap
Kora délután városnézés a CCoottee  dd’’AAzzuurr legnépszerûbb üdülôhelyén, NNiizzzzaa-ban. Városnézô séta: Angol
sétány, óváros, Bellada torony, virágpiac, Massena tér. Este szállások elfoglalása Frejus környékén.

3. nap
Látogatás SStt..  TTrrooppeezz-ba, a világhírû üdülôvárosba, mely elegáns jachtkikötôjérôl is híres. Ezt követôen
GGrriimmaauudd középkori várfalai között tehetünk egy felejthetetlen sétát. A városka panorámája minden látoga-
tóját rabul ejti. Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton.

4. nap
Délelôtt a film fôvárosába, CCaannnneess-ba vezet utunk, séta az óvárosban és a hírességek utcáján. Hajókirándulás
a gyönyörû SStt..  MMaarrggaarriittee  sszziiggeettéére, ahol egy erôd található a vasálarcos egykori cellájával. (Hajójegy a hely-
színen fizetendô) Délután a festôk és mûvészek paradicsomaként ismert SSaaiinntt  PPaauull  ddee  VVeennccee-t keressük fel. 
A hegyoldalban fekvô erôdített városka kanyargós kis utcái és ódon házai középkori hangulatot árasztanak.
Pompás kilátás nyílik a ciprusfák uralta tájra és a pálmafákkal tarkított és úszómedencékkel felszerelt, vörös-
tetôs villákra. 

5. nap
Délelôtt kirándulás GGrraassssee-ba. A festôi kisváros több mint 300 éve a parfümgyártásból él. Látogatás a
Fragonard parfümgyárban. Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehe-
tôség GGrraanndd  CCaannyyoonn  dduu  VVeerrddoonnba. A 700 m mély festôi szurdokvölgy Európa legnagyobb kanyonja, ahol a
viaduktokkal és alagutakkal tarkított utakon végighaladva lélegzetelállító természeti szépségekben gyönyör-
ködhetünk. (kirándulás díja: 30 Euro/fô, min. létszám 25 fô)

6. nap
Délelôtt MMoonnaaccooba, a kaszinók világába utazunk. Városnézés MMoonnttee  CCaarrllooban: HHeerrcceeggii  ppaalloottaa,,  CCaassiinnoo..
ÓÓcceeoonnooggrrááffiiaaii  mmúúzzeeuumm,,  GGrraaccee  KKeellllyy  ssíírrjjaa.. Délután szabadprogram a tengerparton. Az esti órákban hazain-
dulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

7. nap 
Hazaérkezés kora este.

04.09-07.03 és 09.03-30 között

Holiday home önellátással 69.800 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 6 Euro/fô

TOP ajánlat! 
+ 3 éj hosszabbítási lehetôség: 9.900  Ft/fô (kérje ajánlatunkat)   

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a belépôjegyek, a hajójegy, a fakultatív kirándulás és az utasbiztosítás díját. 
BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
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Montenegró, A MEDITERRÁN CSODA

1. nap Indulás a késô esti órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon. 
Igény esetén tranzitszállás kérhetô: 7.900 Ft/fô.

2. nap Kora délután érkezés a Kotori öbölben található szálláshelyünkre. Szabadprogram, pihenés a tengerparton. 

3. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetôség: Séta a mûkincsekkel teli CCeettiinnjjee
városában, majd BBuuddvvaa,, Montenegró leghangulatosabb városa következik. Kicsiny félszigeten fekszik, a kulturális
örökség bölcsôje. Ódon utcácskák, barátságos üzletecskék és hangulatos vendéglôk, kávézók várják az idelátogató-
kat. Szabad program, fürdési lehetôséggel. Délután visszautazás a szállásra. A kirándulás díja: 20 euro/fô (min. 25 fô)

4. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetôség: hajókirándulás Mamula-Zanjice-
Kék barlang útvonalon. ŽŽaannjjiiccee  gyönyörû nyílttengeri strand, melyet olajfaliget szegélyez; hangulatos, teraszos
vendéglôi finom helyi specialitásokat kínálnak. A KKéékk--bbaarrllaanngg - kb. 18 m magas cseppkôbarlang, melynek foszfo-
reszkáló türkizkék vize egyedülálló látvány, egy kis fürdôzéssel egybekötve mindenkinek maradandó élményt nyújt.
A MMaammuullaa  sszziiggeett  - a Kotor-i öböl bejáratánál található, csodálatos erôdítménnyel, történelmi látnivalókkal, kitûnô
strandolási lehetôséggel. A programok sorrendje az idôjárástól függôen változhat. Elôfordulhat, hogy az idôjárás
miatt a program egy része módosul, illetve elmarad. Ez azonban ritka és a program árát nem befolyásolja. A kirán-
dulás díja: 25 euro/fô (min. 25 fô)

5. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetôség: Kirándulás az „Adria királynôje”-
ként ismert DDuubbrroovvnniikkba, a dalmát tengerpart legszebb városába: Pile kapu, Mincena torony, Szt. Balázs templom,
Orlando-oszlop, Onofrio kút, Szûz Mária katedrális. Délután visszautazás a szállásra, ahol jut még idônk egy kis für-
désre is.  A kirándulás díja: 25 euro/fô (min. 25 fô esetén)

6. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetôség: Körbeutazzuk a KKoottoorrii--ööbbllöött..
PPeerraasstt  reneszánsz palotáiról híres. Innen egy kis hajóval meglátogatjuk a helybeliek csodatévô ikonját a Szirti
Madonna szigeten. Ezután a mesés KKoottoorr  városába látogatunk, mely Horthy és a magyar tengerészek emlékeit ôrzi
(Tengerészeti Múzeum). Szûk, sikátoros utcái, mediterrán hangulatú terei igazán egyedülállóvá teszik az UNESCO
által világörökséggé nyilvánított települést. Délután Tivat érintésével visszautazás a szállásra. A kirándulás díja: 20
euro/fô (min. 25 fô esetén)

7. nap A szállások elhagyása a reggeli órákban. Kirándulás a látványos, függôleges sziklafalakkal határolt MMoorraaccaa
ffoollyyóó  sszzuurrddookkában. Megtekintjük a híres MMoorraaccaa  kkoolloossttoorrt, mely a pravoszláv egyház legértékesebb örökségei közé
tartozik. A hegyi kolostort 1252-ben alapították, kupoláját 13-14. századi freskók és középkori ikonok díszítik.
Hazaindulás a délutáni órákban Magyarországra Szerbián keresztül, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

8. nap Hazaérkezés a hajnali órákban, az elôzô napi indulás függvényében.

EEggyyéébb  ffaakkuullttaattíívv  pprrooggrraamm  lleehheettôôsséégg::  Kirándulás Bosznia egzotikus világába: MMoossttaarrban megtekintjük az ôsi belvárost, és a
romjaiból felépített 500 éves Öreg-hidat, mely a Világörökség része. Az út mentén található PPoocciitteelljj hangulatos városa, mely
kedvelt kirándulóhely. Citadelláját Mátyás király építtette, alatta egy szent dzsámi, minaret, török fürdô látványa fogad.
Lehetôség van ellátogatni a híres zarándokhelyre, MMeeddjjuuggoorrjjéébe is. Romantikus hágók mentén érkezünk montenegrói szállás-
helyünkre. A kirándulás díja: 25 euro/fô (min. 25 fô esetén).

Részvételi díj Ft/fô április, május, június, szeptember július, augusztus
október

Apartman 4 fôs (kétlégterû) önellátással 46.900 Ft/fô 52.900 Ft/fô 62.900 Ft/fô
Hotel*** 2-3 ágyas fürdôszobás szobák félpanzióval 66.900 Ft/fô 66.900 Ft/fô 95.400 Ft/fô
Üdülôhelyi díj 3.600 Ft/fô 3.600 Ft/fô 3.600 Ft/fô
+ 1 éj hosszabbítás apartmanban 4.900 Ft/fô 5.400 Ft/fô 6.900 Ft/fô
+ 1 éj hosszabbítás hotelben 8.900 Ft/fô 8.900 Ft/fô 13.900 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza az üdülôhelyi díj, a fakultatív kirándulások, a belépôjegyek és 
az utasbiztosítás költségét. BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
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Görögországi NYARALÁS

1. nap Indulás a kora hajnali órákban (~ 03:00) Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Határátlépések függvé-
nyében érkezés az Olymposzi Riviérára a kora esti órákban. Szállások elfoglalása az esti órákban.

