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„A legvégén nem az fog számítani, hogy
mennyi év volt életedben, hanem hogy
mennyi élet volt éveidben”
Abraham Lincoln

AZ ÉLMÉNY
SZEMÉLYES
ÜGYÜNK
Csillogó szempár, egy kedélyes mosoly, esetleg egy
színpompás fényképalbum. A nyaralások legszebb emlékei az
átélt élményekből fakadnak. Egész évben azon dolgozunk, hogy
az Ön nyaralása egy életre szóló, felejthetetlen élmény legyen.
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Rijád
Vöröstenger

Ara

Tavasz, Nyár, Ősz és Tél

12 Ciprus

124 Spanyolország

A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő sziget
éghajlata az egész világon szinte egyedülálló.
Még az emberekből is sugárzik a napsütés.

Élvezze a napfényt és a tengert, az egész évben
kellemes klímát, hódoljon kedvenc vízi sportjának,
ismerje meg az itt lakó embereket és történelmüket,
vesse bele magát a meg nem álló éjszakai nyüzsgésbe

66 Málta
Aligha van még egy olyan hely a Földön, ahol ilyen szűk
területen ennyi kultúrtörténeti műemlék, emléktárgy és
az emberiség valamennyi korszakából származó egyéb
alkotás maradt volna fenn, mint Máltán.

94 Korfu
Korfu szigetén minden megtalálható, ami
Görögországban rabul ejti a látogatót: homokos
strandok, eldugott öblök, hófehér házak és a
kristálykék tenger.

91 Kréta
Kréta, Görögország legnagyobb és a Földközitenger ötödik legnagyobb szigete, Európa legdélebbi
része. Európa és Afrika között található, északról a
Krétai-tenger, míg délről a Líbiai-tenger határolja.

106 Rodosz
Rodoszt, a Dodekániszosz-szigetek legnagyobb
tagját, északról az Égei-tenger, délről a Földközitenger határolja. Rodosz neve, a néphagyományok
szerint, a rhodon (rózsa) szóból származik, utalva a
hely dús növényzetére és tarka rétjeire.

142 Körutazások
Körutazások, nyaralások.
Jöjjön velünk Jordániába, Marokkóba, Izraelbe,
Kínába, Mianmarba, Mexikóba, Brazíliába vagy
Grúziába.

172 Kalandutazások
Ebben az évben is rengeteg színes programmal kecsegtetjük
a kalandvágyó utazókat. Szándékosan nem turistákat írtunk,
ugyanis igyekszünk elkerülni a tucat szállodákat, zsúfolt
tengerpartokat és az esernyős idegenvezető után loholós
városnézéseket, melyek a tömegturizmus legfőbb jellemzői.

194 Magyarország
Fűszeres, mint a paprika és romantikus, akár a cigányzene.
Budapest mesés dunai panorámájával, gazdag szecessziós és
barokk építészetével az ország első számú látnivalója. A fővároson
kívül várromok, megfiatalító gyógyfürdők, római és török kori maradványok, valamint elragadó tavak és páratlan borvidékek várják.

113 Zakynthos

204 Városlátogatások

Zakynthos, a Jón szigetek legdélebbi tagja, melyet a
velenceiek „Kelet Virága” néven jellemeztek a szigeten
található festői öblökre, csodálatos aranyhomokos
tengerpartok ra, türkizkék tengervízre utalva.

Városok, melyek ámulatba ejtenek, felejthetetlen
élményekkel gazdagítanak bennünket.
Mindegyik egyedi varázsával, gasztronómiájával,
kultúrájával és a helyiek vendégszeretetével teszik
teljessé az ott töltött pár napunkat.

ODAFIGYELÜNK
ÖNRE!

Nekünk az
Ön nyaralása
a legfontosabb
Egyedi nyaralásainkon
megtalálhatja az igazi családi
élményeket, a gyerekbarát
programokat, a gondtalan utazást.

„Ha ujjaddal megérinted
a tengert, az egész világgal
kapcsolatba kerülsz.”
Olia Savicevic Ivancevic

HIHET A
SZEMÜNKNEK
A több mint 30 év során mi magunk is megfordultunk az összes szálláson, programon vagy
kiránduláson, mely a katalógusban szerepel.
Olykor egyedül utaztunk, de az esetek többségében a családunkkal.
A kiadványban megjelenő fényképek többsége saját készítésű. Hisszük, hogy hosszú távon csak
így működhetünk sikeresen, ha kendőzetlen őszinteséggel mutatjuk be Önöknek kínálatunkat.

NINCS
JÁRATLAN
ÚT

„Néha el kell veszned
ahhoz, hogy megtaláld
önmagad.”
Jeff Rasley

Az egyik legnagyobb élmény az utazásban
a helyváltoztatás. Szalad mellettünk a táj,
a helyiekkel együtt számoljuk a perceket,
átéljük az életet.
Nagy bátorság kell a megszokott világunk
elhagyásához? Felfedezni új élményeket,
országokat, szokásokat? Legyen bátor,
induljon útnak, mi vigyázunk Önre.

A Budavár Tours mindig
odafigyel az utazási trendek
változásaira.

ELŐFOGLALÁSI
AKCIÓBAN
OLCSÓBB!
Képzelje el magát és a gyermekeit, amint a homokos tengerparton futkároznak.
Ha időben, jó előre foglal, a last minute ajánlatoknál is jobb árakat kaphat és egyéb
előnyöket is élvezhet. Például nem a maradék utak közül kell válogatnia, hanem szó szerint
öné az egész Világ. Csak annyit kell tennie, hogy időben átgondolja, hová menne.

Kaland nyaralásainkról
Ebben az évben is rengeteg színes programmal
kecsegtetjük a kalandvágyó utazókat. Szándékosan
nem turistákat írtunk, ugyanis igyekszünk elkerülni a
tucat szállodákat, zsúfolt tengerpartokat és az esernyős
idegenvezető után loholós városnézéseket, melyek a
tömegturizmus legfőbb jellemzői.

„Igaz, hogy a nagy tortából csak egy szeletet kapunk, de
azt igyekszünk alaposan megrágni” – Szenczi Zsolt.
Természetesen egy országot vagy kultúrát nem lehet pár
nap alatt megismerni, de törekedni lehet rá. Kalandos
országjárásaink egyik fő irányvonala, hogy ne csak a
műemlékeknél töltsünk hosszú órákat, hanem a jelenre
(is) koncentráljunk.

Mesés látványt nyújtanak a hegyek vagy a folyóvölgyek,
melyeket vétek lenne átutazni a kalandozásaink alatt,
így kiemelten fontosnak tartjuk, hogy átéljük a természet
adta pompás élményeket. Hiszen, hol lehetne a legjobban feltöltődni, ha nem a vadonban?

A gasztroélmények szinte nélkülözhetetlen elemei az
országjárásainknak. Az utcán elvegyülve a helyiek közé
a felejthetetlen élmények sorába tartozik. A másik kedvenc helyszínünk a tetőteraszok magaslatai, ahonnan
vagy a Tadzs Mahallal szemezünk vagy az alattunk
nyüzsgő tömeget szemléljük.

Kaland nyaralásainkról
India
India a világ 2. legnépesebb és a 6. legnagyobb országa. Varanasi, más nevén Benáresz, a világ legrégebben
lakott települése. Már i. e. 500-ban is létezett, akkor is
régi városnak tartották. Habár Indiában van a legnagyobb számú postahivatal (150 000!), nem ritka, hogy
egy levélnek két hetet kell utaznia egy 30 kilométerre
lévő településig.

Irán
És hogy milyenek az irániak? Kifejezetten diszkrétek
és elképesztően barátságosak, ráadásul nem nyálas
jelleggel, mint egy-két egzotikus országban. A fiatalok
feltűnően lelkesen beszélgetnek külföldi turistákkal,
de nem nyomulnak idegesítően. S hogy mi tetszett a
legjobban. Mindenekelőtt az emberek kedvessége, közvetlensége és az iszlám építészet, művészet csodái.

Fülöp-szigetek
A filippínó Petőfi Sándort úgy hívták, hogy José Rizal.
1861-ben született, 1896-ban végezték ki a gyarmatosító spanyolok, rövid élete alatt íróként, költőként és
általános nemzeti hősként működött. Ebben még nem
lenne semmi különleges, abban viszont már van, hogy
hazájában ma létezik a rizalista vallás, amely Rizalt
istenként tiszteli.

Thaiföld
A thai masszázs az egész világon ismert fogalom. Naponta ezrek élvezik jótékony hatását, amely mintegy
ezer év tanításait és történelmét foglalja magába. A
masszázs erdetileg a királyi sarjak kiváltsága volt és
csak a buddhista templomokban kerülhetett rá sor.

Kuba
Az ország folyamatos változáson megy keresztül. Az
elmúlt évtizedek romantikája pár évig még biztosan
kézzel fogható marad. Ám a változás megkérdőjelezhetetlen. Hogy miért mondjuk ez?! Évtizedek után most
először hivatalosan nem egy Castro áll Kuba élén,
miután a 86 éves Raúl Castro két ötéves ciklus után a
várakozásoknak megfelelően nem indult újra az elnöki
posztért, a parlamentnek megfelelő nemzet- gyűlés
ülésén.

Nepál
Évente kétszer egy különös nepáli népcsoport, a
Gurungok elindulnak a Himalája magasabban fekvő
területei felé, hogy az ősi hagyományokat folytatva a
Földünk egyik legdrágább mézét begyűjtsék. A világ
legnagyobb mézelő méhfajtája a (Apis dorsata laboriosa), kizárólag a Himalájában él 2500 és 4100 méteres
magasság között. Érdekesség, hogy a különböző magasságokon szüretelt méz íze eltérő. A világon egyedül
itt találhatunk vörös mézet, melynek hangulatjavító és
nyugtató hatása a legfőbb tulajdonsága. A vörös méz a
legmagasabb tartományokban fordul elő, ezért ennek a
begyűjtése az egyik legnehezebb feladat.

Grúzia
A tésztának komoly kultusza van errefelé, nem is akármilyen formában. A helyi specialitás egy rendszerint
darált bárány- és marha- vagy sertéshússal töltött tésztabatyu, a hinkali. A kora középkorig visszavezet- hető
történettel rendelkezik, és olyan népszerű, hogy még az
utcán is árulják. A legízletesebbek a házi hinkalik, amelyek akár kisebb tenyérnyiek is lehetnek, és valóban
olyanok, mint egy igazi batyu: sok-sok ránccal összecsippentett tészta öleli körül a szaftos, fűszeres húst.
Azori-szigetek
Az Azori-szigetek tényleg olyan, mintha a világ vége
lenne, egy frappáns megfogalmazás szerint az embernek olyan érzése van, mintha belecseppent volna a
Jurassic Park forgatásába, minden mélyzöld és mélykék, a helyiek csak „Zöld Szigetnek” hívják. Az Atlanti-óceán közepén fekvő szigetcsoport legnépesebbje
a São Miguel-sziget, ennek ellenére tele van érintetlen
területekkel, vulkanikus képződményekkel, krátertavakkal, meredek sziklafalakkal, eldugott öblökkel.

Malajzia
Az idő relatív! Legalábbis a malájok szerint, mert mással nem nagyon magyarázható, hogy miért változtatták
meg nyolc alkalommal is a helyi időt. 1932-ben történt
meg először, hogy 20 perccel visszatekerték a mutatókat, hogy hosszabbak legyenek a nappalok. Ezt újabb
10 perccel toldották meg 1941-ben, majd Tokióhoz igazodva újabb két órát állítottak vissza. Ezt követte még
öt újabb alkalom mikor hol előre, hol hátra módosították
a helyi időt, míg végre 1982-ben meg tudtak állapodni,
azóta is ez van érvényben.
Indonézia (Bali)
Canang Sari, avagy napi áldozat, melyet a balinéz hinduk készítenek a fő hindu istennek (Sang Hyang Widhi
Wasa), hogy megköszönjék a világnak adott jólétet és
békét.
Egy apró pálmalevélre (canang) helyeznek virágokat,
ételt, pénzérméket és füstölőt, melyek az esszenciáját
(sari) adják a felajánlásnak. Nem is az összetevők
a fontosak, hanem maga az elkészítés és felajánlás
folyamata.

Kalandkirándulás
Marokkóban
Marokkó színpompás világát nem csak a medinákban érdemes keresni, hanem a természetben
is. Marrakesh élénk forgataga után ősi kashbákban
sétálunk, a sivatag dűnéi közt tevegelünk míg a zöld
ezer árnyalatában pompázó oázisokban feltöltődünk. A könnyebb kirándulások üde színfoltjai
lesznek kalandos utazásunknak.

Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Kaland
Szállás: Riadokban
Besorolás: 3*
1. nap: Budapest, Marrakesh
A reggeli órákban indulunk Budapestről az Air France járatával Marrakesh-be. Érkezés Marrakesh-be,
majd transzfer a Marrakesh-i szállodába. Kisebb
pihenést követően belevetjük magunkat Marrakech
látnivalóiba. Megnézzük a Koutoubia mecsetet,
sétálunk híres Jemma El Fna téren és természetesen
elveszünk a bazárban (ha aktuális menetrendünk
ezt nem teszi lehetővé, akkor a 7. napon pótoljuk
ezeket).
2. nap: Marrakesh, Cascada D’Ouzoud-Marrakesh
A kora reggeli órákban indulunk a Magas-Atlasz
hegységben található 110 méter magas Ouzoud
vízeséshez. Utunk során bepillantást nyerünk a
hegyen élő berber települések életébe. A vízesésnél
kisebb kirándulást teszünk egészen a vízesés aljáig,
ahol lehetőségünk lesz egy finom ebéd elfogyasztására miközben a zuhatag csobogását hallgatjuk.
Marrakeshbe visszatérve a délutánt a város felfedezésével töltjük, este pedig a híres Jemma El Fna
téren vacsorázunk.
3. nap: Marrakesh, Tizi N’Tichka hágó
(2260 méter), Ait Ben Haddou
Fantasztikus utazás vár ránk a mai nap. A Magas-Atlaszon kelünk át, s végig lélegzetelállító panoráma
kíséri utazásunk. Számtalan hajtűkanyart küzdünk
le, némelyiknél fotószünetet tartunk vagy a mozgó
berber árusoktól érdekes fosszíliákat, színes köveket

vásárolhatunk. Pihenőt tartunk a Tizi N’Tichka 2260
méter magasan elterülő hágójában, ami egyben
utazásunk legmagasabb pontja. Innen hasonlóan
kacskaringós úton utazunk tovább az UNESCO
Világörökségének nyilvánított Ait Ben Haddou felé.
Szállásunk elfoglalása után mezítláb átkelünk az
Ounila folyón, felmászunk a remek állapotban fennmaradt ősi kashbába, hogy itt éljük át a naplemente
csodás pillanatait.
4. nap: Ait Ben Haddou, Ouarzazate, Tinerhir
A filmekből (Gladiátor, Nagy Sándor, Mennyei
királyság, stb.) és már általunk is jól ismert kashba
látványát a reggeli órákban magunk mögött hagyjuk,
hogy a marokkói filmgyártás központja felé induljunk. Ouarzazate városában hosszabb pihenőt tartunk. A tajin ebéd elfogyasztása után megtekintjük
a városban található kashbát, majd továbbhaladunk
a Dadés-völgyén keresztül. Az eddigi kopár vidéket
hatalmas pálmaligetek váltják, dús, a zöld minden
árnyalatában pompázó növényekkel tarkított oázisok
terülnek el a szemeink előtt. Buszunkkal több helyen
megállunk fotószünetet tartani. Az esti órákban
közös sétát teszünk Tinerhirben.
5. nap: Tinerhir, Todra, Merzouga
Reggeli után a sziklamászók paradicsoma a
Todra-szurdok fantasztikus sziklafalai közt teszünk
egy rövid kirándulást. A Magas-Atlasz keleti oldalán
elterülő gyönyörű színekkel, égbetörő sziklafalakkal
és szűk utakkal megáldott szurdok garantáltan elvarázsolja a természet szerelmeseit. Innen utazásunk
egyik csúcspontja, a Szahara homokdűnéi irányába
haladunk. A táj fokozatosan változik egyre kopárabb
lesz, majd hirtelen feltűnnek a sivatag okkersárga
homokdűnéi. Szállásunk elfoglalása után gyalogosan vagy teveháton indulunk a sivatag varázslatos
világába, hogy itt éljük át a naplemente hihetetlen
színeit, ami a lábunk előtt bontakozik ki.
6. nap: Merzouga, Marrakesh
A reggelink és a mentateánk elfogyasztása után
hosszú buszozás következik a mai napunkon.
Természetesen, fotószünetekkel és kisebb kalandozásokkal tarkítjuk majd a napunkat. Az esti órákban
érkezünk vissza Marrakeshbe, hogy az estét már a
Jemma El Fna téren töltsük.

http://www.budavartours.hu/ajanlat/marokko/marrakesh/kalandkirandulas-marokkoban.html

7. nap: Marrakesh
Reggeli után Marrakesh, a "Dél gyöngyének" megtekintése. A vörös várost a XI. században alapították az
Almoravidák. Ez a dinasztia csodálatos palotákat és
kerteket hagyott Marrakeshre. Programunk a Szadida
sírok, a Bahia palota és a Menara kert megtekintéséből áll. Megtekintjük a Koutoubia mecsetet.
8. nap: Marrakesh, Budapest
Reggeli után elbúcsúzunk Marokkótól, s a szállásról
utazunk a repülőtérre, hogy megkezdjük a hazautazásunk Budapest irányába.
Az alapár tartalmazza: az utazást bérelt autóbusszal
Marokkóban, a szállást hotelekben, vendégházakban,
a szervezést és a magyar nyelvű túravezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a repülőjegyet és illetékét, a biztosítást, az esetleges védőoltások, valamint a
belépők, nemzeti park engedélyek, helyi szolgáltatóknak a borravalók árát.
Utazás: Marokkóig repülővel, majd az országon belül
bérelt autóbusszal utazunk, amit egy tapasztalt helyi
sofőr vezet.
Szállás: 2-2 éjszakát töltünk Marrakeshben, 1 éjszakát
Ait Ben Haddouban, 1 éjszakát Tinerhirben és 1 éjszakát Merzougában. A körút során középkategóriás kétágyas szobákban alszunk, a sivatagban lehetőségünk
lesz kipróbálni a berber sátrakat. Némely szállásunk
rendelkezik úszómedencével vagy hangulatos tetőterasszal. Szállásaink kiválasztásánál fontos szerepet
játszott elhelyezkedésük, gyakorlatilag mindig a közvetlenül a medina mellett vagy a természeti látnivalók
szomszédságában alszunk. Egyedül jelentkezőket
igyekszünk korra és nemre való tekintettel társítani. A
szobák mérete és tájolása eltérő lehet.

Létszám: A csoport minimális létszáma 8 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
Nehézség: Mindenki számára teljesíthető, sőt élvezetes kalandozás Marokkó csodálatos vidékein. A
helyi és a Európát jellemző körülményeknél sokszor
szerényebb lehetőségekhez azonban alkalmazkodni
kell. Kellő vidámsággal és pozitivitással azonban
felejthetetlen és nem mindennapos kalandokban lehet
részünk!
Időjárás: Az óceánitól egészen a hegyvidéki, sőt a
sivatagi éghajlatokat is érintjük az utazásunk során.
Tavasszal és ősszel is kellemes időre lehet számítani
20-25 Celsius körüli hőmérséklet várható, minimális
csapadékkal. Azonban az esték hűvösek lehetnek,
illetve az óceánnál erős szelek is fújhatnak.
Ország: Északnyugat-Afrikában fekszik az ország az
Atlanti-óceán partján. Felszínét az Atlasz-hegység
hálózza be, illetve kis mértékben a Szahara nyugati
dűnéi. Marokkó lakosai főként arabok és a helyi
őslakos berberek. Marokkó iszlám ország, ám az arab
tavasz nem érintette ezt a területet. Az ország lakosai
mosolygós kedves emberek az európaitól eltérő
mentalitással. Sajnos esetenként a turistában a pénzt
látják, így mindenre érdemes alkudni. Kellő vidámsággal és nyitottsággal azonban csak élvezhetjük az 1001
éjszaka meséire emlékeztető országot.

Higiénia: A csapvíz fogyasztása szigorúan tilos. A
kézmosás és kézfertőtlenítés étzekések előtt nagyon
fontos, ezért javasoljuk, hogy hozz magaddal kézfertőtlenítőt. Kötelező védőoltás Marokkó területére nem
szükséges, ám ajánljuk a Hepatitis A és B vakcinák
beadatását ez sokszor Európában is jól jöhet. Túravezetőink gyógyszereket nem adhatnak ezért némi
lázcsillapítót, fájdalomcsillapítót, görcsoldót, hasfogót
érdemes magaddal hozni. A mindennapi fertőtlenítés
végett a pálinka jó szolgálatot tehet!
Kommunikáció: Marokkóban a legelterjedtebb
idegen nyelv a francia, ezt szinte bárhol használhatjuk.
Angolul sajnos kevesen beszélnek. Az internetet WiFin
keresztül majdnem minden szállodában elérhetjük.
Vám: Magyar állampolgárok részére vízumkötelezettség nincs. Az országba érvényes útlevéllel lehet
belépni, amibe a határon pecsételnek. Fontos, hogy az
útlevelünk a kilépéstől számított fél évig még érvényes
legyen, valamint szükség van elegendő helyre a marokkói hatóságok pecsétjei számára. Két üveg alkohol
és két karton cigaretta vámmentesen behozható az
országba. Kis mennyiségű ajándéktárgyak kivitele
természetesen szintén vámmentes.
Biztosítás: Javasolt, ez irodánkban könnyűszerrel
megköthető.

