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ÚJ ÉS ÚJSZERÛ AUTÓBUSZOK BÉRLÉSE!
• EURO 6-os környezetvédelmi besorolás,
• maximális kényelem és biztonság,
• megbízhatóság,

• legmodernebb biztonsági felszereltség,
• full extra

Elérhetôség: Adria Transport Kft.
Cím: 3530 Miskolc, Városház tér 22.
E-mail: info@adriatransport.hu  Honlap: www.adriatransport.hu
Telefon: + 36 70 322 13 27
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KEDVES UTASUNK!
Örömmel nyújtjuk át 2020. évi ajánlatainkat, melyben
ismét mûemlékekben gazdag történelmi városokba,
természeti csodák megtekintésére és tengerparti pihenésre invitáljuk Önöket.
Több mint 15 év szakmai tapasztalat áll mögöttünk az
utazásszervezésben, mely idôszak alatt folyamatosan
figyeltük utasaink igényeit, a népszerû desztinációk fejlôdését évrôl évre, ehhez mérten alakítottuk ki idén is
programkínálatunkat.
Akár párban, családdal, barátokkal, nagyobb csoporttal, vagy egyedül szeretne utazni, bátran keresse kollégáinkat változatos, személyre szabott és naprakész
programokért.
Kínálatunk a lehetôségek tárháza, nálunk mindenki
megtalálhatja azt, amitôl igazán emlékezetessé, különlegessé válhat az utazása.

Bejáratott szállás partnereink és tapasztalt idegenvezetôink gondoskodnak a tökéletes utazás élményérôl.
Utasaink nagy elégedettségére már saját autóbuszparkkal is rendelkezünk, mely autóbuszok a jelenleg
elérhetô legmagasabb biztonsági felszereltséggel rendelkeznek.
KÉNYELEM ÉS MINÔSÉG KEDVEZÔ ÁRON!
Reméljük Ön is megtalálja nálunk a kedvére való utazást!

Kellemes utazást, jó nyaralást kívánunk!

FEDEZZE FEL A

VILÁGOT!
GAZDAGODJON ÉLMÉNYEKKEL AZ

Továbbra is elérhetôek bevált úti céljaink, mindemellett
természetesen készültünk újdonságokkal is.

ADRIA HOLIDAY UTAZÁSI IRODA
SZERVEZÉSÉBEN!

Több, mint 15 éve az Önök szolgálatában
– Kulturális körutazások, nyaralások, városlátogatások

– Síutak

– Csoportos utazások, csapatépítô programok cégek,

– Autóbuszbérlés

iskolák, egyesületek részére

– Szállásfoglalás

– Diák- és nyelvtáborok különbözô pályázati támogatások
keretében (pl. Határtalanul,…..)

– 1-2 napos szomszédolások
– Szilveszteri, adventi programok

Eng.szám: U-000412
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1-2 napos utak

Kastélytúra Myrafalle vizivilággal
1 nap
Részvételi díj: 11.900 Ft/fô-tôl

Élménytutajozás a Dunajecen
1 nap
Részvételi díj: 9.900 Ft/fô-tôl

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást
és a belépôdíjakat.

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást
és a belépôdíjakat.

Séta a fák felett
1 nap
Részvételi díj: 9.900 Ft/fô-tôl

Dunajec tutajozás és Zakopane
2 nap
Részvételi díj: 27.800 Ft/fô-tôl

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást
és a belépôdíjakat.

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást
és a belépôdíjakat.

A Lengyel-Tátra gyöngyszeme,
Zakopane
1 nap
Részvételi díj: 9.900 Ft/fô-tôl

Erdély:
Kolozsvár-Torda-Torockó látnivalói
2 nap
Részvételi díj: 28.400 Ft/fô-tôl

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást
és a belépôdíjakat.

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást
és a belépôdíjakat.

Felvidéki séta Besztercebánya és Zólyom
1 nap
Részvételi díj: 9.900 Ft/fô-tôl

Morvaország rejtelmei:
a mesés Punkva barlang és
a gigantikus Machoca szakadék
2 nap
Részvételi díj: 27.900 Ft/fô-tôl

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást
és a belépôdíjakat.

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást
és a belépôdíjakat.

Eng.szám: U-000412
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Általános Információ
FOGLALÁS, JELENTKEZÉS MÓDJAI

jegyzôkönyv felvételét követôen elindul. A késébôl eredô károkért az
utasok felelnek, kárigényt az iroda felé nem terjeszthetnek elô.

1. Személyesen irodáinkban, ahol készpénzzel, bankkártyával tud
fizetni. Kollégáink készséggel adnak felvilágosítást egyéb az utazással kapcsolatos kérdéseikre.
2. Weboldalunkon keresztül:
www.adriaholiday.hu vagy www.legjobbutak.hu
3. Jelentkezhet viszonteladó partnerirodánkon keresztül is.

FELSZÁLLÁSI HELYEK
Utazásaink során több felszállási helyet is biztosítunk. Több vidéki
nagyvárosban, Budapesten és az útvonalba esô autópálya pihenôkben van rá lehetôség. Felszállási helyeink programonként eltérôek lehetnek, így kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
UTASBIZTOSÍTÁS
Az ADRIA HOLIDAY által szervezett utazások utasbiztosítási partnere az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. A fontosabb
szolgáltatásokról
és
térítésekrôl
itt
tájékozódhat:
www.adriaholiday.hu, www.legjobbutak.hu
BETEGSÉG-, BALESET-, POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
Minden általunk szervezett program esetében a részvételi díjon felül
igényelhetô a külföldi tartózkodásra betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás, melynek díja egységesen 430 Ft/fô/nap
ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS
Útlemondási biztosítás megkötésére van lehetôség, mely a részvételi díj 3%-a.
SÚLY-, CSOMAGKORLÁTOZÁS
A szigorú súlyellenôrzések miatt autóbuszos társasutazásra személyenként az alábbi csomagok vihetôk:
- 1 nagyobb csomag (max.15kg), mely az autóbusz csomagterébe
kerül elhelyezésre, menetközben nincs lehetôség belôle ki- ill.
bepakolásra
Ebbe kell pakolni ruhanemût és minden olyan dolgot, amire az utazás ideje alatt nincs szükség
- 1 kisebb kézitáska (max. 3 kg), mely az utastérbe kerül elhelyezésre (pl. útravaló szendvics, innivaló, útiokmány, pénz, telefon,
gyógyszer, kisebb tisztasági csomag, stb.)
Egy esetleges közúti ellenôrzés során, a poggyász túlsúlyából
eredô büntetés költsége az utast terheli.
Az autóbusz vezetôje az engedélyezett darabszámot és tömeget
meghaladó csomag autóbusz utasterébe, illetve csomagterébe történô felvételét megtagadhatja. Az utazásszervezôt nem terheli felelôsség a csomagfelvétel megtagadásával kapcsolatosan az utazót
ért kárért.

ÜLÔHELYEK AZ AUTÓBUSZON
Irodánk nem értékesít elôre fix ülôhelyeket. Figyelembe vesszük utasaink elôre jelzett kéréseit, de 100 %-ban nem áll módunkban
garantálni.
ÚTI OKMÁNYOK
Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél (18 éven aluliak esetében
is) szükséges az utazáshoz.
Fontos szabályok:
Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Albánia esetén az úti okmánynak hazaérkezést követôen még 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
Törökországba csak útlevéllel lehet utazni, melynek hazaérkezést
követôen még 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
FAKULTATÍV POGRAMOK
Ezen programok szabadon választható, nem garantált programok.
A fakultatív programok a megjelölt minimum létszám megléte esetén indulnak, ellenkezô esetben visszafizetjük a befizetett összeget.
Az egyes programoknál jelezzük, hogy mely fakultatív program fizetendô elôre vagy a helyszínen, illetve minden esetben a megjelölt
valutában fizetendôk.
MINÔSÉG ELLENÔRZÉS
A minôség ellenôrzés rendkívül fontos számunkra. Ezúton kérjük
kedves utazóinkat, hogy minden utazást követôen osszák meg
pozitív-negatív tapasztalataikat, hiszen csak így kaphatunk valós
képet programjaink megvalósulásáról. Tapasztalataikat figyelembe
vesszük, mellyel még inkább igyekszünk szolgáltatásaink színvonalát emelni.
FACEBOOK, HÍRLEVÉL
Figyelje honlapjainkat, érdemes feliratkozni hírlevelünkre, hogy
mindig idôben értesüljön aktuális akcióinkról, ajánlatainkról.
Kövessen minket FACEBOOK oldalunkon is! Idônként értékes nyeremények, ajándékok találnak gazdára meghirdetett játékaink során.

Kérjük utasainkat, hogy a megadott találkozóhelyet és indulási idôpontot szíveskedjenek betartani. Amennyiben utasaink késnek, az
autóbusz a megjelölt idôponton túl maximun 15 percet vár, majd
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Szállásinformációk
SZÁLLÁSINFORMÁCIÓK AZ ADRIA HOLIDAY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK ESETÉN
HOTEL
Az európai szabályok szerinti **/*** csillagos kategóriának megfelelô szállodák vagy panziók 2-3 ágyas fürdôszobás szobákkal, általában
reggeli ellátással. A legtöbb hotelben van lehetôség vacsora igénylésére is. Egyes cseh és lengyel hotelek úgynevezett „sejtes” egységekkel is rendelkeznek (2 szobához tartozik egy fürdôszoba), de ezt minden esetben külön jelezzük a programoknál. Montenegróban és
Albániában a szállások besorolása nem azonos mértékû, eltérô lehet a nálunk megszokottól. A szállások az adott ország elôírásainak felelnek meg.
APARTMAN
4-5-6 személyesek, melyek 2-3 légterûek, rendelkeznek 1 ill. 2 hálószobával és nappalival, ahol szintén lehetôség van 1-2 fô elhelyezésére. A nappali egyik sarkában van a konyharész kialakítva, ezen kívül minden apartman rendelkezik fürdôszobával. Erkély vagy terasz nem
minden esetben tartozik az apartmanhoz. Javasoljuk az alábbiakat itthonról vinni: törölközô, wc papír, konyharuha, mosogatószer, olaszországi apartmanok esetében ágynemûhuzat.
HOLIDAY HOME - Gondtalan üdülés, minôség és biztonság, alacsony ár!
A holiday home egy „otthon” csodás környezetben, akár hegyek-völgyek ölelésében, akár népszerû tengerpartokon vagy a nagyvárosok
mentén.
A holiday home-ok úgynevezett holiday parkok területén találhatók, jó infrastruktúrával és szolgáltatásokkal várják a vendégeket. Éttermek,
kávézók, élelmiszerbolt, kis üzletek kínálják portékáikat. Fittnessterem, teniszpálya, focipálya, sok helyen kerékpár bérlés, internethozzáférési pont, mosoda áll rendelkezésre. A legtöbb saját stranddal rendelkezik, ahol lagúna-, élmény-, úszó-, és gyermekmedencék közül válogathatnak, a kényelemrôl napernyôk és napozóágyak gondoskodnak.
Mit is jelent a holiday home?
• A holiday home mindennel ellátott, ami az Ön kényelmét és komfortját szolgálja
• Házanként 2 ill. 3 hálószoba került kialakításra,
rendelkezésre áll egy praktikusan berendezett amerikai konyha (nappali-konyha-étkezô), ami teljesen
felszerelt: tûzhely, hûtô, edény- és étkészlet biztosítva
valamint fürdôszoba(-ák) illetve WC(-k).
• A nappaliban lévô kihúzható kanapé is kényelmes elhelyezést nyújt
• A holiday home elôtt kerti bútorok (asztal, szék, napernyô) találhatóak.
• Holiday home területe:

24-27 m2

32-34 m2

• A holiday home hûtô-fûtô klímával felszerelt, de van, ahol fizetni kell a használatáért.
Amit vinni kell: ágynemûhuzat, törölközô, wc papír, konyharuha, mosogatószer. A tavaszi ill. ôszi évszakokban
elôfordulhat hûvösebb idô, ezért meleg pizsamát vagy hálózsákot célszerû berakni.
Kaució: 25 Euro/fô, mely elutazáskor visszajár
• Étkezés: a holiday home-ok konyhájában kedvére fôzhet, vagy
a szállás területén található étteremben reggeli, vacsora befizetésére van lehetôség
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Napfényes Itália
Üdülés az olasz Adrián,
Bibioneban
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2. NAP
Szabadprogram, pihenés, fürdés Bibioneban, ill. félnapos fakultatív kirándulás Padovába. Az utcákon sétálva lépten nyomon
csodálatos helyekre érkezünk: Piazza dei Signori tér, a Piazza
delle Erbe tér, majd a Prato della Valle téren át az egyetemhez
érünk, melynek padjait Janus Pannonius, Báthory fejedelem,
Kopernikusz és Galilei is koptatta. Látogatás a gyermekek védôszentjérôl elnevezett Szent Antal bazilikában. Igény esetén a
Scrovegni kápolnában megtekinthetjük Giotto csodás freskóit.
Délután szabadprogram Bibioneban.
3. NAP
Szabadprogram, pihenés, fürdés Bibioneban, ill. fakultatív kirándulás Velencébe. Az autóbusz Punta Sabbione-ba érkezik,
onnan hajóval utazunk Velencébe. Városnézés a lagúnák váro-

sában: Szent Márk bazilika, Harangtorony, Dózse Palota,
Sóhajok hídja, Rialto-híd, Canal Grande-n található paloták.
Délután visszautazás Bibionebe, ahol jut még idônk egy kis tengerparti élvezetre. Igény esetén kirándulás az üveg- és csipkekészítésrôl világhíres Murano és Burano szigetekre.
4. NAP
Délelôtt kiköltözés az apartmanokból (09. 00 óra). Útban hazafelé látogatás Aquileiaba, mely a Római Birodalom egyik legfontosabb városa volt. Séta az ókori emlékek között: Fórum, Via
Sacra. Megtekintjük az ókeresztény bazilikát, mely világhírét
csodaszép mozaikjainak köszönheti. Hazaérkezés a kiindulási
helyre az esti órákban.
Igény esetén az aquileai program helyett választható fakultatív
kirándulás:
Utazás a mesés Bledbe, ahol egy jégkorszaki gleccser maradékát, a kristálytiszta vizû Bledi tavat találjuk. Látogatás a várban, séta a tó körül, tradicionális helyi csónakkal átjuthatunk a tó
közepén lévô kis szigetre, ahol a XVII. századi templomot találjuk. Ezután könnyû túrát teszünk a vadregényes Vintgarszurdokban, ahol sziklákra erôsített fapallókon és fahidakon
sétálva csodálhatjuk a festôi tájat, a függôleges sziklafalakat, a
türkiz színû Radovna folyó kanyarulatait és a csodás Sum
vízesést.

Fakultatív kirándulási lehetôségek (min. 30 fô-nél):
- Velence 1 teljes nap
- Velence-Murano-Burano szigetek
- Treviso - a vizek városa, félnapos program
- Padova, félnapos program
- Portugruaro- az árkádok városa, félnapos program
- Cividale dei Friuli – ékszerdoboz a hegyek között, félnapos program
- Cividale dei Friuli – és a szlovén „Toszkána”
- Emlékút az Isonzó völgyében az I. világháborús hôseink tiszteletére
- Villa Pisani és a Castello Roncade – impozáns középkori kastélyok
- Dolomitok varázsa: Cortina d’Ampezzo-Misurina tó
- Sirmione (Garda tó) - Sigurta park - Borghetto sul Mincio
- Sirmione (Garda tó) – Verona
- Padova-Verona
- A Garda tó két mesevárosa: Sirmione és Lazise
- Bledi tó és a vadregényes Vintgar szurdok

15
15
20
20
15
15
20
20
20
25
30
35
30
30
15

Euro + hajójegy 15 Euro
Euro + hajójegy 22 Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

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

OLASZORSZÁG

1. NAP
Indulás a hajnali-kora reggeli órákban. Útközben pihenô
Trojaneban, az óriási fánkok hazájában, ahol mindenki vásárolhat az ízletes fánkcsodákból. Triesztben városnézés, majd látogatás Miksa fôherceg rezidenciájába, a tengerparti fekvésû,
igencsak impozáns MIRAMARE – kastélyba. A trieszti program
helyett választható a világhírû postojnai cseppkôbarlang megtekintése is. Ezt követôen a szállások elfoglalása a népszerû
tengerparti üdülôvárosban, Bibioneban. Szabadprogram.

Apartman,
4 nap/3beleegyezése
éj
5 nap/4
éj biztosítani.
6 nap/5
Figyelem! Aönellátás
Bledi tó-Vintgar szurdok programunkat csak minden utasunk
esetén
tudjuk
A többiéj
(2-3 légterû apartman, fürdôszoba, terasz)
május 07-június 14 között és szeptember 1-30 között
39.800 Ft/fô
49.800 Ft/fô
55.900 Ft/fô
június 15-július 31
43.900 Ft/fô
53.900 Ft/fô
59.800 Ft/fô
augusztus 01-augusztus 31
54.900 Ft/fô
68.900 Ft/fô
74.900 Ft/fô
Üdülôhelyi illeték
4,5 Euro/fô
6 Euro/fô
7,5 Euro/fô
TOP AJÁNLAT! 7 nap/6 éj 08.01-08.07 között 94.900 Ft/fô helyett csak 86.900 Ft/fô
8 nap/7 éj 08.22-08.29 között 99.900 Ft/fô helyett csak 89.900 Ft/fô
Az akciós árak 03.15-ig történô foglalás esetén érvényesek!
Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, a szállás és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a
belépôjegyek, a fakultatív kirándulások és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Idôpontok: www.adriaholiday.hu

Eng.szám: U-000412
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Toszkán impressziók
1. NAP Indulás a hajnali órákban. Utazás rövid pihenôkkel.
Útközben rövid séta Aquileaban, mely a Római Birodalom egyik
legfontosabb városa volt. Séta az ókori emlékek között: Fórum,
Via Sacra. Megtekintjük az ókeresztény bazilikát, mely világhírét
csodaszép mozaikjainak köszönheti. Este a szállások elfoglalása.
2. NAP A mai napot a „toszkán fôvárosban”, Firenzében töltjük:
Santa Croce templom, Dante szülôháza, Dóm, Keresztelô
kápolna, Giotto harangtornya, Piazza della Signoria, Palazzo
Vecchio, Ponte Vecchio, Pitti palota. Szabadprogram, majd
délután látogatás a Michelangelo dombra, ahonnan élvezhetjük
a gyönyörû panoráma kilátást a városra.
Fakultatív program lehetôség: egy hangulatos borászatot keresünk fel, ahol a házigazdák 3 féle bort kínálnak tradicionális helyi
falatkákkal: toszkán sajt, szalámi, bruschetta… miközben végigvezetnek a borászaton, bemutatva a régi pincéket, a szôlô feldolgozásának és a borkészítésének folyamatait. Ha ízlett a chianti kóstoló, vásárolhatunk is kedvünkre néhány palackkal e
híres nedûkbôl. Program ára: 18 euro/fô
3. NAP Délelôtt a festôi dombok, szôlôk, olajfa ligetek között
megbúvó Vinci-be utazunk, mely a híres mûvész és feltaláló
Leonardo da Vinci emlékét ôrzi. A falu közepén, melyet még
mindig a középkori falak vesznek körül, található a Castello dei
Conti Guidi, a híres Leonardo múzeum és annak közelében
pedig Anchiano, Leonardo szülôhelye. Délután Pistoia középkori hangulatú kisvárosával ismerkedünk. Az emberek sokszor
úgy utalnak rá, mint a „kis Firenze”; ennek oka pedig nem más,
mint termékeny kapcsolata a mûvészetekkel, építészeti mûemlékekkel és persze kézmûves mûhelyekkel. A pistoiai Dóm teret
nem véletlenül, az ország egyik legszebb terének tartják számon, hiszen itt találhatóak a város legfontosabb épületei is.