2. nap Délelôtt szabadprogram, pihenés a tengerparton. Kora délután felkeressük PPllaattaammoonnaass  vváárrát, majd
továbbutazunk a közeli hegyi faluba – AAggiiooss  PPaanntteelleeiimmoonnaassba. A 700 méter magasságban épült falu házai a 14. szá-
zadot idézik. Macskaköves utcái és kôházai minden látogatót elvarázsolnak, szûk utcáiban üzletek, tavernák várják az
idelátogatókat. Esti fakultatív program: zenés – táncos görög est, program díja: 20 Euro/fô; (min. létszám: 30 fô).

3. nap Délelôtt ellátogatunk DDiioonnba, mely a makedónok fôvárosa volt, ôsi szentélyében mutatott be áldoza-
tot Nagy Sándor is, miután legyôzte a perzsákat. Az ókori város maradványai ma egy régészeti parkot alkotnak.
Késôbb kirándulás az OOllyymmppoosszz  hheeggyyre, mely Görögország legmagasabb hegysége, az ókori görögök hite szerint
az istenek lakhelyéül szolgált. Kirándulásunk során ellátogatunk LLiittoocchhoorrooba, ahonnan az Enipeasz-folyó mentén
elsétálunk a Vythosi vízesésig. A gyalogtúra kb. 1,5 órát vesz igénybe. Majd ezután Stavrosz menedékházig me -
gyünk föl (944 m), ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk. Este visszautazás a szállásra.

4. nap Pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulási lehetôség a MMeetteeoorráákkhoz. Kirándulást teszünk
Kalambakába, a MMeetteeoorráákk lélegzetelállító fekvésû sziklakolostoraihoz, mely a legnevezetesebb látnivalók egyike
Görögországban. A csendes és fenséges sziklaóriások tetején alakult és virágzott keresztény szerzetesi állam kolos-
torai közül utasaink két kolostort belülrôl, míg a többit kívülrôl tekinthetik meg. Ellátogatunk egy ikonfestô mûhely-
be is. Kirándulás ára: 25 Euro/fô (min. 30 fô esetén).

5. nap Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetôség SSkkiiaatthhoossra. Utazás autó-
busszal a Pagasitikoi-öbölig, a kikötôig, hajózás a gyönyörû partszakaszairól, kristálytiszta vizérôl híres, mindig nap-
fényes SSkkiiaatthhoossra, ahol kétszer köt ki a hajó, elôször a sziget székhelyén, Skiathos városában, ahol felfedezhetik a
fehérre meszelt házak közötti szûk utcákat, hangulatos kis tereket. A városnézés után újra hajóra szállunk, és áthaj-
ózunk a sziget délnyugati csücskébe, KKuukkuunnaarriieess strandjára, mely kristálytiszta vizérôl, az ’arany homokról’ és a
strandot övezô fenyôerdôrôl nevezetes. A hajó fedélzetén a legénység mindig gondoskodik a jó hangulatról.
Kirándulás ára: 36 Euro/fô min. 30 fô esetén).

6. nap Pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulás AAtthhéénnba. Egész napos városnézés Hellas fôvárosá-
ban, Athénban: Délelôtt Athén kikötôjébe, Pireuszba látogatunk, mely egyike Európa legnagyobb kikötôinek.
Késôbb a Parlament elôtt végignézzük a látványos ôrségváltást. A városnézésünk során útba ejtjük az újkori
Olimpiai stadiont, a Zeusz-templomot, az Akropoliszt és környékét. A délutáni órákban szabadidô áll a rendelke-
zésükre, sétálhatunk a Nemzeti Parkban, felfedezhetjük a Plakát, vagyis az Óvárosi negyedet. Hazafelé útközben
megemlékezünk a spártai hôsökrôl a TThheerrmmoopphhüüllaaii--sszzoorroossnál.  Kirándulás ára: 45 Euro/fô; (min. létszám: 30 fô).