Felszerelés: Érdemes egy nagy utazótáskát és egy kisebb táskát (mindennapi kirándulások, városnézések)
magunkkal hozni. A réteges ruházkodást ajánljuk, pár
melegebb ruhát mindenképp pakolj a nagytáskába.
Napszemüveg és napkrém se maradjon otthon, bár
Marokkóban lényegében minden beszerezhető.

Étkezés: Az alapár a reggeliket tartalmazza. Ébédet
és a vacsorát helyi éttermekben fogjuk elfogyasztani,
ennek nagy előnye, hogy változatosan tudunk étkezni,
s végig tudjuk kóstolni a helyi specialitások sorát,
illetve túravezetőink segítségével autentikus helyeken
étkezünk. Az árak magyarországi színvonalúak egy
átlagos főétkezés ára. Alkohol beszerzése nehézkes és
drága mulatság, így érdemes magunkkal hozni.
Pénz: Marokkó hivatalos pénzneme a dirham. Mivel
dirhamot hazánkban nem lehet váltani, így érdemes
eurót magunkkal hozni. Egy euró általában 10 dirhamnak felel meg. Az árak európai színvonalúak.
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Kalandkirándulás Marokkóban
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Kalandkirándulás
Grúziában
Fenséges, régi templomaival, gyönyörű havas hegyeivel és zöld völgyeivel, lankás bortermő vidékeivel Grúzia az egyik legszebb ország, ahová ellátogathatunk.
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Kaland
Szállás: Hotelekben
Besorolás: 3*
1. nap: Budapest, Kutaiszi
A késő esti órákban a Wizz Air légitársaság járatával
kezdjük meg utazásunk Grúzia második legnagyobb
városába, Kutaiszibe.
2. nap: Kutaiszi, Mcheta, Tbiliszi
A hajnali órákban érkezünk Kutaiszi repülőterére, ahol
a pénzváltás után tovább indulunk Grúzia fővárosába.
Útközben látogatást teszünk az ország egykori fővárosába, Mchetába. Az egyik legősibb grúz város arról
is nevezetes, hogy 317-ben itt vették fel a keresztény
vallást. A Svetitskoheli-székesegyház a grúz ortodox
egyház központja és az ország második legnagyobb
egyházi épülete, mely 1994-ben az Unesco világörökség listájára is felkerült. Kényelmes tempóban
ismerkedünk a grúz történelem igen fontos épületeivel. A város fölötti hegyen Dzsvari-kolostora tekint le a
két folyó találkozásánál elterülő településre. A szintén
Unesco világörökségi védelmet élvező templom 545
körül épült és ma is fontos zarándokhely. Miután
megcsodáltuk Mcheta települését tovább indulunk
Grúzia fővárosába. A délutáni órákban a pihenésé
a főszerem, majd közös vacsorára indulunk, ahol
megtartjuk ismerkedési estünket.
3. nap: Tbiliszi, Ananuri-erőd, Gergeti Szentháromság templom, Tbiliszi
A mai napunkon a Kaukázus hegyei felé vesszük
az irányt. A grúz hadiúton haladunk, ahol útközben
több magas hágón is átkelünk és megtekintjük az ősi
Ananuri-erődöt. Fantasztikus helyen elterülő erődben
betekintést nyerhetünk, a hegyi élet nehézségeibe.
Innen tovább haladunk Kazbegibe, ahonnan elindulunk a 2170 méter magasan, a Kaukázus hegyei
között fekvő Gergeti Szentháromság templomhoz,
mely Grúzia jelképe. A háttérben a Kazbek 5034
méteres csúcsa magasodik, mely festői hátteret ad a

kis dombon álló templomnak. A templomhoz kb. fél
óra feljutni, melyet helyi terepjárókkal teszünk meg. Itt
természetesen hosszabb időt töltünk. Miután átéltük a
hely lenyűgöző hangulatát egy helyi családhoz térünk
be elfogyasztani az ebédet. Itt testközelből tapasztalhatjuk a vidéki grúz konyha különleges ízvilágát.
Tbiliszibe csak az esti órákban térünk vissza.
4. nap: Tbiliszi
Reggeli után Grúzia fővárosával ismerkedünk, melyet
gyalogosan fedezünk föl, igaz kipróbáljuk a helyi
felvonót illetve a metrót is. Az Óváros nevezetességeit
tekintjük meg: az 1200-as évek végén emelt Metekhi
templomot, a Narikala erődöt, a Ferde óratornyot, a 6.
században épült Anchiskhati bazilikát, a Függetlenség teret és a Mtkvari folyó másik partján lévő grandiózus, 2004-ben épített Szentháromság katedrálist,
hogy csak a legfontosabbakat említsük. A délutáni
órákban fakultatív kipróbálhatjuk a helyi hamamot,
illetve szabad program keretében ismerkedhetünk a
híres helyi grúz konyakokkal.
5. nap: Kakheti régió
(Grúzia leghíresebb bortermelő vidéke)
A mai napunkon is számtalan izgalmas helyszínben
fogunk gyönyörködni. A reggeli elfogyasztása után
indulunk Grúzia igen látványos, a bortermeléséről híres régiójába. Hagyományos, a tradíciókat komolyan
ápoló, illetve a modern technika vívmányait használó
borászatokkal is fogunk találkozni. A legfrissebb kutatások szerint 6000 évvel ezelőtt a mai Grúzia területén
termeltek először borokat. A napunk nem csak a borok körül forog, pl. Sighnaghi településéről csodálatos
kilátásunk lesz a Kaukázus csúcsaira, illetve az Alazani völgyre is. Természetesen borokat is kóstolunk a
mai napunkon, Khareba sziklába vájt pincészetében
ismerkedünk a grúz remekekkel. Szállásunkra csak a
késő délutáni órákban térünk vissza.
6. nap: Tbiliszi, Upliszcihe, Gori, Kutaiszi
A reggeli után indulunk Kutaiszi városa felé. Útközben
a Gori melletti Upliszcihe hegyoldalba vájt őskori
barlanglakásait tekintjük meg. A 40.000 m2-en
elterülő város egykor fontos szerepet töltött be Grúzia
életében, így egy kisebb időutazáson vehetünk
részt. Rövid buszozást követően érkezünk Sztálin
szülővárosába, Goriba, ahol megtekintjük a Sztálin
múzeumot, illetve megnézzük a híres vasúti kocsit
melyet a generális használt. A késő délutáni órákban
érkezünk Kutatiszibe, ahol elfoglaljuk a szállásunk.
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7. nap: Kutaiszi, Bagrati katedrális, Motsameta, Gelati
Reggeli után Kutaiszi leghíresebb látványosságát, a
Bagrati katedrálist nézzük meg. Az Unesco világörökségi listáján szereplő templom fontos szerepet játszott
a grúz ortodox egyház és Grúzia életében is. Innen
az Unesco világörökség listáján is szereplő Gelati kolostorhoz megyünk, melyet a 12. században kezdtek
építeni és a középkorban Grúzia legfontosabb oktatási intézményének adott helyet és az ország kulturális
központja volt. Majd a Motsameta kolostort következik, melyet szinte teljes egészében egy folyó vesz
körül. A festői környezetben lévő kolostor csendesebb
és kevésbé látogatott, mint Gelati. Érkezés Kutaiszibe
a délutáni órákban, ahol lehetőségünk nyílik a városi
piacon kalandozni.
8. nap: Kutaiszi, Okatse-kanyon, Kutaiszi
A mai napon a kulturális látnivalók után a természeti
látnivalóké a főszerep. Reggeli után a Kutaiszitől 40
km-re északra lévő álomszép Okatse-kanyonba indulunk, ahol a kanyon fölé épített függőhídrendszerről
csodáljuk meg az alattunk elterülő gyönyörű völgyet.
A kirándulásról a buszunkhoz helyi terepjárókkal
térünk vissza. Innen a Prométheusz-barlangba
megyünk. A gyönyörű cseppkőbarlang hatalmas és
bámulatos cseppköveivel és varázslatos, álomszerű
kivilágításával Grúzia egyik leglátogatottabb barlangja. Kutaiszibe a késő délutáni órákban érkezünk.
Szállásunk ma még rendelkezésünkre áll, így a délután további részében a pihenésé a főszerep. A késő
éjszakai órákban indulunk a repülőtérre.

Kutaisziben. A körút során középkategóriás kétágyas
szobákban alszunk. Egyedül jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel társítani. A
szobák mérete és tájolása eltérő lehet.
Étkezés: Az alapár a reggeliket tartalmazza. Ébédet
és a vacsorát helyi éttermekben fogjuk elfogyasztani,
ennek nagy előnye, hogy változatosan tudunk étkezni,
s végig tudjuk kóstolni a helyi specialitások sorát.
Az árak magyarországi színvonalúak egy átlagos
főétkezés ára.
Utazás: menedtrendszerinti járattal Budapest - Kutaiszi - Budapest útvonalon.
Pénz: Grázia hivatalos pénzneme a Lári. Mivel Lárit
hazánkban nem, vagy csak nehezen lehet váltani,
így érdemes eurót magunkkal hozni. Az árak európai
színvonalúak.
Maximális utaslétszám: 17 fő.
Úti okmány: Az utazáson a hazaút dátumáig érvényes útlevéllel vagy kártyás személyi igazolvánnyal is
részt lehet venni.

9. nap: Kutaiszi-Budapest
Hazautazás Budapestre hajnali indulással. Érkezés a
reggeli órákban.

Időjárás: Grúzia klímája a hazánkéhoz hasonló
nyáron, jórészt napos, de a hegyvidéken a klíma változatos is lehet. A hegyekben a hőmérséklet nyáron
is +5°C fokig süllyedhet, míg a völgyekben nyáron
jellemző a + 25°C fok. Itt a nagyobb magasságban
hirtelen változó idő lehetséges, esetleg eső is, illetve
esténként számíthatunk ott hűvösre is. A hegyeken
kívül az időjárás nyáron egyenletesen napos, meleg
nyár, néha rövid záporral.

Az alapár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára, a
reggelis ellátást, a transzfereket, valamint a magyar
nyelvű túravezetést.

Térerő: A lakott településeken, és közelükben mindenhol van térerő. A magyar szolgáltatók telefonjai
működnek, de nem gond nélkül.

Az alapár nem tartalmazza: a repülőjegyet és illetékét, a biztosítást, az esetleges védőoltások, valamint
a belépők, nemzeti park engedélyek, helyi szolgáltatóknak a borravalók árát.

Elektromosság: Az elektromos hálózat feszültsége
megfelel az itthoninak, a konektorok EU szabvány
szerintiek, a kamerák és az egyéb elektromos berendezések akkumulátorait szállásainkon fel lehet tölteni.

Szállás: 4 éjszakát töltünk Tbilisziben, 3 éjszakát
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Kalandkirándulás
Madeirán
Az Atlanti-óceán virágoskertjeként is ismert fantasztikus
adottságokkal megáldott szigeten teszünk egy igazán
kalandos és látványos körutazást. A sziget számtalan
leírhatatlan meglepetést rejteget, igazi élményrengeteg
vár azokra, akik ezt az utazást választják. Az élményt
növeli, hogy ezen a kiscsoportos utazáson garantáltan
nem fogunk rohanni, így lesz időnk elmélyülni a döbbenetesen szép sziget látnivalóiban.
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Kaland
Szállás: Hotel
Besorolás: 3*
1. nap: Budapest-Funchal
Indulás a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről Lisszabon irányába, hogy egy átszállást követően a délutáni
órákban megérkezzünk az Atlanti-óceán virágoskertjeként is ismert Madeira szigetére. Az érkezést követően
rögtön elfoglaljuk a szállásunk, ahol 7 éjszakát töltünk.
2. nap: Funchal, Szent Lőrinc-félsziget, Funchal
Kényelmesen indítjuk a reggelt, ahogy a helyiek is
teszik. Reggeli után indulunk fölfedezni a sziget északkeleti részét. A Szent Lőrinc-félszigetre utazunk, ahol
egy könnyebb kirándulásra indulunk. Varázslatos, ám
picit kopár táj tárul elénk, melynek a hangulata mégis
magával ragadja az utazót. A leszakadt sziklafalak,
melyek meredeken nyúlnak az óceánba, döbbenetes
látványt nyújtanak. A kirándulásunk célpontja egy
mesés kilátópont, ahonnan az egész Atlanti-óceánra
rálátunk. Miután kigyönyörködtük magunkat, egy másik
útvonalon térünk vissza az autóbuszunkhoz, hogy
az esti órákat már ismét Funchal városában töltsük.
Túratáv: 8 kilométer, Szintemelkedés: fel 250 méter, le
250 méter.
3. nap: Funchal, kirándulás Madeira legmagasabb
csúcsára: Pico Ruivo (1862 méter)
A mai napunk a leginkább megterhelő a madeirai
kalandozásunk során. Korán reggel indulunk, hogy a
napfelkelte csodás fényeit még elcsípjük. Buszunkkal
egészen 1810 méterig kapaszkodunk föl a Pico Arierio
csúcsához, hogy innen induljunk egy döbbenetesen

szép panoráma ösvényen Madeira legmagasabb
csúcsa felé. A túra során alagutakon, hegyoldalba vájt,
szűk ösvényen vagy picit kitett hegygerincen túrázunk,
de természetesen végig biztonságban leszünk. A felejthetetlen látvány azonban egész biztosan garantálva
van. A Pico Ruivo 1862 méteres csúcsára a késő délelőtti órákban érkezünk, ahol elkészítjük a csúcsfotóinkat, majd leereszkedünk az Abrigo menedékházhoz.
Itt elfogyasztjuk az ebédünket és tartunk egy hosszabb
pihenőt. A buszunkhoz visszatérve még egy meglepetés programon veszünk részt, majd hazautazunk a
szállásunkra. Túratáv: 8 kilométer, Szintemelkedés: fel
800 méter, le 500 méter.
4. nap: Funchal, Rabacal, Levada das 25 Fontes,
Funchal
A mai napon észak-nyugati irányban indulunk, hogy
a sziget egyik leghíresebb levada túráját járjuk végig,
melynek a célja a 25 forrás. Szűk ösvényen haladunk
szinte végig egy igazán látványos szubtrópusi erdőben.
A vízesések és források birodalmából a Rabacal
turistaháznál "szakadunk" ki, hogy visszatérjünk a
szállásunkra.
5. nap: Funchal, Monte, Funchal
Igazán aktív napnak nézünk elébe, ugyanis ma Madeira
központját fogjuk felfedezni. Ellátogatunk a helyiek körében nagy népszerűségnek örvendő piacra. A halpiac
és a gyümölcspiac felfedezése után a város fölé épült
kisvárossal, Monte apró településével ismerkedünk.
Nagyszerű látkép tárul elénk a felvonóból, mellyel
megközelítjük a települést. Monte plébániatemplomában nyugszik az utolsó magyar király, IV. Károly.
Természetesen az ő nyughelyére is ellátogatunk. A nap
zárásaként a Palace Botanikus Kertet járjuk be, hogy
megismerkedjünk a szigetre jellemző növényvilággal.
6. nap: Funchal, Sao Vicente, Porto Moniz, Farol,
Funchal
A mai napunkon elindulunk, hogy a sziget nyugati
részét is felfedezzük. Sao Vicente hangulatos városában teszünk egy kisebb sétát, melyet sokan a sziget
leghangulatosabb településének tartanak. Innen Porto
Moniz településére utazunk, ahol a gyarmati házak
közt szintén kisebb időutazáson vehetünk részt. A
kávék és az ebéd elfogyasztása után a Farol fokhoz
indulunk, hogy innen tekintsük meg az óceánt, illetve a
közelben lévő világítótornyot. Az óceán partján tartunk
egy kis relaxációt, majd a délutáni órákban megkezd-
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jük hazautazásunkat a szállásunkra. Igazán látványos
és kalandos nap után megtartjuk a búcsúestünket
valamelyik hangulatos kis tavernában.
7. nap: Pihenőnap
A mai napunkon a pihenésé a főszerep. A haza utazás
előtt érdemes még bevásárolni, vagy az óceánparton
sétálgatni.
8. nap: Funchal-Budapest
Fájó szívvel összepakolunk a reggeli órákban és
búcsút veszünk a szigettől. Menetrendszerinti járattal
megkezdjük a hazautazásunk. Egy lisszaboni átszállást
követően érkezünk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.
Az alapár tartalmazza: a reggelit, az utazást Madeirán
belül busszal, a szállásokat szállodákban, a szervezést
és a magyar nyelvű túravezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a reggelin kívüli étkezések, a repülőjegyet és annak illetékét, a belépők és
nemzeti park engedélyek, illetve a biztosítás árát.

Pénz: Madeira Portugália része így a hivatalos fizetőeszköz az Euró. Költőpénznek 150-300 Eurót ajánlunk.
Létszám: A csoport minimális létszáma 8 fő, míg a
maximum 17 fő.
Nehézség: A programok többsége hétköznapi erőnléttel bárki által könnyen teljesíthető. A Pico Ruivo csúcstúra, valamint a Szent Lőrinc-félsziget túra jó kondíciót,
szédülésmentességet és kitartást igényel.
Időjárás: Madeira szigetén kellemes időre számíthatunk, napközben 15-25 fok között mozog a hőmérséklet, melyet a napon melegebbnek érezhetünk. A
túrákon a magasság növekedésével hűvösebb időre
számíthatunk. Az óceán közelsége miatt a reggeli és az
esti órákban előfordulhatnak záporok.
Vám: Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel léphetnek a
Portugáliához tartozó Madeira területére.
Biztosítás: Javasolt, ez irodánkban könnyűszerrel
megköthető.

Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal utazunk
Madeirára. Madeirán: légkondicionált autóbusszal
utazunk.
Szállás: 7 éjszakát töltünk Funchal városában található
szállodánkban. Kétágyas szobáink a helyi besorolásnak megfelelő 3* szintet képviselik. A szobák mérete
és tájolása eltérő lehet. Az egyedül jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel társítani.
Étkezés: Az alapár tartalmazza a reggelit. A napi
programok során is kiemelt figyelmet fordítunk az étkezésekre. A városban működő kisboltokban könnyen
bevásárolhatunk a napi kirándulásokra, így készíthetünk szendvicseket is. Egy átlagos turista menü: 9-12
euróba kerül a szigeten.
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Kalandkirándulás Madeirán
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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India a Holi fesztivál
idején
Utazásunk India legszebb látnivalóit érinti, talán a lehető legszebb időszakban. A Holi fesztivál csodálatos
élményét Rajasthan meseszép városában, Jaipurban
élhetjük át! Igazán különleges élményekkel gazdagodhatunk a körutazásunk során. A Taj Mahal csodás
látványa, a Szelek Palotájának szédületes homlokzata
vagy éppen az Amber Erődnél tett elefántolás sokáig
emlékezetes pillanatok maradnak.
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Kaland
Szállás: Hotel
Besorolás: 4*
1. nap: Budapest-Delhi
Várhatóan a délutáni órákban indulunk egy menetrendszerinti járattal Indiába, ahova egy átszállást
követően a reggeli órákban érkezünk.
2. nap: Delhi
A reggeli órákban érkezünk India fővárosába, Delhibe.
A délelőtt folyamán az Unesco Világörökségének
részét képező Qutub Minar épületegyüttest keressük
föl. Az indiai iszlám építészet egyik kiemelkedő
példája, nem mellékesen itt található a világ legmagasabb minaretje is. Innen az India Gate felé vesszük
az irányt, hogy betekintést nyerjünk a modern India
építészetébe. Végig sétálunk a Rajpath parkosított
területén a Központi Kormányhivatalok felé. Kora
délután már a szállásunkon leszünk, hogy elkezdjük a
jól megérdemelt pihenésünk.
3. nap: Delhi-Jaipur
Reggeli után belevetjük magunkat India színes forgatagába. Ó-Delhi felé vesszük az irányt, és a város jelképének is számító csodás Vörös Erőd felfedezésére
indulunk. A Yamuna folyó partján épített 17. századi
erőd márvány pavilonjai a színes díszítésekkel igazán
remek fotótémát szolgáltatnak. Innen gyalogosan megyünk India legnagyobb mecseteként számon tartott
Jama Masjid-hoz. A monumentális épület nagyságát
mutatja, hogy péntekenként akár 20000 ember is
imádkozhat a mecsetben. Délután indulunk Jaipur
városába, ahova az esti órákban érkezünk.