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 3 alkalom
+ 1 nap hosszabbítás Cinque Terre
Üdülôhelyi illeték

04.23-04.26,

A bájos Piazza del Duomo-t öleli körül a San Zeno
Székesegyház, a Battistero di San Giovanni, a Palazzo del
Commune, a Palazzo dei Vescovi, azaz a Püspöki Palota, valamint a ’Palazzo Pretorio’. Visszautazás a szállásra.
4. NAP Délelôtt séta Bolognaban. 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. A városnézést követôen hazaindulás, utazás
rövid pihenôkkel, hazaérkezés az esti órákban.
+1 NAP HOSSZABBÍTÁSI LEHETÔSÉG:
Kirándulás a Cinque Terre földjére:
Egész napos kirándulás a Cinque Terre Nemzeti Parkba, az
„Öt föld” mesés tájára. Hajóval és gyalogtúrával fedezzük fel a
sziklák oldalában épült mesés kis halászfalvakat. A reggeli órákban La Spezia-ból hajózunk Riomaggiore festôi városába, majd
újból hajóra szállunk, és a Cinque Terre két gyöngyszeméhez,
Vernazza és Monterosso hangulatos, színes házakkal teli falvacskájába érünk, hogy ki-ki kedve szerint felfrissüljön az azúrkék tengerben és élvezze a mediterrán hangulatot. Hajójegy kb.
38 euro/fô külön fizetendô

05.29-06.01,
71.900
9.900
12.900
2.900

07.23-07.26,

OLASZORSZÁG

Firenze-Vinci-Pistoia

09.24-09.27

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi
illeték, a belépôjegyek, a firenzei városbelépés (10 Euro/fô), a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

Napsütötte Toszkána
Firenze-Siena-San Gimignano-Pisa-Lucca
1. NAP Indulás a hajnali órákban. Utazás rövid pihenôkkel.
Útközben rövid séta Aquileaban, mely a Római Birodalom egyik
legfontosabb városa volt. Séta az ókori emlékek között: Fórum,
Via Sacra. Megtekintjük az ókeresztény bazilikát, mely világhírét
csodaszép mozaikjainak köszönheti. Este a szállások elfoglalása.
2. NAP A mai napot a „toszkán fôvárosban”, Firenzében töltjük:
Santa Croce templom, Dante szülôháza, Dóm, Keresztelô kápolna, Giotto harangtornya, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio,
Ponte Vecchio, Pitti palota. Szabadprogram, majd délután látogatás a Michelangelo dombra, ahonnan élvezhetjük a gyönyörû
panoráma kilátást a városra.
Fakultatív program lehetôség: egy hangulatos borászatot keresünk fel, ahol a házigazdák 3 féle bort kínálnak tradicionális helyi
falatkákkal: toszkán sajt, szalámi, bruschetta… miközben végigvezetnek a borászaton, bemutatva a régi pincéket, a szôlô feldolgozásának és a borkészítésének folyamatait. Ha ízlett a chianti kóstoló, vásárolhatunk is kedvünkre néhány palackkal e híres
nedûkbôl. Program ára: 18 euro/fô
3. NAP Délelôtt látogatás Luccaba Puccini szülôvárosába, ahol
megtekintjük a gyönyörû óvárost sikátoraival, patinás palotáit és
fôterét, majd Pisaba utazunk, ahol a román építészet gyönyörû
épületeit találjuk: Dóm, Campo Santo, Ferde torony a Csodák
terén. Jut még idônk egy kis szabadprogramra Viarreggio tengerpartján. Visszautazás a szállásra.

4. NAP Kirándulás Toszkána középkorból itt felejtett városaiba.
Sienaban ismerkedés a város látnivalóival: Dóm, Keresztelô
kápolna, fôtér. Utazás a „középkor Manhattanjébe” San
Gimignanoba, a tornyok városába. Séta a középkori utcákon,
ahol a híres tornyok tetejérôl élvezhetjük a kilátást a gyönyörû
toszkán vidékre. Szabadprogram, szállás ahol elôzô este.
5. NAP Délelôtt séta Bolognaban. 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. A városnézést követôen hazaindulás, utazás rövid
pihenôkkel, hazaérkezés az esti órákban.
+1 NAP HOSSZABBÍTÁSI LEHETÔSÉG:
Kirándulás a Cinque Terre földjére:
Egész napos kirándulás a Cinque Terre Nemzeti Parkba, az „Öt
föld” mesés tájára. Hajóval és gyalogtúrával fedezzük fel a sziklák oldalában épült mesés kis halászfalvakat. A reggeli órákban
La Spezia-ból hajózunk Riomaggiore festôi városába, majd újból
hajóra szállunk, és a Cinque Terre két gyöngyszeméhez,
Vernazza és Monterosso hangulatos, színes házakkal teli falvacskájába érünk, hogy ki-ki kedve szerint felfrissüljön az azúrkék tengerben és élvezze a mediterrán hangulatot. Hajójegy kb. 38
euro/fô külön fizetendô

Holiday Home önellátás
(2-3 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Részvételi díj
+ 1 nap hosszabbítás Cinque Terre
+ 1 nap hosszabbítás Chianti borvidék
Üdülôhelyi illeték

04.18-22, 05.19-05.23,
09.18-09.22
74.900 Ft/fô
12.900 Ft/fô
9.900 Ft/fô
2.900 Ft/fô

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 4 alkalom
+ 1 nap hosszabbítás Cinque Terre
Üdülôhelyi illeték

05.01-05, 06.12-16, 07.29-08.02, 10.23-27
95.800
12.900
12.900
2.900

OLASZORSZÁG
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08.29-09.02
79.800
12.900
9.900
2.900

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a firenzei városbelépés (10 Euro/fô), a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

Élmények
a Garda-tó körül
1. NAP Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid
pihenôkkel. Látogatás Aquileiaba, mely a Római Birodalom
egyik legfontosabb városa volt. Séta az ókori emlékek között:
Fórum, Via Sacra, megtekintjük az ókeresztény bazilikát, mely
világhírét csodaszép mozaikjainak köszönheti. Este a szállások
elfoglalása a Garda tó környékén.
2. NAP Kirándulás a Garda-tó vidékének gyöngyszemeihez.
Kihagyhatatlan Malcesine hangulatos kisvárosa, innen a világon
egyedülálló panorámás, forgó üvegfelvonó visz fel a Monte
Baldo 2200 m. magas csúcsára, ahonnan gyönyörködhetünk a
Garda-tóra nyíló páratlan kilátásban. Ezt követôen áthajózunk
Limone sul Garda citrom, narancs és cédrusültetvényekkel teli
kisvárosba, ahol egy kellemes séta vár ránk. Szabadprogram.
Visszautazás a szállásunkra.
3. NAP Délelôtt a Garda tó ékkövét, Sirmione városát ismerjük
meg, mely minden látogatóját rabul ejti. A sikátoros utcákon
sétálva fedezzük fel a várost. Nagy élmény a híres Scaligieri vár,
de megnézzük az antik világ egyik történelmi emlékét, egy római
kori villa romjait, a Grotte di Catullót. A romok tövében, a tóban
kénes hôforrások, azaz termálvíz bugyborékol fel, amit motorcsónakos kísérôvel meg is tekinthetünk. Bardolinoba utazunk
tovább, ahol megkóstolhatjuk a régió híres borát is, a Bardolinót.
Igény esetén látogatást tehetünk Itália egyik leghíresebb botanikus kertjében, a Parco Sigurta növényparkban is. Visszautazás
a szállásunkra.

Holiday Home önellátás
(2-3 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Holiday Home 4 fôs elhelyezéssel
Holiday Home 3 fôs elhelyezés felár
Holiday Home 2 fôs elhelyezés felár
Üdülôhelyi illeték
Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 4 alkalom
Üdülôhelyi illeték

4. NAP Napunk nagy részét Rómeó és Júlia városában,
Veronában töltjük. Megtekintjük az ókori világ leghíresebb amfiteátriumát, az Arena-t, majd séta a Piazza delle Erben, melyet
csodás középkori tornyok és épületek vesznek körbe.
Ellátogatunk Júlia házához, a dómhoz, megtekintjük Dante
szobrát és a Scaligierik síremlékét is. Útban a szállásunk felé
séta Lazise macskaköves utcáin: csodás tér, román kori kápolna, hangulatos sétány, kiváló, panorámás éttermek, apró, különleges üzletek kínálják portékáikat. Szabadprogram, szállás
ahol elôzô este.
5. NAP A szállások elhagyása után Treviso híres középkori óvárosával ismerkedünk. „Miniatûr Velence” vagy „A vizek városa” ahogyan a helyiek hívják ezt a díszes, árkádos házairól híres,
virágos hidakkal és csatornákkal szabdalt hangulatos kisvárost.
Ebéd után hazaindulás, érkezés késô este. (kb. 23.00 óra)

05.09-05.13,
09.12-09.16
66.900 Ft/fô
4.900 Ft/fô
14.900 Ft/fô
2.900 Ft/fô

04.10-04.14,

07.17-07.21,

05.26-05.30

06.13-06.17

69.800
7.900
22.900
2.900

82.800
8.900
25.900
2.900

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

08.19-08.23,

OLASZORSZÁG
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Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

10.14-10.18

89.800 Ft/fô
15.600 Ft/fô
2.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek és a utasbiztosítás díját.

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Minimum 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda
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és a Maggiore-tó vidéke
EGY KIS SVÁJCI KIRUCCANÁSSAL
1. NAP
Indulás a kora reggeli órákban Budapestrôl. Utazás rövid pihenôkkel, este a szállások elfoglalása Milánó környékén.
2. NAP
Látogatás az Alpok lábánál fekvô szépséges Como-ba, ahol a
kis terek, a gazdag épületek, szûk utcácskák, csinos katedrálisok, a kikötô és a part menti promenád mediterrán hangulata
igazán vendégmarasztaló. Hajókirándulás a hegyekkel körülölelt
mesés tavon Bellaggioba. Utunk során gyönyörködhetünk a
part menti festôi villákban, melyek ma híres színészek, divattervezôk rezidenciái. Tremezzoban megtekintjük a tó legszebb rokokó kastélyát a Villa Carlotta-t. Szállás ahol elôzô este.
3. NAP
Kirándulás az olasz tóvidék gyöngyszeméhez, a hófödte hegycsúcsokkal ölelt festôi Maggiore tóhoz. Hajókirándulás a
Borromeo szigetekre: felkeressük Pescatori sziget vadregényes
kis halászfaluját, majd az Isola Bella sziget csodás, teraszos kertjérôl ismert kastélyával ismerkedünk. A kastélyból meseszép kilátás
nyílik a tóra és a sziget gondozott parkjaira. A napot a híres üdülôhely, Stresa városával zárjuk, mely ódon hangulatú óvárosával,
elegáns villáival rengeteg látogatót vonz. Szabadprogram, szállás ahol elôzô este.
4. NAP
Mai nap a Luganói-tó körül teszünk feledhetetlen kirándulást.
Ellátogatunk egy híres svájci csokoládé manufaktúrába, ahol

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

05.13-05.17,

kóstolóval egybekötve ismerkedhetünk a csokoládékészítés fortélyaival, valamint kedvünkre vásárolhatunk a csokoládé remekekbôl is. Útba ejtjük a legszebb svájci település címet elnyert
városkát Morcote-t, majd a csodás Luganoba látogatunk.
Ezután rövid séta a tóparti Gandriában vagy a Top of Lugano-ról
élvezhetjük az elénk táruló fantasztikus panorámát. Szállás ahol
elôzô este.
5. NAP
Délelôtt városnézés Lombardia fôvárosában, Milánóban. 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 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. A déli órákban hazaindulás, érkezés a kiindulási helyre késô este.

07.22-07.26,

08.19-08.23,

OLASZORSZÁG

Milánó, Como-

09.23-09.27

92.900 Ft/fô
3.400 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, 4 reggeli és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az
üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, a hajójegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412
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TOP AJÁNLAT!

Nápoly-Vezúv látnivalóival
1. NAP
Indulás a hajnali órákban, utazás rövid pihenôkkel. Délután séta
Szent Antal városában, Padovában, majd a szállás elfoglalása.
2. NAP
Reggel tovább utazás Rómába, ismerkedés a látnivalókkal:
Spanyol lépcsô, Trevi kút, Pantheon, Piazza Navona, majd a
szállás elfoglalása Róma környékén.
3. NAP
Az örök város, Róma felfedezése: délelôtt a Vatikáni múzeumok
és a Szent Péter bazilika megtekintése, késôbb séta a Tiberis
partjára: Marcellus színház, Forum Boarium, Vesta-templom, a
Bocca Della Verita, Ponte Rotto megtekintése. Késô délután
visszautazás a Róma környéki szállásra, szabadprogram.
4. NAP
A római városnézés folytatása: Victor Emanuel emlékmû,
Capitoliumi múzeum, Forum Romanum, császárfórumok,
Palatinus domb, Colosseum megtekintése. Szabadprogram,
majd visszautazás a szállásunkra.
5. NAP
Még több Róma: látogatás a San Pietro in Vincoli templomba,
ahol Michalengelo Mózes szobrát is láthatjuk, majd megtekintjük
a Lateráni bazilikát és a Szent Lépcsôt. Szabadprogram, majd
visszautazás a szállásra. A római városnézés helyett választható egész napos fakultatív kirándulási lehetôség:

1 éj Hotel*** reggeli és
4 éj Holiday Home önellátás
(2-3 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

a. Kirándulás Tivoliba, ahol a Villa d’Este szökôkútjait és a
Hadrianus villát tekintjük meg. Délután visszautazás a szálláshelyre, szabadprogram fürdési lehetôséggel. Program díja:
18 Euro/fô
b. Szabadprogram Rómában, majd kirándulás Ostia tengerpartjára. Este visszautazás a Róma környéki szálláshelyre.
Program díja: 18 Euro/fô
c. Vulkántúra a Vezúv kráteréhez, ahonnan páratlan kilátás nyílik
a nápolyi öbölre és a sorrentói félszigetre. Városnézés
Nápolyban: dóm, királyi palota, Anjou vár, Santa Lucia part,
Umberto Galéria. Este visszautazás a Róma környéki szálláshelyre. Program díja: 30 Euro/fô
6. NAP
Kora reggel (07.00) hazaindulás, utazás Firenze-BolognaLjubljana útvonalon útközben 3-4 óránkénti pihenôkkel. Érkezés
Budapestre éjfél körül, majd igény szerint tovább utazás a vidéki nagyvárosokba.

OLASZORSZÁG

Római vakáció

04.18-04.23, 05.16-05.21, 09.26-10.01

79.900 Ft/fô
4.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 5 éj szállás, 1 reggeli és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, a római tömegközlekedés, a fakultatív kirándulások és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda
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Róma és Firenze csodái
Padova látnivalóival
1. NAP
Indulás a hajnali órákban, utazás rövid pihenôkkel. Délután séta
Szent Antal városában, Padovában, majd a szállás elfoglalása.
2. NAP
Utazás a toszkán fôvárosba, Firenzébe. Városnézés: Santa
Croce templom, Dante szülôháza, Dóm, Keresztelô kápolna,
Giotto harangtornya, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio,
Ponte Vecchio. Szabadprogram, majd a Róma környéki szállás
elfoglalása.
3. NAP
Az örök város, Róma felfedezése: délelôtt a Vatikáni múzeumok
és a Szent Péter bazilika meglátogatása, délután Spanyol lépcsô, Trevi kút, Pantheon, Piazza Navona megtekintése. Este
visszautazás a Róma környéki szállásra, szabadprogram.
4. NAP
A római városnézés folytatása: Forum Romanum, császárfórumok, Palatinus domb, Colosseum megtekintése, majd a San
Pietro in Vincoli templomba vezet utunk, ahol Michelangelo
Mózes szobrát is láthatjuk. Szabadprogram, majd visszautazás
a szállásunkra.
5. NAP
Kora reggel (07.00) hazaindulás, utazás Firenze-BolognaLjubljana útvonalon útközben 3-4 óránkénti pihenôkkel. Érkezés

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 4 alkalom
+1 nap hosszabbítás Pompei Vezúv
+1 nap hosszabbítás Róma éstengerpartja
Üdülôhelyi illeték

Budapestre éjfél körül, majd igény szerint tovább utazás a vidéki nagyvárosokba.
+ 1 NAP HOSSZABBÍTÁSI LEHETÔSÉGEK:
a, Pompei-Vezúv:
Ellátogatunk Pompei romvárosába, ahol az ókori város titkait
ismerhetjük meg. 2000 éves utcákon sétálunk, bepillantunk
házaikba, színházaikba, a fürdôbe, bordélyházba... eredeti freskók és falfirkák árulkodnak hétköznapjaikról... a Forumról megcsodáljuk a Vezúv látványát. Ezt követôen vulkántúra a Vezúv
kráteréhez, ahonnan páratlan kilátás nyílik a nápolyi öbölre és a
sorrentói félszigetre. Este visszautazás a Róma környéki szálláshelyre.
Program díja szállással együtt: 14.900 Ft/fô
b, Róma és tengerpartja:
Szabadprogram Rómában, majd kirándulás Ostia tengerpartjára. Este visszautazás a Róma környéki szálláshelyre. Program
díja szállással együtt: 11.900 Ft/fô

OLASZORSZÁG

Az örök város

04.01-05, 05.13-17, 09.23-27, 10.23-27
88.900 Ft/fô
12.900 Ft/fô
14.900 Ft/fô
11.900 Ft/fô
3.400 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállást, 4 reggelit és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, vatikáni idegenvezetés, római tömegközlekedés, firenzei behajtási engedély (10 Euro/fô), és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Minimum 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412
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Itália zöld szíve
1. NAP Indulás a hajnali órákban Budapestrôl. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Triesztben látogatás Miksa fôherceg rezidenciájába, a tengerparti fekvésû, igencsak impozáns MIRAMARE – kastélyba. Este a szállások elfoglalása Chianciano
Termeben.
2. NAP Mai nap Itália egyik gyöngyszemét, Szent Ferenc
városát, Assisi-t fedezzük fel. Séta a gyönyörû középkori város
utcáin, miközben megtekintjük a Szt. Ferenc bazilikát a híres
Giotto freskókkal, valamint Szt. Klára templomát.
Szabadprogram, majd Umbria leghíresebb természeti látnivalójához, a festôi Cascata delle Marmore vízeséshez kirándulunk.
Fantasztikus látvány, ahogyan a hatalmas víztömeg 3 lépcsôben
165 m-t zuhan a Nera folyóba.
3. NAP Délelôtt a tartomány fôvárosával, Perugia-val ismerkedünk: San Lorenzo katedrális, az impozáns Városháza, a fôtér
és a Fontana Maggiore, San Domenico bazilika és az etruszk
diadalív. Megízlelhetjük a híres „perugiai csókot” is, ugyanis a
városnézô sétát követôen ellátogathatunk a híres Baci csoki
szülôhelyére, a több, mint 100 éves Perugina csokigyár múzeumába. Ezt követôen Cortona-ba utazunk, mely hírét a
Napsütötte Toszkána best seller könyvnek és filmnek köszönheti. A dombtetôn található középkori városka csodálatos panorámát kínál a környezô toszkán vidékre.
4. NAP Mai nap a gyönyörû természeti környezetben megbújó,
egykor nyüzsgô Civita di Bagnoregio városa fog ámulatba ejteni minket. „Város a felhôk felett” vagy „a haldokló város”, ahogy
a helyiek nevezik. Már a városba érkezés sem hagyományos:

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 4 alkalom
+ 1 nap hosszabbítás Val d’Orcia
Üdülôhelyi illeték

autóforgalom kizárva, egyetlen keskeny híd vezet fel a házak
közé. A középkori hangulatot árasztó házak és a faragott tufából
épített falak között sétálva valódi idôutazáson veszünk részt. Ezt
követôen Orvieto felfedezésére indulunk. A tufa sziklára épült
kisvárosban Itália egyik legszebb dómja fogadja a látogatót.
Szabadprogram, séta a sikátorok világában.
5. NAP Délelôtt Arezzo hangulatos városkájába vezet utunk.
A dombtetôre épült, etruszkok által alapított városban Petrarca
szülôháza, a dóm és a Szent Ferenc templom lesznek legfontosabb látnivalóink. Hazaindulás, érkezés a késô esti órákban.
+ 1 nap hosszabbítás:
Val d’Orcia – a meseszép toszkán dombok között 12.900 Ft/fô
Látogatás csodás környezetben fekvô, izgalmas történelemmel
és gazdag mûvészeti örökséggel bíró 3 középkori kisvárosba:
Montepulciano… a középkori pincék labirintusa. Montalcino…
a vörösborok királynôje. Pienza… a „sajtváros”, a pecorino kiválósága, II. Piusz pápa öröksége.
A nap végén fakultatív borkóstoló egy helyi gazdaságban.
(bokóstoló díja: 18 euro/fô)

05.29-06.02,

07.29-08.02,
89.900
14.900
12.900
3.900

09.30-10.04

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, 4 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda
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Liguria gyöngyszemei
1. NAP Indulás a hajnali órákban. Utazás rövid pihenôkkel
Ljubljana-Trieszt-Padova-Bologna útvonalon. Rövid séta
Aquileaban, mely a Római Birodalom egyik legfontosabb városa
volt. Séta az ókori emlékek között: Fórum, Via Sacra, megtekintjük az ókeresztény bazilikát, mely világhírét csodaszép mozaikjainak köszönheti. Szállás Montecatini Terme fürdôvárosában.
2. NAP Irány a Portofino-félsziget! – látványos tengerpartjaival,
festôi városkáival és dolce vita életérzésével Olaszország egyik
legszebb úti célja. Elsônek Santa Maria Ligure-be, az olasz riviéra elegáns nyaralóhelyére látogatunk. Gyönyörû, pálmafákkal
teli tengerparti parkjában sétálni, fagyizni vagy liguriai focacciát
majszolni igazi élmény. Áthajózunk Portofinoba, mely a világ leghíresebb és legtöbbet fotózott települése, mint egy élô képeslap tárul elénk: gyönyörû azúrkék öböl, buja mediterrán növényzet, színes házakkal körülvett kikötô, ahol a helyi halászok bárkái
mellett luxus jachtok ringatóznak, a szemközti sziklákon régi
várak, templomok, luxus villák magasodnak. A part menti
sétányokon járva a mélykék tenger látványa, ahogy a szelíd hullámok a sziklás falaknak csapódnak mindenkit elvarázsolnak.
Újra hajóra szállunk és San Fruttuoso eldugott, varázslatos öblét
fedezzük fel. Megtekintjük a Capodimonte Apátságot, amit
bencés szerzetesek építették a 10. században. Este visszautazás a szállásra.
3. NAP Ma a Cinque Terre vidékére látogatunk, mely a sziklákkal szegélyezett, érintetlen partjairól híres, ahol mindennap újra
és újra rácsodálkozhatunk a természet alkotta mestermûvekre
és a mesébe illô színpompás tengerparti falvakra. Elsô állomásunk a „Költôk Öble” bejáratánál fekvô gyönyörû Portovenere.
Számos költôt, írót megihletett a hely szépsége: egy sziklás félszigeten fekszik, a várba vezetô hangulatos, sikátoros utcákon
sétálva színes, ódon házakat, apró kézmûves boltokat találunk,
majd egy sziklaszirten magányosan álló templom állja utunkat
fantasztikus panorámával. Késôbb Manarola és Vernazza han-

Hotel***, reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 4 alkalom
Üdülôhelyi illeték

06.06-06.10,

gulatos falvacskájába érünk, hogy ki-ki kedve szerint élvezze a
tengert és a mediterrán hangulatot. A panoráma itt is ámulatba
ejtô: hatalmas hegyekkel körül ölelt türkiz színû öblök, színes
halászházak elôtt ringatózó színes halászcsónakok, tradicionális
halételekkel teli kisvendéglôk, ahol finom halak, a tenger gyümölcseibôl készült saláták vagy épp a pesto verde vár ránk.
Este visszautazás a szállásra.
4. NAP Egésznapos szabadprogram Montecatini Terme fürdôvárosában, vagy fakultatív kirándulás:
a, Kirándulás Volterra középkori kisvárosába, séta a sikátoros
utcákon, miközben a városfalról lenyûgözô kilátást élvezhetünk az igazi toszkán tájra. Kirándulás díja: 25 euro/fô, min.
létszám 20 fô
b, Délelôtt kirándulás Luccaba Puccini szülôvárosába, ahol
megtekintjük a gyönyörû óvárost sikátoraival, patinás palotáit
és fôterét, majd Pisaba utazunk, ahol a román építészet gyönyörû épületeit találjuk: Dóm, Campo Santo, Ferde torony a
Csodák terén. Jut még idônk egy kis szabadprogramra
Viarreggio tengerpartján. Kirándulás díja: 40 euro/fô, min. létszám 20 fô
5. NAP Délelôtt sétálunk egyet Pistoia óvárosában, majd hazaindulás. Utazás rövid pihenôkkel, hazaérkezés a késô esti órákban.