7. nap Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

8. nap Délelôtt elbúcsúzunk az Olymposzi Riviérától, s hazaindulunk. Útközben rövid városnézés
TThheesssszzaalloonniikkiiben: 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 pihenôkkel. Határátlépések függvényében, hazaérkezés
Magyarországra a késô éjszakai/hajnali órákban.

május, június, szeptember, október július, augusztus

Részv. díj hotel** félpanzióval 82.900 Ft/fô 92.900 Ft/fô
2-3-4 ágyas fürdôszobás szobák

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, félpanziós ellátás, idegenvezetés költségeit. 
Nem tartalmazza a fakultatív programok, belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
A fakultatív kirándulások min. 30 fô esetén indulnak.
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Róma ÉS A SORRENTÓI - FÉLSZIGET CSODÁI

1. nap
Indulás Budapestrôl a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Délután rövid városnézés PPaaddoovváában.
Este a tranzitszállás elfoglalása Toszkánában.

2. nap
Továbbutazás Európa legfestôibb üdülôhelyére, a Sorrentói-félszigetre. Útközben ismerkedés NNááppoollyy látnivalóival:
dóm, királyi palota, Anjou vár, Santa Lucia part, Umberto Galéria, régészeti múzeum, szabadprogram, majd ellá-
togatunk a hheerrccuullaanneeuummii  áássaattáássookkhoz. Este a szállások elfoglalása a SSoorrrreennttóóii  --  ffééllsszziiggeetten.

3. nap
Pihenés a tengerparton, szabadprogram. Fakultatív kirándulás Olaszország legszebb partszakaszán a gyönyörû
AAmmaallffiiba: dóm, Szent András sírja. Ha az idôjárás engedi látogatás a Smaragd barlangba, majd PPoossiittaannoo városába.
Kirándulás ára: 35 euro/fô min. létszám 25 fô

4. nap
Pihenés a tengerparton, szabadprogram. Fakultatív kirándulás CCaapprrii  sszziiggeettére, melyet sokan a világ legszebb szi-
getének tartanak. Séta Capri és Anacapri városokban, ismerkedés a nevezetességekkel, lehetôség a híres Kék-bar-
lang megtekintésére (idôjárás függô). Kirándulás ára: 65 euro/fô min. létszám 25 fô 

5. nap
Pihenés a tengerparton, szabadprogram. Fakultatív kirándulás a „pokol bejáratához”, a SSoollffaattaarraa kísérteties kráte-
rében tanulmányozzuk a vulkanikus jelenségeket: kénes gázok, gôzök, bugyborékoló iszap. Ezt követôen a Nápoly
Versailles-ának tartott CCaasseerrttaai királyi palota és kert megtekintése, mely a Világörökség része.  Délután visszaérke-
zés a szálláshelyre. Kirándulás ára: 20 euro/fô min. létszám 25 fô
Esti fakultatív program: SSoorrrreennttoo by night - hangulatos városnézés. Program ára: 8 Euro/fô. (Igény esetén a prog -
ram bôvíthetô egy hangulatos tarantella zenés show-val, díja: + 25 euro/fô.)

6. nap
Reggeli után utazás RRóómmáába, ismerkedés az örök város látnivalóival: Piazza Navona, Patheon, Spanyol lépcsô, Trevi
kút. Este a szálláshely elfoglalása Toszkánában.

7. nap
Reggeli után dimbes-dombos toszkán tájon utazunk keresztül, rövid pihenô BBoollooggnnaaban. Itt találjuk Európa legô-
sibb egyetemét, városközpontja máig épségben ôrzi középkori képét. Városnézés során megtekintjük a Piazza
Nettuno, a Piazza Maggiore épületeit, Bologna jelképévé vált két egymás felé dôlô XII. sz.-ban épült ferde tornyot.
Hazaérkezés Budapestre éjfél körül. 

+ 1 nap hosszabbítási lehetôség Rómában: Délelôtt a Vatikáni múzeumok és a Szent Péter bazilika megtekin-
tése, majd a Lateráni Szent János bazilika, Szent lépcsô, Colosseum és a Forum Romanum látnivalóival ismerke-
dünk. Szállás Róma környékén.  

április, május, június, 
július, október augusztus és szeptember

Hotel*** reggelivel 99.900 Ft/fô 103.900 Ft/fô
Vacsora (igény szerint) 15.900 Ft/fô 15.900 Ft/fô
+ 1 nap hosszabbítás Rómában (igény szerint) 12.900 Ft/fô 12.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 14 Euro/fô 14 Euro/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, reggeli és az idegenvezetés költségét. 
Nem tartalmazza a fakultatív kirándulások, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. 
BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap.
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Üdülés TOSZKÁNA TENGERPARTJÁN

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

2.nap
Délelôtt kirándulás CCaammppiigglliiaa  MMaarriittttiimmaa középkori kisvárosába, ahol több száz éves házak között, olaj- és fügefák
árnyékában sétálhatunk fel a várba, ahonnét csodás panoráma nyílik a környezô toszkán tájra.  Délután sza-
badprogram, fürdési lehetôséggel.