4. nap: Jaipur
A délelőtti órákban felfedezzük a város nevezetességeit. A Városi Palota csodás épületei, kapui közt
kezdjük a barangolásunkat, ahol többek közt a világ
legnagyobb ezüst kancsói is megtalálhatóak. Innen
átsétálunk a szomszédságában fekvő Jantar Mantar
obszervatóriumába. Érdekes műszerek sokasága
vár itt ránk. A nap további részét Jaipur leghíresebb
épületénél, a Szelek Palotájánál töltjük. Időutazásunk
végeztével visszatérünk a szállásunkra.
5. nap: Jaipur-Amber-Jaipur (a Holi fesztivál napja)
Kora délelőtt indulunk Amber pazar erődje felé.
Magába, az erődbe elefántháton kapaszkodunk fel,
hogy a robosztus falak mögött rácsodálkozzunk az
évszázadok óta érintetlenül álló pompás palotákra,
lakosztályokra. Gyönyörű panoráma nyílik innen
föntről az alattunk elterülő kisebb dombokra. Miután
befejeztük a látogatásunk, az erőddel szemben lévő
védfalra felkapaszkodunk és a bátrabbakkal egy rövid
panoráma sétát teszünk. A visszavezető úton egy
fotószünet erejéig megállunk a Jal Mahal "Úszó" palotánál. A nap további részét Jaipurban töltjük, szabad
program keretében, ahol a Holi fesztivál pillanatait
élhetjük át.
6. nap: Jaipur-Fatehpur Sikiri-Agra
A kora reggeli órákban indulunk kisbuszunkkal
Fatehpur Sikiri régi palotái és óriás mecsete felé.
Akbar mogul császár uralkodása alatt a birodalom
fővárosaként funkcionált a mesterséges dombra épített város. Az épületegyüttes a mai napig inspirációt
nyújt az indiai építészet számára. 1986-ban méltán
került föl az Unesco Világörökségi listájára. A palota
mellett található mecset India legnagyobb és egyben
legősibb iszlám vallási építményei közé tartozik,
hatalmas impozáns kapukkal lenyűgözve a látogatókat. Napunk hátralévő részében Uttar Pradesh
tartományban utazunk, hogy a késő délutáni órákban
érkezzünk Agrába.
7. nap: Agra
A délelőtti órákat utazásunk egyik csúcspontjával, a
Taj Mahal fényképezésével töltjük. A szerelem emlékműveként is emlegetett épület apró részleteitől kezdve, az őt körbe ölelő parkig csodás látványt nyújt. A
felejthetetlen délelőtti program után a délutáni órákat
az Agra Erőd megismerésével töltjük.
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Remek kilátás nyílik innen a Taj Mahalra, de az
erőd sem fog csalódást okozni a pompás márvány
pavilonjaival és a robosztus falaival. Vacsoránkat egy
hangulatos tetőteraszon fogyasztjuk el, ahonnan jól
látni a Taj Mahalt.
8. nap: Agra-Delhi
A korai reggelink elfogyasztása után indulunk Delhibe.
A délutáni órákban érkezünk a mogul építészet egyik
remekművéhez (Humayun sírja), ami állítólag ihletül
szolgált a Taj Mahal építéséhez. A pompás kerttel körülvett Humajun császár síremlékét 1562-ben kezdték
el építeni, melynek befejezéséhez 8 évre volt szükség.
Miután elkészítettük a fényképeinket, autóbuszunkkal
a szállásunkra indulunk pihenni, majd a késő esti
órákban a repülőtérre utazunk.
9. nap: Delhi-Budapest
A reggeli órákban indul a repülőgépünk, egy átszállást követően a kora esti órákban érkezünk Budapestre.
Az alapár tartalmazza: az utazást Észak-Indián belül
busszal, a szállásokat szállodákban és a reggeliket, a
szervezést és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a repülőjegyet és az
illetéket, a belépők, helyi vezetők, borravalók, az
esetleges védőoltások, a biztosítás és az indiai vízum
árát.
Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal
utazunk Delhibe. Indiában: bérelt légkondicionált
autóbusszal utazunk.
Szállás: 2 éjszakát töltünk Delhiben, 2 éjszakát Agrában, 3 éjszakát Jaipurban.
A körút során középkategóriás, helyi besorolásnak
megfelelő 4*-os szállodákban alszunk. Egyedül jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel
társítani. A szobák mérete és tájolása eltérő lehet.

Étkezés: Reggeliket tartalmazza az alapár. Az ebédet
és a vacsorákat az idegenvezető által gondosan
kiválasztott éttermekben fogjuk elfogyasztani. Az
ételek leginkább az indiai konyha fogásaiból kerülnek
ki, sok rizst, zöldséget és csirkét tartalmaznak, és
egészségügyi szempontból biztonságosak. Csapvíz
fogyasztása szigorúan tilos, csak palackozott vizet
lehet fogyasztani.
Pénz: India hivatalos pénzneme a rúpia (INR).
Célszerű eurót hozni magunkkal és azt beváltani. A
hitelkártyák elfogadása limitált és ATM automaták is
kevés helyen találhatóak. India olcsó ország, bár a
minőségi árukat meg kell fizetni.
Létszám: A csoport minimális létszáma 8 fő, míg a
maximális létszám 16 fő.
Nehézség: Könnyű és változatos világjárásnak felel
meg az utazásunk. Azonban India az ellentmondások
országa, így a gyönyörű helyek mellett a nyomorral is
találkozhatunk. Némi alkalmazkodó képességgel és
jókedvvel azonban életünk egyik legemlékezetesebb
utazása elé nézünk.
Higiénia: Csak palackozott víz fogyasztását javasoljuk, ami egyébként mindenütt kapható. Figyeljünk
oda minden alkalommal, hogy a vásárolt zöldséget,
gyümölcsöt alaposan megmossuk, valamint érdemes
éttermi étkezések előtt és után alkohollal fertőtleníteni
a gyomruk. Ha odafigyelünk, jó eséllyel elkerüljük az
emésztési jellegű kellemetlen szituációkat. Kötelezően előírt védőoltás indiai tartózkodás esetére nincs,
de javasoljuk a Hepatitis A és B védőoltást. Természetesen egy-két alapvető orvosságot érdemes hozni:
lázcsillapítót, fájdalomcsillapítót, hasfogót, hashajtót,
görcsoldót valamint fertőtlenítőszert és ragtapaszt.
Vízum: Magyar állampolgárok részére vízum és a
kiutazástól számítva legalább hat hónapig érvényes
útlevél szükséges.
Biztosítás: Javasolt, ez irodánkban könnyűszerrel
megköthető.
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India a Holi fesztivál idején
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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India Aranyháromszög és
Goa hosszabbítás
Utazásunk India legszebb látnivalóit érinti. A Taj Mahal
csodás látványa, a Szelek Palotájának szédületes homlokzata vagy éppen az Amber Erődnél tett elefántolás
sokáig emlékezetes pillanatok maradnak.
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Klasszikus körutazás
Szállás: Hotel
Besorolás: 4*
1. nap: Budapest-Delhi: Várhatóan a délutáni órákban
indulunk egy menetrendszerinti járattal Indiába, ahova
egy átszállást követően a hajnali órákban érkezünk.
2. nap: Delhi: A hajnali órákban érkezünk India fővárosába, Delhibe. A reptérről egyenesen a szállásunkra
indulunk. Némi alvás és pihenés után, a délelőtti órákban elfogyasztjuk a reggelinket, közben átbeszéljük az
elkövetkezendő napok programjait. A délután folyamán
az Unesco Világörökségének részét képező Humájun
császár síremlékét keressük föl. Az indiai iszlám építészet egyik kiemelkedő példája. Innen az India Gate felé
vesszük az irányt, hogy betekintést nyerjünk a modern
India építészetébe. Végigsétálunk a Rajpath parkosított
területén a Központi Kormányhivatalok felé. Az estét a
szállásunkon töltjük Delhiben.
3. nap: Delhi-Agra: Reggeli után belevetjük magunkat
India színes forgatagába. Ó-Delhi felé vesszük az irányt,
és a város jelképének is számító csodás Vörös Erőd felfedezésére indulunk. A Yamuna folyó partján épített 17.
századi erőd márvány pavilonjai a színes díszítésekkel
igazán remek fotótémát szolgáltatnak. Innen átmegyünk
India legnagyobb mecseteként számon tartott Jama
Masjid-hoz. A monumentális épület nagyságát mutatja,
hogy péntekenként akár 20000 ember is imádkozhat a
mecsetben. Délután indulunk Agra városába, hogy este
már a Taj Mahalra városában vacsorázzunk, mely felejthetetlen élménnyel fog bennünket megajándékozni.
4. nap: Agra: A délelőtti órákat utazásunk egyik
csúcspontjával, a Taj Mahal fényképezésével töltjük. A
szerelem emlékműveként is emlegetett épület apró részleteitől kezdve, az őt körbe ölelő parkig csodás látványt
nyújt. A felejthetetlen délelőtti program után a délutáni
órákat az Agra Erőd megismerésével töltjük. Remek

kilátás nyílik innen a Taj Mahalra, de az erőd sem fog
csalódást okozni a pompás márvány pavilonjaival és a
robosztus falaival. Vacsoránkat egy hangulatos tetőteraszon fogyasztjuk el, ahonnan jól látni a Taj Mahalt.
5. nap: Agra-Fatehpur Sikiri-Jaipur: A kora reggeli
órákban indulunk kisbuszunkkal Fatehpur Sikiri régi
palotái és óriás mecsete felé. Akbar mogul császár
uralkodása alatt a birodalom fővárosaként funkcionált a
mesterséges dombra épített város. Az épületegyüttes a
mai napig inspirációt nyújt az indiai építészet számára.
1986-ban méltán került föl az Unesco Világörökségi
listájára. A palota mellett található mecset India legnagyobb és egyben legősibb iszlám vallási építményei
közé tartozik, hatalmas impozáns kapukkal lenyűgözve
a látogatókat. Napunk hátralévő részében Rajasthan
tartományba utazunk, hogy a késő délutáni órákban
érkezzünk Jaipurba.
6. nap: Jaipur: A délelőtti órákban felfedezzük a város
nevezetességeit. A Városi Palota csodás épületei, kapui
közt kezdjük a barangolásunkat, ahol többek közt a világ legnagyobb ezüst kancsói is megtalálha-tóak. Innen
átsétálunk a szomszédságában fekvő Jantar Mantar
obszervatóriumába. Érdekes mű-szerek sokasága vár itt
ránk. A nap további részét Jaipur leghíresebb épületénél,
a Szelek Palotá-jánál töltjük. Időutazásunk végeztével
visszatérünk a szállásunkra.
7. nap: Jaipur-Amber-Delhi: Kora reggel indulunk
Amber pazar erődje felé. Magába az erődbe elefántháton kapaszkodunk fel, hogy a robosztus falak mögött
rácsodálkozzunk az évszázadok óta érintetlenül álló
pompás palotákra, lakosztályokra. Gyönyörű panoráma
nyílik innen föntről az alattunk elterülő kisebb dombokra.
Miután befejeztük a látogatásunk az erődben hosszabb
buszozásra indulunk és visszatérünk Delhibe, ahol
elfoglaljuk a szállásunk.
8. nap: Delhi-Goa: Egy délelőtti géppel repülünk Goára.
A tengerparti szállásunk elfoglalása után fürdőzünk az
Indiai-óceánban, majd egy esti, tengerparti halvacsorával fejezzük be a napot.
9. nap: Ó-Goa: Reggeli után a régi portugál gyarmat központját, Ó-Goa nevezetességeit járjuk be. A
világörökség részét képező portugál gyarmati építészet
emlékei a Bom Jesus Bazilika, az Assisi Szent Ferenc
templom és a püspöki székesegyház, mind sajátos hangulatot kölcsönöz a helynek. Ó-Goa után megtekintjük
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a tengerre néző Aguada-erődöt. Érkezés a kora délután
órákban, este naplemente nézés a közeli félsziget szikláiról, utána hangulatos vacsora a tengerparton.
10. nap: Goa, hajókirándulás az Indiai-óceánon:
A mai napon egy rövid hajókázásra indulunk az
Indiai-óceánon. Először delfinnézőbe megyünk, ha
szerencsénk van, láthatunk is egy párat, majd átmegyünk a csak vízen megközelíthető Pillangó-partra, itt
kikötünk, fürdőzünk egyet és kísérőink grilleken halat
sütnek nekünk, majd a Majom-sziget mellett elhajózva
visszaérünk a szállásunkra.
11. nap: Goa: A mai napunkon a pihenésé a főszerep.
Míg otthon tombol a hideg időjárás, addig kellemes
pihenhetünk a pálmafák alatt, miközben egy kellemes
koktélt iszogatunk.
12. nap: Goa, Delhi: A délelőtti órákban a pihenésé a
főszerep, csobbanunk egy utolsót az óceánba és a kora
délutáni órákban megkezdjük az utazásunk Delhibe.
A reptér mellett elfoglaljuk a szállásunk és pihenéssel
töltjük az est további részét.
13. nap: Delhi, Budapest: A hajnali órákban megkezdjük a hazautazásunk Budapestre, ahova várhatóan a
délutáni órákban érkezünk.
Az alapár tartalmazza: az utazást Észak-Indián belül
busszal, a szállásokat szállodákban és a reggeliket, a
szervezést és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a repülőjegyet és az illetéket, a belépők, helyi vezetők, borravalók, az esetleges
védőoltások, a biztosítás és az indiai vízum árát.
Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal utazunk
Delhibe. Indiában: bérelt légkondicionált autóbusszal
utazunk.
Szállás: 4 éjt töltünk Delhiben, 2 éjt Agrában, 2 éjt
Jaipurban, 4 éjt Goán. A körút során helyi besorolásnak
megfelelő 4*-os szállodákban alszunk, Goán pedig egy
resort jellegű tengerparti szálláson. Egyedül jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel társítani.
A szobák mérete és tájolása eltérő lehet.

Étkezés: Reggeliket tartalmazza az alapár. Az ebédet és
a vacsorákat az idegenvezető által gondosan kiválasztott
éttermekben fogjuk elfogyasztani. Az ételek leginkább az
indiai konyha fogásaiból kerülnek ki, sok rizst, zöldséget
és csirkét tartalmaznak, és egészségügyi szempontból
biztonságosak. Csapvíz fogyasztása szigorúan tilos,
csak palackozott vizet lehet fogyasztani.
Pénz: India hivatalos pénzneme a rúpia (INR). Célszerű
eurót hozni magunkkal és azt beváltani. A hitelkártyák
elfogadása limitált és ATM automaták is kevés helyen
találhatóak. India olcsó ország, bár a minőségi árukat
meg kell fizetni.
Létszám: A csoport minimális létszáma 10 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
Nehézség: Könnyű és változatos világjárásnak felel
meg az utazásunk. Azonban India az ellentmondások
országa, így a gyönyörű helyek mellett a nyomorral is
találkozhatunk. Némi alkalmazkodó képességgel és
jókedvvel azonban életünk egyik legemlékezetesebb
utazása elé nézünk.
Higiénia: Csak palackozott víz fogyasztását javasoljuk,
ami egyébként mindenütt kapható. Figyeljünk oda minden alkalommal, hogy a vásárolt zöldséget, gyümölcsöt
alaposan megmossuk, valamint érdemes éttermi étkezések előtt és után alkohollal fertőtleníteni a gyomruk. Ha
odafigyelünk, jó eséllyel elkerüljük az emésztési jellegű
kellemetlen szituációkat. Kötelezően előírt védőoltás indiai tartózkodás esetére nincs, de javasoljuk a Hepatitis
A és B védőoltást.
Természetesen egy-két alapvető orvosságot érdemes
hozni: lázcsillapítót, fájdalomcsillapítót, hasfogót, hashajtót, görcsoldót valamint fertőtlenítőszert és ragtapaszt.
Vízum: Magyar állampolgárok részére vízum és a kiutazástól számítva legalább hat hónapig érvényes útlevél
szükséges.
Biztosítás: Javasolt, ez irodánkban könnyűszerrel
megköthető.
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India Aranyháromszög és Goa
hosszabbítás
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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Kirándulás
Izlandon
Mesébe illő kalandozás vár ránk a program során.
Izland a döbbenetes gleccserek, gejzírek, vízesések,
tűzhányók és az eldugott halászfalvak szigete. Az
elkövetkezendő pár nap során Izland legszebb látnivalóit keressük fel.
Prémium kiscsoportos kalandutazás!

Szállás: 4 éjszakát töltünk Hafnarfjörðuron. A körút
során helyi besorolásnak megfelelő 3 *-os szállodákban alszunk. Az egyedül jelentkezőket igyekszünk
korra és nemre való tekintettel társítani.
Ellátás: reggeli.
Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal. Izlandon: bérelt busszal.
Létszám: a csoport minimális létszáma 10 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
1. nap: Budapest, Keflavík, Reykjanes-félsziget,
Kék Lagúna
A reggeli órákban indulunk menetrendszerinti repülőjárattal Izland mesebeli szigetére. A szigetre a délelőtti
órákban érkezünk, majd a szállás elfoglalása után a
Reykjanes-félsziget felfedezésére indulunk. A vulkáni
utóműködés számos hőforrást és kénforrást táplál
a félsziget déli részén a Kleifarvatn tó környékén,
melyeket saját szemünkkel is megnézünk. Innen egy
lenyűgöző világitótoronyhoz utazunk, ahol újra találkozunk az Atlanti-óceánnal. Az esti órákban a híres
Kék Lagúnához utazunk. A döbbenetes lávaföldek
között húzódó tó hőmérséklete 37-39 Celsius fokos,
így vize elképesztő látványosan gőzölög. Miután pár
órát pancsoltunk és felejthetetlen élményeket szereztünk a szállásunkra térünk vissza.
Nézd meg az első napról készült videónk: itt.
2. nap: Snaefellsness-félsziget, Snaefellsjokull,
Reykjavik
A mai napunkon északra kalandozunk a hegyvidéki Snaefellsness-félszigeten. Varázslatos táj fogad
bennünket, hangulatos kis halászfalvakkal színesítve
a lávamezők egyszínűségét. A Snaefellsness talán
legismertebb nevezetessége a Snæfellsjökull vulkán,
mely az 1446 méteres magasságával a félsziget legmagasabb pontját alkotja. A hegy misztikus látványa
a regényírókat is megihlette pl. Jules Verne: Utazás a

Föld középpontja felé című regényének a kiindulópontja is itt található. Meglátogatunk egy különleges
madárfészkelő helyet, az Arnastapi-t, majd utána fóka
nézőbe indulunk a part mentén. A délután további
részét Reykjavik városában töltjük.
3. nap: Kerið kráter, Gullfoss-vízesés, Þingvellir
Nemzeti Park
Egész napos kirándulást teszünk az izlandi Arany
Háromszögbe. Gyönyörű és egyben vad tájakkal
ismerkedünk. A Kerið vulkáni krátere talán az egyik
legszebb vulkáni tavacska az egész szigeten. Miután
megcsodáltuk, egy másik döbbenetes látvány vár
ránk a Gullfoss-vízesés. A világ egyik legszebb
vízesése előtt könnyen ámulatba eshetünk. A világ
első parlamentjét a közeli Þingvellir Nemzeti Parkban
tartották, így itt is elidőzünk. A nap folyamán lehetőségünk lesz gejzír mezőket is fényképezni, melyek
örök élményt jelentenek az utazóknak.
4. nap: Seljalandsfoss-vízesés, Skógafoss-vízesés, víki lávahomokos, tengerpart, Jökulsárlón
A kora reggeli órákban indulunk Izland déli részének
a felfedezésére. A csodás tengerparti úton vezet
az utunk. Kisebb fotós szünetekkel tarkítjuk a mai
utazásunk. A látványosságokat tekintve a mai napunk
is gazdag lesz. Az út során megnézzük a festői
Seljalandsfoss-vízesést, mely a 2010-es kitöréséről
elhíresült Eyjafjallajökull vulkán nyugati lábainál
fekszik. A nap további részében Izland legnagyobb
vízesését is megcsodáljuk. Skógafoss több mint 25
méter széles és 60 méter magas. Napsütéses idő
esetén akár szivárványokat is megcsodálhatunk a
vízesés előtt. Délután a viki lávahomokos tengerpartnál is megállunk, majd a Földünk egyik legkülönlegesebb helyét fedezzük fel - gyönyörű és döbbenetes
jéghegyeket láthatunk káprázatos színekben úszkálni
egy lagúnában. Az eddig csak filmen látott jelenetek
megelevenednek előttünk. A jéghegyek a tenger felé
úszkálnak, miközben fókák és különböző madarak
kerülgetik őket. Az egyik legcsodálatosabb túránk
után, mosolyogva térünk vissza a szállásunkra a késő
este térünk vissza.
5. nap: Keflavík, Budapest
Várhatóan a reggeli órákban indulunk a repülőtérre,
hogy megkezdjük a haza utazásunk. Budapestre a
délutáni órákban érkezünk.

http://www.budavartours.hu/ajanlat/izland/reykjavik/kalandkirandulas-izlandon.html

Nehézség: Könnyű és változatos világjárásnak felel
meg az utazásunk. Kisebb, pár órás kirándulások
lesznek a program során, ami mindenki számára
teljesíthetőek.