08.19-08.23,
88.900 Ft/fô
13.900 Ft/fô
2.900 Ft/fô

OLASZORSZÁG

Portofino - félsziget és a Cinque Terre

10.21-10.25

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, 4 reggeli és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, a hajójegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

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 Campiglia Marittima 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 szabadprogram, fürdési lehetôséggel.
3. NAP Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív
kirándulás a „toszkán fôvárosba”, Firenzébe: 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.

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 Cinque Terre Nemzeti
Parkba. Hajóval fedezhetjük fel a sziklák oldalában megbúvó
mesés kis halászfalvakat. Elsônek Riomaggiore városával ismerkedünk, majd Vernazza és Monterosso hangulatos falvacskájába érünk, hogy ki-ki kedve szerint felfrissüljön az azúrkék tengerben és élvezze a mediterrán hangulatot. Program ára: 60
Euro/fô hajójeggyel, min. 25 fô esetén.

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

7. NAP Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív
kirándulás Pisaba, 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.

5. NAP Kirándulás a „középkor Manhattanjébe” San Gimignanoba, a tornyok városába. Séta a középkori utcákon, majd a híres

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

Holiday Home önellátás
(2 háló, nappali felszerelt konyha, fürdôszoba)
Holiday Home 4 fôs elhelyezéssel
Holiday Home 3 fôs elhelyezéssel felár
Holiday Home 2 fôs elhelyezéssel felár
Üdülôhelyi illeték
Hotel*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

05.16-05.23
09.12-09.19
79.900 Ft/fô
5.900 Ft/fô
17.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

06.13-06.20
96.900
10.900
31.000
3.900

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

08.22-08.29
129.900
19.900
59.900
3.900

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

OLASZORSZÁG
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09.05-09.12
83.900
7.900
21.900
3.900

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

09.26 – 10.03 között
169.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô (egyszeri alkalom)

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, a 7 éj szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek, az üdülôhelyi illeték, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Minimum 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

A Sorrentói félsziget csodái
1. NAP Indulás a kora reggeli órákban. Utazás Ljubljana-TriesztPadova útvonalon. Este a tranzitszállás elfoglalása KözépOlaszországban.
2. NAP Továbbutazás Nápolyba, ismerkedés a város látnivalóival: dóm, királyi palota, Anjou vár, Santa Lucia part, Umberto
Galéria. Este a szállások elfoglalása a Sorrentói-félszigeten.
3. NAP Pihenés, szabadprogram. Fakultatív kirándulás
Olaszország legszebb tengerparti útvonalán: Fotószünet
Positano mesés kisvárosa felett, majd a gyönyörû Amalfiba látogatunk: dóm, Szent András sírja. Tovább utazás Ravelloba, ahol
a gyönyörû mediterrán kerttel rendelkezô középkori Rufolo
palotát tekintjük meg. Innen nem messze a híres Cimbrone villa
csalogat, mely parkjából élvezhetjük a partvidék legszebb panorámáját. Ha az idôjárás engedi látogatást tehetünk a Smaragd
barlangba is. Kirándulás ára: 45 euro/fô min. létszám 25 fô
4. NAP Pihenés, szabadprogram. Fakultatív hajókirándulás:
Capri szigetére, melyet sokan a világ legszebb szigetének tartanak. Séta Capri és Anacapri városokban, ismerkedés a nevezetességekkel, lehetôség a híres Kék-barlang megtekintésére is
(idôjárás függô). Kirándulás ára: 75 euro/fô, min. létszám 25 fô

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 5 alkalom
+1 nap hosszabbítás a Sorrentói félszigeten
Üdülôhelyi illeték

5. NAP Délelôtt Pompei romvárosába látogatunk, ahol az ókori
város titkait ismerhetjük meg. 2000 éves utcákon sétálunk,
bepillantunk házaikba, színházaikba, a fürdôbe, bordélyházba...
eredeti freskók és falfirkák árulkodnak hétköznapjaikról... a
Forumról megcsodáljuk a Vezúv látványát. Ezt követôen vulkántúra a Vezúv kráteréhez, ahonnan páratlan kilátás nyílik a nápolyi
öbölre és a sorrentói félszigetre. Este a szállások elfoglalása
Közép-Olaszországban.
6. NAP Hazautazás Bologna-Padova-Trieszt útvonalon rövid
pihenôkkel. Érkezés a kiindulási helyre késô este.

OLASZORSZÁG
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06.06-06.11, 10.20-10.25
117.900
18.900
14.400
4.900

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

TOP AJÁNLAT Holiday Home-ban! 6 nap/5 éj 102.900 Ft/fô-tôl
Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 5 éj szállást, 5 reggelit és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a fakultatív programok, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Minimum 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412
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Puglia, a trullók hazája
1. NAP Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Este a szállások elfoglalása Riminiben.
2. NAP Folytatjuk utazásunkat az olasz csizma sarkába. Útközben
Abruzzo tartomány legszebb városában, Atriban teszünk egy sétát.
Látnivalói közül kiemelkedik a Santa Maria Assunta-székesegyház,
az Acquaviva család hercegi palotája, a Civic színház és egy csodálatos kilátóterasz, ahonnan panoráma nyílik az Adriai-tengertôl a
Gran Sasso-csúcsokig. Ezt követôen tiszteletünket tesszük Pio Atya
sírjánál, San Giovanni Rotondo-ban, mely Olaszország egyik legfontosabb zarándokhelye. Este a szállásunk elfoglalása Monopoli
környékén.
3. NAP Délelôtt Puglia gyöngyszemét, a trullók földjének fôvárosát,
Alberobellot tekintjük meg. Jellegzetes kúp formájú, kunyhószerûen
felhúzott mészkôbôl épült lakóházairól híres e régió. Séta a hangulatos utcákon, ahol egy-egy kávézóba vagy trattoriába betérve
belülrôl is szemügyre vehetjük az építészeti csodákat. Késôbb egy
másik híres trulló falut. Locorotondot fedezzük fel, ráadásul a legfinomabb pugliai borokat és kitûnô minôségû olívaolajakat is kóstolhatunk itt. Délután Puglia egyik legromantikusabb városkájában
Polignano a Mare-ban jut idônk egy kis tengerparti élvezetre és fürdôzhetünk a kristálytiszta vízben. A meredek kôszirtekre épült városka óvárosa nagyon hangulatos, arab, bizánci és spanyol múlt nyomait ôrzi.
4. NAP Délelôtt látogatás Castellana barlangjaiba, amelyeket egy
földalatti folyó és Olaszország legnagyobb barlangképzôdménye
hozott létre. Ezután az olaszok rejtett kincsét, Matera ôsi települését
fedezzük fel. A szakadék mellé, a sziklákra felhúzott és templomtornyokkal gazdagon díszített Matera a fotósok álma. A különleges
hangulatú város a kôbe vájt földalatti “Sassi” házairól híres.
Jónéhány mozifilmben tûnnek fel jellegzetes utcái, épületei, leghíresebb közülük a Mel Gibson által itt forgatott Passio.
5. NAP Délelôtti úti célunk Lecce, a tartomány legszebb városa, a

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 7 alkalom
Üdülôhelyi illeték

barokk ékköve. Dél Firenzéjének is nevezik, mert annyi mûemlék
maradt fenn itt az elmúlt századokból: a Piazza Sant’ Oronzo, a Dóm
tér, a Santa Chiara bazilika, Palazzo del Governo mind-mind a helyi
kôfaragók keze munkáját dicsérik. Késôbb Gallipoliba látogatunk. A
város két részre oszlik, egy nyüzsgô, forgalmas modern városra és
egy hídon keresztül megközelíthetô nyugodtabb, várfallal körülvett
óvárosi részre, ami mellett a tengeren halászcsónakok ringatóznak.
Délután fürdési lehetôség az „Európai Maldívként” emlegetett Porto
Cesareo és Punta Prosciutto közötti festôi tengerparton.
6. NAP Felkeressük a híres „fehér várost”, Ostunit. A tengerpart
menti síkságból kiemelkedô dombra épült sikátoros óváros, az ôsi
fehérre meszelt házak együttese a dombtetôn álló katedrálissal –
nem egy könnyen felejthetô látvány. Fehérre festett házai már
messzirôl ragyognak a napsütésben. Ráadásul az óváros bebarangolása közben idônként a környezô táj panorámáját is élvezhetjük.
Látogatást teszünk Tarantoba, a „két tenger városába”. Nevét onnan
kapta, hogy óvárosa két öböl közötti kis szigeten fekszik. Fô látványosságai az óváros és benne a San Domenico Maggiore 13. századi templom, a 11. századi dóm, a San Cataldo 10. századi katedrális, a 15. századi Aragóniai kastély, melyet a törökök ellen építettek és Via Appia oszlopai.
7. NAP Utazás Puglia tartomány székhelyére, Bariba, mely a Római
Birodalom jelentôs kikötôje volt. Szent Miklós hamvainak 1087-ben
való ideérkezésével lett az egyik legjelentôsebb európai keresztény
vallási központ és zarándokhely. Meglátogatjuk a San Nicola templomot, az óváros sikátorain keresztül elsétálunk II. Frigyes várához, a
város Dómjához. Este a szállás elfoglalása Riminiben.

8. NAP Délelôtt kirándulás San Marinoba, Európa legrégebbi és
legkisebb köztársaságába. A kormányzósági palota, a szûk utcák, a
csipkés várfalak és az erôdtornyok mind-mind a középkort idézik.
Szabadidô, vásárlási lehetôség, italkóstoló, majd hazaindulás.
Folyamatos utazás rövid pihenôkkel, érkezés Magyarországra éjfél
körül.

OLASZORSZÁG

Kalandok az olasz csizma sarkában

09.26-10.03, 10.23-10.30
154.900 Ft/fô
28.900 Ft/fô
4.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 7 éj szállás, 7 reggeli és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza az üdülôhelyi
illeték, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

Dél- Tirol
és a Dolomitok varázsa
1. NAP Indulás Budapestrôl a hajnali órákban (kb. 05.00), folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Lenyûgözô tájakon keresztül
jutunk el a Dolomitok királynôjéhez, Cortina d'Ampezzoba, a környék legfestôibb üdülôhelyére, ami az 1956-os téli Olimpiának
adott helyet. A városnézés és rövid szabadprogram után látogatás a hegyek között megbúvó hangulatos Pieve di Cadoreban, ahol Tiziano szülôházát és a városka templomában Tiziano
híres festményét a „Madonnát gyermekével” tekintjük meg.
Szállások elfoglalása Trento környékén.
2. NAP Látogatás a Merano melletti Trauttmansdorff kastély 12
hektáron elterülô kert együttesében. A séta során rendkívül változatos mediterrán és egzotikus növényvilágban gyönyörködhetünk. Délután séta az elegáns üdülôvárosban, Meranoban.
Északról hatalmas hegyek védik, a déli nyitott völgyön keresztül
viszont akadálytalanul érkezhet a meleg levegô Itáliából. Meran
városa fölött emelkedik Tirol falu vára, mely a tartománynak is a
nevet adta. Séta a faluban, majd továbbutazás az Etsch folyó
völgyében. Útban a szállásunk felé fotószünet Montagna csodás panorámát kínáló hegyvidéki településén.
3. NAP Délelôtt látogatás Trento városában. Séta a középkori
épületek közt és a hangulatos sikátorokban, de érdemes
benéznünk egy tipikus olasz fagylaltozóba is. Délután fakultatív

kirándulási lehetôség: Utazás a Garda tóhoz, Malcesine festôi
kisvárosába. Szabadprogram keretén belül ismerkedünk az
óváros zeg-zugos utcáival, majd áthajózunk Limone sul Garda
citrom, narancs és cédrusültetvényekkel teli kisvárosba, ahol
egy kellemes séta vár ránk. Program díja: 20 Euro/fô min. 25 fô
esetén. Visszautazás a szállásunkra.
4. NAP Utazás Dél-Tirol fôvárosába, Bolzanoba. Ismerkedés a
várossal (Dóm, Dominikánusok Temploma, Laubengasse stb.).
Lehetôség a világhírû Dél-Tiroli Régészeti Múzeum megtekintésére, melynek fô szenzációja Ötzi, az ôsember, akit jégbe fagyva találtak meg 1991-ben a közeli Ötztali-Alpokban, 3200 méteres magasságban. Ezt követôen az Alpok egyik legismertebb
hegyi tavát, Dél-Tirol jelképét a Karersee-t keressük fel. A tó
smaragdszínû vízében vad sziklatornyok tükrözôdnek. Délután
séta a híres téli síközpont, Moena mesébe illô kisvárosában.
Visszautazás a szállásra.
5. NAP Kirándulás a Braies völgybe, a smaragd színû Pragsertóhoz, mely csodás természeti környezete miatt a turisták kedvelt célpontja. Kristálytiszta vizét kb. 1 óra alatt akár körbe is
sétálhatjuk. Hazaindulás, érkezés Budapestre a késô esti órákban (kb. 23.00 óra)

Holiday Home önellátás
(2-3 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Holiday Home 6 fôs elhelyezéssel
Holiday Home 4 fôs elhelyezéssel felár
Holiday Home 2 fôs elhelyezéssel felár
Üdülôhelyi illeték

05.30-06.03

08.22-08.26

09.08-09.12

72.900
6.900
18.500
2.900

78.900
7.900
24.300
2.900

66.900
5.900
22.800
2.900

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 4 alkalom
Üdülôhelyi illeték

04.22-04.26

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

06.13-06.17

OLASZORSZÁG
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Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

07.15-07.19

99.800 Ft/fô
19.800 Ft/fô
2.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, a 4 éj szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Minimum 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

Szlovénia,
Európa zöld gyöngyszeme
1. NAP Indulás a kora reggeli órákban. Kora délután érkezés
a szlovén fôvárosba, Ljubljanába. Séta az óvárosban, amely
során megtekintjük a várat, a székesegyházat, valamint a
Tromostovje-hármas kôhidat, a Sárkányhidat és a Ferencesek
templomát, majd szabadprogram. Ismerkedés a szép fekvésû
Škofja Lokával, Szlovénia mûemlékekben egyik leggazdagabb
kisvárosával. Este a szállások elfoglalása Ljubljana környékén.
2. NAP Délelôtt ellátogatunk a vadregényes Vintgar-szurdokba, ahol a sebes Radovna folyó 1600 m hosszan és több mint
száz méter mélyen bevéste magát a sziklák közé. A látványos út
nagy részét a sziklákhoz erôsített fahidakon lehet megtenni, ahol
a káprázatos táj, a türkiz színû víz -benne pisztrángok sokaságával-, s az út végén a 16 m magas Sum vízesés ejti rabul a
látogatókat. Majd séta a csodás Bohijni-tó partján, majd kabinos
felvonóval 1530 m magasságba feljutunk a Vogel-hegyre,
miközben gyönyörû panoráma 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 Bledi-tóhoz 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 szlovén tengerpart legszebb városaiba:
elôször Piranba vezet utunk. Szûk, macskaköves, kis középkori
sikátorokban sétálunk fel a Szent György templomhoz és a
városfalhoz, ahonnét szép kilátás nyílik a városra és környezeté-

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 3 alkalom
+1 nap hosszabbítás Dobronak
Üdülôhelyi illeték

04.30-05.03,

re. Szabadprogram, majd a szomszédos Portorozs elegáns és
modern üdülôvárosát vesszük célba. Amennyiben az idôjárás
engedi fürdési lehetôség az Adriai – tengerben. Visszautazás a
szállásra.
4. NAP Kirándulás a világhírû Postojnai cseppkôbarlanghoz,
mely évente 1 millió látogatót vonz. A turisták kisvasúttal jutnak
be a barlangba, ahol gyalogtúrát tesznek, majd újból vonatra
szállva jönnek a felszínre. Látogatás a meghökkentô fekvésû
Predjama várba, melyet egy 123 m magas sziklafalra, egy barlang nyílása elé építettek. Útban hazafelé rövid pihenô
Trojaneban, a híres és hatalmas fánkok hazájában. Hazaérkezés
késô éjjel.
+ 1 NAP HOSSZABBÍTÁSI LEHETÔSÉG:
Látogatás Dobronakra, a Trópusi Kert és Orchideafarm
megtekintése
Hatalmas üvegházban csodálhatjuk meg a szebbnél szebb
virágokat, az orchideák mellett gyönyörködhetünk más, termô
trópusi gyümölcsökben is a kávén át, az ananászon keresztül a
borsig. A látogatást követôen vásárlási lehetôség! (Csak Euroban lehet fizetni.) Délután látogatás a Lendva környéki Cuk borházba, mely Lendvahegy legmagasabb pontján található, s
ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk a szomszédos
Horvátországra, Magyarországra és Ausztriára. Borkóstolási
lehetôség. Program ára: 15.900 Ft/fô

SZLOVÉNIA
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05.29-06.01, 07.23-07.26, 08.27-08.30, 10.22-10.25
81.900
15.900
15.900
2.900

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza az üdülôhelyi
illeték, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

Alpesi hegyek,
kristály tiszta tavak mentén
1. NAP Indulás a kora reggeli órákban. Utazás Salzburgba, városnézés: Mozart szülôháza, Dóm, Hercegérseki Palota, Ferences
templom, Mirabell kastély, szabad program. Szállás elfoglalása
Stájerországban, csodás hegyvidéki környezetben.
2. NAP Délelôtt utazás a Dachstein gleccserig - kabinos felvonóval jutunk el a 2700 m magasan található kilátóhoz, ahonnan elképesztô alpesi körpanorámát csodálhatunk meg. Igazi kuriózum,
hogy a Dachstein gleccsert nem csak kívülrôl hódíthatjuk meg,
hanem a belsejébe is besétálhatunk. Elképesztô látvány fogadja a
bátrabbakat, akik végigsétálnak a függôhídon, melyet egy csodaszép Jégpalotával koronáztak meg. A palotában faragott pillérek,
figurák, hang- és fényeffektusok teszik hangulatossá a sétát. A nap
végén ellátogatunk Werfen híres várába. Szállás.
3. NAP Délelôtt indulunk Gmündbe, a Porsche múzeumot megtekinteni. Majd Seebodenben egy igazi japán bonsaikertet keresünk
fel. A nap végén séta Millstatt-ban. Visszautazás a szállásra. Mai
napi program helyett választható fakultatív kirándulási lehetôség:
a.) Délelôtt kirándulás a királyok tavaként emlegetett gyönyörû
Königssee-hez. A meredek sziklákkal határolt tó a norvég fjordokra emlékeztet. Sétahajózás St. Bartholomä falu lóhere alaprajzú
zarándok templomához. Berchtesgaden-ben, meglátogatjuk

Holiday home önellátás
(2 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Holiday Home 4 fôs elhelyezéssel
Holiday Home 3 fôs elhelyezés felár
Holiday Home 2 fôs elhelyezés felár
Üdülôhelyi illeték
Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 3 alkalom
Üdülôhelyi illeték

Hitler egykori vendégházát. Egy alagúton kell bemennünk a hegy
gyomrába, ahol az utolsó métereket lifttel tehetjük meg a
Sasfészek közepéig. Csodálatos körpanoráma nyílik a környezô
alpesi hegyvilágra. A nap végén séta Berchtesgaden hangulatos
városában. Este visszautazás a szállásra. Kirándulás díja
4.100.-Ft/fô
b.) Utazás a Werfen jégbarlanghoz. Varázslatos természeti ritkaság,
a világ legnagyobb jégbarlangja. Tiszta idôben pazar látvány
fogad minket a werfeni várra és a Salzach folyóra. A teljes barlangrendszer több mint 40 km hosszú, melynek csak egy kis
része látogatható, de az is maradandó élményt jelent. A hatalmas termekben és az átjárókon mindent jég borít és elképesztô
jégformációkat tekinthetünk meg. A délutáni órákban könnyû
séta, szabad program Werfenben. Szállás. Kirándulás díja
2.900.-Ft/fô
4. NAP Délelôtt séta Ausztria legbájosabb kisvárosában,
Hallstattban. Itt található a világ legrégebbi sóbányája, de ma már
inkább gyönyörû alpesi környezetét csodálják a világ minden tájáról.
Ezután a Szent Benedek-rendi melki apátság megtekintése, mely
Wachau jelképeként az UNESCO világörökségi védelmét élvezi. Az
apátság megtekintését követôen indulunk vissza Magyarországra,
érkezés az esti órákban.