3.nap
Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív kirándulás a „toszkán fôvárosba”, FFiirreennzzéébe: Santa Croce
templom, Dóm, Giotto harangtornya, Keresztelôkápolna, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio,
Pitti palota. Program díja: 40 euro/fô min. 25 fô esetén. 

4.nap
Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív kirándulás  Toszkána egyik legszebb városába SSiieennaa-ba, ismer-
kedés a város látnivalóival: Dóm, Keresztelô kápolna, fôtér. Ezt követôen MMoonntteerriiggggiioonnii  középkori, kis településén
teszünk egy sétát. Program díja: 20 euro/fô min. 25 fô esetén.

5.nap
Kirándulás a „középkor Manhattanjébe” SSaann  GGiimmiiggnnaannooba, a tornyok városába. Séta a középkori utcákon, majd a
híres tornyok tetejérôl élvezhetjük a kilátást a gyönyörû toszkán tájra. Ezt követôen Volterra hangulatos városát
fedezzük fel.

6.nap
Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív kirándulás az „Öt föld” mesés tájára, a CCiinnqquuee  TTeerrrree  NNeemmzzeettii
PPaarrkkba. Hajóval fedezhetjük fel a sziklák oldalában megbúvó mesés kis halászfalvakat. Elsônek Riomaggiore váro-
sával ismerkedünk, majd Vernazza és Monterosso hangulatos falvacskájába érünk, hogy ki-ki kedve szerint felfris-
süljön az azúrkék tengerben és élvezze a mediterrán hangulatot. Program ára: 45 Euro/fô hajójeggyel, min. 25
fô esetén.

7.nap
Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív kirándulás PPiissaaba, ahol a román építészet gyönyörû épületeit
találjuk: Dóm, Campo Santo, Ferde torony a Csodák terén. Ezt követôen látogatás Luccaba Puccini szülôvárosába,
ahol megtekintjük a gyönyörû óvárost sikátoraival, patinás palotáit és fôterét. Program díja: 30 euro/fô min. 25 fô
esetén.

8.nap
Délelôtt hazaindulás, folyamatos utazás megszakításokkal. Érkezés Magyarországra éjfél körül.

2016. 05. 07-14 2016. 09. 17-24 2016. 05. 28-06. 04
2016. 09. 10-17 2016. 09.24-10.01 2016. 06. 04-11 

2016. 06. 11-18

Holiday home önellátás: 63.800 Ft/fô 58.900 Ft/fô 72.900 Ft/fô
Hotel*** reggelivel 119.800 Ft/fô   04.01 – 06.30  és  09.15 – 10.31 között

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, 7 éj szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a fakultatív kirándulások, a belépôjegyek, és a biztosítás díját. 
BBP biztosítás: 430 Ft/fô/nap Üdülôhelyi illeték: 12 euro/fô, helyszínen fizetendô
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Korzika, A SZÉPSÉG SZIGETE

1. nap Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. 
Este a tranzitszállás elfoglalása Olaszországban.

2. nap Reggel Livornoból átkompolunk Korzika legnagyobb városába BBaassttiiaaba. Városnézésünket már a komphajóról
látható SStt  NNiiccoollaaooss  ttéérren 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 elsô kikötôjébe, VViieeuuxx  ppoorrttba, majd a
kikötô fölött magasodó TTeerrrraa  NNoovvaa várhoz. Végül a 961 m magas SSeerrrraa  ddii  PPiiggnnoo hegyre indulunk, ahonnan csodála-
tos a kilátás. Tiszta idôben nemcsak a város és a kikötô, hanem Elba szigete is látható. Este a szállás elfoglalása Bravone
környékén.