Higiénia: Egy-két alapvető orvosságot érdemes
magaddal hoznod: lázcsillapítót, fájdalomcsillapítót,
hasfogót, hashajtót, görcsoldót valamint fertőtlenítőszert és ragtapaszt.

Időjárás: Az időjárás változékony lehet, így a napsütés mellett felhőkre és záporokra is számíthatunk.
Ezért érdemes magunkkal megfelelő vízálló ruházatot
hozni (esőkabát, vízálló cipő, poncsó, sapka).

Pénz: Izland hivatalos fizetőeszköze az izlandi korona
(ISK). 1 izlandi korona = kb. 2 Ft. Magyarországon
nem juthatunk hozzá. Célszerű eurót magunkkal
vinni, és azt érkezéskor a repülőtéren beváltani. Izland
magas árfekvésű ország. Költőpénznek: körülbelül
250-350 eurót érdemes magunkkal hozni.

Szállás: 4 éjszakát töltünk Izlandon. A körút során
középkategóriás, helyi besorolásnak megfelelő 3*-os
szállodában alszunk. Egyedül jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel társítani.
A szobák mérete és tájolása eltérő lehet.
Étkezés: Reggeliket tartalmazza az alapár. Az utazás
során több alkalommal is lesz lehetőségünk élelmiszert vásárolni. A városokban több alkalommal is
vacsorázhatunk éttermekben, de az is előfordulhat,
hogy egy utunkba eső benzinkút önkiszolgáló éttermében ebédeljünk.

Vám: Magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel utazhatnak Izlandra.
Biztosítás: Javasolt, ezt irodánkban könnyűszerrel
megköthető.
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Kirándulás Izlandon
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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Kalandnyaralás Balin
és Malajziában
Kalandnyaralásunk Délkelet-Ázsia lenyűgöző vidékein
vezet. Malajzia és Indonézia számunkra egzotikus
világába nyerhetünk betekintést. Bali természeti látványosságait, a balinéz kultúrát garantáltan a szívünkbe
zárjuk az utazás végére. Természetesen Malajzia
különleges helyszínei is elvarázsolják az ide látogató
utazókat...
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Prémium kiscsoportos utazás
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Kaland
Szállás: Hotel és Resort
Besorolás: 3*
1. nap: Budapest
Várhatóan a délutáni órákban indulunk menetrendszerinti járattal Malajziába, ahova egy átszállást
követően érkezünk.
2. nap: Kuala Lumpur
A repülőtérről egyenesen a szállásunkra utazunk,
ahol az utazás fáradalmait igyekszünk kipihenni, majd
az esti órákban belevetjük magunkat Kuala Lumpur
nyüzsgő forgatagába. Az estét már a város felfedezésével töltjük, vacsoránkat pedig egy autentikus utcai
étkezdében fogyasztjuk el.
3. nap: Kuala Lumpur, Batu Barlangok, Kuala Lumpur
Reggelink elfogyasztása után buszba szállunk és a
városon kívül található Batu Barlangokhoz indulunk.
Ezek az óriási mészkőbarlangok a legnagyobb hindu
zarándokhelynek számítanak az országban, ahova
évente rengeteg zarándok érkezik. A legnagyobb
terembe 272 lépcső leküzdése után juthatunk be,
ahol az egyik legszebben díszített hindu templomot
találjuk. Szintén itt a barlangoknál csodálhatjuk meg
a világ egyik legnagyobb Murugan aranyszobrát
is. Miután kigyönyörködtük magunkat visszatérünk
Kuala Lumpurba és a délután további részét a város
megtekintésével töltjük.
4. nap: Kuala Lumpur, Bali - Tanah Lot templom, Ubud
Várhatóan a délelőtti órákban átrepülünk Bali
szigetére, hogy Indonézia egyik legkülönlegesebb
szegletével ismerkedjünk. Miután elintéztük a hivatalos teendőinket, szállásunk felé vesszük az irányt,

azonban előtte megnézzük a sziget egyik legszebb
helyén fekvő hindu templomegyüttest. Az indonéz
képeslapokról már ismerős Tanah Lot lenyűgöző
látványt nyújt, miközben a tenger vad hullámai csapdossák a sziklákat, melyekről büszkén tekint ránk a
hindu szentély. Miután átéltük a hely szellemét, Ubud
felé tartunk. A rizsföldekről és a természet közelségéről híres település fogja bázisunkat adni az elkövetkezendő napokban.
5. nap: Bali (Ubud, Majomerdő)
Mai napunkon már a pihenésé a főszerep, ám
kellemes kirándulással színesítjük a pihenőidőt is.
A környék híres látványossága a majomerdő, mely
számtalan különleges növényt és természetesen
majmokat rejteget. A kellemes séta után érdemes
betérni egy fantasztikus balinéz massage-ra, s a
délutáni órákban a medence és a táj szépségét
élvezni egy kellemes Bintang sör kiséretében. Korán
nyugovóra térünk, mivel a holnapi napunkat rendkívül
korán indítjük. Fakultatív programlehetőség: Rafting
az Ayung folyón.
6. nap: Bali (Batur vulkán, Gunung Kawi)
Kora hajnalban kelünk és indulunk buszunkkal a
Mount Batur túra kiindulópontjához. Gyalogosan
indulunk az ösvényünkön, mely fokozatosan vált át
az erdős szakaszból a kopár vulkanikus túraösvényre.
Tapasztalataink szerint 3-3,5 óra alatt érjük el az 1717
méter magas Batur vulkán csúcsát. Elképesztően
gyönyörű kilátásban és a ragyogó napfelkelte pillanataiban gyönyörködhetünk a csúcson, tiszta időben
még a 3726 méter magas Rinjani vulkánt is megpillanthatjuk. Némi pihenő után a vulkán krátere mellett
haladunk el és a másik oldalon ereszkedünk vissza
buszunkhoz. Innen a 11. században épült templom és
temetkezési helyszínhez utazunk, azaz Gunung Kawi
az Udayana dinasztia tiszteletére készült 10 sziklába
vájt szentélyét tekintjük meg. Túratáv: 9 kilóméter,
szint 700 méter fel/le.
7. nap: Bali (Pihenőnap)
Mai napunkon a pihenésé a főszerep. Természetesen
a kalandvágyóbbak a mai napunkon is részt vehetnek
fakultatív programokon, melyek után még lesz lehetőség a medence partján pihenni. Fakultatív lehetőség:
Bali legszebb tengerpartjait keressük föl (kb. költség
5-10 euró - robogó bérlés és üzemanyag).
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8. nap: Bali (Bratan-tó, Gitgit)
Mai napunkon megtekintjük a kalderában kialakult
Bratan tavat, így ma sem szakadunk el a vulkánoktól.
Bali egyik jelképe a Ulun Danu Bratan-templom is
itt található, így természetesen lencsevégre kapjuk
mi is. A Shivának szentelt templom körül mindig sok
hívő figyelhető meg, így a balinéz kultúrába is remek
bepillantást nyerhetünk. Innen Gitgitbe utazunk, mely
kürül számtalan vízesés található. Párat mi is felkeresünk, sőt pancsolunk is bennük, alattuk. Videó: itt.

Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal utazunk Malajziába. Malajziában és Balin: helyi repülőjáratokon, vízibuszokon, kisbuszokon és csónakokon
utazunk.

9. nap: Bali, Kuala Lumpur
Várhatóan a délutáni/esti órákban repülünk vissza
Malajziába, így a délelőtti órákban még lesz lehetőségünk pancsolni, vagy vásárolni. Este a már jól
megismert szállásunkat elfoglaljuk és a holnapi nap
újabb kalandok felé nézünk.

Étkezés: Reggeliket tartalmazza az alapár. Az ebédet
és a vacsorákat az idegenvezető által gondosan
kiválasztott éttermekben fogjuk elfogyasztani. Az
ételek leginkább a délkelet-ázsiai konyha fogásaiból
kerülnek ki, sok rizst, zöldséget és csirkét tartalmaznak, és egészségügyi szempontból biztonságosak.
Csapvíz fogyasztása nem ajánlott, palackozott vizet
lehet fogyasztani.

10. nap: Kuala Lumpur, Cameron Highlands, Kuala
Lumpur
A kora reggeli órákban indulunk a Cameron-felföld
irányába, hogy a messze földön híres teacserjéket és
ültetvényeket saját szemünkkel figyeljük meg. A terület 1500 méteres átlagmagasságával megfelelő klímát
biztosít a tea termesztéshez. Egy tea manufaktúrában
igyekszünk bepillantást nyerni a tea készítés örömeibe. Délután visszatérünk Kuala Lumpurba.
11. nap: Kuala Lumpur, Budapest
Fájó szívvel búcsút veszünk Malajziától és a hajnali
órákban induló géppel elkezdjük a haza utazásunk.
Egy átszállást követően várhatóan a délutáni órákban
érkezünk Budapestre.
Az alapár tartalmazza: az utazást Malajzián és
Balin belül busszal, vízibusszal és csónakokkal, a
szállásokat resort jellegű szállásokon és a reggeliket,
a szervezést és a magyar nyelvű túravezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a reggelin kívüli étkezéseket, a repülőjegyeket - illetve azok illetékét, a belépők
(nemzeti park engedélyek, helyi idegenvezetők) és
a kirándulások árát, az esetleges védőoltások, a
biztosítás árát.

Szállás: 3 éjszakát töltünk Kuala Lumpur, 5 éjszakát
Ubudban. A kalandkirándulás során hangulatos
szállodában és resort szálláson alszunk. Egyedül jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel
társítani. A szobák mérete és tájolása eltérő lehet.

Pénz: Célszerű eurót hozni magunkkal és azt
beváltani. A hitelkártyák elfogadása limitált és ATM
automaták is kevés helyen találhatóak.
Létszám: A csoport minimális létszáma 8 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
Nehézség: Könnyű és változatos világjárásnak felel
meg az utazásunk.
Vízum: Magyar állampolgárok számára jelenleg nem
szükséges vízum. A beutazásnak alapvető feltétele az
ország elhagyását követően még legalább 6 hónapig
érvényes magyar útlevél.
Biztosítás: Ajánlott, ezt irodánkban könnyen megkötheted. Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.
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Kalandnyaralás Balin
és Malajziában
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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Kalandutazás
Iránban
Az egykori Perzsa birodalom területén vezet ez a
kalandos utazásunk. Irán a hírekből mindenki által
ismert. A valóságban azonban a világ legszebb és
legváltozatosabb országai közé tartozik, melynek
lakói vendégszeretettel fogadják az ide érkező
turistákat. Csodálatos mecseteket, tereket, kerteket
és bazárokat keresünk föl az utunk során, melyek
elrepítenek bennünket Az ezeregyéjszaka meséinek
a világába.
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Prémium kiscsoportos utazás
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Kaland
Szállás: Hotel
Besorolás: 3*
1. nap: Budapest
Menetrendszerinti járattal utazunk, egy átszállást
követően érkezünk Irán fővárosába.
2. nap: Teherán
Várhatóan a hajnali órákban érkezünk az Imam
Khomeini Nemzetközi Repülőtérre, ahonnan rögtön
a szállásunkra utazunk, hogy kipihenjük a repülőút
fáradalmait. A kora délutáni órákban ellátogatunk az
Unesco Világörökségét képező Golestan Palotához,
ahol betekintést nyerhetünk, hogy milyen környezetben éltek a sahok. Ezt követően felfedezzük a teheráni bazárt, majd megnézzük a Shah mecsetet. Ezt
követően a híres Ékszermúzeumot is meglátogatjuk,
majd az esti órákban visszatérünk a szállásunkra.
3. nap: Teherán, Qom, Kashan, Jázd
A reggelink elfogyasztása után buszra szállunk és
elindulunk Jázd irányába. Út közben megtekintjük
Fatima sírját Qom városkájában. Ebéd után Irán
tradicionális házait fedezzük föl Kashanban, majd
a Fin kertet is megtekintjük. Jázdba a késő délutáni
órákban érkezünk.
4. nap: Jázd
A mai nap kalandos séta során fedezzük föl az
óváros kincseit. A Víz Múzeumban kezdünk, ahol
megismerhetjük az erre a területre jellemző csatornahálózat kiépítésének mikéntjét, majd innen
közelítjük meg a Péntek Mecsetet. Ezt követően az

ide-oda kanyargó szűk utcákon át jutunk a Tizenkét
imám sírjához, valamint Nagy Sándor börtönéhez.
Délután szabad program keretei közt sétálhatunk
az óváros rengetegében, amit követően este már
ismét közösen csodáljuk meg az Ámir Csákmaq tér
gyönyörűen kivilágított épületeit, s térünk be az Erő
Házába, ahol egy tipikus perzsa nemzeti sporttal
ismerkedhetünk meg.
5. nap: Jázd, Naqsh-e Rostam, Perszepolisz,
Shiráz
Bár ez a nap sok utazással fog telni, s ezért korábban is vágunk neki, a mára jutó látványosságok
kétségtelenül felejthetetlen élménnyel gazdagítanak
mindenkit. Első helyszínünk nem más lesz, mint
egy következő UNESCO világörökség, az ókori
palotaváros, Perszepolisz. Kialakítása Dareiosz alatt
kezdődött, azonban a későbbi óperzsa királyok is
folytatták itt a monumentális építkezést, amelynek
romjai ma is magukkal ragadva repítenek minket
távol a 21. századtól. Innen tovább utazunk és
megtekintjük a híres Naqsh-e Rostam sírjait. Este
érkezünk Shiráz városába.
6. nap: Siráz
Az egész napot Sírázban töltjük, hogy minél jobban
megismerjük e lenyűgöző várost. Napi programunk
Kárim Han Zánd citadellájánál kezdődik, ahonnan
gyalog megyünk át a kormányzó fürdőjéhez. Innen
ellátogatunk a Shah Cheragh mecsethez. Ezt
követően nézzük meg a Nászír ol-Molk Mecsetet,
a Narándzsesztan palotát és kertjét, illetve mellette
Zejnát ol-Molk házát, majd sétánkat egy híres perzsa
költő, Hafez sírjánál fejezzük be.
7. nap: Shiráz, Iszfahán
A reggelink elfogyasztása után, még ellátogatunk a
shirázi bazárba, így mindenki kedvére nézelődhet
szebbnél szebb ajándékok után kutatva. A kora
délutáni órákban indulunk Iszfahán városába,
autóbusszal. A kora esti órákban érkezünk meg a
szállásunkra. Este ellátogatunk az Imám térre, hogy
felvegyük a város egyedi ritmusát és magunkba
szívjuk a hamisíthatatlan keleties hangulatot.
8. nap: Iszfahán
A „Kelet Párizsának” is tekintett Iszfahánnak központjában megtekintjük a Negyvenoszlopos Palotát,
majd az UNESCO világörökség listájára felvett Imám
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téren emelt Ali Qapu, Imám Mecset és Sejk Lotfollah
Mecset után a bazár sűrűjében találjuk magunkat,
amelyen keresztül vágva elsétálunk egészen a
legnagyobb középkori muszlim imahelynek számító
Péntek Mecsetig. Ezt követően mindenki a saját
maga által választott úton-módon fedezheti fel a
várost, este pedig a Zajánde folyó partján, a híres
Harmincháromlyukú híd lábánál lévő teázóban
pihenjük ki a nap fáradalmait.

Az alapár tartalmazza: az utazást Iránon belül
busszal, a szállásokat hotelekben és a reggeliket, a
szervezést és a magyar nyelvű túravezetést.

9. Iszfahan, Teherán
A mai napunk egy részét még Iszfahán városában
töltjük, ahol a délelőtti órákban szabad program
keretében lesz lehetőségünk vásárolni, beszerezni a
felejthetetlen ajándéktárgyakat vagy csak csatangolni egy kellemeset a bazárban. Szállásunk még a
mai napunkon is rendelkezésünkre áll, így délután
le tudunk pihenni. A késő esti órákban utazunk a
repülőtérre, hogy megkezdjük a hazautazásunkat.

Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal
utazunk Teheránba. Iránban bérelt légkondicionált
autóbusszal utazunk.

10. nap: Imam Khomeini Nemzetközi Repülőtér,
Budapest
Menetrendszerinti járattal utazunk, majd egy átszállást követően várhatóan a reggeli órákban érkezünk
Budapestre.

Az alapár nem tartalmazza: a reggelin kívüli
étkezéseket, a repülőjegyet és illetékét, a belépők
(engedélyek, helyi idegenvezetők) árát, az iráni meghívólevél és vízum árát, az esetleges védőoltások, a
biztosítás árát.

Szállás: 1 éjszakát töltünk Teherán, 2 éjszakát Jázd,
2 éjszakát Shiráz, 3 éjszakát Iszfahán városában.
A körút során középkategóriás, helyi besorolásnak
megfelelő 3*-os szállodákban alszunk. Egyedül
jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel társítani. A szobák mérete és tájolása eltérő
lehet.
Maximális utaslétszám: 17 fő.
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Kalandutazás Iránban
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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Kirándulás Portugália legszebb
szigetein: Azori-szigetek, Madeira
Portugália távolabbi részeire utazunk, hogy felfedezzük
az Atlanti-óceán kincseit! Utazásunk főleg természet
közeli, így aki szeret kirándulni és a természetben
kalandozni itt a helye! Kiscsoportos utazásunk során
fantasztikus vulkanikus tavakat, lenyűgöző teaültetvényeket vagy éppen az óceán mellett elterülő hegyoldalakat látogatunk meg.
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Kaland
Szállás: Hotel
Besorolás: 3*
1. nap: Budapest, Ponta Delgada
Indulás a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről Portugália irányába, hogy egyátszállást követően megérkezzünk az Atlanti-óceán egyik legvarázslatosabb
szigetére.
2. nap: Barrosa-hegy, Lagoa do Fogo, Cha Gorreana teaültetvény
A mai nap megtapasztalhatjuk, hogy miért is hívják
Sao Miguel-t a "zöldszigetnek". A buja Barrosa-hegyen
testközelből láthatjuk az Azori-szigetekegyedi növényvilágát. A kirándulásunk fénypontja egy gyönyörű kilátópont, ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk a
Lagoa do Fogo-ra, mely az egyik legszebb vulkanikus
tó az egész szigetcsoporton. A tó partján pihenünk,
majd a délutáni órákban ellátogatunk a Európa
egyetlen klasszikus teaültetvényére a Cha Gorreana
teaültetvényre. Itt megnézhetjük a tea cserjéket, illetve
a feldolgozási folyamatokba is betekintést nyerünk.
Szállásunkra a késő délutániórákban térünk vissza.
3. nap: Furnas-tó, Terra Nostra botanikus kert
A reggeli elfogyasztása után elindulunk, hogy a sziget
legszebb természetilátnivalóit felfedezzük. A Furnas-i
krátertó maga a valóságos csoda. Azegzotikus környezet látványa és a zöld minden árnyalata garantáltan
el fog bennünket varázsolni. A nap további részében
a sziget növényvilágával ismerkedünk a Terra Nostra
botanikus kertben illetve az itteni termálvizesmedencékben pancsolunk. Ponta Delgadaba a délutáni
órákban térünk vissza.

4. nap: Ponta Delgada, Sete Cidades (Lagoa Azul)
A reggelink elfogyasztása után elindulunk a mai
gyönyörű kirándulásunkra. Sete Cidades hangulatos
kis falucskájába utazunk, mely a sziget nyugati felében
fekszik. Fantasztikus hegyek, zöldellő természet veszi
körbe a falucskát. Sétálunk a Lagoa Azul és a Lagoa
Verde partján, majd kisebb pihenőt tartunk. A szendvicseink elfogyasztása után tovább indulunk, hogy egy
fantasztikuskilátóból tekintsünk vissza erre a mesebéli
tájra. A nap további részét Ponta Delgada városában
töltjük.
5. nap: Ponta Delgada, Funchal (Madeira)
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés
Madeira fővárosába, Funchalba. *menetrend függvényében, tervezett program: Monte apró településével
ismerkedünk. Nagyszerű látkép tárul elénk erről a
hegyes, dombos vidékről. Monte plébániatemplomában nyugszik az utolsó magyar király, IV. Károly. Természetesen az ő nyughelyére is ellátogatunk. A nap
zárásaként a Palace Botanikus Kertet járjuk be, hogy
megismerkedjünk a szigetre jellemzőnövényvilággal.
6. nap: Funchal, Szent Lőrinc-félsziget, Funchal
Kényelmesen indítjuk a reggelt, ahogy a helyiek is
teszik. Reggeli után indulunk fölfedezni a sziget északkeleti részét. A Szent Lőrinc-félszigetre utazunk, ahol
egy könnyebb kirándulásra indulunk. Varázslatos, ám
picit kopártáj tárul elénk, melynek a hangulata mégis
magával ragadja az utazót. A leszakadt sziklafalak,
melyek meredeken nyúlnak az óceánba, döbbenetes
látványt nyújtanak. A kirándulásunk célpontja egy
mesés kilátópont, ahonnan az egészAtlanti-óceánra
rálátunk. Miután kigyönyörködtük magunkat, egy másik útvonalon térünk vissza az autóbuszunkhoz, hogy
az esti órákat már ismét Funchal városában töltsük.
Túratáv: 9 kilométer, Szintemelkedés: fel 250 méter, le
250 méter.
7. nap: Funchal, Sao Vicente, Porto Moniz, Farol,
Funchal
A mai napunkon elindulunk, hogy a sziget nyugati részét is felfedezzük. Sao Vicente hangulatos
városában teszünk egy kisebb sétát, melyet sokan a
szigetleghangulatosabb településének tartanak. Innen
Porto Moniz településére utazunk, ahol a gyarmati
házak közt szintén kisebb időutazáson vehetünk részt.
A kávék és az ebéd elfogyasztása után a Farol fokhoz
indulunk, hogy innen tekintsük meg az óceánt, illetve a
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közelben lévő világítótornyot. Az óceánpartján tartunk
egy kis relaxációt, majd a délutáni órákban megkezdjük hazautazásunkat a szállásunkra. Igazán látványos
és kalandos nap után megtartjuk a búcsúestünket
valamelyik hangulatos kis tavernában.
8. nap: Funchal, Budapest
Fájó szívvel összepakolunk a reggeli órákban és
búcsút veszünk a szigettől. Menetrendszerinti járattal
megkezdjük a hazautazásunk. Egy átszállást követően
érkezünk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.
Az alapár tartalmazza: a szállásokat 3*szállodákban
reggelivel, a szervezést és a magyar nyelvű túravezetést, azutazást az Azori-szigeteken és Madeirán belül
busszal.
Az alapár nem tartalmazza: a repülőjegyeket és
illetéküket, a reggelin kívüli étkezések, a belépők, programok és a helyi szolgáltatók díját, illetve a biztosítás
árát.