04.30-05.03, 06.04-07,
09.05-08
57.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô
8.900 Ft/fô
3.400 Ft/fô

AUSZTRIA
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06.17-06.20, 08.29-09.01
63.900
4.900
12.900
3.400

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

05.21-05.24, 07.02-07.05

08.17-08.20

83.900 Ft/fô
16.600 Ft/fô
3.400 Ft/fô

87.300 Ft/fô
16.600 Ft/fô
3.400 Ft/fô

TOP AJÁNLAT Holiday Home-ban! 5 nap/4 éj 05.15-05.19 és 09.12-09.16 között
ajándék Berchtesgaden-Königssee kirándulással csak 64.900 Ft
Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, a 3 éj szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Minimum 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

Tirol és a Bajor
kastélyok
1. NAP Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás
rövid pihenôkkel. Rövid pihenô a gyönyörû Salzkammergutitóvidéknél, Mondsee városában. A városka fôterén a hatalmas
plébániatemplom nagyszerû barokk homlokzata és a hangulatos, színesre festett házak együttese megkapó látvány. Séta a
festôi környezetben lévô tóparton. Majd tovább utazás, az esti
órákban a szállás elfoglalása.
2. NAP Délelôtt utazás Tirolba, az Inn völgyébe. Városnézés a
gyönyörû hegyek között fekvô tiroli fôvárosban, Innsbruckban:
Mária Terézia utca, Diadalív, Aranytetô, várostorony, Hofkirche,
Hofburg. Szabadprogram. Majd kirándulás Schwaz egykori
ezüstbányájába, a különleges földalatti bányamúzeumba. Ez a
bánya 500 évvel ezelôtt Európa legjelentôsebb ezüstbányája
volt. A nap zárásaként a meghökkentôen szép és érdekes
Swarovski kristályvilág megtekintése. Este visszautazás a szállásra.
3. NAP Kirándulás a Bajor Alpokban, a II. Lajos király által építtetett alpesi kastély, a Neuschwanstein kastély megtekintése. A
kastélyok kastélyának nevezett csupa torony és bástya épületegyüttes egy magányos szirtfokon áll, egy alpesi tó közelében.
Ezt követôen jó idô esetén meghódítjuk Németország legmaga-

sabb csúcsát, a 2965 méter magas Zugspitze-t, felvonóval utazunk a gyönyörû hegyek közé. A csúcsról az Alpok panorámája
felejthetetlen élményt nyújt. Szállás.
4. NAP Ellátogatunk a Sasfészekbe, Hitler egykori vendégházába. Egy alagúton kell bemennünk a hegy gyomrába, ahol az
utolsó métereket lifttel tehetjük meg a Sasfészek közepéig.
Innen csodálatos körpanoráma nyílik a környezô alpesi hegyvilágra. (ha, amennyiben a program nem valósítható meg alternatív programot kínálunk fel) Amennyiben idônk engedi
Berchtesgaden hangulatos városában teszünk egy sétát.
Hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, érkezés
Magyarországra az esti órákban.

NÉMETORSZÁG

24

!!! Neuschwanstein kastély: nyári idôszakban a megnövekedett látogatók száma miatt min. fél évvel a látogatás napja elôtt be kell jelentkezni ! Amennyiben elfogynak a jegyek, a Neuschwanstein kastély helyett Hohenschwangau kastélyt tekinti meg a csoport.
Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 3 alkalom
Üdülôhelyi illeték

05.07-10,

07.02-07.05,

08.120-08.23

74.900 Ft/fô
11.900 Ft/fô
3.400 Ft/fô

TOP AJÁNLAT Holiday Home-ban! 5 nap/4 éj 04.29-05.03, 05.12-05.16 és 09.22-09.26 között
ajándék Oberammergau-Linderhof kastély-Garmisch Partenkirchen kirándulással csak 76.900 Ft/fô
Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

Kalandozás
a Bódeni-tó körül
1. NAP Indulás a kora hajnali órákban Budapestrôl, utazás
rövid pihenôkkel. Elsô állomásunk a gyönyörû Salzkammergutitóvidéknél, Mondsee 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.

4. NAP
a., Utazás a Fekete-erdô mediterrán hangulatú „fôvárosába”,
Freiburgba. Dél-Németország egyik legszebb városának látnivalói: Münster, ezeréves dóm, városháza. Ezt követôen a Pokolvölgyön át érkezünk a Titi-tóhoz, séta a tóparton. Útban hazafelé pihenô Donaueschingenben, a híres Duna-forrásnál. Este
visszautazás a szállásra. vagy

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

b., Egész napos látogatás a híres szórakoztató központban, az
Európa Parkban. Németország legnagyobb élményparkja több
mint 120 attrakcióval fantasztikus szórakozást ígért kicsiknek és
nagyoknak egyaránt: csokivilág, idôutazás, lézer show, 4Dmozi, Forma 1 versenyautók, Silver Star hullámvasút, vízi hullámvasút, Eurosat „ûrutazás”, show mûsorok… Este visszautazás a szállásra.

3. NAP Délelôtt városnézés Lindau bájos óvárosában, mely a
Bodeni-tó egy kis szigetét foglalja el. Megnézzük a régi városházát és a Péter templomot. A parti sétányról különleges látványt nyújt a világítótorony és az oroszlánok ôrizte kikötôbejárat.
Friedrichshafenben, látogatás a híres Zeppelin léghajómúzeumban. Barangolás Meersburgban, 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.

Holiday Home önellátás
(2-3 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték
Hotel **/*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

5. NAP Mai napunkat az ausztriai Dornbirnben és környékén
töltjük. Elsô állomásunk egy gyönyörû természeti képzôdmény,
a Keleti-Alpok egyik leghíresebb és legszebb szurdoka, a
Rappenloch szurdok, mely csak gyalogosan közelíthetô meg.
Ezt követôen kabinos felvonóval a környezô hegyek (1064 m) és
a tó panorámájában gyönyörködhetünk. A hegytetôrôl nyílik a
legszebb kilátás a három határos országra: Ausztriára,
Németországra és Svájcra, valamint a közeli mintegy 240 hegycsúcsra. Délután hazaindulás. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel, érkezés vissza Budapestre a késô éjjeli/másnap hajnali
órákban útviszonyoktól függôen.

06.13-06.17
83.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

09.05-09.09
78.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

04.25-04.29
103.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

05.27-05.31, 07.08-07.12
129.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

AUSZTRIA
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Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza
az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412
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Svájc
egy csipetnyi Elzásszal

2. NAP Elsô állomásunk St. Gallen lesz, ahol megtekintjük a
barokk katedrálist és a világörökséghez tartozó kolostorkönyvtárat. Majd látogatás Svájcban a schaffhauseni Rajna vízesésnél,
amely Európa legszélesebb vízesése (150 m). Ezután a Svájc
gyöngyszemének tartott Stein am Rheinnel ismerkedünk. A
városnézés során lehetôségünk lesz jó néhány hamisítatlan svájci csokoládéüzletet is felkeresni. Szállás elfoglalása a franciasvájci határon.
3. NAP A német-francia-svájci hármashatáron található Bázel,
mely látnivalók sokaságát nyújtja. Fantasztikus élmény a dimbesdombos óváros, több száz éves színes házaival, pezsgô hangulatú, kiülôs éttermeivel.
Városnézô séta: városháza, Spalentor, Münster, szabad program. Délután utazás Elzász déli részére, Mulhouse hangulatos
városába. Felfedezzük a sétálóutcákat rejtô történelmi belvárost:
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 érdeklôdôket.
Szállás.
Délutáni fakultatív programlehetôség: Utazás Franciaország
legelbûvölôbb városába, Colmarba, mely macskaköves utcákkal,
favázas színes házakkal, muskátlis erkélyekkel várja látogatóit.
Városnézô séta során felkeressük a kereskedôk girbegurba utcá-

Hotel**/*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

it, 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. Látogatás az
elzászi borvidék egyik mesébe illô városkájába: Eguisheim-be,
séta a Rue du Remparts bájos keskeny utcácskáján, a reneszánsz szökôkutak megtekintése. A program díja 25 euro/fô (min.
25 fô esetén)
4. NAP Délelôtt kirándulás a Trümmelbach gleccservízeséshez
(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 Jungfrau fogaskerekû vasúttal egy kilátópont elérésére.
Amennyiben idônk engedi séta a svájci fôváros, Bern utcáin.
Városnézés a világörökség részét képezô óvárosban:
Marktgasse-i piac, Szt. Vinzenskirche székesegyház (Münster),
Zytglogge az asztronómiai órával. Visszautazás a szállásra.
5. NAP Délelôtt Zürich látnivalóival ismerkedünk: séta az óvárosban és a Bahnhoffstrassén, a világ egyik legelôkelôbb utcáján. Lehetôség nyílik egy híres svájci csokoládéüzem felkeresésére, természetesen kóstolóval, vásárlási lehetôséggel egybekötve. Majd városnézés Luzern óvárosában, a város jelképeinek, az
Oroszlános emlékmûnek és a Kapellbrückének (középkori fedett
fahíd) megtekintése. Szállás elfoglalás Tirolban.
6. NAP Kora reggel kiköltözés a szállásról, utazás Ausztria irányában. Kirándulás a királyok tavaként emlegetett gyönyörû
Königssee-hez. A meredek sziklákkal határolt tó a norvég fjordokra emlékeztet. Sétahajózás St. Bartholomä falu lóhere alaprajzú zarándok templomához. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel,
érkezés vissza Magyarországra a késô éjjeli órákban.

06.02-06.07,

08.11-08.16

113.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 5 éj szállás, 5 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, a fakultatív programok és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

SVÁJC

1. NAP Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid
pihenôkkel. Rövid városnézés a gyönyörû hegyek között fekvô
tiroli fôvárosban, Innsbruckban: Mária Terézia utca, Diadalív,
Aranytetô, várostorony, Hofkirche, Hofburg. Szabadprogram.
Szállás elfoglalása Tirolban, az esti órákban.
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Svájc,
a hófödte Alpoktól a mediterrán Savoya-ig

2. NAP Délelôtt látogatás Luzern óvárosában, a város jelképeinek, az Oroszlános emlékmûnek és a Kapellbrückének (középkori fedett fahíd) megtekintése. Majd napunkat az Alpok
lábánál elhelyezkedô Fribourggal zárjuk, a mediterrán környezet
és a táj természeti szépsége elvarázsolja az idelátogatót. Szállás
elfoglalása a Genfi-tó környékén.
3. NAP Délelôtt egy kellemes barangolás Gruyeres középkori hangulatú óvárosában, majd látogatás a Nestlé csokigyárban
kóstolóval egybekötve. Délután kirándulás a Genfi-tó partján
lévô Montreuxbe, séta a tóparton, majd Svájc híres mûemlékét,
a vízre épült Chilloni kastélyt tekintjük meg kívülrôl. Szállás.
4. NAP Délelôtti úti célunk Chamonix - az "Alpok királynôje" a
Mont Blanc lábánál. Neve fogalom a hegyek szerelmesei 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
felejthetetlen körpanorámában lesz részünk. Szállás elfoglalása
Észak-Olaszországban.
5. NAP Délelôtt városnézés Lombardia fôvárosában,
Milánóban. Séta a történelmi belvárosban: dóm, királyi palota,
Scala (a világhírû operaház). A dómhoz közel található a gyö-

Hotel**/*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték
+ 1 nap hosszabbítás Lugano és a Verzasca völgy
+ 1 nap hosszabbítás Lausanne és Genf

nyörû 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.
Folyamatos utazás rövid pihenôkkel, érkezés vissza
Magyarországra a késô éjjeli órákban.
+1 nap hosszabbítási lehetôség:
a.) Lugano és a Verzasca völgy: Délelôtt ismerkedés Luganóval,
a Luganói-tó partján fekvô mediterrán hangulatú várossal.
Ezután Svájc egyik legszebb természeti látnivalóját, a
Verzasca völgyet fedezzük fel. Smaragd zöld víz, gyönyörû
táj, a középkorból ránk maradt hangulatos falvak várnak. Itt
találjuk Európa legismertebb gátját, mely hírnevét az itt forgatott James Bond filmnek köszönheti, innen ugrott le 220 m
magasból a fôszereplô James Bond, melyet azóta az adrenalin függô ugrók Golden Eye ugrásnak neveznek. Pihenô a
festôi svájci faluban, Lavertezzo-ban, majd utazás az olasz
tóvidék gyöngyszeméhez, a hófödte hegycsúcsokkal ölelt
festôi Maggiore tóhoz. A tó északi részén elhelyezkedô
Locarno városába látogatunk. Az esti órákban szállás elfoglalása Észak-Olaszországban. Program díja: 15.900 Ft/fô
b.) Lausanne és Genf: Délelôtt rövid séta Lausanne-ban, ahol a
Savoyai-hercegek és a lausanne-i püspökök uralkodtak. Ezt
követôen Genf városával folytatjuk napunkat: Jet d’Eau szökôkút, Városháza, a reformáció emlékmûve, Szt Péter
Katedrális. Szállás elfoglalása Svájcban. Program díja:
19.900 Ft/fô

06.19-06.23,

09.19-09.23
115.900
3900
15.900
19.900

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

TOP AJÁNLAT Holiday Home-ban! 5 nap/4 éj csak 79.900 Ft/fô-tôl!
Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, 4 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

SVÁJC

1. NAP Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás pihenôkkel. Rövid városnézés a gyönyörû hegyek között fekvô tiroli
fôvárosban, Innsbruckban: Mária Terézia utca, Diadalív,
Aranytetô, várostorony, Hofkirche, Hofburg. Szabadprogram.
Szállás elfoglalása Tirolban, az esti órákban.

Száztornyú
Prága
1. NAP Indulás a kora reggeli órákban Budapestrôl. Látogatás
Lednice romantikus kastélyába, mely az Unesco világörökségének része. Séta a Liechtenstein hercegek egykori pazar palotáját
övezô gyönyörû angolparkban. Délután érkezés Prágába.
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 várnegyedbe 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 sörözôben, ahol még ma is, helyben, 500
éves recept alapján fôzik a kiváló barna sört. Este a szállások
elfoglalása.
3. NAP Egész napos szabad program vagy fakultatív program
lehetôség (min. 25 fô esetén): kirándulás Kutna Hora-ba, mely
gazdag ezüstbányáinak köszönhetôen a középkorban Prága után
a legfontosabb város volt. Látnivalói: Szt. Barbara katedrális, az
itáliai udvar és az emberi csontokkal díszített Csontkápolna. Végül
napunkat Velke Popovice-ban zárjuk sörgyárlátogatással, sörkós-

tolással. Az esti órákban visszaérkezés a szállásra. A program díja
5.900 Ft/fô.
4. NAP Délelôtt Prágában 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 hosszabbítási lehetôségek:
1.) Egész napos könnyed túrázás a Cseh Svájc nevet viselô
Nemzeti Parkban. Látványos gyalogtúrát tehetünk a csodálatos
Kamenica völgyében. Varázslatos formagazdagságú sziklafalak,
páfrányok, trópusi hangulat, mohák, fenyôk, sziklalabirintusok
teszik egyedivé a túrát. A felduzzasztott patakokon keresztül
csónakokkal juthatunk el az Edmund szurdokhoz. Mindenképpen
felejthetetlen élmény. Útban szállásunk felé rövid séta Decin
történelmi belvárosában, szabadprogram. Szállás. Program díja:
12.900 Ft/fô
2.) Reggeli után kirándulás Karlovy Varyba, a híres cseh fürdôvárosba, a Becherovka gyár és a Filmfesztivál otthonába. Gyönyörû
szállodasorai, kollonádjai közt kellemes sétát tehetünk. Szállás.
Program díja: 12.900 Ft/fô

Hotel** reggeli
2-3 ágyas szobák, ahol két szobához tartozik egy fürdôszoba
Részvételi díj budapesti indulással
Részvételi díj miskolci, nyíregyházi indulással

03.27-03.30,

Hotel***
2-3 ágyas fürdôszobás szobák
Részvételi díj budapesti indulással
Részvételi díj miskolci, nyíregyházi indulással

04.24-04.27,

07.17-07.20,

10.22-10.25

48.900 Ft/fô
55.900 Ft/fô
05.15-05.18,

09.18-09.21

54.900 Ft/fô
62.900 Ft/fô

Mindkét típusú szállás esetén:
Vacsora 3 alkalom
+ 1 nap hosszabbítás Cseh Svájc
+ 1 nap hosszabbítás Karlovy Vary

8.900 Ft/fô
12.900 Ft/fô
12.900 Ft/fô

Fakultatív program lehetôségek min. 25 fô esetén:
Moldva hajókázás: 3.400 Ft/fô
U Fleku étterem 2 fogásos menü vacsora: 5.600 Ft/fô
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Moldva hajókázás vacsorával 7.500 Ft/fô
Belvárosi étterem menü vacsora: 3.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

Cseh
kastélyok
mentén
1. NAP
Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Látogatás az olasz hangulatú mesevárosban, Telcben,
mely csodás lábasházaival, szép épületeivel, kiváló éttermeivel
megunhatatlan reneszánsz ékszerdoboz. Színes, festett házaival, macskaköves tereivel, ajándékboltjaival mintha egy tündérvilág elevenedne meg, magával ragadja az odautazót. Sokat
mondó számadat, hogy míg a település lakossága mindössze
6000 fô, addig évente közel negyedmillió turista keresi fel a
várost, amely 1992 óta az UNESCO világörökségének a része.
Az esti órákban a szállás elfoglalása Dél-Csehországban.
2. NAP
Délelôtt egy festôi szépségû falucskába, a világörökséghez tartozó, Holašoviceba utazunk, majd a windsori kastély mintájára
épített Hluboka meseszerû, romantikus kastélyával ismerkedünk. Pazar díszítése, gyönyörûen berendezett szobái, fegyverei és csodás angol parkja látogatók ezreit vonzza évrôl évre. A
nap zárásaként az egyik legismertebb és leghíresebb városban
Ceské Budejovicében megkóstolhatjuk az innen származó leghíresebb sört, a Budweisert, miközben gyönyörködhetünk a fô
tér árkádos, középkori eredetû házaiban. (Fakultatív program
lehetôség: látogatás a budweiser sörgyárban). Visszautazunk a
szállásra.

Hotel *** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 3 alkalom
Üdülôhelyi illeték

3. NAP
Mai nap „a Moldva parti ékszerdoboz”- Cesky Krumlov látnivalóival ismerkedünk. A város Csehország történelmi és kulturális
gyöngyszeme, óvárosa az Unesco világörökségének része.
Zegzugos, szûk utcák, mindenhol macskakô, apró kis üzletek
vicces cégérekkel, ahol órákon át sétálhatunk, vagy épp kávézhatunk, sörözhetünk valamely folyóparti kiskocsmában. Csodás
a kastélya, gyönyörû rokokó szökôkutas kerttel és barokk színházzal, amibôl az egész világon csupán néhány létezik. Szabad
program. Ezt követôen Csehország egyik legértékesebb gótikus
emlékét tekintjük meg, a Zlatá Koruna Kolostort. Szállás.
4. NAP
Délelôtt látogatás Trebonban, a bájos, középkori város látnivalói
mellett híres még pontyhalászatáról és Regent sörérôl, mely
utóbbi sörgyárával mindenkit leköt majd pár órára. Hazaindulás,
folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Érkezés Magyarországra az
esti órákban.