3. nap Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetôség: Utazás a sziget észak-nyugati
részére Kolombusz Kristóf vélt szülôvárosába CCaallvviiba. A város büszkén ôrködik 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 kikötôben. Délután tovább utazás
a „vörös szigetre”, IIllee  RRoouusssseeba, mely a vörös gránitszikláiról kapta nevét. A sziklákat érô napsugarak pazar színjátéka
lenyûgözô. Rövid városnézés, séta a platános fôtéren, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a városra és a tengerre. Az érdek-
lôdôk a mediterrán tengerek élôvilágával ismerkedhetnek az óceanográfiai múzeumban.  Fakultatív kirándulás díja min.
30 fô esetén: 20 Euro/fô.

4. nap Kirándulás a BBaavveellllaa--hháággóóhoz, a hegymászók paradicsomába. A csipkés szélû, meredek hegyek között megbú-
vó patakok fürdésre is alkalmasak, kellemes felfrissülést nyújtva még az igazán forró napokon is. Elôször a fenyvesekkel
körülvett OOssppeeddaallee--ttóóhoz érkezünk, melynek részben kiszáradt medrében sétálhatunk. Ezután a közelben található
PPiisscciiaa  ddii  GGaalllloo-hoz, Korzika egyik legnagyobb és legszebb vízeséséhez túrázunk, mely egy sziklafal oldalából tör elô. 

5. nap Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetôség: Kirándulás Korzika festôi szép-
ségû városába, a mészkôsziklákra épült BBoonniiffaacciioo-ba. Útközben kristálytiszta, csodálatos öblök és fantasztikus sziklafor-
mációk mellett haladunk. A sziget gyöngyszeme lélegzetelállító fekvése miatt ejti rabul látogatóit, de az impozáns erôd-
falak között elhelyezkedô óvárosa labirintusszerû szûk utcáival, középkori hangulatával, szintén magával ragadja a turis-
tákat. Délután hajókirándulás a város körül, a szédítôen magas sziklafalakra kapaszkodó öreg házaival Bonifacio így
még elragadóbb arcát mutatja. Szélcsendes idôben a híres tengeri barlangokhoz,  a grottókhoz is elhajózunk. Vissza -
úton rövid látogatás PPoorrttoo--VVeecccchhiioo pezsgô életû kisvárosába, mely hangulatos óvárossal és luxushajókat ôrzô, nyüzsgô
jachtkikötôvel büszkélkedhet. Fakultatív kirándulás díja min. 30 fô esetén: 18 Euro/fô + 15 Euro/fô (hajójegy)

6. nap Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulási lehetôség: Látogatás a sziget szívében
fekvô hajdani fôvárosba, CCoorrtteeba. Rövid sétát követôen továbbutazás a sziget jelenlegi fôvárosába AAjjaacccciiooba, mely
Napóleon szülôvárosa is. Az azúrkék vizû tágas öbölben épült város számtalan, a császárt idézô emlékkel várja a turis-
tákat. Délután látogatás a híres TTeekknnôôssppaarrkkban, ahol az öt kontinens 170 teknôs faja megtalálható. Fakultatív kirán-
dulás díja min. 30 fô esetén: 20 Euro/fô

7. nap Délelôtt a szállások elhagyása után indulunk BBaassttiiaa városába. Kompra szállunk, majd a tranzitszállás elfoglalá-
sa Olaszországban.

8. nap Reggeli után hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Hazaérkezés Magyarországra a délelôtti órákban.

04.01-05.28 05. 28. – 06. 25. és 06.25-07.09
09. 10-10. 30. között között

Részvételi díj 86.900 Ft/fô 94.800 Ft/fô 106.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték 3.900 Ft/fô 3.900 Ft/fô 3.900 Ft/fô
Komp oda-vissza 70 Euro/fô 70 Euro/fô 70 Euro/fô
Takarítási díj 10 Euro/fô 10 Euro/fô 10 Euro/fô
2 fôs stúdió felár 14.900 Ft/fô 14.900 Ft/fô -

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, a szállásdíjat (4 fôs apartman 5 éj, hotel*** 2 éj), 2 reggelit a
tranzitszálláson és az idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza a komp díját, az üdülôhelyi illetéket, a fakultatív
kirándulások, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fô/nap



Iroda: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 10.

Tel. / fax: +36 46 508-688, +36 46 508-689

Eng. szám: U-000412

Facebook: https://www.facebook.com/adriaholiday

Honlap: www.adriaholiday.hu

E-mail: adriaholiday@adriaholiday.hu