Pénz: Hivatalos fizetőeszköz az Euró. Költőpénznek
150-300 Eurót ajánlunk.
Létszám: A csoport minimális létszáma 8 fő, míg a
maximum 17 fő.
Időjárás: Madeira szigetén kellemesidőre számíthatunk, napközben 15-25 fok között mozog a hőmérséklet, melyet a napon melegebbnek érezhetünk. A
túrákon a magasság növekedésével hűvösebb időre
számíthatunk. Az óceán közelsége miatt a reggeli és
az esti órákban előfordulhatnak záporok.
Vám: Magyar állampolgárokérvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel léphetnek a
Portugáliához tartozó Madeira területére.
Biztosítás: Javasolt, ez irodánkban könnyűszerrel
megköthető.

Utazás: Budapestről nemzetközirepülőjárattal utazunk
Portugáliába. Azori-szigeteken és Madeirán: légkondicionált autóbusszal utazunk.
Szállás: 4 éjszakát töltünk Ponta Delgada, illetve 3
éjszakát Funchal városában található szállodánkban.
Kétágyasszobáink a helyi besorolásnak megfelelő 3*
szintet képviselik. A szobák mérete és tájolása eltérő
lehet. Az egyedül jelentkezőket igyekszünk korra és
nemre való tekintettel társítani.
Nehézség: Programunk főleg a természetet szerető,
kirándulásokat kedvelő Utasokat várja.
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Azori-szigetek és Madeira
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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Thaiföld
kalandnyaralás
Kalandnyaralásunkkal elrepülünk a télből a nyárba.
Délkelet-Ázsia egyik legszebb része vár bennünket.
A csodálatos Andamán tenger illetve Thaiföld Krabi
tartománya garantáltan elvarázsol bennünket. Bangkok mellett, Phi Phi szigete és a James Bond-sziklák
illetve az elefánttábor jelenti utazásunk csúcspontját.
Hangulatos szállásaink és a szokásostól eltérő kalandos program már csak Rád vár!
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Kaland
Szállás: Hotel
Besorolás: 3*
1. nap: Budapest, Bangkok
Várhatóan a délutáni órákban indulunk menetrendszerinti járattal Thaiföldre, ahova egy átszállást
követően érkezünk.
2. nap: Bangkok
A repülőtérről egyenesen a szállásunkra utazunk,
ahol az utazás fáradalmait igyekszünk kipihenni,
majd az esti órákban belevetjük magunkat Bangkok
nyüzsgő forgatagába. Az estét már a város felfedezésével töltjük, vacsoránkat pedig egy autentikus utcai
étkezdében fogyasztjuk el.
3. nap: Bangkok, Krabi, Railay Beach
A mai napunkon egy délelőtti géppel Dél-Thaiföldre
utazunk. A meseszép Krabi tartományban landolunk,
ahonnan rögtön az Andamán-tenger partján elterülő
Railay Beach-re utazunk. A hangulatos resort jellegű
szállásunk elfoglalása után a környék felfedezésére
indulunk.
4. nap: Railay Beach, Ko Phi Phi, Maya-öböl, Railay
Beach
A reggelink elfogyasztása után egész napos kirándulásra indulunk. Hajóinkkal hasítunk az Andamán-tengeren ahol az első hosszabb pihenőnket Bamboo
szigetén tartjuk. Természetesen hajós kapitányunk
mindenkinek kiosztja a sznorkel felszerelését, hogy
közelebbről is betekintést nyerhessünk a tenger
színes élővilágba. Utazásunk egyik fénypontja a Hat
Noppharat Thara Nemzeti Parkban fekvő Ko Phi Phi

szigetcsoport. Itt, ebben a varázslatos környezetben
fogyasztjuk el az ebédünk, majd sétálunk a parton.
Természetesen a nagy pancsolások sem maradhatnak el. Mielőtt tovább hajóznánk még megtekintjük a
Viking-barlangot. Miután elhagytuk a szigetet A part
című film helyszínéül szolgált csodálatos Maya-öböl
felfedezésére indulunk. Az esti órákban érkezünk
vissza a szállásunkra.
5. nap: Pihenőnap
Magunk mögött hagyva az otthoni zord időjárást a
mai nap csak a napsütésre és a tengerre koncentrálunk. A magunkkal hozott könyveket a homokos
parton a pálmafák alatt olvasgathatjuk, miközben a
kellemesen hüvős thai sörünket kortyolgatjuk. Akik
aktívabb programra vágynának azoknak sem kel
kétsége esniük, ugyanis meglátogathatjuk a szomszédos partszakaszt. Ide kalandos és meredek úton
juthatunk el, de a látvány megéri a küzdelmeket. Itt
lehetőség nyílik kipróbálni a tengerikajakokat is.
6. nap: Railay Beach, Ao Nang
Reggelink után fájó szívvel búcsút veszünk eddigi
szállásunktól és átköltözünk Ao Nang városkájába. A
szállásunk elfoglalása után azonnal megmártózunk
az Andamán tengerben. A nap további részében
pihenhetünk vagy fakultatív kiránduláson vehetünk részt, ahol többek között megtekinthetjük az
álomszép Poda-szigetet. Szállásunkra a esti órákban
érünk vissza.
7. nap: Phang Nga-öböl, James Bond-sziget
A reggeli elfogyasztása után kisbuszra szállunk, hogy
megkezdjük az utazásunk a Phang Nga-öböl felé. A
mangrove erdő áthajózása után feltűnik előttünk a
türkizkék tenger és a jellegzetes mészkősziklák. A látvány önmagáért beszél. Utazásunk egyik fénypontja
a híres James Bond-sziget, ahol Roger Moore forgatta
Az aranypisztolyos férfi című 007-es filmet. Természetesen a "kötelező" pancsolás itt sem maradhat el.
A nap végén még ellátogatunk egy helyi aprócska
halászfaluba, ahol betekintést nyerünk a halászok
mindennapi életébe.
8. nap: Elefánttábor
A délelőtti órákat pihenéssel töltjük, majd ellátogatunk egy elefánttáborba. Itt megismerkedhetünk
Thaiföld emblematikus állatával. Betekintést nyerhetünk a gondozóik életébe, majd elefánt háton teszünk
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egy kisebb "túrát", melynek a végén megetethetjük
banánnal ezeket a csodás állatokat. A nap zárásaként
egy hangulatos tengerpari étteremben vacsorázunk.
9. nap: Ao Nang, Bangkok
Menetrend függvényében utazunk vissza Bangkokba.
Igyekszünk az esti órákban menni, hogy még egy
nagy pancsolást csapjunk a tengerben.
10. nap: Bangkok
A mai nap a város fő nevezetességeit keressük föl.
Meglátogatjuk A Királyi Palotát illetve közelebbről
szemügyre vesszük a Fekvő Buddha templomát,
mely a város legnagyobb buddhista szentélye. A nap
folyamán még ellátogatunk Bangkok csatornáira is,
ahol csónakba szállunk, majd városnézésünket a Wat
Arun lenyűgöző templománál zárjuk. Délután még a
városban kalandozunk vagy a szállásunkon pihenhetünk, egészen estig rendelkezésre állnak a szobáink, hogy éjszaka megkezdjük a hazautazásunk.
*Fakultatív programlehetőség délutánra: Bangkok
legmagasabb tetőteraszára látogatunk.
11. nap: Bangkok, Budapest
Fájó szívvel búcsút veszünk Thaiföldtől és a hajnali
órákban induló géppel elkezdjük a haza utazásunk.
Egy átszállást követően várhatóan a délutáni órákban
érkezünk Budapestre.
Az alapár tartalmazza: az utazást Thaiföldön belül
busszal, vízibusszal és csónakokkal, a szállásokat resort jellegű szállásokon és a reggeliket, a szervezést
és a magyar nyelvű túravezetést.

Az alapár nem tartalmazza: a reggelin kívüli étkezéseket, a repülőjegyeket - illetve azok illetékét, a
belépők (nemzeti park engedélyek, helyi idegenvezetők) és a kirándulások árát, az esetleges védőoltások,
a biztosítás árát.
Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal utazunk Bangkokba. Thaiföldön: helyi repülőjáratokon,
vízibuszokon, kisbuszokon és csónakokon utazunk.
Szállás: 2 éjszakát töltünk Bangkokban, 3 éjszakát
Railay Beachen, 3 éjszakát Ao Nangban. A kalandkirándulás során hangulatos, vízpart közeli resort szállásokon alszunks. Egyedül jelentkezőket igyekszünk
korra és nemre való tekintettel társítani. A szobák
mérete és tájolása eltérő lehet.
Létszám: A csoport minimális létszáma 10 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
Nehézség: Könnyű és változatos világjárásnak felel
meg az utazásunk.
Vízum: 2011. augusztus 11-től a 30 napot nem meghaladó turista célú beutazások esetében a magyar
állampolgárok mentesülnek a vízumkötelezettség
alól. A beutazásnak alapvető feltétele az ország elhagyását követően még legalább 6 hónapig érvényes
magyar útlevél.
Biztosítás: Ajánlott, ezt irodánkban könnyen megkötheted.
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Thaiföldi kalandnyaralás
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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Kalandnyaralás a
Fülöp-szigeteken
Népszerű kalandutazásaink egyik legújabb gyöngyszeme a Fülöp-szigetek-i kalandnyaralás! Izgalmas,
kalandos programok várnak bennünket Délkelet-Ázsia
egyik legszebb országában. Jellegzetes, a tengerből
kiemelkedő mészkőhegyek között hajózunk, lagúnákban snorkelezünk, talán a Világ legszebb tengerpartjain pihenünk vagy éppen tengerikajakozunk...
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: menetrendszerinti járattal
Ellátás: reggeli
Típus: Kaland
1. nap: Budapest/Bécs*
A mai napunkon az utazásé a főszerep, a kora délutáni órákban induló nemzetközi repülőjárat repít el egy
átszálást követően a Fülöp-szigetek fővárosába.
2. nap: Manila
Várhatóan a délutáni órákban már Manila nyüzsgő
forgataga veszi körbe kiscsoportunkat. Gyors transzfer a szállodába, egy hangulatos vacsora következik,
majd nyugovóra térünk, hogy holnaptól frissen vágjunk bele a kalandnyaralásunk legszebb napjaiba.
3. nap: Manila, Coron City (Busuanga Island)
A délelőtti órákban még megnézzük Manila történelmi részét, mely még a 16. században alakult ki, a
spanyol hódítóknak köszönhetően. Majd átrepülünk
a Fülöp-szigetek egyik legszebb szigetére. Érkezést
követően elfoglaljuk a szállásunk, közvetlen utána
a pálmafákkal szegélyezett homokos tengerparton
napozunk és természetesen a jeges koktélok szürcsölgetése után/közben/mellett csobbanunk a kék
minden színében ragyogó tengerben. A naplemente
megtekintése után jöhet a jól megérdemelt street
food stílusban elkészített friss fogásból készített halas
vacsora...
4. nap: Busanga Island, Coron Island
Egészen elképesztő nap vár ismét bennünket.
A Fülöp-szigetek jellegzetes hajóival, melyeket
elképzelhető, hogy csak úszva tudunk megközelíteni
indulunk a környező szigetvilág „felfedezésére”. Coron szigetét a vad mészkőhegyek, mészkőtűsziklák
jellemzik, melyeket elképesztő módon ragadt meg
a zöld növényzet. A tenger színével keverve, mintha

egy másik bolygón lennénk, olyan érzésünk támad.
A víz alatt világról csak halkan jegyezzük meg, hogy
színes korallok és elképesztő mennyiségű színes
halacska jellemezi ezeket a vizeket, így természetesen a snorkel felszerelés sem maradhat a hajóban.
A szigeten kikötünk s pár rövid, de annál nehezebb
kaptatót leküzdünk, hogy egy fantasztikus kilátópontról tekintsünk le. A döbbenetesen szép napunk után
haza utazunk, ahol pár koktéllal és a naplementével
feltesszük a mai napunkra a koronát.
5. nap: Coron Town, Lusong Islands, Pass Island
Ismét hajóra szállunk, hogy bővítsük a Fülöp-szigeteki ismereteinket. Elhajózunk a II. világháborúban
elsüllyedt japán hadihajó roncsához, s ha már arra
járunk persze, hogy snorizunk is egyet! Innen Lusung
érintetlen koralljaihoz hajózunk, ahol szintén a vízbe
csobbanunk, Pass szigetén fogjuk ez ebédünket
elfogyasztani, s a pálmafák alatt hűsölni, lazulni picit,
természetesen a vízpart közvetlen közelében. Szállásunkra a délutáni órákban térünk vissza.
6. nap: Coron City (Busuanga Island), El Nindo
Fájó szívvel elbúcsuzunk Busuanga szigetétől és
áttesszük a székhelyünk Palawan szigetére. Izgalmas,
ám annál szebb utazásban lesz részünk. A két
sziget közt működő kompjárattal utazunk, s ezalatt
gyönyörködhetünk a tengert szépségeiben, illetve a
kis szigetekben, melyek az utunk mellett találhatóak.
Szállásunk El Nido kisvárosában lesz.
7. nap: El Nido (Palawan): Tour A - A hajókirándulás
A reggeli elfogyasztása után a sziget leghíresebb
túrájára indulunk, azaz vár bennünket a Tour A.
Jellegzetes hajónkkal a lagúnák bűvöletébe kerülünk.
A világtól elrejtett lagúnák várnak arra, hogy pancsoljunk bennünk, s közben a sziklafalak és a rajtuk
rejtélyes módon éldegélő növényekben csodálkozhatunk. S persze, hogy a nap folyamán a snorlkel
felszerelések is előkerülnek, hogy a színes halacskák
segítségével keressük meg Némót.
8. nap: El Nido, Las Cabanas Beach (Pihenőnap)
Talán El Nido egyik legszebb partszakaszára utazunk
a mai nap. A strand megközelítése is kalandos lesz,
hiszen kipróbáljuk a szigetekre jellemző oldalkocsis
triciklit. Álmaink megvalósulnak a mai napunkon,
hiszen fantasztikus színekben ragyogó tenger, finom
homok és az árnyékot adó pálmafák lenyűgöző
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látványt nyújtanak. Azt már csak a színes koktélokkal
tudjuk überelni...
9. nap: Puerto Princesa, Manila
A mai napunkon picit a pihenésé a főszerep. A kora
délutáni órákban térünk vissza Manilába, ahol a repülőtér mellett elfoglaljuk szállásunk, ahonnan a hajnali
órákban megkezdjük a haza utazásunk.
10. nap: Budapest/Bécs*
Várhatóan a kora délutáni órákban érkezünk Budapestre. *Bécsi indulás esetén irodánk ingyenesen
gondoskodik a Budapest-Bécs-Budapest transzferről.
Az alapár tartalmazza: az utazást a Fülöp-szigeteken
belül busszal, vízibusszal és csónakokkal, a szállásokat resort jellegű szállásokon és a reggeliket, a
szervezést és a magyar nyelvű túravezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a nemzetközi, illetve a
belső repülőjáratok árá, a reggelin kívüli étkezéseket,
a belépők és a kirándulások, nemzeti park engedélyek árát, az esetleges védőoltások, a biztosítás árát.
Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal
utazunk Manilába. Fülöp-szigeteken: helyi repülőjáratokon, vízibuszokon, kisbuszokon és csónakokon
utazunk. Az adott térségben uralkodó aktuális időjárási viszonyok következtében a hajós programjaink
változtatási jogát fenntartjuk!

Étkezés: Reggeliket tartalmazza az alapár. Az ebédet
és a vacsorákat az idegenvezető által gondosan
kiválasztott éttermekben fogjuk elfogyasztani. Az
ételek leginkább a délkelet-ázsiai konyha fogásaiból
kerülnek ki, sok rizst, zöldséget és csirkét, halat illetve
rákot tartalmaznak, és egészségügyi szempontból
biztonságosak. Csapvíz fogyasztása nem ajánlott,
palackozott vizet lehet fogyasztani.
Pénz: A hivatalos fizetőeszköz Fülöp – szigeteki peso
(PHP). Legcélszerűbb az euró (EUR) kivitele készpénz formájában. Készpénzt váltani mindenhol gond
nélkül lehet, utazási csekkel a nagyobb városokon
kívül viszont akadhatnak problémáink. A hitelkártyák
elfogadása limitált, és használatuk pénzbe kerülhet,
de vannak automaták, melyek használhatók készpénzfelvételére.
Létszám: A csoport minimális létszáma 10 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
Nehézség: Könnyű és változatos világjárásnak felel
meg az utazásunk.
Vízum: Magyar állampolgárok részére a Fülöp-szigetekre 21 napot nem meghaladó látogatás során nem
szükséges vízum, de a kiutazástól számítva legalább
hat hónapig legyen érvényes az útlevél.
Biztosítás: Ajánlott, ezt irodánkban könnyen megkötheted.