04.02-04.05,
09.26-09.29,
59.900
8.900
2.400
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07.23-07.26,
11.05-11.08
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az
üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

1. NAP Indulás a kora reggeli órákban. Rövid séta Rozsnyó óvárosában, majd
utazás Betlérre az Andrássy kastélyhoz. Látogatás a pazar berendezésû kastélyban és csodás parkjában, ahol számos szökôkút, szobor, mesterséges tó és
több apró romantikus épület található. Ellátogatunk az Ochtinská-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 Európa legrégebbi barlangjához, a Dobsina-i jégbarlanghoz látogatunk,
közel egy órát töltünk a földalatti csodavilágban. Szállás elfoglalása Poprád környékén.

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)

2. NAP Reggeli után meglátogatjuk Ótátrafüredet, ahol siklóra ülve csodálhatjuk
a vadregényes tájat. Ezt követôen utazás a Tar-pataki vízeséshez, mely a MagasTátra leghíresebb látványosságai közé tartozik. A több lépcsôbôl álló vízesések
zuhogó vízfüggönyét több kilátópontról és a víz fölött átívelô fahidakról is megcsodálhatjuk. Séta a Csorba-tó partján, majd visszautazás a szálláshelyre.

Részvételi díj
Vacsora 2 alkalom
Üdülôhelyi illeték
+1 nap hosszabbítás

3. NAP Reggeli után két ôsi felvidéki városunkat látogatjuk meg: Késmárkot,
ahol az Evangélikus Fatemplomot és a Thököly várat tekintjük meg, majd felkeressük Lôcsét, melyrôl méltán állítják, hogy a legnemesebb ékkô a Szepesség
koronáján. Legfontosabb látnivalók a Városháza, a Szégyenketrec, és a Szent
Jakab templom. Ezt követôen felkeressük Európa legnagyobb erôdítményrendszerét és várát Szepesváralján, mely egyben nemzeti kulturális emlék és UNESCO világörökség. Útban hazafelé városnézés Kassán: Szt. Erzsébet
Székesegyház, Rákóczi fejedelem sírja, fôtér a zenélô szökôkúttal. Érkezés a kiindulási pontra a késô esti órákban.

+1 nap hosszabbítási lehetôség mindkét program esetén:
Reggeli után tutajozás a festôi szépségû Dunajec völgyében. Látogatás a hallgatási fogadalmat tett barátok híres Vörös Kolostorában. Igény esetén az ezeréves határt ôrzô Nedec várába látogatunk. Az egykori gótikus- reneszánsz lovagvár megtekintése után rövid séta a hangulatos városkában. Visszautazás a szállásra.

03.20-03.22,
05.22-05.24,
08.20-08.22,
42.500
7.800
1.400
12.900

04.17-04.19,
06.05-06.07,
10.16-10.18
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, a 2 éj szállás, 2 reggeli
és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek
és az utasbiztosítás díját.
Dunántúli és Dél-Alföldi csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás:
minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Hétvége Lengyelországban
1. NAP Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenôkkel. Látogatás
Auschwitz - Birkenau táborokba, melyek hitelesen mutatják be a II. világháború
ezen korszakát. A felkavaró élmény után békésebb, szebb tájakra utazunk, a világörökség részeként ismert Wieliczka sóbányájába. 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, Krakkó látnivalóival. A városnézés során megtekintjük a híres Ryneket, Posztócsarnokot,
Mária templomot, majd a királyi várban a Wawelban folytatjuk sétánkat. A séta
során megismerhetjük a katedrálist és képzômûvészeti kincseit, valamint a kincstár ereklyéit és a királyi lakosztály mûkincsekkel gazdagon berendezett szobáit.
Délután a Jaggello Egyetemet tekintjük meg, majd szabad program. Délután
fakultatív program lehetôség (min. 25 fô esetén): vízre szállunk a Visztulánál és
városnézô hajókirándulás keretében gyönyörködhetünk a királyi fôvárosra táruló
panorámában. A program díja: 3.500 Ft/fô (elôre fizetendô). Az esti órákban
visszatérünk szállásunkra.
3. NAP Reggeli után folytatjuk utazásunkat Lengyelország legkedveltebb hegyi
üdülôközpontjába, a szépséges Zakopaneba. Séta a górál stílusú házak között,
kirándulás fogaskerekûvel a Gubalowka hegyre, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik
a városra. Majd vásárlási lehetôség: sajtpiac, sétáló utca. Késô délután hazaindulás, utazás rövid pihenôkkel. Érkezés a késô esti órákban.
Hotel* reggeli
(2-3 ágyas szobák, ahol
06.19-06.21,
két szobához tartozik egy fürdôszoba)
Részvételi díj Miskolci, Nyíregyházi, Budapesti indulással
Részvételi díj Debreceni indulással
Vacsora 2 alkalom
+ 1 nap hosszabbítás

08.04-08.06,
10.23-10.25
38.900 Ft/fô
41.900 Ft/fô
6.800 Ft/fô
14.800 Ft/fô

Hotel***
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
03.20-03.22, 05.08-05.10,
Részvételi díj Miskolci, Nyíregyházi, Budapesti indulással
Részvételi díj Debreceni indulással
Vacsora 2 alkalom
+ 1 nap hosszabbítás

10.09-10.11
46.900 Ft/fô
48.900 Ft/fô
6.800 Ft/fô
14.800 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, a 2 éj szállás, 2 reggeli
és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás
díját. Auschwitz, Wawel, Wieliczka belépôjegyei elôre fizetendôk.
Dunántúli és Alföldi csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás:
minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda
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Szulejmán
nyomában
Bizánc öröksége
1. NAP Indulás a kora hajnali órákban Miskolcról. Érkezés
Budapestre, majd innen folytatjuk utunkat. Folyamatos utazás rövid
pihenôkkel. Este a tranzitszállás elfoglalása Plovdiv környékén.
2. NAP Délelôtt látogatás Rodostóban, itt töltötte számûzetését
II. Rákóczi Ferenc bujdosótársaival. A Rákóczi ház és az emlékmúzeum meglátogatása után a Márvány-tenger mentén tovább
utazás Isztambulba. A város határában megnézzük a Héttornyot –
több kiváló magyar hazafi raboskodott itt. Amennyiben idônk engedi esti séta Isztambulban, szabadprogram. Szállás elfoglalása.
3. NAP Városnézés az egykori Konstantinápolyban. A „Kelet
kapujának” is nevezett Isztambul 3000 éves történetének köszönhetôen rengeteg érdekes látnivaló várja a turistákat: mecsetek,
paloták, fürdôk, múzeumok színes sokasága teszi a várost felejthetetlenné. A Hippodrom alatt a föld mélyén vár egy igazi szenzáció
az “elsüllyedt palota” a Cisterna Basilica, mely az ókorban
víztározóként funkcionált. Egyedülálló a Kék mecset, az 1500 éves
Aya Sophia székesegyháza - az egykori bazilika - késôbb mecset,
ma múzeum és egyben a város jelképe. Visszautazás a szállásra.
4. NAP Kora reggeli kincsvadászat a Nagy Bazárban!
Kihagyhatatlan élményt jelent a Nagy Bazár és az Egyiptomi Bazár
(Fûszer Bazár) több kilométeres labirintusában bolyongani. Szabad
program, vásárlás. Délután meglátogatjuk a Topkapi palotát is, mely
a 15. és a 19. század között a szultánok lakóhelyéül szolgált.
Az épületegyüttesbôl kiemelkedik az egykori hárem és a birodalmi

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 6 alkalom
Üdülôhelyi illeték

kincstár. Majd kirándulási lehetôség Európából Ázsiába, séta az
ázsiai oldalon. Esti fakultatív program: fergeteges török est zenével,
hastánccal, korlátozott italfogyasztással. Visszarepülünk 1000 évvel
az idôben! A program díja: 50 euro/fô (elôre fizetendô min. 20 fô
esetén!)
5. NAP Délelôtt a Dolmabache szultáni palotát keressük fel.
Ezután a Taksim tér következik. Felfedezô túránkat folytatva megnézzük a keresztény templomépítészet csodás gyöngyszemét, a
Karye mozaik aranymozaikkal díszes monostort. Késôbbiekben
fakultatív hajókirándulás a Boszporuszon, ahonnan megcsodálhatjuk Isztambul csodálatos fekvését. A program díja: 40 euro/fô
(elôre fizetendô min. 20 fô esetén!)
6. NAP Reggeli után elhagyjuk Isztambult és utunk Edirne-be
vezet. Itt található Törökország második legnagyobb mecsete, a
Szelim-mecset. Délután rövid belvárosi séta Szófia központjában.
Megtekintjük a neobizánci stílusban épült Alekszandr Nyevszkijszékesegyházat, ami a város egyik jelképe és fô látványossága.
Szállás elfoglalása Bulgáriában.
7. NAP Reggeli után elhagyjuk szállásunkat, majd indulunk haza.
Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Érkezés Budapestre az esti
órákban, majd igény szerint tovább utazás a vidéki nagyvárosokba.

03.30-04.05,
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09.28-10.04

159.800 Ft/fô
26.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 6 éj szállás, 6 reggeli és az idegenvezetés költségeit és az utasbiztosítás díját.
Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, a fakultatív programok és a biztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Idôpontok: www.adriaholiday.hu
Útlevél szükséges az utazáshoz: a hazaérkezéstôl számítva 6 hónapig érvényesnek kell lenni az útlevélnek! Útlevél esetén nem szükséges
vízum. Személyi igazolvánnyal NEM lehet utazni!
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

Látogatás
Dél-Erdélyben
a Vaskapu - szorostól
a Duna - deltáig
1. NAP Indulás a kora reggeli órákban. Késô délelôtt
Temesváron városnézés: Dóm tér, Szentháromság oszlop,
Dóm, vastuskós ház, Hunyadi kastély. Továbbutazunk
Herkulesfürdôre, rövid városnézés, majd este a szállások
elfoglalása.
2. NAP Reggeli után utazás Orsovaba, ahol hajóra szállunk,
és a Duna egyik gyönyörû szurdokvölgyét, a Vaskapu szorost
ismerjük meg, mely szoros Jókai Mórt is megihlette. Ezután ellátogatunk a Vaskapu Erômû Múzeumába. Délután Bukarestbe
indulunk. Este autóbuszos séta Bukarestben, majd szállások
elfoglalása.

5. NAP Délelôtt elköszönünk a deltától, s a szászok fôvárosába, Brassóba indulunk. Útközben Sinaian meglátogatjuk a pazar
berendezésû Peles kastélyt, a román királyok gyönyörû nyári
rezidenciáját. Városnézés Brassóban: régi városháza, Fekete
templom, piactér. Este a szállások elfoglalása Brassóban.

3. NAP Délelôtt rövid séta Bukarestben, megtekintjük a világ
második legnagyobb közintézményét, a román parlamentet,
mely a ceausescu kor „remekmûve”, majd barangolás az
óvárosban. Késô délután érkezés Tulcsára.

6. NAP Délelôtt a Fogarasi havasokba látogatunk, pihenô a
Bilea tengerszemnél. Ezt követôen Gyulafehérváron városnézés: Károly kapuk, fejedelmek lakóháza püspöki palota. Este
szállások elfoglalása Déván.

4. NAP Szabadprogram vagy fakultatív hajókirándulás a Duna
Sulinai ágán: Reggel hajóra szállunk végig utazunk a Duna szulinai ágán egészen a torkolatig, Szulináig. Napunkat itt töltjük a
kis, csak vízen megközelíthetô kikötôvárosban. Délután strandolási lehetôség a tengeri plázson. Késô délután hajónk visszavisz minket Tulcsára (kirándulás díja 60 Euro/fô).

7. NAP Délelôtt Déva magas várából ismerkedünk a várossal.
Utunkat továbbfolytatjuk, s Vajdahunyadon a Hunyadiak gótikus
várkastélyát tekintjük meg. Aradon a Szabadság szobornál
kegyelettel adózunk a 48-as hôsöknek. Délután hazaindulunk,
folyamatos utazás rövid pihenôkkel, érkezés Magyarországra az
esti órákban.

Hotel**/*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj miskolci, nyíregyházi,
debreceni és budapesti indulással

ROMÁNIA
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07.06-07.12, 08.31-09.06
139.800 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 6 éj szállás, 6 félpanzió és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a
belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Dunántúli csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

Dél-Erdély
és a Vajdaság
1. NAP
Indulás a kora reggeli órákban. Temesváron városnézô séta
során megtekintjük a Metropolitan katedrálist, Hunyadi várkastélyt és az Operaházat. Utazás Temesvár - Karánsebes útvonalon. Érkezés Herkulesfürdôre, amely már a rómaiak idejében
ismert fürdôhely volt, s a Monarchia idejében lett Európa-hírû.
Érkezés a kora esti órákban, szabadprogram. Szállás elfoglalás
Herkulesfürdô környékén, vacsora.
2. NAP
Reggeli után kirándulás Orsovára. A vaskapu-erômû által felduzzasztott Duna vizén hajókirándulás a festôi .Kazán-szorosba.
Visszatérve a kikötôbe autóbuszunkkal áthaladva az erômû
gátján, már Szerbia területére érkezünk. Érintjük Arany János
költônk által megénekelt Galambóc várát. Délután látogatás a
számunkra elfelejthetetlen Nándorfehérvár-Belgrád falai közé.
Várlátogatás a Kalemegdán területén. A várost 2000 éves történelme folyamán negyvenszer (!) rombolták le és építették újjá.
Nem véletlen, hogy alig-alig maradt középkori mûemléke.
Szállások elfoglalása Belgrád környékén, vacsora.

Hotel**/*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj miskolci indulással
Vacsora 2 alkalom
Budapesti, debreceni és nyíregyházi indulás felár

3. NAP
Reggeli után utazás Újvidékre: Karlócán az 1699-es békekötés
templomát keressük fel. Késôbb a „Duna Gibraltár”-ja az újvidéki Pétervárad-i vár meglátogatása. Továbbutazás Szabadkára, a
város fôleg szecessziós stílusú épületeivel találkozunk:
Városháza, Színház, Zsinagóga, stb. Határátlépés Röszkénél.
Érkezés haza a késô esti órákban.

04.26-04.28,

06.12-06.14,

09.25-09.27

49.900 Ft/fô
6.900 Ft/fô
2.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, a 2 éj szállás, 2 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Dunántúli csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412
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Tündéri
Székelyföld
Máramarosi kalandokkal
1. NAP Indulás a kora reggeli órákban. Határátlépés után
Szatmárnémetibe utazunk, itt a Vécsey-házban írták alá a
„Szatmári békét”. Továbbutazva Szaploncába érkezünk. A
messze földön, párját ritkító ún. „vidám” temetôben teszünk látogatást. A temetô festett, faragott, rigmusos fejfáiról nevezetes.
Délután Máramarossziget nevezetességeivel ismerkedünk. A
város, egykor Magyarország faiparának és sóiparának központja
volt. Városnézés: zsinagóga, Leövey Klára emlékoszlop és a
kommunista idôszak legkegyetlenebb börtöne. Majd a Visó folyó
völgyében utazva Felsôvisóba érkezünk. Itt lesz a a szállásunk.
2. NAP A kora reggel elfogyasztott reggelink után elutazunk a
moldvai kolostorok „festett” világába, hangulatába. Elsôként a
Moldavita - kolostort látogatjuk meg, amelyet 1532-ben Petru
Rares fejedelem alapított és biztonságos fallal vétetett körül. A
Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt templom belsejében
az alapító fejedelem és családját megörökítô képen kívül a legjelentôsebb régi román falfestmények láthatók. Látogatásunk
következô úti célja: Sucevita-kolostor. A Movila család költségén építettek, 1581-1601 között. A Sucevita kolostor zöld
alapú, külsô festményei az egyik legjobb állapotban vannak,
nagysága, kidolgozása magával ragadja a szemlélôt. És végül a
napot a Voroneti - kolostorral zárjuk. A kolostortemplomát Stefan
cel Mare emeltette 1488 nyarán. A nyugati falán található nagy
festményének, az Utolsó ítéletnek követôen a Kelet Sixtusi

Hotel**/*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj miskolci, debreceni,
nyíregyházi indulással
Budapesti indulás felár:

Kápolnájaként tartják nyilván. A külsô festmények uralkodó
színe, a „Voronteti kék”, mely egyedi az egész világon. Este szállások elfoglalása Gura Humorulu környékén.
3. NAP Reggeli után déli irányba indulunk. Rövid fotószünet
Borgói-hágón, majd a látogatás Drakula várában. Besztercén, az
egykori szász városon átutazva érkezünk Marosvécsre, ahol
Kemény János kastélyát látogatjuk meg. A kastély kertjében található Wass Albert író sírja is. Este szállások elfoglalása
Gernyeszeg környékén.
4. NAP Délelôtt látogatás Farkaslakán Tamási Áron síremlékénél.
Késôbb vásárlási lehetôség a fazekas mûvészetérôl világhírû
Korondon. Látogatás a parajdi sóbányában vagy fürdési lehetôség
Szovátán a sós vizû Medve-tóban. Este visszautazás a szállásra.
5. NAP Reggeli után az UNESCO világöröksége, a Székelykô
lábainál elterülô, polgárházairól és népviseletérôl híres Torockó
településre utazunk. Délután Kolozsvári séta: Szent Mihály templom, Mátyás király szülôháza, Mátyás király lovas szobra, református templom, Szent György szobor. Hazaindulunk, folyamatos
utazás, rövid pihenôkkel. Hazaérkezés a késô esti órákban.

ROMÁNIA
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04.29-05.03, 08.05-08.09, 10.07-10.11
79.800 Ft/fô
4.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, 4 félpanzió és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Dunántúli ás Alföldi csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!
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Tündéri
1. NAP Indulás a kora reggeli órákban. Városnézés
Nagyváradon: Püspöki Székesegyház, Kanonok sor, Szent
László szobor. Tovább folytatva utunkat Bánffyhunyadon a híres
kalotaszegi református templom megtekintése. Ismerkedés kincses Kolozsvárral: 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.
3. NAP Délelôtt látogatás a Csíksomlyói kegytemplomhoz, ahol
a csodatévô Mária szobrot és a “jelenések hegyét” keressük fel.
Madéfalván útba ejtjük a Székelyvész emlékmûvet. Ezt követôen kirándulás a Keleti Kárpátok lenyûgözô szurdokvölgyébe a
Békás szoroshoz, majd a Gyilkos-tóhoz. Visszautazás a szálláshelyre.
4. NAP Kirándulás Tusnádfürdôn keresztül a körös-körül fenyvesek koszorúzta hegyek aljában csillogó, Erdély ékszeréhez, a
Szent Anna-tóhoz, melynek vizét a világ egyik legtisztább vizének tartják. Kellemes sétát teszünk a tó partján, majd rövid gyalogtúra során felkeressük a Büdös-barlangot. Utazás a ”vargák
városába”, Kézdivásárhelyre, ahol a céh-múzeumot, Gábor
Áron szobrát és a régi városházát tekintjük meg. Rövid séta
Csíkszeredán, majd visszautazás a szálláshelyre.
2. NAP Délelôtt az UNESCO világöröksége, a Székelykô lábainál elterülô, polgárházairól és népviseletérôl híres Torockó településre utazunk. Látogatás a Tordai-hasadékhoz, késôbb pedig
az évszázadok óta mûködô tordai sóbányához. Tovább folytatva utunkat Segesvár látnivalóival ismerkedünk: Óváros, Óratorony, Schuller-ház. Székelyudvarhelyen átutazva az esti órákban
érkezés Csíkrákosra, a vendégek elszállásolása.

Falusi turizmus – magyar családok, félpanzió
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj miskolci nyíregyházi, debreceni indulással
Budapesti indulás felár:

5. NAP Reggel utazás Szejkefürdôre, a székely kapuk alatt séta
Orbán Balázs síremlékéhez, majd látogatás Farkaslakán Tamási
Áron síremlékénél. Vásárlási lehetôség a fazekas mûvészetérôl
világhírû Korondon. Látogatás Szovátán, séta a sós vizû
Medve-tó körül. Hazaindulás, rövid pihenô a Király-hágónál.
Érkezés a késô esti órákban Magyarországra.

ROMÁNIA

Székelyföld

05.06-05.10, 07.15-07.19, 10.07-10.11
69.900 Ft/fô
4.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, 4 félpanzió és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Dunántúli ás Alföldi csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!
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Elzász meséi
utazás középkori városok,
kastélyok és borok útján

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

1. NAP
Indulás a kora reggeli órákban Budapestrôl, folyamatos utazás
rövid pihenôkkel. Este szállások elfoglalása Strasbourg környékén.
2. NAP
Délelôtt utazás Franciaország legelbûvölôbb városába,
Colmarba, 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:
Fakultatív kirándulási lehetôség az elzászi borvidék egyik mesébe illô városkájába: Eguisheim-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 Strasbourgban ismerkedés a történelmi belvárossal,
mely az UNESCO Világörökség része, séta a Petite France
negyed favázas házai között, majd a hatalmas gótikus katedrális és a XIII. századi fából készült fedett gyaloghidak megtekintése. Délután mesés elzászi falvakba látogatunk! Elôször
Riquewihr városát keressük fel, itt klasszikus középkori kô- és
faházak, faragott ablakok, gyönyörû virágos utcák, boltíves
udvarok között sétálhatunk. Fô utcáján a legfôbb látnivaló a

Holiday Home önellátás
(2-3 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték
Hotel** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

„Felhôkarcoló” – egy ötemeletes ház, mely egyike Elzász legmagasabb épületeinek. Késôbb Ribeauvillébe utazunk, ahol
városnézô kisvonattal járjuk be a települést és a szomszédos
Hunawihr-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, Mulhouse 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 érdeklôdôket Délután rövid séta Kaysersberg látványos
városában. Késôbb a hegytetôn álló, impozáns látványt nyújtó
hatalmas Chateau du Haut Koenigsbourg-ot tekintjük meg,
mely Elzász egyik legnagyobb látványossága. Este visszautazás
a szállásra.
5. NAP
Délelôtt szállások elhagyása után városnézés Freiburgban, 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, hazaérkezés Budapestre az éjjeli
órákban.

05.20-05.24
06.16-06.20

09.05-09.09

84.900 Ft/fô
3.600 Ft/fô
04.15-04.19,
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78.900 Ft/fô
3.600 Ft/fô
06.03-06.07,

10.07-10.11

98.900 Ft/fô
3.600 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, a megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza
az üdülôhelyi illeték, a fakultatív program, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

PárizsVersailles - Disneyland
1. NAP Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás Ausztrián,
Németországon át, rövid pihenôkkel. Este tranzitszállások elfoglalása Metz környékén.
2. NAP Délelôtt látogatás Reims-be, a francia királyok koronázó városába, ahol a Katedrálist tekintjük meg. Továbbutazás
Párizsba, ahol a bizánci stílusban épült Sacre Coeur bazilikát
tekintjük meg, késôbb séta a festôk és mûvészek otthonában a
Montmarte-on, majd ellátogatunk a híres mulatóhoz, a Moulin
Rouge-hoz. Este szállások elfoglalása Párizs környékén.
3. NAP Egész napos gyalogos városnézés Párizsban: Cité sziget, St Chapelle, Pont Neuf híd, Conciergerie, majd a Sorbonne
Egyetem mellett elhaladva a Luxembourg kert megtekintése. Ezt
követôen a világ legismertebb múzeumában, a Louvreban
teszünk látogatást.
4. NAP Délelôtt a Versailles-i kastélyban és csodaszép parkjában gyönyörködhetünk. Délután az Eiffel torony megmászásával
folytatjuk a napot Párizsban, majd az Invalidusok dómjába látogatunk, ahol Napóleon sírját találjuk. Látogatás a Musée
d’Orsay-ba, séta a gyönyörû Tuileriák kertjében.

5. NAP Egész napos kirándulás Eurodisneylandbe vagy kellô
számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás a Loire völgyébe
ahol a vidék két legszebb kastélyát tekintjük meg: Amboise
reneszánsz kastélya és a Leonardo da Vinci udvarház, valamint
a Chambord palotát. Kirándulás ára: 35 euro/fô (min. 30 fô esetén).
6. NAP Délelôtt a párizsi városnézés folytatása: Concorde tér,
Champs-Élysées, Diadalív, Petit Palais, Grand Palais, Opera,
Fragonard parfüm múzeum megtekintése, vásárlási lehetôség a
híres La Fayette áruházban, Szabadprogram vagy sétahajózás
a Szajnán. Késô délután indulás Metzbe, este tranzitszállások
elfoglalása.
7. NAP Reggel hazaindulunk, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Hazaérkezés az esti órákban.

2 éj Hotel ** (2-3 ágyas fürdôszobás szobák) és
4 éj Holiday Home önellátás
(2-3 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Holiday Home 6 fôs elhelyezéssel
Holiday Home 4 fôs elhelyezéssel felár
Holiday Home 2 fôs elhelyezéssel felár
Üdülôhelyi illeték
Fakultatív kirándulás Loire völgye

04.09–04.15

05.26-06.01
06.24-06.30

09.10-09.16
10.19-10.25

99.800 Ft/fô
6.400 Ft/fô
23.400 Ft/fô
3.900 Ft/fô
35 Euro/fô

116.900 Ft/fô
10.400 Ft/fô
38.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô
35 Euro/fô

106.900 Ft/fô
7.400 Ft/fô
26.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô
35 Euro/fô

2 éj Hotel** és 4 éj Hotel***, 4 reggeli
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték
Fakultatív kirándulás Loire völgye

03.09-03.15,

04.27-05.03,
149.800 Ft/fô
3.900 Ft/fô
35 Euro/fô

10.23-10.29
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Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 6 éj szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza az üdülôhelyi
illeték, a belépôjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

Barangolás

paradicsomaként ismert Saint Paul de Vence-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,
vöröstetôs villákra.

a Francia Riviérán
1. NAP Indulás a reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.
Este tranzitszállás elfoglalása Olaszországban, Verona környékén.
2. NAP Kora délután érkezés a dél-francia kisvárosba, Mentonba,
mely egymáshoz simuló házaival és citrusültetvényeivel várja látogatóit. Városnézés. Késôbb tovább utazás a Francia Riviérára, este
szállások elfoglalása Frejus környékén.
3. NAP Látogatás St. Tropez-ba, a világhírû üdülôvárosba.
Látogatás a Gendarmerie Nationale múzeumba, amely a csendôrség egykori híres épületében berendezett mozimúzeum. Ezt követôen a „Provence Velencéjének” is hívott Port Grimaud házai és csatornái között tehetünk egy felejthetetlen kirándulást. A városka panorámája minden látogatóját rabul ejti. Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton.
4. NAP Szabadprogram, pihenés, fürdés, illetve kellô számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás:
1. Marineland megtekintésére, mely egész Európában egyedülállónak számító tengeri állatvilágot bemutató szórakoztató park (gyilkos bálna show,
delfin show, akvárium, tengerészeti múzeum, fókák, pingvinek, cápák stb.)
kirándulás díja: 10 Euro/fô + belépô, min. létszám 30 fô) vagy
2. Kirándulás a környék egyik híres Aquaparkjában – ahol csúszdák sokasága várja a látogatókat. Igazi élmény fiataloknak és felnôtteknek egyaránt. (kirándulás díja belépôvel: ~ 25 Euro/diák; ~ 30 Euro/felnôtt, min.
létszám 30 fô)

5. NAP Délelôtt a film fôvárosába, Cannes-ba vezet utunk, séta az
óvárosban és a hírességek utcáján. Hajókirándulás a gyönyörû St.
Margarite szigetére, ahol egy erôd található a vasálarcos egykori cellájával. (Hajójegy a helyszínen fizetendô) Délután a festôk és mûvészek

Holiday Home önellátás
(3 háló+nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték
Hotel**/*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

6. NAP Szabadprogram, pihenés, fürdés, illetve kellô számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás: Délelôtt a Cote d’Azur legnépszerûbb üdülôhelyére Nizza-ba látogatunk. Városnézô séta: Angol
sétány, óváros, Bellada torony, virágpiac, Massena tér, majd a tenger feletti sziklákra kapaszkodó romantikus Eze Village falucskában.
Délután még jut idô egy kis fürdésre is! (kirándulás díja: 15 euro/fô,
min. létszám 30 fô)
7. NAP Délelôtt kirándulás Grasse-ba. A festôi kisváros több mint
300 éve a parfümgyártásból él. Látogatás a Fragonard parfümgyárban. Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetôség Grand Canyon du Verdonba. A 700 m mély
festôi szurdokvölgy Európa legnagyobb kanyonja, ahol a viaduktokkal és alagutakkal tarkított utakon végighaladva lélegzetelállító természeti szépségekben gyönyörködhetünk. (kirándulás díja:30
euro/fô, min. létszám 30 fô)
8. NAP Szabadprogram, pihenés, fürdés, illetve kellô számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás délelôtt Antibes-ba, az azúr part
legromantikusabb városába, mely a Picasso múzeumról és elegáns
yachtkikötôjérôl is híres. Megtekintjük a Katedrálist és a Grimaldi
kastélyt. (kirándulás díja:12 euro/fô, min. létszám 30 fô)
9. NAP Délelôtt Monacoba, a kaszinók világába utazunk.
Városnézés Monte Carloban: Hercegi palota, Casino. Óceonográfiai
múzeum, Grace Kelly sírja. Délután elbúcsúzunk Franciaországtól, s
Veronába indulunk. Este tranziszállások elfoglalása.
10. NAP Reggel hazaindulunk, folyamatos utazás rövid pihenôkkel,
hazaérkezés a késô esti órákban.

FRANCIAORSZÁG
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05.22-31, 09.24-10.03
128.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô
06.21-30, 09.04-13
184.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 9 éj szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza
az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, fakultatív programok és az utasbiztosítás díját.
Betegség, baleset, poggyászbiztosítás:430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

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

kastélyok sokszínûségét. Az udvarát a lenyûgözô I. Ferenc lépcsô uralja. Hét francia király és tíz királynô rezidenciája volt Blois
kastélya, mely bútorozott termeivel és korhû dekorációival elrepíti a látogatót a reneszánsz kor világába. Szállás.
4. NAP
Délelôtt Chenonceaux-t a hölgyek kastélyát tekintjük meg,
hiszen hat híres nô hatott történetére és építészetére. Délután
fakultatív sétahajózási lehetôség a Loire-on 15 Euró/fô áron.
Késôbb városnézés Tours festôi városában, a gótikus katedrális megtekintése. Este visszautazás a szállásra.
5. NAP
Délelôtt Amboise kastélyát látogatjuk meg, mely kivételes gótikus és reneszánsz bútorgyûjteménnyel büszkélkedik. A kastély
kápolnájában nyugszik Leonardo da Vinci. A királyi lakhelyek
megtekintése után a látogatás a gyönyörû kertben folytatódik,
melyet a Loire folyó ural. Délután a Loire völgyének egyik legszebb kastélyát, az Ussé-e kastélyt keressük fel, mely megihlette a nagy francia mesemondót, Charles Perrault-t is, és megírta a Csipkerózsikát. Este borkóstolási lehetôség Blois környékén.

3. NAP
Délelôtt az egyik leghíresebb Loire-völgyi kastélyhoz látogatunk,
Chambordba. Ez a kastély a legnagyobb és a leglenyûgözôbb
kastély a francia reneszánsz korából. Leonardo da Vinci építészeti újítása a dupla csigalépcsô is itt található! Kihagyhatatlan
látnivaló I Ferenc és XIV. Lajos lakosztályai, a második emeleti
díszes boltozat, az erkélyek... Délután Blois kastélyát tekintjük
meg, mely építészeti gazdagsága hûen ábrázolja a Loire-völgyi

Hotel**/*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

6. NAP
Reggel indulás Párizsba, gyalogos városnézés: Diadalív,
Champs Élysées, Place de la Concorde, Tuileriák kertje, a
Louvre épülete, Eiffel-torony. Este a tranzitszállás elfoglalása
Metz környékén.
7. NAP
Reggel hazaindulás. folyamatos utazás rövid pihenôkkel.
Hazaérkezés az esti órákban.

04.21-04.26,

09.21-09.27
146.900 Ft/fô
4.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 6 éj szállás, 6 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

FRANCIAORSZÁG
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London,
a királyok városa
1. NAP Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid
pihenôkkel, este tranzitszállás elfoglalása Metz környékén.

3. NAP Egész napos városnézés London szívében: London
Eye, Big Ben, Parlament, Westminster Apátság – a brit királyok
és királynôk koronázó temploma, St James Park, Buckingham
Palota, Downing Street 10, Whitehall, Trafalgar Tér, Nelson’s
Coloumn. Délután Greenwich-be, a keleti és nyugati félteke
találkozási helyére indulunk, itt a meridiánt tekintjük meg.
4. NAP A londoni városnézés folytatása: délelôtt lehetôségünk adódik Madame Tussauds panoptikumának megtekintésére, majd a British Múzeum bámulatos kincseinek szenteljük
idônket, késôbb séta London híres bevásárló utcáján az Oxford
street-en ezután. Soho, végül London legszínesebb terét, a
Picadilly Circus keressük fel, vagy választható fakultatív kirándulási lehetôségek (min. 25 fô jelentkezô esetén):
a.) Kirándulás Stonehenge rejtelmes kôtömbjeihez. Délután
látogatás Salisbury középkori hangulatú kisvárosában, melynek fô látványossága a 123 méteres templomtoronnyal rendelkezô katedrális. Program díja: 18 GBP/fô
b.) Látogatás Anglia legszebb középkori fôúri otthonában a
Warwick-i kastélyban, megtekintjük csodálatos rózsakertjét
és hátborzongató kinzókamráját, ezután tovább utazás
Shakespeare
szülôházához
Stratford-upon-Avonbe.
Program díja: 20 GBP/fô

Hotel**/*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

c.) Délelôtt kirándulás a királynô nyári rezidenciájába,
Windsorba, a hangulatos kisvárosból egy kis híd vezet át az
angol „iskolabirodalomba” Etonbe, ahol sétálhatunk a
College-ok keringôin. Késôbb látogatás a Hampton Court
Palace-ba. Program díja: 12 GBP/fô
5. NAP Városnézés Londonban: Délelôtt a hírhedt Tower of
London felfedezése és a Koronázási Ékszerek megtekintése,
majd séta London egyik jelképévé vált Tower Bridge-en. Délután
a Natural History vagy a Science Múzeum látogatjuk meg.
6. NAP Délelôtt Anglia egyik legbájosabb kastélyához induunk, a Leeds kastélyhoz, mely VIII. Henrik egyik kedvenc kastélya volt. Kora délután átkelés a kontinensre, késô este tranzitszállások elfoglalása Metz környékén.
7. NAP Kora reggel hazaindulunk, folyamatos utazás rövid
pihenôkkel. Hazaérkezés a késô esti órákban.

07.11-07.17, 10.05-10.11
214.900 Ft/fô
2.900 Ft/fô

TOP AJÁNLAT Holiday Home-ban! 7 nap/6 éj 104.900 Ft/fô-tôl!
Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 6 éj szállás, 6 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, fakultatív programok és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

ANGLIA

2. NAP Reggel továbbutazás Calais felé. Kora délután átkelés
a La Manche csatornán, majd látogatás Anglia egyik legszebb kisvárosába, Canterbury-be, ahol a katedrális és a hangulatos utcák
mesélnek a történelemrôl! Este szállások elfoglalása Londonban.
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Rejtélyes
Skócia

2. NAP Kora délután, amennyiben idônk engedi, rövid városnézés Kölnben: dóm, séta a Rajna parton. Este indulás
Newcastle partjai felé! Komphajóra szállunk Amszterdam
kikötôjében, éjszaka a komphajón.
3. NAP Reggel Newcastle-bôl indulunk Skócia felé!
Kirándulás Jedburghba, ahol az I Dávid király által alapított apátságot látogatjuk meg. Majd a Melrose városka melletti
Abbotsford kastélyhoz indulunk. A kastély festôi szépségû
kertjének és belsô termeinek megtekintése. Itt töltötte életének
utolsó éveit a világhírû skót író, Sir Walter Scott. A határvidéken
tett kirándulást Floors Castle meglátogatásával zárjuk, mely a
legnagyobb máig lakott kastély Skóciában. Este szállások
elfoglalása a skót tengerparton, Edinburgh környékén.
4. NAP Kirándulás a Loch Ness tóhoz. Útközben a
csodálatos Blair Castle megtekintése, ahol még az earl-ök ma
is élnek. Invernessen áthaladva érkezés a legendás Loch Nessi
szörny otthonába, a szörny történetét bemutató múzeum
megtekintése és séta a tóparti Urquhart Castle kilátóhoz.
Visszafelé a Trossachs tájvédelmi körzeten át vezet az út.
5. NAP Egész napos program a skót fôvárosban,
Edinburghban: Edinburgh Castle, Camera Obscura, Royal Mile,
St Giles Cathedral, Parlaiment House, Museum Of Childhood,

6 éj Hotel**/*** reggeli (2-3 ágyas fürdôszobás szobák) és
2 éj komphajó (2 fôs kabinok)
Részvételi díj
Vacsora 4 alkalom Skóciában
Üdülôhelyi illeték

John Knox’s House, Canongate, Holyrood Palace, Princess
Str., Scott Monument, Waverley Shopping Center…
6. NAP Délelôtt látogatás Stirling-be. Útközben a Blackness
Castle, vagy a Linlithgow Palace, Bannochburn (Robert Bruce
csatahelye), majd a Stirling Castle és a Wallace Monument
megtekintése, késôbb látogatás egy Whiskey Distillery-be. Este
szabadprogram, vásárlási lehetôség Edinburghban.
7. NAP Reggel elköszönünk Skóciától. Délelôtt látogatás a
Harry Potterbôl ismert Alnwick kastélyban. Délután Newcastle
városában. Este indulunk Amszterdam felé, éjszaka a komphajón!
8. NAP Reggel érkezés Amszterdamba. Városnézés: Királyi
Palota, Sirámok tornya, Virágpiac. Ismerkedés az óvárossal,
gyémántcsiszoló, Dam. Délután elköszönünk Amszterdamtól, s
Metz felé indulunk. Késô este szállások elfoglalása Metz
környékén.
9. NAP Reggeli hazaindulunk, folyamatos utazás rövid
pihenôkkel, érkezés Magyarországra az esti órákban.

05.09-05.17,
254.800
22.900
4.900

SKÓCIA

1. NAP Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás
rövid pihenôkkel, késô este tranzitszállások elfoglalása Metz
környékén.

10.03-10.11
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

TOP AJÁNLAT Holiday Home-ban! 7 nap/6 éj 159.800 Ft/fô-tôl!
Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 6 éj szállás hotel **/***, 2 éj komphajó, 6 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda
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Vidéki csodák
Angliában

2. NAP Reggel tovább utazás Calais felé. Kora délután
átkelés a La Manche csatornán, majd látogatás Anglia egyik
legszebb kisvárosába, Canterbury-be, ahol a katedrális és a
hangulatos utcák mesélnek a történelemrôl! Este szállások
elfoglalása London környékén.

falusi kocsmák, sétautak kínálnak kikapcsolódási lehetôséget.
Elsôként Burford városkáját keressük fel, ahonnan gyönyörû
kilátás nyílik a vidékre, majd Bibury városkájába látogatunk.
Délután Oxford-ot, Anglia legrégibb egyetemvárosát keressük
fel.

3. NAP Kirándulás Brighton-ba, mely a Brit-szigetek legkedveltebb tengerparti fürdôhelye, ellátogatunk az egykori királyi
rezidenciához, a Royal Pavilion-hoz, szabadprogram. Délután
egy páratlan természeti csodát, a Seven Sisters sziklavonulatot
keressük fel, és a sziklaszirtet ôrzô Belle Tout világítótornyot. A
nap zárásaként Rye kisvárosába látogatunk, melynek minden
utcája különleges szépség!
4. NAP Látogatás Cotswolds elragadó vidékére, melynek
különlegességét a dimbes-dombos mesebeli táj aprócska falvai
adják. A jellegzetes helyi kôbôl épült öreg házak, hangulatos

Hotel**/*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

5. NAP Délelôtt Látogatás Windsorba, mely csaknem kilenc
évszázada szolgál az angol királyok lakhelyéül, séta a hangulatos városkában. Délután London szívében: London Eye, Big
Ben, Parlament, Westminster Apátság – a brit királyok és királynôk koronázó temploma, St James Park, Buckingham Palota,
Downing Street 10, Whitehall, Trafalgar Tér, Nelson’s Coloumn.
6. NAP Délelôtt Anglia egyik legbájosabb kastélyához indulunk, a Leeds kastélyhoz, mely VIII. Henrik egyik kedvenc kastélya volt. Kora délután átkelés a kontinensre, késô este tranzitszállások elfoglalása Metz környékén.
7. NAP Kora reggel hazaindulunk, folyamatos utazás rövid
pihenôkkel. Hazaérkezés a késô esti órákban.