Szállás: 2 éjszakát töltünk Malilában, 3* megfelelő
szálláson, 3 éjszakát töltünk Palawan szigetén 3-4*
resort jellegű szálláson, 3 éjszakát töltünk Busanga
szigetén 3-4* resort jellegű szálláson. Egyedül jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel
társítani. A Fülöp-szigeteki viszonyoknak megfelelően
szállásainkon a szobák mérete, tájolása, felszereltsége egymástól eltérő lehet.
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Kalandnyaralás a
Fülöp-szigeteken
Árkategória: $$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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Kalandnyaralás
Kubában
Kubai kalandnyaralásunk nem a szokványos módon
mutatja be ezt a különleges Karib-tengeri országot. A
legszebb tengerpartok és természeti látványosságok
mellett nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a „napjaink
Kubája” érzést megtapasztaljuk. Különös gonddal választottuk ki szállásaink (casa particular), melyeknél
a legfontosabb szempontjaink között szerepelt, hogy
autentikus helyen töltsük az éjszakákat.
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Utazás: menetrendszerinti járattal.
Ellátás: reggeli.
Típus: Kaland.
Szállásleírás: 3 *-os szállodák, casa particular.
Kubai kalandnyaralásunk nem a szokványos módon
mutatja be ezt a különleges karib-tengeri országot. A
legszebb tengerpartok és természeti látványosságok
mellett nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a „napjaink
Kubája” érzést megtapasztaljuk. Különös gonddal választottuk ki szállásaink (casa particular), melyeknél
a legfontosabb szempontjaink között szerepelt, hogy
autentikus helyen töltsük az éjszakákat.
1. nap: Budapest, Havanna
A reggeli órákban indul a Liszt Ferenc nemzetközi
repülőtérről menetrend szerinti járatunk Havanna
irányába. Egy átszállás után várhatóan az esti órákban érkezünk Kubába. Este már Havanna utcáival
ismerkedünk. Az estét egy hangulatos kubai bárban
töltjük, ahol megtartjuk ismerkedési estünket.
2. nap: Havanna, Vinales-völgy, Indián-barlang,
Maria la Gorda
Korán reggel indulunk a festői szépségű Vinales-völgybe, melyet az UNESCO 1999-ben a
világörökség részévé nyilvánított. A dohányültetvényeiről is híres völgyben betekintést nyerünk a kubai
dohánytermesztésbe. A hangulatos dohányültetvényen már várnak bennünket, ahol a cserjék mellett
betekintünk a dohányszárítóba, illetve megnézzük,
hogy sodorják kézzel a szivarokat. A völgy legszebb
és talán leglátványosabb barlangját is meglátogatjuk.
Mesés cseppkövek lógnak a fejünk fölött, míg szemünkkel különböző formák játszanak. Kis gyaloglás
után, csónakba szállunk és úgy ismerkedünk a
barlang világával. Innen a Karib-tenger felé vesszük

az irányt. Kuba egyik legszebb vidékén töltjük a
következő két éjszakánkat.
3. nap: Maria la Gorda
A mai napunk a fehér homokú tengerpartok és a meseszép korallszirtek bűvöletében zajlik. A Karib-tenger legszebb strandja várnak bennünket. Turista
áradatra nem kell számítanunk, mivel a nagyvárosok
igen messze fekszenek a Guanahacabibes-félszigeten elhelyezkedő strandjainktól. Fakultatív lehetőséget búvárkodásra (búvárvizsga szükséges) vagy
sznorkelezésre természetesen tudunk biztosítani a
mai pihenőnapunkon.
4. nap: Havanna
A reggelink elfogyasztása után Havannába utazunk,
hogy a városban kalandozzunk. A koloniális stílusú
házak között sétálunk, ahol igyekszünk magunkba
szívni a város különleges hangulatát. Megtekintjük a
Plaza de Armas teret, mely az Óváros központjának
is tekinthető. Innen a Kormányzói Palota (napjainkban
Városi Múzeum) irányába sétálunk. Az ország talán
legszebb barokk épületének megcsodálása után picit
lazulunk és betérünk a híres El Floridita bárba. Miután
felfrissültünk a Capitolium felé vesszük az irányt.
Szállásunkra a késő esti órákban térünk vissza.
5. nap: Havanna, Cienfuegos, Trinidad
Korán reggel útnak indulunk, hogy Kuba egyik leghangulatosabb városában sétáljunk. Kedves gyarmati
házaival, szűk utcácskáival és vidéki hangulatával
varázsolja el az utazót Cienfuegos. Meglátogatjuk a
város katedrálisát, majd a nap további részében szabad program következik. Késő délután érkezünk meg
Trinidad településére, ahol elfoglaljuk a szállásunk.
6. nap: Trinidad, Playa Ancón
Mai napunkon az ország középső régiójának egyik
legszebb városával ismerkedünk. Koloniális épületek
között sétálunk, majd Brunet Palota tetejéről csodáljuk meg a környékre nyíló panorámát. Délután, illetve
este a helyi bárok megtelnek élettel, ahol a szivarok
illata a rum íze és az autentikus rögtönzött dzsesszkoncertek, illetve a salsa táncosok varázsolják el az
idelátogatókat. Szállásunkra csak a késő esti órákban
térünk vissza.
7. nap: Trinidad, Valle de los Ingenios, Trinidad
Mai napunkon egy újabb UNESCO világörökségi
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helyszínt keresünk fel. Egykor a cukorgyártás központjaként ismert „cukormalmok völgyébe” kirándulunk egész nap. A völgyben számtalan régi épülettel,
illetve dús ültetvénnyel találkozhatunk. Rövid, ám
annál szebb kirándulást teszünk a völgyben, ahol egy
kisebb vízesés lesz a célunk. Szállásunkra a késő
délutáni órákban térünk vissza.
8. nap: Trinidad, Santa Clara, Varadero
A reggeli órákban indulunk el a kubai paradicsom
felé, ahová a délutáni órákban érkezünk. Menet
közben megállunk a Che Guevara kultusz központjaként is tekinthető Santa Clara városkájában. Az itt
tett rövidke séta után pár óra buszozást követően már
Varadero fehér homokos strandjain pihenhetünk.
9-10. nap: Varadero
A mai napunkon Kuba leghíresebb nyaralóövezetében pihenünk. A félszigeten bőven akadnak lehetőségek, hogy eldugott partot találjunk magunknak és
gyermekkori álmainkat a „privát strandról” megvalósítsuk. Fehér homokos strandok, pálmafák, koktélok
és a lenyűgöző tenger igazán kellemessé varázsolják
utazásunk végét.
11. nap: Varadero, Havanna
A délelőtti órákat még a tengerparton töltjük,
kiélvezzük a nyárias időjárás minden előnyét. Majd
várhatóan a kora délutáni órákban indulunk Havanna
nemzetközi repülőterére és elkezdjük hazautazásunk.
Budapestre várhatóan másnap érkezünk.
12. nap: Budapest
Egy európai átszállást követően várhatóan a kora
délutáni órákban érkezünk Budapestre.
Az alapár tartalmazza: a transzfereket, az utazást
busszal, a szállásokat a feltüntetett kategóriákban, a
reggeliket, a szervezést és a magyar nyelvű túravezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, valamint a lehetséges repülőtéri kilépési
illetékeket, turistakártyát, a reggelin kívüli étkezéseket,
a belépőket a helyi vezetők díját a nemzeti park engedélyeket, illetve a biztosítás árát.

Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal
utazunk Havannába. Kubában: bérelt busszal, helyi
buszokkal, taxikkal utazunk.
Létszám: A csoport minimális létszáma 8 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
Szállás: Havanna és Trinidad városában magánszállásokon alszunk, Maria la Gorda településén villa jellegű szállás vár bennünket, míg Varadero városában
***hotelben pihenhetünk. Kuba túránkon speciális,
casa particular-típusú szállásokon, családok által
kiadott, barátságos, alapvetően jó minőségű szobákban töltjük az éjszakákat. A casa particularok egyedülálló hangulata, a háziasszonyok által elkészített
reggelik garantálják az egyedi élményeket, a kubai
kultúra közvetlen megismerését. Ugyanakkor arra is
kell számítani, hogy a szabványjellegű szállodai szobák helyett az egyes házakban eltérő méretű, jellegű
szobákban fogjuk tudni elszállásolni a csoport tagjait.
Pénzügy: Kubában a fizetőeszköz a Peso. Bankkártya használatára van lehetőség, mind automatákban,
mind fizetőeszközként. Kubában az USD nem javasolt, mert váltásánál a 10%-os "büntetést" fizetnünk,
ezért helyette inkább Euro kivitelét ajánljuk.
Elektromos áram: Kubában az európaitól eltérő
elektromos csatlakozó van használatban. Célszerű
már itthonról magunkkal vinni megfelelő átalakítót.
Kubában kétféle elektromos szabvány van érvényben; elterjedtebb az amerikai típusú 110V. Néhány
szállodában érhető csak el a 220V-os feszültség. A
110V a 220V-tal működő akkumulátor-töltők számára
nem okoz gondot, a töltés valamivel lassabb lesz.
Vám: Kubába történő belépéshez vízumnak megfelelő turistakártya kiváltására van szükség, még
Magyarországon! Ehhez az alábbiak szükségesek:
a repülőjegy foglalás, 1 darab űrlap. Az utazáshoz
érvényes útlevél szükséges.
Biztosítás: Javasolt, ez irodánkban könnyűszerrel
megköthető.
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Kalandnyaralás Kubában
Árkategória: $$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Kalandutazás Thaiföld
és Kambodzsa vidékein
Népszerű kalandutazásaink egyik legújabb gyöngyszeme a Fülöp-szigetek-i kalandnyaralás! Izgalmas,
kalandos programok várnak bennünket Délkelet-Ázsia
egyik legszebb országában. Jellegzetes, a tengerből
kiemelkedő mészkőhegyek között hajózunk, lagúnákban snorkelezünk, talán a Világ legszebb tengerpartjain
pihenünk vagy éppen tengerikajakozunk...
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: menetrendszerinti járattal
Ellátás: reggeli
Típus: Kaland
1. nap: Budapest
Várhatóan a délutáni órákban indulunk menetrendszerinti járattal Thaiföldre, ahova egy átszállást követően
érkezünk.
2. nap: Bangkok
A repülőtérről egyenesen a szállásunkra utazunk, ahol
az utazás fáradalmait igyekszünk kipihenni, majd az esti
órákban belevetjük magunkat Bangkok nyüzsgő forgatagába. Megkóstoljuk a város híres street food ételeit,
majd belépünk a kontrasztok világába, azaz összehasonlítjuk a régit az újjal.
3. nap: Maeklong Railway, Market, Damnoen Saduak,
Bangkok
Korán indítjuk a mai napunkat, mert a híres Vasúti Piacot
nézzük meg a reggeli órákban. Fantasztikus és egyben
döbbenetes látvány tárul elénk, melynek a csúcspontja
a menetrendszerinti vonat érkezése, mikor az árusok rohamtempóban csomagolják össze a sínekről a portékáikat. Innen Thaiföld leghíresebb úszó piacához utazunk,
ahol csónakokba szállunk és megkezdjük kalandozásunk a csatornákon, miközben árusok rohamoznak bennünket. Szavakkal nehezen leírható az úszópiac világa,
egyszerűen át kell élni. Bangkokba a délutáni órákban
térünk vissza, így nagyszerű lazítási lehetőség lehet egy
kellemes thai massage a Silom Road környékén.
4. nap: Bangkok, Siem Reap, Tonle Sap-tó és a híres
úszófalu (Kambodzsa)
A reggeli elfogyasztása után utazunk a repülőtérre, hogy
egy “belső” repülőjárattal Kambodzsába repüljünk. A
szállásunk elfoglalása és némi pihenő után a Tonle Sap
tóhoz utazunk, hogy hajókba szálljunk és egy igazán

izgalmas világot fedezzünk föl. A tó Kambodzsa és
Dél-Kelet Ázsia legnagyobb tava, melyet a Tonle Sap folyó köt össze a Mekong folyóval. Számtalan helyi család
éli mindennapjait a tóra épített cölöp/bádogházakban.
Főleg halászatból élnek, de saját boltjuk, sőt iskolájuk is
van. A késő délutáni órákban térünk vissza szállásunkra,
majd belevetjük magunk a híres Pub Street forgatagába.
5-6. nap: Angkor
A reggelink elfogyasztása után a világ egyik legnagyobb
csodáját fedezzük fel. Kellemes két napot töltünk a
romváros területén, ahol tuk-tuk taxikkal közlekedünk,
így sokkal szabadabban járhatjuk be. A romvárosnak különleges kisugárzása van, így nem célunk rohanva megtekinteni, sőt kifejezetten figyelünk arra, hogy átélhessük
ezeket a remek pillanatokat, amit itt töltünk. Teljesség
igénye nélkül meglátogatjuk: Angkor Thom, Angkor Wat,
Bayon, East Mebon, Ta Keo, Ta Som templomait.
7. nap: Angkor, Ko Chang
A reggeli elfogyasztása után busszal indulunk Thaiföldre.
Egy nagyon kalandos határátkelés vár bennünket,
melyet csak gyalogosan tudunk abszolválni. Miután átestünk ezen az emlékezetes procedúrán tovább utazunk
a Thai-öböl felé. Egy könnyed kompozás után Thaiföld
második legnagyobb és egyik legzöldebb szigete vár
bennünket. Itt található Délkelet-Ázsia legnagyobb
tengeri nemzeti parkja, ahol a víz színe is a kék ezer
árnyalatában ragyog. Elfoglaljuk szállásunk, majd irány a
tenger, hogy kipihenjük az ide vezető út fáradalmait.
8. nap: Ko Chang (Pihenőnap)
Magunk mögött hagyva az otthoni zord időjárást a mai
nap csak a napsütésre és a tengerre koncentrálunk. A
magunkkal hozott könyveket a homokos parton a pálmafák alatt olvasgathatjuk, miközben a kellemesen hüvős
thai sörünket kortyolgatjuk. Akik aktívabb programra
vágynának azoknak sem kell kétsége esniük, hiszen
lehetőség van a tengerikajakokat kipróbálni.
9. nap: Ko Chang (hajókirándulás), Ko Wai
A reggeli elfogyasztása után hajókirándulásra indulunk,
ahol megismerkedünk a Thai-öböl lenyűgöző szépségével. Menet közben több helyen megállunk, majd hogy
a vízbe ugorjunk és sznorkellezünk. Természetesen
a program sorrendje az éppen aktuális apály-dagály
változás függvényében módosulhat. Ko Wai szigetére áthajózunk, ahol gyönyörű szép fehér homokos strandok
várnak bennünket. A mai napban sem kell csalódjunk,
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hiszen a homokos strandok, a pálmafák és a Thai-öböl
gazdag élővilága garantáltan lenyűgöz bennünket.
10. nap: Ko Chang
Mai napunkon is a pihenésé a főszerep. Azonban akik
aktívabb programra vágynak túravezetőnkkel tarthatnak egy fakultatív közös motorozásra: a szigeten
teszünk egy nagyobb kört, menet közben megállunk
egy elefánt tábornál, ahol lehetőségünk lesz egy
kisebb dzsungel- túrára az elefántokkal. A nap zárásaként meglátogatjuk a Bangbao-öbölben található
tradicionális thai halász- falut.
11. nap: Ko Chang, Bangkok
A délelőtti órákban még pihenünk, napozunk és
élvezzük a sziget adta lehetőségeket. Sajnos azonban
a délutáni órákban elhagyjuk a szigetet és bérelt
autóbuszunkkal vissza utazunk Bangkokba.
12. nap: Bangkok, Wat Tham Sua, Kwai folyó és a
legendás híd
A reggeli órákban indulunk a Wat Tham Sua, vagyis
a tigris barlang templomhoz. A barlang lenyűgöző
helyen fekszik, ahova drótkötél pályán jutunk fel. A
csodás panoráma mellett, kis szerencsével még
áldásban is részesülhetünk. Innen a Kwai folyóhoz
utazunk, hogy magunk is végigsétáljunk a legendás
hídon. Bangkokba a késő délutáni órákban térünk
vissza, ahol még rendelkezésre állnak a szobáink!
Késő este utazunk a repülőtérre, hogy megkezdjük a
hazautazásunk.
13. nap: Bangkok, Budapest
A hajnali órákban induló géppel elkezdjük a haza utazásunk. Egy átszállást követően várhatóan a délutáni
órákban érkezünk Budapestre.
Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal
utazunk Bangkokba. Thaiföldön és Kambodzsában:
helyi repülőjáratokon, vízibuszokon, kisbuszokon és
csónakokon utazunk.

és a vacsorákat az idegenvezető által gondosan kiválasztott éttermekben fogjuk elfogyasztani. Az ételek
leginkább az ázsiai konyha fogásaiból kerülnek ki, sok
rizst, zöldséget és csirkét tartalmaznak, és egészségügyi szempontból biztonságosak. Csapvíz fogyasztása nem ajánlott, palackozott vizet lehet fogyasztani.
Pénz: Thaiföld hivatalos pénzneme a thai baht. Célszerű eurót és dollárt hozni magunkkal és azt beváltani. A hitelkártyák elfogadása limitált és ATM automaták
is kevés helyen találhatóak. Thaiföld olcsó ország, bár
a minőségi árukat meg kell fizetni. Kambodzsában
szinte mindenhol fizethetünk dollárral. Legcélszerűbb
az amerikai dollár (USD) magunkkal hozatala főleg
apróbb címletekben. A hitelkártyák elfogadása limitált,
és használatuk pénzbe kerülhet, de az automaták
használhatók készpénzfelvételére.
Létszám: A csoport minimális létszáma 8 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
Nehézség: Könnyű és változatos világjárásnak felel
meg az utazásunk. Délkelet Ázsiában utazni hihetetlen élményeket jelent! Európai kalandozásainkkal
ellentétben szem előtt kell tartanunk, hogy ez Ázsia.
Vízum: Thaiföld: 2011. augusztus 11-től a 30 napot
nem meghaladó turista célú beutazások esetében
a magyar állampolgárok mentesülnek a vízumkötelezettség alól. A beutazásnak alapvető feltétele az
ország elhagyását követően még legalább 6 hónapig
érvényes magyar útlevél. Kambodzsa: Magyar
állampolgárok részére Kambodzsába szükséges
vízum, és a kiutazástól számítva legalább hat hónapig
érvényes útlevél. A kambodzsai vízumot utunk során a
határátkelőhelyen tudjuk kiváltani. Két igazolványkép
szükséges az utazáshoz.
Biztosítás: Ajánlott, ezt irodánkban könnyen megkötheted.

Szállás: 2-2 éjszakát töltünk Bangkokban, 3 éjszakát
Siem Reap, 4 éjszakát Ko Chang szigetén.
Étkezés: Reggeliket tartalmazza az alapár. Az ebédet
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Kalandutazás Thaiföld
és Kambodzsa vidékein
Árkategória: $$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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Kirándulás
Skóciában
Skócia, a legendák földje, mely az összetett történelmével és a buja tájaival a kalandvágyó természetünknek
kihívást jelent. Ez a hely mindenki számára tartogat valamit, bár Skócia egy kis ország, azonban nagy hatással
van azokra, akik keresztül mennek rajta...
Prémium kiscsoportos utazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: félpanzió és reggeli
Típus: Klasszikus körutazás
Szállás: Hotel
Besorolás: 3*
1. nap: Budapest, Glasgow
Elutazás Glasgowba a reggeli órákban. Érkezés után
városnézés, majd a szobák elfoglalása. Délután szabad
program. Szállás Glasgowban vagy környékén.
2. nap: Ayrshire, Ayr, Glasgow (kb. 120 km)
Reggeli után látogatás az Ayrshire Culzean kastélyhoz. A
Culzean-kastély Skócia Ayrshire-i tengerpartján található. Korábban skót főnemesek lakták. A sziklatetőre épült
kastély a Culzean Castle Country Parkban található és
nyitott a nagyközönség számára. A Culzean kastélyt a
híresztelések szerint legalább hét szellem lakja, köztük
egy dudás és egy szolgálólány. Innen Ayr városába
utazunk, ahol Robert Burns, híres angol költő született,
és megtekintjük szülőházát, és a hozzá tartozó múzeumot és egyéb emlékhelyeket. Visszautazás Glasgowba.
Szállás.
3. nap: Loch Lomond, Glencoe, Glenfinnan, Fort
William (kb. 300 km)
Reggeli után elutazás a Skót Felföldre. A Loch Lomond
tóhoz érkezvén gyönyörködhetünk a látványban és
teszünk egy sétát a tóparton. Innen tovább utazunk
Glencoe felé, mely sokak szerint Skócia és talán a világ
egyik legszebb vidéke. A Skót-felföld dél-nyugati részén
fekvő 16 km hosszú völgy szinte függőleges 1000 m körüli sziklafalak között vezet. Bármerre fordulunk patakok,
vízfolyások keresztezik az utat, a hegyek csúcsa szinte
mindig felhőbe burkolódzik. Közkedvelt kirándulóhely,
lenyűgöző szépségű tája számtalan világhírű film
hátteréül szolgált. Glencoe Skócia történelmének egyik
legszomorúbb fejezetében is helyet kapott. 1692. február 13-án a skót McDonald-klán tagjait itt mészároltak le
saját otthonaikban, mert nem fogadtak hűséget az angol

királynak, III. Vilmosnak. Következő állomásunk szintén
elvarázsolja az ide érkezőket, főként a Harry Potter
rajongókat. A filmben is látható Glenfinnan viaduktja 32
méter magas, 1897 és 1898 között épült a West Highland vonalon, és 380 méter hosszan nyúlik el a völgyben
21 óriási boltíven támaszkodva. Szállásunk Fort William
környékén lesz, ahol egy kis városnézésben is részünk
lehet. Szállás. Vacsora.
4. nap: Skye-sziget, Belső Hebridák, Fort William (kb.
400 km)
Reggeli után ellátogatunk a Skye-szigetre. A sziget
a Hebridák egyik tagja, melyet "kis-Skóciának" is
neveznek. A mindössze 8000 lakosú sziget partvonala
1600 km hosszú. Egyik települése sincs 8 kilométernél
messzebb a tengertől. Központja és egyetlen nagyobb
városa a 2500 lakosú Portree. A sziget partvonala
rendkívül tagolt és ezáltal igen változatos. Skye-szigetén
magas hegycsúcsok tornyosulnak, mocsárvidékek,
vadregényes völgyek terülnek el, és mélybe szakadó
tengerparti sziklákban gyönyörködhetünk. A sziget közepén helyezkedik el a Cuillins-hegység, melynek északi
pereme előtt látható Skye egyik leglenyűgözőbb látnivalója, az Old Man of Storr sziklaalakzat. Igény szerint egy
45 perces sétával elérhető, ahonnan gyönyörű látvány
tárul a túrázó elé. A túra időtartama kb. 50-60 perc.
Másik lehetőség egy kevésbé ismert rövid túra a térségben, ami nagyon szép látványt nyújt, az a Brother's Point
(Rubha nam Brathairean). Kb 3,5 km a túrára 1-2 órát
kell szánni. A hely egyébként nagyon kedvelt a madarászok között is. Rengeteg különböző madarat figyelhetünk meg, köztük kárókatonát, szürke gémet és sirályt.
Szállás. Vacsora.
5. nap: Inverlochy, Loch Ness, Inverness (kb. 100 km)
Reggeli után Inverness felé haladva megállunk Skócia
egyik leghíresebb kastélyánál. Az Inverlochy Kastélynak
ma már csak a romjait láthatjuk, ettől függetlenül Skócia
életében elég jelentős szereppel bír. Itt zajlott ugyanis
az I. és a II. Inverlochy csata. Következő állomásunk már
Loch Ness-tó lesz, részt vehetünk egy 1 órás hajókázáson is. Napunkat Invernessben zárjuk, ahol egy rövid városlátogatás után elfoglalhatjuk szállásunkat. A délután
további részében szabad program. Szállás.
6. nap: Aberdeen - strandolási lehetőség, Dundee
(kb. 170 km + 110 km)
A mai nap a pihenésé. Reggeli után Aberdeenbe utazunk, ahol csodás strandok egyikén tölthetjük a napot,
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vagy informális városnézésen is részt vehetünk.
A pihentető program után folytatjuk utunkat Dundee-be
és elfoglaljuk szállásunkat.
7.nap: Dundee – Falkirk - Edinbourgh (kb. 130 km)
Reggeli után szabadprogram következik, melynek során
folytathatjuk a strand-programot, vagy sétálgathatunk a
városban.
Következő állomásunk már egy modern építmény, vagyis
inkább egy mérnöki csoda. A Falkirkban található forgatókerék az Union-csatornát és a Forth- és Clyde-csatornát összekötő hajólift. A két vízszintsík 24 méteres
magasságkülönbsége nem tette lehetővé többlépcsős
zsiliprendszer kialakítását, mert ez a meredekség
miatt sokkal költségesebb és bonyolultabb kivitelezési
feladat lett volna. A megoldást egy 35 méter átmérőjű
forgókerék jelentette. Másodlagos, de talán tervezett
haszon, hogy a két csatorna ily módon történő összekötése valódi turistalátványossággá tette a hajóforgalmat
Edinburgh és Glasgow között. Lehetőség lesz kipróbálni
a forgatókereket egy 50 perces hajóút alkalmával. A
hajózás után felkeressük Falkirk új nevezetességét és
jelképét, az óriás lovak szobrát, a Kelpies-t.
A változatos programok után a késő délutáni órákban
megérkezünk Edinburgh-ba, ahol gyalogos városnézésen ismerkedünk a várossal, majd elfoglaljuk szállásunkat.