05.18-05.24,

08.17-08.23

218.900 Ft/fô
2.900 Ft/fô

TOP AJÁNLAT Holiday Home-ban! 7 nap/6 éj 116.900 Ft/fô-tôl!
Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, a csatorna átkelés, 6 éj szállás hotel **/***,
6 reggeli és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

ANGLIA

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

Hollandia,
A szélmalmok, csatornák,
virágok országa
1. NAP
Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.
Este a szállás elfoglalása Strasbourgban.
2. NAP
Reggel rövid városnézés Strasbourgban: katedrális, PetitFrance negyed, a híres favázas házak, majd utazás
Luxemburgba, városnézés: Nagyhercegi Palota, Miasszonyunk
templom. Szállás Breda környékén.
3. NAP
Délelôtt a legfestôibb holland világörökséget, a kinderdijki szélmalmokat keressük fel. Az 1700-as években épült 19 malom
Hollandia legnépszerûbb úticélja, eredeti formájukban láthatók,
és igazán elragadó látvány, ahogy a malmok sora tükrözôdik a
vízben. Késôbb látogatás az Orániai hercegség központjában
Delftben, mely világhírét az itt készített kék porcelánjainak
köszönheti. Könnyed séta a középkori óváros bájos utcáin, ahol
régi kereskedôházakat és Hollandia legszebb terét is találjuk. A
délutánt egy elragadó kisvárosban, a sajtjáról is ismert
Goudaban töltjük: fôtér, városháza, mázsaház. Visszautazás a
szállásra.
4. NAP
Délelôtt látogatás az egyik legrégebbi holland városba,
Utrechtbe. Csatornákkal körbevett középkori óvárosa egyedülálló az egész országban. Városnézésünk során felkeressük
a középkori polgárházakkal ékesített csatornát, az
Oudegracht-ot, a város jelképévé vált Domtoren-t és a
Pápaházat. Késôbb Hollandia legszebb kastélyát, a mesekönyvbe illô Haar kastélyt látogatjuk meg! A délutánt Hollandia

Hotel**/*** reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

sajátos hangulatú városában, Amszterdamban töltjük:
Madame Tussaud’s Panoptikum, Királyi Palota, Sirámok tornya,
Virágpiac. Visszautazás a szállásra.
5. NAP
Egész napos gyalogos városnézés Amszterdamban: ismerkedés az óvárossal, Rijsk vagy Van Gogh Múzeum, gyémántcsiszoló, Dam, hajózás a város grachtjain. Szabadprogram vagy
séta Amszterdam híres mulató negyedében, a "red light district"-ben. Visszautazás a szállásra.
6. NAP
Reggel indulás Brüsszelbe sokszínû városába. Séta az Ízek
utcáján, majd a Szt. Mihály templom, a Grand Place és a híres
Manneken Pis megtekintése után továbbutazás Strasbourgba.
Este szállások elfoglalása.
7. NAP
Kora reggel hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.
Hazaérkezés a késô esti órákban.
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08.26-09.01, 10.17-10.23

169.800 Ft/fô
3.400 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 6 éj szállás, 6 reggeli és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az
üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség, baleset, poggyászbiztosítás:430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!
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1. NAP Indulás az kora reggeli órákban, folyamatos utazás
rövid pihenôkkel, késô délután érkezés Lengyelország fôvárosába, Varsóba, mellyel városnézés keretében ismerkedünk:
ellátogatunk a Piactérre, majd felkeressük a Királyi Palotát.
Sétánk során a királyi út mentén megcsodáljuk a gyönyörû palotákat, amennyiben idônk engedi ellátogatunk a Chopin szívét
ôrzô Szent Kereszt templomba. Este szállások elfoglalása Varsó
környékén.
2. NAP Reggeli után Vilniusba indulunk. Útközben pihenô a
Trakai várkastélynál, mely igazi mesébe illô palota – tóval, híddal,
csodás természeti környezettel. Késô délután érkezés a litván
fôvárosban, autóbuszos városnézés, majd szállások elfoglalása
Vilnius környékén.
3. NAP Egésznapos városnézés Vilniusban. Ismerkedés az
óvárossal, majd felkeressük a KGB múzeumot. Nap zárásaként
lehetôségünk adódik a Sör Házába ellátogatnunk, ahol száznál
is több litván sör található. Este visszautazás a szállásra.
4. NAP Délelôtt elköszönünk Vilniustól és Rigába utazunk.
Városnézô sétánk során megismerjük a történelmi belvárost,
ahol kecses templomokkal, középkori házakkal találkozhatunk.
Ezt követôen felmegyünk a Szent Péter templom tornyába
(kihagyhatatlan program), ahonnan csodás panoráma nyílik a
városra. Késôbb látogatás az Autó- és Motormúzeumba, ahol
nemcsak az autózás hôskorából mutatnak be pazar autókat,
hanem szovjet vezetôk egykori jármûveit is kiállították. Este szállások elfoglalása Riga környékén.
5. NAP Reggel indulunk Tallinnba, mely a Skype szülôhazája.
Történelmi óvárosában megtekintjük a városfalat, a Városházát,
mely az északi gótika legimpozánsabb példája, Tallinn szimbólumát a Vana Toomas-t, az Alexander Nyevszkij székesegyházat. Amennyiben idônk engedi látogatás a Finn-öbölbe. Este a
szállások elfoglalása Tallinn környékén.

Hotel*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

6. NAP Egész napos
utazás rövid pihenôkkel
Gdansk
lenyûgözô
városába. Késô este a
szállások elfoglalása
Gdansk környékén.
7. NAP Egész napunkat a Balti-tenger partján
fekvô kikötôvárosban,
Gdanskban töltjük. Itt egyaránt megtalálhatóak a gyönyörû strandok, a vöröstéglás
házak… A városban felkeressük a
Királyi utat, a Hosszú utcát, a Nagy
Malmot, az Aranyházat és a kikötôi darut
is. Este visszautazás a szállásra.
8. NAP Délelôtt elbúcsúzunk Gdansktól és Krakkóba indulunk.
A délutáni városnézés során megtekintjük a híres Ryneket,
Posztócsarnokot, Mária templomot, majd fakultatív program
lehetôség (min. 25 fô esetén): vízre szállunk a Visztulánál és
városnézô hajókirándulás keretében gyönyörködhetünk a királyi
fôvárosra táruló panorámában. Program díja: 3.500 Ft/fô (elôre
fizetendô). Az esti órákban elfoglaljuk szállásunkat Krakkó környékén.
9. NAP Reggeli után folytatjuk utazásunkat Lengyelország legkedveltebb hegyi üdülôközpontjába, a szépséges Zakopaneba.
Séta a górál stílusú házak között, kirándulás fogaskerekûvel a
Gubalowka hegyre, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a városra.
Majd vásárlási lehetôség: sajtpiac, sétáló utca. Késô délután
hazaindulás, utazás rövid pihenôkkel. Érkezés a késô esti órákban.

BALTIKUM

Baltikum

05.25-06.02,
09.14-09.22
224.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 8 éj szállás, 8 félpanzió és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

Isztria és a Plitvicei
- tavak csodái
1. NAP
Indulás a kora reggeli órákban. Útba ejtjük a Trakoscan-i
várkastélyt, mely pont úgy fest, mint egy mesebeli vár: magas
falak, kastélytorony, felvonóhíd, s mindezek lábánál egy kis tó is
található. Érkezés a dél körüli órákban Horvátország fôvárosába,
Zágrábba. Városnézés: Fôtér, Katedrális, Nemzeti Színház,
Óváros. Este a szállások elfoglalása Kraljevica környékén.
2. NAP
Egész napos szabadprogram, vagy fakultatív kirándulási
lehetôség - látogatás az isztriai félsziget nevezetes településeire:
Pulaban felkeressük a római Colosseum testvérét - az
Amfiteátrumot, Sergius diadalívét és a Velencei erôdöt, majd a
legszebb történelmi város, Rovinj emlékeivel ismerkedünk.
Délután kirándulás a smaragdzöld vizû Limski fjordhoz, mely
valaha kalózok búvóhelye volt, manapság kirándulóhajók keresik fel vadregényes partjait, mely Horvátország egyik legcsodálatosabb természeti kincse. Fakultatív kirándulás ára:
5.900 Ft/fô (min. 25 fô esetén)
3. NAP
Egész napos szabadprogram, vagy fakultatív kirándulási
lehetôség a Krk szigetre: utunk elsô állomás Baska, mely a sziget
legszebb városa, ahol ôsi mûemlékben gyönyörködhetünk:
régi házakban, kolostorromban, és a Szt. Iván templomban.

4 fôs Apartman önellátás
(1 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Részvételi díj
Vacsora 3 alkalom
Üdülôhelyi illeték
Hotel**/*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

Ezután Krk 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: 3.900 Ft/fô
(min. 25 fô esetén)
4. NAP
Reggeli után indulunk a Plitvicei-tavak Nemzeti Parkba.
A Plitvicei-tórendszer Európa egyik legszebb természeti csodája - kristálytiszta vizû tavak, vízesések, zúgók, források, erdôk
káprázatos együttese. Barangolás a Világörökség részét képezô
nemzeti parkban. A gyalogösvényen kívül kisvonattal és kishajóval is körbejárható a tórendszer. A nemzeti parkban tett látogatás után hazaindulás. Hazaérkezés a késô esti órákban.

05.21-05.24
09.19-09.22
49.800 Ft/fô
14.900 Ft/fô
2.200 Ft/fô

06.04-06.07
08.27-08.30
52.900 Ft/fô
14.900 Ft/fô
2.200 Ft/fô

04.30–05.03, 09.30-10.03
69.800 Ft/fô
2.200 Ft/fô
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07.08-07.11
08.20-08.23
56.900 Ft/fô
14.900 Ft/fô
2.200 Ft/fô
06.24-06.27, 08.22-08.25
72.900 Ft/fô
2.200 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés díját. Nem tartalmazza az
üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek, fakultatív programok és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

Horvátországi nyaralás
a Kvarner öböl kincsei
1. NAP Indulás a hajnali órákban. Útközben ismerkedés
Horvátország fôvárosával, Zágrábbal: Fôtér, Katedrális, Nemzeti
Színház, Óváros. Délután a szállás elfoglalása az isztriai félszigeten, szabadprogram.
2. NAP

Pihenés, szabadprogram a tengerparton.

3. NAP Pihenés, szabadprogram a tengerparton.
Fakultatív program lehetôség: városnézés a félsziget legszebb
történelmi városában, Rovinj-ban kirándulás a smaragdzöld vizû
Limski fjordhoz, mely valaha kalózok búvóhelye volt, manapság
kirándulóhajók keresik fel vadregényes partjait, mely
Horvátország egyik legcsodálatosabb természeti kincse.
Hajókázás a fjordban. az isztriai félsziget nevezetes városába,
Pulaba. Felkeressük a római Colosseum testvérét - az
Amfiteátrumot, Sergius didalívét és a Velencei erôdöt.
Szabadprogram, visszautazás a szállásra, fürdési lehetôség.
Kirándulás ára: 5.900 Ft/fô (min. 25 fô esetén)
4. NAP Pihenés, szabadprogram a tengerparton.
Fakultatív programlehetôség: félnapos kirándulás Opatija városába, mely az Osztrák-Magyar Monarchia idején a legjelentôsebb
fürdôváros volt, varázsát a gyönyörû villák, elegáns szállodák között megbúvó hangulatos parkok, pálmafás sétányok adják.
Kirándulás ára: 2.900 Ft/fô (min. 25 fô esetén). Délután szabadprogram, fürdési lehetôség.

4 fôs Apartman önellátás
(1 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Apartman önellátás
Vacsora 7 alkalom
Üdülôhelyi illeték
Hotel**/*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 7 alkalom
Üdülôhelyi illeték

5. NAP Egész napos szabadprogram, pihenés a tengerparton.
Fakultatív kirándulási lehetôség a Plitvicei-tavakhoz. A Plitviceitórendszer Európa egyik legszebb természeti csodája - kristálytiszta vizû tavak, vízesések, zúgók, források, erdôk káprázatos
együttese. Barangolás a Világörökség részét képezô nemzeti
parkban. Kirándulás ára: 6.900 Ft/fô (min. 25 fô esetén)
6. NAP Fakultatív kirándulási lehetôség a Krk szigetre: utunk
elsô állomás Baska, mely a sziget legszebb városa, ahol ôsi
mûemlékben gyönyörködhetünk: régi házakban, kolostorromban, és a Szt. Iván templomban. Ezután Krk 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. Kirándulás ára: 3.900 Ft/fô (min. 25 fô esetén)
7. NAP

Pihenés, szabadprogram a tengerparton.

8. NAP A szállások elhagyása után hazaindulás. Útba ejtjük a
Trakoscan-i várkastélyt, mely pont úgy fest, mint egy mesebeli
vár: magas falak, kastélytorony, felvonóhíd, s mindezek lábánál
egy kis tó is található. Hazaérkezés a késô esti órákban.

09.11-09.18

06.17-06.24

08.07-08.14

78.900 Ft/fô
33.500 Ft/fô
4.500 Ft/fô

88.900 Ft/fô
33.500 Ft/fô
4.500 Ft/fô

98.900 Ft/fô
33.500 Ft/fô
4.500 Ft/fô

08.21-08.28

07.17-07.24

128.900 Ft/fô
33.500 Ft/fô
4.500 Ft/fô

141.800 Ft/fô
33.500 Ft/fô
4.500 Ft/fô

09.25-10.02
118.900 Ft/fô
33.500 Ft/fô
4.500 Ft/fô
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Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 7 éj szállást, megadott ellátást és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza
a fakultatív kirándulások díját, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

Dalmácia
Gyöngyszemei
1 NAP Indulás a hajnali órákban. Útközben látogatás
Horvátország fôvárosában, Zágrábban: Fôtér, Katedrális,
Nemzeti Színház, Óváros. Este a szállás elfoglalása Sibenik
vagy Trogir térségében.
2 NAP Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
3 NAP Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív
kirándulás a Makarskai riviéra legszebb tengerparti szakaszán.
Felfedezzük Makarska, Baska Voda és Omis hangulatos városait. Kirándulás ára: 25 euro/fô (min. 25 fô esetén)
4 NAP Kirándulás Splitbe, mely a Világörökség része. Sétánk
során barangolunk a középkori házak közötti sikátorokban, és
megtekintjük a Diocletianus-palotát, valamint a fôtér velencei
mintára épült palotáit. Innen utunk Trogirba vezet, mely a mediterrán vidék egyik kedvenc úti célja. Városnézés, szabadprogram, majd visszautazás a szállásra.
5 NAP Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív
kirándulás az „Adria királynôje”-ként ismert Dubrovnikba, 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)
6 NAP Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív
kirándulás Bosznia egzotikus világába: Mostarban megtekintjük
a város ôsi belvárosát, és a romjaiból felépített 500 éves Öreghidat, mely a Világörökség része. Az út mentén található Pocitelj
hangulatos városa, mely kedvelt kirándulóhely. Citadelláját

Holiday Home, önellátás
(3 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Holiday Home 6 fôs elhelyezéssel
Holiday Home 4 fôs felár
Holiday Home 2 fôs felár
Üdülôhelyi illeték:

Mátyás király építtette, alatta egy szent dzsámi, minaret, török
fürdô látványa fogad. Lehetôség van ellátogatni a híres zarándokhelyre, Medjugorjébe is. Romantikus hágók mentén érkezünk vissza szálláshelyünkre. Kirándulás ára: 20 euro/fô.
(min. 25 fô esetén)
7 NAP Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív
kirándulás Dalmácia kihagyhatatlan látnivalójához, a Krka
Nemzeti Parkba, mely, gyönyörû látványt nyújtó zuhatagjairól
híres. Könnyed túra a Krka vízesésrendszer körül, ahol mintegy
100 m széles víztömeg 5 teraszról, 17 lépcsôn keresztül zuhan
alá. Ezt követôen látogatás egy elbûvölô tengerparti városba
Sibenikbe. Séta a hegyoldalba épült girbe-gurba utcákon, ódon
házak és meghökkentô toronyórák között. Kirándulás ára: 15
euro/fô + belépô a Nemzeti Parkba (min. 25 fô esetén)
Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton.
8 NAP A szállások elhagyása után kirándulás Zadarba. A várost
a dalmát partvidék egyik legszebb településeként tartják számon. Séta a mediterrán hangulatú óvárosban, szabadprogram.
Délután hazaindulás, érkezés a kiindulási helyre késô este.

05.23-05.30
09.12-09.19
09.19-09.26
69.900 Ft/fô
6.900 Ft/fô
25.900 Ft/fô
3.400 Ft/fô

09.05-09.12

75.900
9.400
34.900
3.400

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

06.13-06.20
08.29-09.05
95.900
15.900
62.900
3.400

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
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08.22-08.29

123.900
26.900
104.900
3.400

Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô
Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 7 éj szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a fakultatív kirándulások díját, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!
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Albánia,
1. NAP Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás
Szerbián keresztül, rövid pihenôkkel. Út közben a metropolita
világváros, Belgrád látnivalóival ismerkedünk: A vár megtekintése (Kalemegdan), séta a helyi „Váci” utcán (Knez Mihajlován),
szabad program. Szállás elfoglalása Szerbia térségében.
2. NAP Reggeli után indulunk Albániába. Délután érkezés
Shkodër városába, rövid séta a városban, itt található az ország
legnagyobb katolikus istenháza, a Szent István-székesegyház
és a legnagyobb stadionja, a Loro Borici Stadion. Szabad
program. Majd az esti órákban szállásunk elfoglalása Albánia
tengerparti városában.
3. NAP Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív
program lehetôség: Kirándulás Tiranába, Albánia fôvárosába:
Szkander bég tér, Nemzeti Történelmi Múzeum. A kirándulás
díja: 15 euro (min. 25 fô esetén)
4. NAP Reggeli után Albánia 2. legnépesebb városában,
Durres-ben városnézés, mely legnagyobb látványossága a
római kori amfiteátrum. Délután szabad program, pihenés a tengerparton.
5. NAP Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív
program lehetôség: Berat felé indulunk, amelyet az "ezer ablak"
városának is neveznek. A múzeumváros 2008-ban felkerült az
UNESCO világörökségek listájára. Fô látnivalók: Kala, a fellegvár, Ikon Múzeum, katolikus templomok és iszlám mecsetek,
Osum folyóparti épületek, mûemlékek. Folytatva utunkat az
Ardenicai kolostornál pihenünk meg. Az egykoron Szûz Mária

Hotel**/*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

születése-templomnak keresztelt templom gyönyörû környezetben, egy hegytetôn
található. Visszautazás a szállásra. A kirándulás díja: 25 euro (min. 25 fô esetén)
6. NAP Reggeli után Macedónia felé folytatjuk
utazásunkat. A csodaszép Ohridi tónál tartunk egy
rövid pihenôt. Kristálytiszta vize, képeslapra illô strandja
hamar szerethetôvé teszi a „macedón tengert”, ahogyan a helyiek nevezik. Kevesen tudják, hogy a kontinens egyik legöregebb és legmélyebb tava, ráadásul az UNESCO világörökségi
helyszíneinek egyike. Csónakázási lehetôség, városnézés
Ohridban. Innen tovább utazunk Skopje városába. Rövid városnézés, majd szállás elfoglalása Makedóniában.
7. NAP Reggeli után Szerbián keresztül utazunk vissza
Magyarországra. Érkezés a késô esti órákban.
További fakultatív program (min. 25 fô esetén):
Kruja-Preza vára 15 euro/fô (min. 25 fô esetén)
- Reggeli után Kruja városában Szkander bég várának megtekintése, mely háromszor is ellenállt a török támadásoknak,
csakis a bég halálát követôen sikerült bevenniük azt. Méltán
tekintenek a helyiek az albán hôsiesség és az ellenállás szimbólumaként erre a helyre. Ezután az úgynevezett „öreg bazár”
macskaköves utcáin szerezhetjük be különleges kézmûves termékeinket, ez Albánia legöregebb bazárja. Útban a szállás felé
egy rövid pihenôt tartunk Preza váránál. A négy saroktornyos vár
történetét is megismerhetjük, miközben a várból letekintve
gyönyörû panorámában lesz részünk. Visszautazás a szállásra.

05.08-05.14
10.01-10.07
119.800 Ft/fô
3.800 Ft/fô

09.03-09.09

07. 01-07.07

125.900 Ft/fô
3.800 Ft/fô

132.900 Ft/fô
3.800 Ft/fô

ALBÁNIA

a Balkán Riviérája

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 6 éj szállás, 6 félpanzió és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a fakultatív kirándulások, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!
Útiokmány: Albánia, Montenegró utazáshoz szükséges útlevél vagy kártyás személyi igazolvány
(az útiokmánynak a beutazástól számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie.)

Eng.szám: U-000412

Bosznia egzotikus
világa
1. NAP
Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Út közben rövid séta Jajce hegyekkel körül ölelt festôi
kisvárosában, mely annak idején Csontváry Koszta Tivadart is
megihlette. Szállás elfoglalás az esti órákban Medjugorje környékén.

2. NAP
Délelôtt az ország legszebb természeti látnivalójánál, a Kravicevízesésnél barangolás, fürdési lehetôség. Lélegzetelállító és
hihetetlen egyben, mintha a horvátországi Plitvicei-tavak kisebb
másolatát látnánk. Ezt követôen Blagaj városába látogatunk.
Megtekinthetjük az itteni kolostort, mely lenyûgözô szinte már a

Hotel**/***, reggeli
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték
Vacsora 3 alkalom
+ 1 nap hosszabbítás Neum tengerpart

környezetével is, a legenda szerint a
táncoló derviseknek köszönhetjük. Végül
a híres zarándokhely, Medjugorje felfedezése, majd szállás elfoglalása a környéken.
3. NAP
Kirándulás Bosznia egzotikus világába: Mostarban
megtekintjük az ôsi belvárost, és a romjaiból felépített 500 éves
Öreg-hidat, mely a Világörökség része. Majd utazás
Szarajevóba. Városnézés: Bascarsija, Gavrilo Princip-híd, a
merénylet színhelye, török bazár-negyed, szabad program.
Szállás elfoglalása Szarajevó környékén.
4. NAP
Délelôtt a piramisok völgyébe, Visoko-ba utazunk. Ez a furcsa
felfedezés több hipotézist is felvetett már, az biztos, hogy több
százezer turista fordul meg az ásatásoknál, mely idô közben
világhírûvé vált. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel
Magyarországra, érkezés a késô esti órákban.
+1 nap hosszabbítási lehetôség tengerparti kiruccanással:
Reggeli után utazás Neum városába, rövid séta a városban,
majd ezt követôen egész napos fürdési lehetôség, késô délután
utazás vissza a szállásra.

BOSZNIA
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05.08-05.11, 06.20-06.23, 07.03-07.06,
08.16-08.19, 10.01-10.04
56.900 Ft/fô
2.900 Ft/fô
9.900 Ft/fô
10.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!
Útiokmány: Boszniai utazáshoz szükséges útlevél vagy kártyás személyi igazolvány
(az útiokmánynak a beutazástól számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie.)
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Bosznia egzotikus
1. NAP
Indulás a kora reggeli órákban Budapestrôl, folyamatos utazás
rövid pihenôkkel, érkezés a délutáni órákban Szarajevóba. Rövid
városnézés: Gavrilo Princip-híd, a merénylet színhelye, az ország
legnagyobb török dzsámija, majd séta az egzotikus hangulatú
Bascsarscsijá-ban. Szabad program. Este szállásunk elfoglalása.
2. NAP
Reggeli után folytatjuk utazásunkat Neum felé. Útközben
Mostarban megtekintjük az ôsi belvárost és a romjaiból felépített
500 éves Öreg-hidat, mely a Világörökség része. Késô délután
megérkezünk Bosznia-Hercegovina pici, tengerparti városkájába, Neumba, ahol az utcák tele vannak pálmákkal, leanderekkel, vendégcsalogató éttermekkel. Különleges hangulatot
kölcsönöz a helynek az emeletes hegyoldalhoz épített házak, villák sora. Szállás elfoglalása Neumban.
3. NAP
Szabad program, fürdés az öbölben vagy fakultatív program
lehetôség Horvátországba: Peljesac kínai nagy fala, Ston,
fürdôzéssel. Látogatás a sókitermelés és a feketekagylótenyésztésérôl híres Ston városába, melyet két részre
oszthatunk. A szárazföldi része, Veliki Ston, míg a Peljesac félszigeten lévô része Mali Ston névre hallgat. Itt található Európa
leghosszabb kôfala, mely egykor a környék védelmét szolgálta.
Ma a Kínai Nagy Fal kistestvéreként emlegetik (5,5 km). Gazdag
történelmi múltra tekinthet vissza az Óvárosa is, mely elbûvölô,
francia kisvárosok hangulatát idézi. Az óvárosi séta után

Hotel **/***, félpanzió
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

kellemes fürdôzésre indulunk egy
közeli öbölbe. Késô délután visszautazás
a szállásra. A kirándulás díja: 12 euro/fô
(min. 25 fô esetén)
4. NAP
Szabad program, fürdés az öbölben vagy fakultatív
program lehetôség Bosznia-Hercegovinába: a Plitvicei-tavak
„kistestvére”: Kravice-vízesés és Medjugorje. Délelôtt az ország
legszebb természeti látnivalójánál, a Kravice-vízesésnél
barangolás, fürdési lehetôség. Lélegzetelállító és hihetetlen egyben, mintha a horvátországi Plitvicei-tavak kisebb másolatát látnánk. Ezt követôen a híres zarándokhely, Medjugorje
felfedezése, majd visszautazás a szállásra. A kirándulás díja: 18
euro/fô (min. 25 fô esetén)
5. NAP
Szabad program, fürdés az öbölben vagy fakultatív program
lehetôség Horvátországba: Kirándulás az „Adria királynôje”-ként
ismert Dubrovnikba, a dalmát tengerpart legszebb városába:
Pile kapu, Mincena torony, Szt. Balázs templom, Orlandooszlop, Onofrio kút, Szûz Mária katedrális. Délután visszautazás
a szállásra, ahol jut még idônk egy kis fürdésre is. A kirándulás
díja: 35 euro/fô (min. 25 fô esetén)
6. NAP
Reggeli után Bosznián keresztül folyamatos utazás rövid
pihenôkkel. Érkezés vissza Budapestre a késô éjjeli órákban.

06.13-06.18

07.11-07.16

109.800 Ft/fô
4.900 Ft/fô

112.800 Ft/fô
4.900 Ft/fô

BOSZNIA

világa tengerparti nyaralással

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 5 éj szállás, 5 félpanziós ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték, fakultatív programok, belépôk, és biztosítások díját.
További fakultatív programok (min. 25 fô esetén)
1.) Horvátország: Korcula zöld szigete borkóstolóval 25 euro/fô (kompjeggyel együtt) + igény esetén borkóstoló 270 HRK/fô
2.) Bosznia-Hercegovina: Vjetrenica „tündérbarlang”, Trebinje 18 euro/fô
3.) Horvátország: Mljet Nemzeti Park 35 euro/fô + kompjegy 5 euro/fô
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Útiokmány: Bosznia, Horvátország utazáshoz szükséges: kártyás személyi igazolvány (a személyi igazolványnak a beutazástól számított 3
hónapig érvényesnek kell lennie.)
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412
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Montenegro,
a mediterrán csoda
apartman

ADRIA HOLIDAY Utazási Iroda

1. NAP
Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.
Az esti órákban szállás elfoglalása a Kotori-öbölben a határoktól
függôen.
2. NAP
Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program
lehetôség: Séta Montenegró leghangulatosabb városában,
Budvában. Kicsiny félszigeten fekszik, a kulturális örökség bölcsôje. Ódon utcácskák, barátságos üzletecskék és hangulatos
vendéglôk, kávézók várják az idelátogatókat. Szabad program,
fürdési lehetôséggel. A késô délutáni órákban visszautazás a
szállásra. A kirándulás díja: 20 euro/fô (min. 25 fô)

kôbarlang, melynek foszforeszkáló türkizkék vize egyedülálló
látvány, egy kis fürdôzéssel egybekötve mindenkinek
maradandó élményt nyújt. A Mamula sziget - 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 kirándulás díja: 28
euro/fô (min. 25 fô)
6. NAP
Délelôtt kiköltözés a szállásról. Hazautazás rövid pihenôkkel,
majd érkezés a kiindulási helyre a késô éjjeli/másnap hajnali
órákban a határviszonyoktól függôen.

3. NAP
Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program
lehetôség: Kirándulás az „Adria királynôje”-ként ismert
Dubrovnikba, 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 fürdésre is. A kirándulás díja:
30 euro/fô (min. 25 fô esetén)
4. NAP
Körbeutazzuk a Kotori-öblöt. Perast reneszánsz palotáiról híres.
Innen egy kis hajóval meglátogatjuk a helybeliek csodatévô
ikonját a Szirti Madonna szigeten. Ezután a mesés Kotor 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.
5. NAP
Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program
lehetôség: hajókirándulás Mamula-Zanjice-Kék barlang útvonalon. Žanjice gyönyörû nyílttengeri strand, melyet olajfaliget
szegélyez; hangulatos, teraszos vendéglôi finom helyi specialitásokat kínálnak. A Kék-barlang - kb. 18 m magas csepp-

További fakultatív programok (min. 25 fô esetén):
- Ostrog kolostor:
- Bosznia - Kravice vízesés, Pocitelj:
- Bosznia egzotikus világa – Mostar, Blagaj derviskolostor:
Apartman önellátás
(4 fôs, 1 háló+nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Részvételi díj
Félpanzió (reggeli és vacsora) 5 alkalom
Üdülôhelyi illeték
+1 nap hosszabbítás

MONTENEGRO
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20 euro/fô
25 euro/fô
25 euro/fô
04.21-04.26
05.23-05.28
64.900 Ft/fô
29.500 Ft/fô
3.600 Ft/fô
6.400 Ft/fô

07.10-07.15
08.11-08.16
95.800 Ft/fô
29.500 Ft/fô
3.600 Ft/fô
12.400 Ft/fô

06.19-06.24
09.17-09.22
81.400 Ft/fô
29.500 Ft/fô
3.600 Ft/fô
9.400 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 5 éj szállás, az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi illeték,
a fakultatív kirándulások, a belépôjegyek és az utasbiztosítás költségét.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!
Útiokmány: Montenegró, Albánia utazáshoz szükséges: kártyás személyi igazolvány
(a személyi igazolványnak a beutazástól számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie.)

Eng.szám: U-000412

Montenegro,
a mediterrán csoda

hotel

1. NAP Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás
rövid pihenôkkel. Az esti órákban szállás elfoglalása a Kotoriöbölben határoktól függôen.
2. NAP Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív
program lehetôség: Séta Montenegró leghangulatosabb városában, Budvában. Kicsiny félszigeten fekszik, a kulturális örökség bölcsôje. Ódon utcácskák, barátságos üzletecskék és
hangulatos vendéglôk, kávézók várják az idelátogatókat.
Szabad program, fürdési lehetôséggel. A késô délutáni órákban
visszautazás a szállásra. A kirándulás díja: 20 euro/fô (min. 25
fô esetén)
3. NAP Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív
program lehetôség: Kirándulás az „Adria királynôje”-ként ismert
Dubrovnikba, 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 fürdésre is. A kirándulás díja:
30 euro/fô (min. 25 fô esetén)
4. NAP Körbeutazzuk a Kotori-öblöt. Perast reneszánsz palotáiról híres. Innen egy kis hajóval meglátogatjuk a helybeliek csodatévô ikonját a Szirti Madonna szigeten. Ezután a mesés Kotor
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.

5. NAP
Szabad program, pihenés a
tengerparton.
Fakultatív program
lehetôség: hajókirándulás Mamula-ZanjiceKék barlang útvonalon.
Žanjice gyönyörû nyílttengeri strand, melyet olajfaliget szegélyez; hangulatos, teraszos vendéglôi finom helyi specialitásokat kínálnak.
A Kék-barlang - kb. 18 m magas cseppkôbarlang, melynek
foszforeszkáló türkizkék vize egyedülálló látvány, egy kis fürdôzéssel egybekötve mindenkinek maradandó élményt nyújt. A
Mamula sziget - a Kotor-i öböl bejáratánál található, csodálatos
erôdítménnyel, történelmi látnivalókkal. 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 kirándulás díja: 28
euro/fô (min. 25 fô esetén)
6. NAP

Szabad program, pihenés a tengerparton.

7. NAP

Szabad program, pihenés a tengerparton.

8. NAP Reggeli után hazautazás, folyamatos utazás rövid
pihenôkkel. Érkezés vissza a késô éjjeli/másnap hajnali órákban
határátlépésektôl függôen.

További fakultatív programok (min. 25 fô esetén):
- Ostrog kolostor:
- Bosznia - Kravice vízesés, Pocitelj:
- Bosznia egzotikus világa – Mostar, Blagaj derviskolostor:

20 euro/fô
25 euro/fô
25 euro/fô

Hotel**/*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

06.20-06.27
08.29-09.05
116.400 Ft/fô
3.900 Ft/fô

09.05-09.12
109.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

08.15-08.22

08.08-08.15

129.900 Ft/fô
3.900 Ft/fô

139.800 Ft/fô
3.900 Ft/fô

MONTENEGRO
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Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 7 éj szállás, 7 félpanzió és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi
illeték, a fakultatív kirándulások, a belépôjegyek és az utasbiztosítás költségét.

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!
Útiokmány: Montenegró, Albánia utazáshoz szükséges: kártyás személyi igazolvány
(a személyi igazolványnak a beutazástól számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie.)
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Albánia kincseivel fûszerezve
1. NAP Indulás a kora hajnali órákban, folyamatos utazás
Szerbián keresztül rövid pihenôkkel. A késô esti órákban
(21.00-22.00 óra) érkezés Ulcinj környéki szállásunkra.
2. NAP Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Fakultatív
program lehetôség Albániába: Kirándulás Shkodër városába,
városnézés. Majd Rozafa várának megtekintése. Program díja:
15 euro/fô, min. 25 fô esetén

3. NAP Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív
program lehetôség Albániába: Kirándulás Tiranaba, Albánia
fôvárosába: Szkander bég tér, Nemzeti Történelmi Múzeum.
Majd Kruja városában Szkander bég várának megtekintésére is
lehetôség nyílik. Program díja: 20 euro/fô, min. 25 fô esetén
4. NAP Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív
program lehetôség Montenegróba: A mesés Kotor városába
látogatunk, mely Horthy és a magyar tengerészek emlékeit ôrzi
(Tengerészeti Múzeum). Szûk, sikátoros utcái, mediterrán hangulatú terei igazán egyedülállóvá teszik az UNESCO által

Apartman *** félpanzió
(2-3 ágyas apartman fürdôszobával)
Részvételi díj
Üdülôhelyi illeték

világörökséggé nyilvánított települést. Majd Budva,
Montenegró leghangulatosabb városa következik. Kicsiny
félszigeten fekszik, a kulturális örökség bölcsôje. Ódon
utcácskák, barátságos üzletecskék és
hangulatos vendéglôk, kávézók várják az idelátogatókat.
Szabad program, fürdési lehetôséggel. Visszautazás a szállásra. Program díja: 20 euro/fô, min. 25 fô esetén
5. NAP Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív
program lehetôség Montenegróba: Petrovacba látogatunk,
mely legértékesebb emléke a velenceiek által épített Castello
erôd, illetve a 3. századból való mozaikok. Városnézés, szabad
program. Majd egy modern város, Bar látnivalóival ismerkedhetünk: Haj Nehaj erôd, Miklós király vára. Az óvárosban (Stari
Barban) található az ország (többek szerint Európa) legidôsebb,
élô olajfája, ami több mint 2000 éves. Mára már a város jelképe
lett, mai napig hoz termést. Visszautazás a szállásra. Program
díja: 15 euro/fô, min. 25 fô esetén
6. NAP

Szabad program, pihenés a tengerparton.

7. NAP A szállások elhagyása a reggeli órákban.
Hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, érkezés
Magyarországra a késô éjjeli órákban.

05.11-05.17,

06.06-06.12,

MONTENEGRO

Montenegro,

09.21-09.27

102.900 Ft/fô
3.600 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazás, 6 éj szállás, 6 félpanzió és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülôhelyi
illeték, fakultatív kirándulások, belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Útiokmány
Albánia, Montenegró utazáshoz szükséges: kártyás személyi igazolvány (a személyi igazolványnak a beutazástól számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie.)
Min. 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!
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körút
1. NAP Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid
pihenôkkel. Érkezés az esti órákban, határátlépések függvényében. Szállások elfoglalása az Olymposzi Riviérán.
2. NAP Kirándulás az Olymposz hegyre, mely Görögország
legmagasabb hegysége, az ókori görögök hite szerint az istenek
lakhelyéül szolgált. Kirándulásunk során ellátogatunk egy igazi
görög kis hegyi faluba - Agios Panteleimonasba. Innen
Litochoroba megyünk, ahonnan az Enipeasz-folyó mentén elsétálunk a Vythosi vízesésig. A gyalogtúra kb. 1,5 órát vesz igénybe. Majd ezután Stavrosz menedékházig megyünk föl (944 m),
ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk.
3. NAP Kirándulást teszünk Kalambakába, a Meteorák lélegzetelállító fekvésû sziklakolostoraihoz, mely a legnevezetesebb
látnivalók egyike Görögországban. A csendes és fenséges sziklaóriások tetején alakult és virágzott keresztény szerzetesi állam
kolostorai közül utasaink két kolostort belülrôl, míg a többit kívülrôl tekinthetik meg. Ellátogatunk egy ikonfestô mûhelybe is,
majd visszaútban séta a vadregényes Tempi völgyben (Afrodité
forrás, sziklakápolna).
4. NAP Reggel Athén felé indulunk, s Görögország egyik legnagyobb hegységén, a Parnassoson át megérkezünk
Delphoibe, melyet régen a világ közepének tartottak, és az
Apollón tiszteletére emelt szentély-együttes az ókor legnépszerûbb jóshelye volt. Delphoiban találhatjuk az Omphaloszt – „a
világ köldökét” is. Késôbb utazás egy igazi görög hegyi faluba,
Arachovába. A Parnassos hegycsúcs tövében fekvô, kézmûves
faluban helyi kézimunkákat vásárolhatunk. Este szállások elfoglalása Athénban

5. NAP Egész napos városnézés Hellas fôvárosában,
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
rendelkezésükre, sétálhatunk a Nemzeti Parkban, felfedezhetjük
a Plakát, vagyis az Óvárosi negyedet. Késô délután fakultatív
kirándulás a Sounio-fokhoz, ahol a táj fölé magasodó egykori
Posszeidon templomot tekintjük meg. Innen már csak a végtelen tengert láthatjuk, és a csodálatos naplementében gyönyörködhetünk. (Program díja: 10 Euro/fô, min. létszám: 30 fô)
6. NAP Délelôtt elbúcsúzunk a fôvárostól, délelôtt az ókori
Korinthoszt tekintjük meg, majd s visszaindulunk az Olimposzi
Riviérára. Útközben megemlékezünk a spártai hôsökrôl a
Thermophülai-szorosnál. Este szállások elfoglalása az Olymposi
Riviérán.
7. NAP Reggel hazaindulunk, rövid városnézés Thesszalonikiben: a város felfedezését buszos városnézéssel kezdjük,
melynek során nevezetességeit láthatjuk (Fehér Torony,
Szt. Dimitrisz bazilika). A bazilikától rövid sétát teszünk Galerius
diadalívéhez és a Szt. György Rotondához. Majd folyamatos
utazás rövid pihenôkkel. Határátlépések függvényében, hazaérkezés Magyarországra a késô éjszakai/hajnali órákban.

Hotel**/***, 4 félpanzió Olimposzi Riviéra + 2 reggeli Athén
(2-3 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora Athén 2 alkalom

GÖRÖGORSZÁG

Görögországi

06.01-06.07 és 09.28-10.04
129.900 Ft/fô
9.600 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 6 éj szállás, 4 éj félpanzió + 2 éj reggeli és az idegenvezetés költségeit.
Nem tartalmazza a belépôjegyek, és a BBP biztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Minimum 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!
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Görögországi
1. NAP Indulás a kora hajnali órákban (~ 03:00) Folyamatos
utazás rövid pihenôkkel. Határátlépések függvényében érkezés
az Olymposzi Riviérára a kora esti órákban. Szállások elfoglalása az esti órákban.
2. NAP Délelôtt szabadprogram, pihenés a tengerparton.
Kora délután felkeressük Platamonas várát, majd tovább utazunk a közeli hegyi faluba – Agios Panteleimonasba. A 700
méter magasságban épült falu házai a 14. századot 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 Dionba, mely a makedónok
fôvárosa volt, ôsi szentélyében mutatott be áldozatot Nagy
Sándor is, miután legyôzte a perzsákat. Az ókori város maradványai ma egy régészeti parkot alkotnak. Késôbb kirándulás az
Olymposz hegyre, mely Görögország legmagasabb hegysége,
az ókori görögök hite szerint az istenek lakhelyéül szolgált.
Kirándulásunk során ellátogatunk Litochoroba, ahonnan az
Enipeasz-folyó mentén elsétálunk a Vythosi vízesésig. A gyalogtúra kb. 1,5 órát vesz igénybe. Majd ezután Stavrosz menedékházig megyünk föl (944 m), ahonnan csodálatos panoráma tárul
elénk. Este visszautazás a szállásra.

5. NAP Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetôség Skiathosra. Utazás autóbusszal a
Pagasitikoi-öbölig, a kikötôig, hajózás a gyönyörû partszakaszairól, kristálytiszta vizérôl híres, mindig napfényes Skiathosra, 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 áthajózunk a sziget délnyugati csücskébe,
Kukunaries 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
Athénba. Egész napos városnézés Hellas fôvárosában,
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
rendelkezésükre, sétálhatunk a Nemzeti Parkban, felfedezhetjük
a Plakát, vagyis az Óvárosi negyedet. Hazafelé útközben megemlékezünk a spártai hôsökrôl a Thermophülai-szorosnál.
Kirándulás ára: 45 Euro/fô; (min. létszám: 30 fô).
7. NAP

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

Hotel ** félpanzió
(2-3-4 ágyas fürdôszobás szobák)
Részvételi díj

Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

8. NAP Délelôtt elbúcsúzunk az Olymposzi Riviérától, s hazaindulunk. Útközben rövid városnézés Thesszalonikiben: a város
felfedezését buszos városnézéssel kezdjük, melynek során
nevezetességeit láthatjuk (Fehér Torony, Szt. Dimitrisz bazilika).
A bazilikától rövid sétát teszünk Galerius diadalívéhez és a Szt.
György Rotondához. Majd folyamatos utazás rövid pihenôkkel.
Határátlépések függvényében, hazaérkezés Magyarországra a
késô éjszakai/hajnali órákban.

05.26-06.02, 06.16-06.23
119.800 Ft/fô

GÖRÖGORSZÁG

nyaralás

07.14-07.21, 08.18-08.25
09.20-09.27
129.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 7 éj szállás, 7 félpanzió és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a
belépôjegyek, és a BBP biztosítás díját.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 430 Ft/fô/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.

Minimum 20 fô foglalása esetén a programok egyedi idôpontokban is elérhetôek!

Eng.szám: U-000412

'
°
v
ÿ

Csoportos foglalások

Egyéni foglalások

min. 10 fô felett:
Adria Holiday Utazási Iroda
3530 Miskolc, Széchenyi út 46.
46/508-688, 508-689
adriaholiday@adriaholiday.hu
adriaholiday.hu

10 fô alatt:
Adria Holiday Utazási Iroda
3530 Miskolc, Városház tér 22.
46/528-588, 528-589
info@legjobbutak.hu
legobbutak.hu
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