A késő délutáni órákban szabadprogram, séta a városban vagy látogatás a várba, mely szintén az UNESCO
Világörökség listáján szerepel, és egyben egész
Britannia egyik leglátogatottabb turista látványossága.
Az egyik fő látványossága a One O'clock Gun, egyórai
ágyú, amely az időjelző szerepét tölti be, a Félhold-bástya, a lenyűgöző Skót Nemzeti Katonai Emlékhely és a
koronaékszerek csillogó gyűjteménye, melynek a királyi
palota ad otthont. A Végzet Köve arról híres, hogy I. Edward ellopta azt, s az angol trón alá rejtette, és csak 700
évvel később, 1996-ban került vissza Skóciába.
Szállás Edinburgh-ben.
9. nap: Edinburgh - Budapest
Reggeli után látogatás a Royal Yacht Britannia hajón,
mely számos világhírű embert látott már vendégül, de
elsősorban a brit királyi családot szolgálta immár több,
mint 40 éve. Ma már csak ritkán veszi igénybe a királyi
család, így Leith-ben állomásozik, és mi is megtapasztalhatjuk ezt a különleges atmoszférát. A hajót
végigjárva betekinthetünk a királyi hajózás történetébe
és történelmi epizódokat láthatunk Nagy-Britannia elkápráztató múltjából. Remélhetőleg idén már magyar nyelvű
audioguide-dal is rendelkeznek majd.
A hajón elfogyaszthatunk egy "királyi ebédet", majd
transzfer a repülőtérre, hazautazás.

8.nap: Edinburgh, Roslin, Edinburgh (kb. 25 km)
Reggel első utunk a Rosslyn-kápolnába vezet, mely
a Da Vinci kód című film (könyv) által vált híressé.
Privát tulajdonú kápolna, melynek építését 1446-ban
kezdték, és mintegy 40 évig tartott, míg elkészült. Ma is
számtalan misztikus történet, mese, legenda kering a kápolnáról. Visszatérve Edinburgh-ba ellátogatunk a világ
legnagyobb whisky gyűjteményével rendelkező Scotch
Whisky Experience üzembe, ahol érdekes ismertetőt
láthatunk a gyártási folyamatról, majd különleges kóstoláson vehetünk részt. A prezentáció után az étteremben
elfogyaszthatunk egy finom ebédet, kávézhatunk egy
finom sütemény mellett, vagy vásárolhatunk a helyi
üzletben a legkülönfélébb whiskykből.
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Kirándulás Skóciában
Árkategória: $$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Kirándulás Vietnam, Laosz és
Kambodzsa legszebb tájain
Népszerű Kalandnyaralás Thaiföldön című programunk
után egy újabb lenyűgöző utazással jelentkezünk, mely
Vietnam, Laosz és Kambodzsa varázslatos tájain vezet
bennünket. Utazásunk kiscsoportos, így maximum 17
utassal vágunk neki a kalandnak, illetve sok esetben
eltérünk a megszokott körutazásoktól és keressük az
aktív kikapcsolódás okozta örömöket…
Prémium kiscsoportos utazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: reggeli
Típus: kaland
Szállás: Hotel 3*
1. nap: Budapest, Hanoi: Várhatóan a délutáni órákban
indulunk Vietnam irányába. Egy átszállást követően,
érkezünk Hanoi városába.
2. nap: Hanoi: Némi pihenést követően a délutánt már
Hanoi Óvárosának a felfedezésével töltjük. Sétálunk a
modern és tradicionális épületeket ötvöző városban,
kipróbáljuk a jellegzetes street food ételeket. Késő este
térünk vissza szállásunkra.
3. nap: Hanoi, Hoa Lu, Tam Coc, Ngo Dong folyó, Hanoi: Egész napos kirándulásra indulunk Hanoi környékén.
Első megállónk Vietnam régi fővárosa, Hoa Lu. A hegyek
közt megbújó régi fővárosból mára csak a lélegzetelállító
templomai maradtak fönt. Két legfontosabb templomát mi
magunk is megtekintjük, ezek a Dinh Király és Le Király
templomai. Innen talán a legszebb vietnami települést
keressük föl. A hegyekből lezúduló Ngo Dong folyó által
körbe vett Tam Coc városa garantáltan elbűvöl bennünket. A lehető legszebb fényképek elkészítése érdekében
vízre szállunk és csónakjainkból is megtekintjük Vietnam
meseszép városát. Kellemesen elfáradva térünk vissza
Hanoi városába a késő délutáni órákban.
4-5. nap: Hanoi, Ha Long-öböl (UNESCO Világörökség), Hanoi: Reggel magunk mögött hagyjuk a város
zaját és Vietnam egyik legszebb természeti szépsége
felé vesszük az irányt. A Ha Long öbölbe utazunk, ahol
hajónkra szállunk. Dzsunkánk káprázatos tájakon visz
bennünket. Különböző kis szigetek, barlangok és szédületesen szép tájképek kísérik végig az utunkat. Éjszakát
dzsunkánkon töltjük, majd a délelőtti órákban térünk
vissza Hanoi városába.

6. nap: Hanoi, Luang Prabang (UNESCO Világörökség): A mai napunkon a laoszi birodalom első, történelmi fővárosába, a hagyományos laoszi kultúra és a buddhizmus központjába utazunk. Repülőgépünk várhatóan
a délelőtti órákban indul, így a délután nagy részét már
a város felfedezésével tölthetjük. Gyakorló szerzeteseket
és számtalan buddhista pagodát rejteget az ország ezen
kis szeglete. Némi szerencsével a következő napokban
bepillantást nyerhetünk a mindennapi életükbe. A város
képét Mekong és az abba torkoló Khan folyók által közrezárt, félszigetszerű földnyelv határozza meg.
7. nap: Nam Khan folyón evezés, Elefánttábor:
A mai napunkon csodás és természetközeli élményekben lesz részünk. Az egész országot lenyűgöző tájak
határozzák meg, melyeknél már csak a helyi lakosok
kedvessége megdöbbentőbb. A reggelink elfogyasztása után Délkelet-Ázsia jelképeinek számító hatalmas
állatokkal találkozunk, azaz az elefántokkal. A program
során lesz lehetőségünk az álatokat megetetni, sőt még
fürödhetünk is velük a folyóban. Innen egy kisteherautó
platójára pattanunk és elindulunk az evezés kiinduló
pontjához. Kisérők segítségével evezünk a Nam Khan
folyón, melynek partjai mészkősziklákkal vagy éppen
rizsföldekkel tarkítottak. A késő délután további részét
Luang Prabang-ban töltjük.
8. nap: Pak Ou, Lao Lao falu (Hajókázás a Mekongon):
Utazásunk egyik csúcspontja a mai! A Mekong folyón
hajózunk, melyet nem véletlenül illetnek a „Vizek
Anyja” jelzővel. A laoszi történelemben évszázados
hagyományai vannak a folyón való közlekedésnek, így
a vízről nézelődve egészen más táj tárul elénk, mint a
szárazföldről. Pak Ou barlangnál állunk meg hosszabb
időre, melyet a helyiek szent helyként tisztelnek. Innen
Lao Lao faluba hajózunk tovább, melynek fő attrakciója
a pálinkafőzés. Itt kipróbálhatjuk a kígyóval, százlábúval
vagy éppen gyíkkal ízesített pálinkát.
9. nap: Luang Prabang, Siem Reap (Kambodzsa):
A mai napunkon menetrendtől függően tovább utazunk
Kambodzsába. Az estét már a híres Pub Streeten töltjük,
ahol mindenféle érdekes ételek várnak ránk. /belső
repülőjárat függvényében természetesen alakulhat még
a programunk/
10-11. nap: Angkor (Két teljes nap Angkor romvárosának bűvöletében) illetve Tonle Sap-tó: A reggelink
elfogyasztása után a világ egyik legnagyobb csodáját
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fedezzük fel. Kellemes két napot töltünk a romváros
területén, ahol tuk-tuk taxikkal közlekedünk, így sokkal
szabadabban járhatjuk be. A romvárosnak különleges
kisugárzása van, így nem célunk rohanva megtekinteni,
sőt kifejezetten figyelünk arra, hogy átélhessük ezeket
a remek pillanatokat, amit itt töltünk. Teljesség igénye
nélkül meglátogatjuk: Angkor Thom, Angkor Wat, Bayon,
East Mebon, Ta Keo, Ta Som templomait. Esti program: a
Tonle Sap tóhoz utazunk, hogy hajókba szálljunk és egy
igazán izgalmas világot fedezzünk föl. A tó Kambodzsa
és Dél-Kelet Ázsia legnagyobb tava, melyet a Tonle
Sap folyó köt össze a Mekong folyóval. Számtalan helyi
család éli mindennapjait a tóra épített cölöp/bádogházakban. Főleg halászatból élnek, de saját boltjuk, sőt
iskolájuk is van.
12. nap: Siem Reap, Bangkok, Budapest: A délelőtti
órákban még a pihenésé a főszerep, majd az délutáni
órákban Bangkokba repülünk, hogy az esti órákban
megkezdjük utazásunk Budapest irányába.
13. nap: Bangkok, Budapest: Várhatóan egy átszállást
követően a kora délutáni órákban érkezünk Budapestre.
Az alapár tartalmazza: az utazást Vietnamban, Laoszban és Kambodzsán belül busszal, vízibusszal és csónakokkal, a szállásokat resort jellegű szállásokon vagy 3*
megfelelő hotelekben és a reggeliket, a helyi vezetők
díját, a szervezést és a magyar nyelvű túravezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyek, illetve "belső" repülőjáratok árát és illetékét, a
reggelin kívüli étkezéseket, a belépők és a kirándulások
árát, illetve nemzeti park engedélyek, helyi vezetők a
vietnami a laoszi és a kambodzsai vízum árát, az esetleges védőoltások, a biztosítás árát.

alszunk, melyek jellemzően az Óvárosban fekszenek. Ha
Long-öbölben dzsunkán töltünk egy éjszakát. Egyedül
jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel
társítani. A szobák mérete és tájolása eltérő lehet.
Étkezés: Reggeliket tartalmazza az alapár. Az ebédet és
a vacsorákat az idegenvezető által gondosan kiválasztott
éttermekben fogjuk elfogyasztani. Az ételek leginkább az
ázsiai konyha fogásaiból kerülnek ki, sok rizst, zöldséget
és csirkét tartalmaznak, és egészségügyi szempontból biztonságosak. Csapvíz fogyasztása nem ajánlott,
palackozott vizet lehet fogyasztani.
Pénz: Legcélszerűbb az USD kivitele, amely bármelyik
bankban vagy pénzváltónál beváltható a helyi fizetőeszközre. Vietnamban a dong (VND) a hivatalos fizetőeszköz. 1 forint = kb. 90-95 dong. Kambodzsában a riel
(KHR) a fizetőeszköz, de mindenhol fizethetünk dollárral
is. Laoszban pedig a Kip a hivatalos fizetőeszköz. Bankautomaták mindkét országban rendelkezésünkre állnak
és az igényesebb üzletekben vásárolhatunk kártyával is.
Létszám: A csoport minimális létszáma 8 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
Nehézség: Könnyű és változatos világjárásnak felel
meg az utazásunk. Délkelet Ázsiában utazni hihetetlen
élményeket jelent! Európai kalandozásainkkal ellentétben szem előtt kell tartanunk, hogy ez Ázsia!

Utazás: Budapesttől menetrendszerű nemzetközi
repülőjárattal érkezünk első szállásunkra Hanoiba, ahol
a program kezdődik. Vietnamban, Kambodzsában és
Laoszban szintén menetrendszerű repülőjáratokkal, menetrendszerű és bérelt buszokkal, komppal, tuk-tukokkal,
valamint iránytaxival utazunk. Angkort tuk-tuk segítségével járjuk be.

Vízum: Lehetőség van irodánkban online vízum
igénylésére. Online igénylés után, 2-3 munkanapon
belül kapunk egy visszaigazoló levelet, amint kifizettük
a szolgáltatás árát. A visszaigazoló levéllel szállhatunk fel a repülőre. Érkezéskor a vámtisztek a vízumdíj
készpénzes befizetése és 2 igazolványkép leadása után
bepecsételik a vízumot. Magyar állampolgárok részére
Kambodzsa, Laosz - szükséges vízum, és a kiutazástól
számítva legalább hat hónapig érvényes útlevél. A kambodzsai és a laoszi vízumokat utunk során a határátkelőhelyeken tudjuk kiváltani.
Elektromos áram: Vietnamban az európaitól eltérő
elektromos csatlakozó van használatban. Célszerű már
itthonról magunkkal vinni megfelelő átalakítót.

Szállás: Helyi besorolásnak megfelelő 3* szállásokon

Biztosítás: Ajánlott, ezt irodánkban megkötheted.

PRÉMIUM KÖRUTAZÁS | NÉPSZERŰ | MAGYAR TÚRAVEZETŐ

Kirándulás Vietnam, Laosz és
Kambodzsa legszebb tájain
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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Hasznos tudnivalók
Az itt megjelent kiegészítő információk kiadványunk, utazási
feltételünk és utazási szerződésünk szerves részét képezi,
fontos, hogy megrendelés előtt alaposan ismerje meg azok
tartalmát, mivel azokban hasznos információkat talál utazásához, illetve a megrendeléshez. Kérjük, az utazási szerződés
aláírása előtt olvassa át a Budavár Tours által szervezett
utazásokra vonatkozó általános tudnivalókat és feltételeket.

által megállapított – repülőtéri illetéket és egyéb költségeket.
Összegét árfolyam- és hatósági árváltozás befolyásolhatja. A
kiadott árlistákban megjelentetett díjak tájékoztató jellegűek,
az utazás kezdetéig változhatnak. Az utasnak figyelembe kell
vennie a jelentős késés, vagy menetrendváltozás előfordulásának lehetőségét, az ezen okok miatt bekövetkező kárért az
Utazási Iroda nem tud felelősséget vállalni.

Egészségügyi előírások:
A kötelező vagy ajánlott védőoltásokat minden esetben az
adott útnál feltüntetjük. Bővebb felvilágosítást a Nemzetközi
Oltóközpont (1097 Budapest, Gyáli út 26. Tel.: 215-0756)
nyújt. Nem javasoljuk a csapvíz, illetve a hámozatlan gyümölcsök és zöldségek fogyasztását. Az emberi szervezetnek
általában több napra van szüksége ahhoz, hogy a melegebb
klímára, illetve a szokatlan ételekre átálljon. Az előbbi okok,
illetve a hűtött italok gyakran okoznak gyomorproblémát, hasmenést. Ezért javasoljuk, hogy kérjen tájékoztatást orvosától,
illetve elutazás előtt állítson össze házi patikát (bélbetegség,
láz, megfázás, keringési rendellenességek és rovarcsípés
elleni szerek, valamint magas fényvédő faktorú napkrém).
Gyermeket váró nők számára a légitársaságok előírásai az
irányadóak! Ügyfeleiknek javasoljuk, hogy vigyenek magukkal szúnyogriasztó, vagy egyéb rovarok elleni készítményeket,
mert bizonyos időszakokban és helyeken nagy számban
fordulhatnak elő.

Szállások:
A szállodák csillag(*) minősítése a fogadó országok idegenforgalmi hivatala által megállapított kategória besorolás szerint van jelölve. A besorolásnak nincs nemzetközi
követelményrendszere, így kérjük, vegyék figyelembe azt,
hogy a külföldi szállodák szolgáltatási színvonala eltérhet a
magyarországi minőségi követelményektől.
Irodánk minden szálláshellyel csak gondos, alapos kiválasztás, valamint felmérés után létesít üzleti kapcsolatot. Irodánk
ugyan folyamatosan ellenőrzi a szállásokat, ám legnagyobb
igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy az egyes szállodák
minőségi vagy egyéb fontos jellemzőjében valamilyen
változás áll be. Ezekről a változásokról sajnos nem minden
esetben kapunk értesítést. Ezért a katalógusunkban szereplő
információk tájékoztató jellegűek (kiemelten a szállodák
szolgáltatásaira vonatkozólag), a változás jogát fenntartjuk.
Ezen változtatásokból eredő esetleges kellemetlenségekért
felelősséget vállalni nem tudunk. A szállodák kizárólag a saját
területükön és annak is csak az utazóközönség által használt
részén kötelesek a kategóriájuknak megfelelő szolgáltatásokat, illetve környezetet biztosítani.

Repülőút:
A Budavár Tours több különböző, megbízható és jó nevű légitársasággal áll kapcsolatban. Az utazási szerződésben foglalt
utazási naphoz lehetőség szerint minden esetben tartjuk magunkat. Sajnos nincs befolyásunk arra, hogy az adott napon
mikor indulnak és érkeznek a repülőgépek. Az előzetesen
kiadott menetrendtől (az átvett repülőjegyeken is megtalálható) a légitársaságok eltérhetnek, a menetrendet módosíthatják, akár az utazás előtti percekben is. A nemzetközi légi
közlekedésben szokásos előírások alapján a Budavár Tours
fenntartja az indulási hely, a repülési útvonal, a közbenső
leszállások, a légitársaság kiválasztása, a repülőgép típusa
és a repülési terv megváltoztatásának jogát. A Budavár Tours
által szervezett utak első és utolsó napja utazási napok, így
azokra semmilyen más programot nem szervez az utazást
kivéve. Ezért nem tekinthetők nyaralási napnak sem. A 2 éves
kor alatti gyermekek és csecsemők külön ülőhelyfoglalással
nem rendelkeznek, ezért a repülőút alatt az egyik szülő
ölében tartva kell utazniuk. 2 éven aluli gyermekekhez és
csecsemőkhöz feladandó csomag nem rendelhető. Irodánk
18 éves kor alatti utazót csak felnőtt kíséretében engedélyez utazásra. A menetrend szerinti repülőutak esetében
a rossz név megadásából, esetleges névcseréből adódó
plusz költségek minden esetben az utast terhelik, mértékét
az adott légitársaság szabályzata tartalmazza. Menetrendszerinti járatok esetén a foglalást követően a repülőjegyek
nem lemondhatóak, nem módosíthatóak. Az utazás során
okozott poggyászkárért vagy poggyászkésedelemért a
légitársaság felel, ha ilyet tapasztalnak, azt haladéktalanul
jelezzék a légitársaság képviselőjének. A repülőtéri illeték
minden esetben személyenként értendő, a részvételi díjon
felül, külön fizetendő, tartalmazza az összes – a légitársaság

Kiutazási feltételek
Az EU jogszabályok szerint a magyar turisták bárhová utazhatnak az EU-n belül akár személyi igazolvánnyal is. A zökkenőmentes belépés érdekében, kérjük (amennyiben útlevél
nélkül utazik) az újfajta „kártya típusú” személyi igazolvány
használatát. Marokkóba nem kell magyar állampolgároknak
vízum, azonban az útlevélnek a hazautazás napjától még
3 hónapig érvényesnek kell lennie. Határátlépéshez kiskorú
állampolgároknak is rendelkezniük kell érvényes személyazonosító okmánnyal, abban az esetben is, ha valamely szülő
dokumentumában szerepelnek. Ha 18 éven aluli gyermek
valamely szülője nélkül utazik, határátlépéskor rendelkeznie
kell szülői beleegyező nyilatkozattal, mellyel igazolható, hogy a
másik szülő is engedélyezi a gyermek külföldre utazását.
Kérjük, nem magyar állampolgárságú utasaink érdeklődjenek
az adott nagykövetségeken a beutazási feltételekről.
A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az abból eredő
költségek az utast terhelik. Utazás előtt, kérjük, ellenőrizzék úti
okmányaik érvényességét! Kérjük, hogy részletesen olvassák el
az egyes úti céloknál a kiutazási feltételeket, valamint az adott
országra vonatkozó deviza előírásokat!

Öltözet
A ruhatár összeállításánál kérjük, vegyék figyelembe a légitársaságok súlykorlátozását, illetve a kézipoggyászokra vonatkozó
szigorú biztonsági előírásokat. Ezek légitársaságonként eltérhetnek. A szállodákban az étkezések során a férfiak hosszúnadrágban és cipőben, a hölgyek illendő öltözékben jelenjenek meg,
ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szálloda nem engedélyezi
az étterembe történő belépést. A körutazásokhoz, kirándulásokhoz
kényelmes ruházat és lábbeli javasolt. Fejfedő, fürdőruha, napszemüveg, napozókrém a kötelező felszerelések közé tartozik. A mecsetekben, templomokban a szolid ruházat kötelező (vállat és térdet
fedő öltözet). Ajánlatos egy-két melegebb ruhadarab a hűvösebb
estékre. A kézipoggyászba váltás ruhát ajánlatos csomagolni,
hogy legyen az érkezést követően olyan ruhadarab kéznél, ami a
helyi időjárásnak megfelel. A strandra papucsot, gyermekeknek
gumi vagy műanyag lábbelit javasolunk, a kövek, kagylók, korallok
okozta sérülések megelőzése érdekében.

Részvételi
díjak, felárak
A katalógusban szereplő árak személyenként,
forintban értendők és tartalmazzák a feltüntetett
alapellátást. Minden esetben, a részvételi
díjakon felül fizetendők: útlemondási-, baleset-,
betegség-, poggyászbiztosítás, repülőtéri
illeték, foglalási díj, fakultatív programok,
valamint körutazásoknál a fel nem sorolt
belépők díja, borravalók és egyéb választható
felárak. Felárak: a részvételi díjon felül fizetendő összegek (egyágyas felár, szezon felárak,
tengerre néző szoba felára, családi szobafelára,
ünnepi felár stb.) személyenként értendők.

A legtöbb országban, az utóbbi években megindult
nagyobb fejlődésnek köszönhetően több helyen találhatók
építkezések, amelyek esetenként zavarhatják a közlekedést, kilátást vagy az utazók közérzetét.
Egyes országokban a szállodák előtti strandok nyilvánosak, így azokat nem csak a szállóvendégek használják.
Egyes szállodák esetén a strandon a szállóvendégek
számánál kevesebb napernyő és nyugágy áll rendelkezésre, illetve a strandszervizért fizetni kell. Útjainknál műszaki
problémák vagy a szállodák túltöltése esetén az azonos
kategórián belüli csere jogát fenntartjuk. Az utazás alatt,
illetve a szállodákban hagyott értékekért irodánk és a
szolgáltató felelősséget nem vállal. Javasoljuk a minden
szállodában meglévő széfbérlési lehetőséget.

Ön csak egy szobát foglal, az összekötő szobát a szálloda
zárva tartja. A legtöbb szálloda ugyan térítésmentesen biztosít kérés esetén bébi rácsoságyat, azonban
kérjük utasainkat, hogy ez esetben ágyneműről maguk
gondoskodjanak. Egyes szálláshelyeken lehetőség
van légkondicionáló igénybe vételére. Sok szálláson a
berendezéseket központilag irányítják, mind a működésük időpontját, mind pedig a hűtés hőfokát illetőleg.
Energia megtakarítás vagy műszaki hiba akadályozhatja
a légkondicionáló működését, melyekért nem tudunk
felelősséget vállalni. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a
légkondicionáló berendezések működése zajjal jár. A
katalógusban megjelent külső és belső szálloda fotók
illusztrációk, a valóságban eltérhetnek.

Szobák:
A szobabeosztást a szálloda végzi, kívánságaikat minden
esetben továbbítjuk, de a szoba elhelyezkedésével kapcsolatos kéréseket garantálni nem áll módunkban, kivéve
azokat az eseteket, ahol ezek felár megfizetéséhez kötöttek. A szobákat – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően
– 14 óra után lehet elfoglalni és a távozás napján 10 óráig
el kell hagyni. Kérésükre a szállodák csomagszobát, illetve
tisztálkodási lehetőséget biztosítanak térítés ellenében.
A kései kijelentkezés kizárólag a helyszínen, szabad kapacitás függvényében kérhető. Kétágyas szoba egyedüli
használatára mindkét férőhely részvételi díját be kell
fizetni. A városi környezetben található szállodák (jellemzően Máltán) építésükből eredően rendelkezhetnek belső
kis udvarra néző és/vagy erkély nélküli szobákkal. Ezek
elkerülését csak felár befizetése mellett tudjuk garantálni.
Szállásunk egy részénél jelezzük a tengerre néző szoba
foglalásának lehetőségét, ez jelenthet tengeri kilátást az
erkélyen tartózkodva (akár oldalirányból is), illetve erkéllyel
nem rendelkező szoba esetén tengeri kilátást a szobából.
A tengerre néző kilátás nem jelent minden esetben
panoráma kilátást, a szálloda fekvéséből, illetve a szobák
emeleti elhelyezkedéséből adódóan előfordulhat, hogy a
tengeri kilátást más épület, fa vagy egyéb tárgy zavarja,
vagy részben gátolja. Az erkélyes szobákhoz földszinti
elhelyezés esetén előfordulhat, hogy nyitott terasz tartozik.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy amennyiben hárman
vagy négyen (gyermekekkel) szállnak meg egy szobában,
a pótágy akár szétnyitható ágy vagy kanapé is lehet, azok
behelyezése a szobák kényelmi terét jelentősen szűkítheti.
Az egyágyas szobák foglalása, amelyek esetenként az
átlagosnál kisebbek, kedvezőtlenebb tájolásúak, minden
esetben egyágyas felár megfizetésével lehetséges.
Előfordulhat, hogy a szálloda egyedül utazó vendégeinknek a kényelmesebb kétágyas szobát biztosítja egyedüli
használatra. A szobák kétágyas elnevezése akkor is
alkalmazható, ha a szobában csak egy franciaágy található. Franciaágy biztosítására egyetlen szállodában sem
vállalunk garanciát, a szálloda hatáskörébe tartozik. A
szállodák pótágy kedvezményei (felnőtt és gyermek) csak
a normál árat fizetett két felnőtt szobafoglalása mellett
alkalmazható, kivéve akkor, ha azt irodánk külön jelzi. A
szállodák többségében található ún. összenyitható szoba,
melyeket leginkább családok részére biztosít a szálloda,
ez esetben két szoba foglalása szükséges. Amennyiben

Szállásfelszereltség, takarítás, vízszolgáltatás:
A szállások kategóriánkénti felszereltsége általánosan
jónak ítélhető. Előfordul azonban, hogy bizonyos eszközök hibásak, helytelenek, vagy egyszerűen hiányoznak a
szobákból. Ez esetekben kérjük, a problémát jelezzék a
recepción vagy kérjék idegenvezetőnk segítségét. Ezen
problémák megoldására mindenkor a szállásadónak van
lehetősége, a Budavár Toursnak sajnos ezekre nincs
befolyása. Az apartmanok turnusváltáskor biztosítanak
takarítást, ágynemű-, illetve törülközőcserét. A szállodákban takarítás általában naponta van, de a törülközőket, ágyneműket nem cserélik minden alkalommal.
Környezetvédelmi okokból sok helyen a törölközőket
csak abban az esetben cserélik, amennyiben azokat a
vendégek a fürdőszobában a földre helyezik. Ünnepnapokon vagy munkaszüneti napokon a takarítás elmaradhat. Előfordulhat, hogy az Ön által megszokottakhoz
képest kevésbé hatékony takarítás nyomait veszi észre.
Ilyenkor kérjük, vegyék figyelembe, hogy a déli országok
e tekintetű hagyományai (sokszor a környezeti, időjárási
hatások miatt), jelentősen eltérnek a hazai átlagostól. Az
ágynemű és a törülközők mérete eltérhet az itthon megszokottaktól. A minibár/hűtőszekrény használata szállodák esetén sok esetben korlátozott. Előfordulhat, hogy
a hűtőszekrényt (minibár) csak italcsomag-megrendelés
esetén nyitják ki. Amennyiben utasaink ezzel nem élnek,
a hűtőszekrényt a szálloda lezárt állapotban tartja. A mediterrán országok közül sok szállás a melegvíz-ellátást
napelemek segítségével biztosítja, illetve a legmelegebb
hónapokban jelentős vízhiánnyal küszködik. Ezért előfordulhat, hogy a nap bizonyos szakában a szobákban
a vízszolgáltatás szünetel vagy akadozik. A csapokból, csövekből jövő víznyomás általánosan kevesebb,
mint a magyarországi átlag, így előfordulhatnak ebből
kellemetlenségek. Kérjük, hogy mind a mellékhelyiség,
mind pedig a fürdőszoba eszközeit nagyobb türelemmel,
esetleg többszöri próbálkozással kezeljék.
Részvételi jegyek, repülőjegy, utasbiztosítások:
Az utazáshoz szükséges dokumentumokat indulás
előtt kb. 5 nappal e-mailben küldjük ki, vagy irodánkban
átvehetőek. Amennyiben az utaslétszám úgy kívánja, indulás előtt 2 órával a repülőtéren utastalálkozót tartunk,
ahol kollégánk adja át ezeket a dokumentumokat.

Fakultatív
programok
Katalógusunkban a Budavár Tours által ajánlott fakultatív program
található. A fakultatív kirándulásokra irodánkban vagy csak a
helyszínen lehet jelentkezni. A leírások minden esetben tájékoztató
jellegűek. A programok helyi utazási irodák által szervezettek, a
magyar nyelvű idegenvezetés minimális létszámhoz kötött. A programokra jelentkezni helyi képviselőnknél lehet, aki az értékesítésben közvetítőként jár el. Kérjük, amennyiben a kirándulásokra
a helyszínen jelentkezik, a programok tartalmáról, áráról és
indulásáról lehetőség szerint több helyen is érdeklődjön, és csak
ezután döntsön arról, hogy a kirándulásokat, melyik helyi irodától
rendeli meg. A helyszínen történő jelentkezés esetén a programok
árai a katalógusunkban szereplő áraktól eltérhet. A programokon
való részvétel a szállodai szolgáltatások (napi program, ellátás
stb.) lemondásával is járhat. Az elmaradt szállodai szolgáltatások
visszatérítésére nincs lehetőség. A programok minőségi megvalósulási feltételei, tartalma és körülményei csak és kizárólag a helyi partnerirodákon múlik, így a Budavár Tours minden felelősséget
kizár a fakultatív programokra vonatkozólag. Bármely ilyen jellegű
reklamációt a helyszínen kell intézni. Minimum létszám hiányában,
kedvezőtlen időjárás, vagy egyéb előre nem látható okok miatt a
meghirdetett kirándulást nem áll módunkban elindítani.

Elő- és utószezon
Elő- és utószezonban a szállodák jóval kedvezőbb árakon
foglalhatók. Ekkor előfordulhat, hogy a szállodák egyes
szolgáltatásaikat a rossz időre, az érdeklődés hiányára vagy
akár átépítésre, illetve felújításra hivatkozva szüneteltethetik,
illetve korlátozhatják. Ez járhat azzal, hogy a szálloda részét
képező bizonyos szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen
üzemelnek (fedett/fűtött medencék, beachklubok stb.).
A szállodai étkezések során elő- és utószezonban előfordulhat, hogy a büféétkezést menüválasztás helyettesíti.
Ezekről általában irodánk nem kap külön értesítést. Ezért a
katalógusunkban szereplő információk tájékoztató jellegűek,
azok változásának a jogát fenntartjuk. Ezen változtatásokból eredő esetleges kellemetlenségekért felelősséget nem
tudunk vállalni.

Az átadás módjáról utasainkat minden esetben írásban
értesítjük. Az úti okmányokat átvétel után különös figyelemmel kezeljék, mivel azok elvesztése vagy megrongálódása esetén a pótlás nehezen megoldható és extra
költséggel járhat.
Reklamáció:
Kérjük, hogy a helyszínen azonnal jelezzék képviselőinknek a felmerült problémákat, akik mindent megtesznek
a megoldás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy reklamációt csak hivatalos jegyzőkönyv ellenében
fogadunk el, melyet a helyi szolgáltatóval, vagy annak
képviselőjével alá kell íratni (olvasható aláírás, esetleg bélyegző, hibás teljesítés elismerése). Utólagos, a helyszínen
nem rögzített panaszaikat– mivel a helyszíni segítség így
meghiúsul – nem tudjuk elfogadni.
A kint rögzített jegyzőkönyvet a hazaérkezéstől számított 8
napon kell eljuttatni irodánkhoz.
A késedelmes bejelentésből adódó károk, valamint
szavatossági igények érvényesítésekor a bizonyítás az
utast terheli, amennyiben a fenti jogcselekmények nem
valósulnak meg.

Képek/változások
A prospektusunkban található képek minden esetben a feltüntetett szállodákról vagy apartmanokról készültek. Kérjük, vegyék
figyelembe, hogy a képeket hivatásos fényképészünk készítette,
ezért azok elkészítésekor a lehető legjobb fény és egyéb tényezők
játszottak közre. Előfordulhat, hogy azok különböző körülmények
között nem vagy csak nehezen ismerhetőek fel. A szobákat belülről
ábrázoló képek tájékoztató jellegűek és nem jelentik azt, hogy az
adott szálláson minden szoba ugyanúgy néz ki. Prospektusunkban igyekeztünk minél pontosabb információkat szolgáltatni az
utazásokkal kapcsolatosan. Rajtunk kívül álló okok miatt előfordulhat, hogy kiadványunkban hiba található. Az utazással kapcsolatos
lényegi változásról a Budavár Tours a lehető legrövidebb időn belül
igyekszik értesíteni utasait. A katalógusunk tartalmában történő
változásokat irodánk internetes oldalán a
www.budavartours.hu javítjuk ki. Az értesítés bármely rendelkezésre álló postai, elektronikus vagy egyéb kommunikációs eszköz
segítségével történhet, ezért kérjük, hogy olyan elérhetőségeket
adjanak meg (telefonszámok, e-mail címek), amelyek igénybevételével könnyen és gyorsan értesíthetjük Önöket. A Budavár Tours
kizárja felelősségét minden olyan esetben, ahol az értesítést a
címzett a Budavár Tours hibáján kívül nem kapta meg.
Az ebből adódó károkért felelősséget nem vállaluk.

Amennyiben a helyszínen problémát észlelnek, mihamarabb vegyék fel a
kapcsolatot idegenvezetőnkkel.

A repülőút alatt bekövetkezett csomagkárért vagy poggyászért, mely nem érkezett meg, felelősséget nem tudunk
vállalni. Minden esetben az adott légitársaság képviseletéhez forduljon, ahol jegyzőkönyvet kell felvetetni. A helyszínen befizetett programokkal kapcsolatos kifogásokat csak
az adott helyi irodánál érvényesítheti, felelősségünk erre
nem terjed ki.
Étkezés:
Az étkezések jellemzően félpanziós ellátás esetén
a megérkezés napján vacsorával kezdődnek, míg a
távozás napján reggelivel záródnak. A reggelit és a
vacsorát a szálláshelyeken meghatározott időpontban
tudják csak elfogyasztani, ezek időpontját a szállodák
információs kiadványaikban vagy tábláin találják meg.
Abban az esetben, ha a repülők menetrendje miatt nem
érik el a szálloda által kínált időpontban az étkezést,
úgy a befizetett étkezés elmaradhat, melyet ún. lunch
boksz-szal (étkezési csomaggal) vagy helyettesítő
étkezéssel (a kinttartózkodás ideje alatti egyszer ebéd)
pótolnak. Az utazás miatt elmaradt ellátás költségét
utólagosan visszatéríteni nem tudjuk. A szállodai
étkezések folyamán, sok helyen kínálnak helyi specialitásokat, de a nemzetközi konyha egyes fogásai is
megtalálhatók. A szállodák a büfé jellegű étkezések
alatt a helyi szokásoknak megfelelő ételeket kínálnak
önkiszolgáló formában. Előfordulhat, hogy a szálloda
az ellátás formáját megváltoztatja, önkiszolgálás helyett
felszolgáltra vagy fordítva.
A reggelis ellátásnál a kontinentális (péksütemény,
vaj, lekvár és reggeli italok) és bővített kontinentális
(előzőek plusz felvágott vagy sajt) formát biztosító
szállodák is szerepelnek ajánlataink között. A befizetett
étkezéseknek nem része az italfogyasztás. A reggelihez
általában kávét, teát, ill. gyümölcslevet biztosítanak, de
az ezeken kívüli italfogyasztást a helyszínen kell fizetni
(kivéve az all inclusive ellátásos megrendelések).

Idegenvezetés
Katalógusunkban az egyes úti céloknál jelezzük, hogy rendelkezünk-e
magyar nyelvű idegenvezetővel az adott területen. Tekintve az utazók nagy
számát és az egyes szállások közötti távolságokat, valamint a rendkívül
szerteágazó feladatkört, esetenként előfordulhat, hogy idegenvezetőnk
nem tud azonnal az Ön rendelkezésére állni. Idegenvezetőink általában
az érkezést követően megadják elérhetőségeiket, illetve az információs
találkozó időpontját és helyét Önöknek. A találkozó alkalmával idegenvezetőnk több fontos, minden utast érintő információt közöl, ezért javasoljuk,
hogy vegyenek részt ezen. Általában egy üdülés folyamán csak egyszer van
lehetőség ilyen találkozóra, ezért kérjük Önöket, hogy esetleges kérdéseiket
ekkor tegyék fel.

A hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében a
panaszlevelek kivizsgálására 30 nap áll irodánk rendelkezésére.

Akciók
Amennyiben a prospektusban meghirdetett
katalógusáron történt a megrendelés, azt egy
később kiadott akciós vagy kedvezményes
részvételi díjra utólagosan módosítani nem
lehetséges.

A szálloda területén kívül vásárolt élelmiszereket és
italokat általában nem engedik bevinni a szálláshelyre.
A szállodák nagy részében a vacsoránál elvárt a megfelelő öltözet viselése. Az all inclusive ellátás általában
tartalmazza a főétkezéseket (reggeli, ebéd és vacsora)
büférendszerben, a délutáni snackételeket, a helyi alkoholos és alkoholmentes italok fogyasztását, valamint
némely esetben a nem motorizált vízi sporteszközök
használatát. Külön fizetendőek: minibár, szobaszerviz,
à la carte éttermi fogyasztások, az import és prémium
márkás italok, a frissen facsart gyümölcslevek, wellness
szolgáltatások, motorizált sporteszközök.
Az all inclusive ellátás tartalma szállodánként eltérhet,
kérjük, figyelmesen olvassák át a szállodai leírások erre
vonatkozó részeit! Főszezonban előfordulhat, hogy
az étkezéseknél, illetve egyes szállodai szolgáltatások
igénybe vételéhez várni kell.

A BŐR
ÖNMAGA

INSPIRÁLTA A BIODERMÁT, HOGY
AKTIVÁLJA BŐRÜNK TERMÉSZETES
VÉDEKEZŐKÉPESSÉGÉT
A NAPSUGARAKKAL SZEMBEN.

JÁTÉKOS, HAB TEXTÚRA

Photoderm
KID Mousse
SPF 50+
Bőrgyógyászok által elismert nagyon magas
fényvédelem a kisgyermekek számára

BIOLÓGIA A BŐRGYÓGYÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN

TÖBB
MINT
Útjaink garantáltan
jó kezekben vannak
Olyan partnerekkel dolgozunk, akik képesek
ugyanazt a minőséget és kínálatot nyújtani,
mint mi. Nekünk bizonyítottak, így tudjuk, hogy
Ön sem fog csalódni. Forduljon partnereinkhez
országszerte bizalommal!

Buda egyik
leghangulatosabb
helyén, a Batthyány téri
Vásárcsarnok galériáján
várjuk irodánkban.
A környéken biztosan talál ingyenes
parkolóhelyet, és a dunai panoráma is jól
fog esni. Térítésmentes parkolási lehetőségek:
Fő utca, Budai alsó rakpart.

KAPCSOLAT

H-1011 Budapest, Batthányi tér 5-6.
a vásárcsarnok első emeletén.
Telefon: (36-1) 3-56-56-56
Fax: (36-1) 3-56-85-90
ertekesites@budavartours.hu
Nyitva tartásunk hétfőtől péntekig: 10-18 óráig,
szombaton és vasárnap: zárva.
www.budavartours.hu, nyitva éjjel-nappal

www. budavartours .hu
www.aironline.hu
www.hellovilag.hu
facebook.com/hellovilag

Budavár Tours,
1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.
Vásárcsarnok I. emelet
+36 1 3-56-56-56,
ertekesites@budavartours.hu

