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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.

Körutazás Jordániában,
Holt-tengeri pihenéssel
Jordánia varázslatos tájai illetve épületei szinte mágnesként vonzzák a kalandvágyó turistákat. Az ország
szimbólumának számító Petra még ma is az ókor
misztikumának őrzője...
Szállás: Jordánia, 3-4*-os szállodákHotel
1. nap: Budapest - Amman
Elutazás Budapestről Ammanba a Jordán Hásimita
Királyság fővárosába közvetlen repülőjárattal. Érkezés
után transzfer a szállodába, szabadprogram, ismerkedés a várossal, majd vacsora a szállodában.
2. nap: Amman – Jerash – Amman (125 km)
Reggeli a szállodában, majd elkezdjük városnézésünket Ammanban, amely világ egyik legrégebbi városa.
Fénykorát Philadelphia néven élte, Traianus római császár idején. Első állomásunk a Citadella lesz, a város
egykori fellegvára, mára már a különböző kulturák és
vallások romjainak színhelye (pl. Herkules-templom,
Bizánci bazilika stb.). Rómaiak idejéből származó
színház következik, mely egykoron 6 000 ember befogadására volt alkalmas és felújítását követően még
ma is rendezvények szintere. A program a városközpontban folytatódik: piac, templomok, mecsetek majd
végül az új modern városnegyedet tekintjük meg.
Jerashba utazunk, mely fénykorát szintén a római
uralom alatt élte, majd hanyatlásnak indult és a 19.
század környékén indul újra fejlődésnek. Jerash,
Petra után a második legkedveltebb turistacélpont, köszönhető ez annak is, hogy a római és bizánci korból
származó épületek kivételesen jó állapotban maradtak fenn. Sétálgatunk utcáin, közben megismerjük
színházait, templomait (Zeusz, Artemisz, Bizánci), az
Ováis Fórumot és a Hippodromot (kocsiversenypálya),
mely anno 15 000 néző befogadására volt alkalmas.
A program végén visszautazunk Ammanban. Szállás
és vacsora a hotelben.

3. nap: Amman - Madaba – Nebo hegy – Kerak –
Petra (360 km)
Reggeli a szállodában, majd útnak indulunk Madababa, “a mozaik városa” felé. 1884-ben felfedezett
mozaik ma már világhírű. A város nevét viselő, 560565 között készült mozaiktérkép az eddigi legkorábbi
kartográfiai ábrázolása a Szentföldnek. A mozaik
ma már a görög-ortodox Szent György-templomban
található. Következő állomásunk a Nebo hegy, Isten e
hegy tetejéről mutatta meg Mózesnek az Ígéret Földjét, Mózes emlékére itt tempolomot is állítottak, mivel
feltételezések szerint a sírja is itt található.
Utolsó állomásunk Petra előtt az Al Karakban található
erőd (Kerak), mely egyike a legnagyobb keresztes váraknak, amit a Szentföldön létesítettek. A várból gyönyörű a kilátás a Holt-tengerre és a Jordán-völgyre.
A program végén továbbutazunk Petrába, ahol a
szállásunk lesz. Vacsora a szállodában.
4. nap: Petra– Wadi Rum (140 km)
Reggeli a szállodában, majd követketik egy csodálatos nap a Világ Hét Új Csodájának egyikében:
Petrában.
A Nabateusok egykori fővárosa egyedülálló élményt
biztosít az idelátogatóknak. A sziklából kifaragott
város romjai, hatalmas sírtemplomai és varázslatos
természeti környezete egyedülálló komplexumot
alkotnak. Petra 1985 óta az UNESCO kulturális
Világörökségeinek egyike. A városba vezető utat a
Szik szurdokon keresztül (kb. 1.5 kilóméter) sétálva
tesszük meg. Petra legcsodálatosabb épületének
bejáratnál tornyosuló Khazneh-nek a látványára nehéz
felkészülni, mindenkit rabul ejt. Khazneh mögött a
szűk szurdok széles völggyé válik. Mindenfelé egy
elveszett civilizáció romjait látjuk. Egy templomot,
egy színházat valamint több tucat sírt. Szabadidőben
lehetőség van ellátogatni a Kolostorhoz is, mely a
hegytetőn található. Elszigetelt fekvésével fenségességet és nyugalmat áraszt, így semmiképpen nem
érdemes kihagyni.

http://www.budavartours.hu/ajanlat/jordania/amman/korutazas-jordaniaban.html

A program végeztével továbbindulunk Wadi Rum-ba,
ahol egy hangulatos sátortáborban kapunk szállást
és vacsorát.

A program megváltoztatásának jogát irodánk fenntartja.
A repülőjegyek kiállítás után nem módosíthatóak és
nem lemondhatóak!

5. nap: Wadi Rum – Aqaba (85 km)
Reggeli után elindulunk felfedezni a sivatagot. Wadi
Rum Jordánia DNy-i részén található Természetvédelmi Terület. 2011 óta az UNESCO természeti és
kulturális világörökség része. Vöröshomok, gránit
hegységek, ősi sziklarajzok, ókori sziklafeliratok és
egy nabateus templom romja vár ránk. Terepjáróra
átszállva közel 2 órás jeep túrában lesz részünk.

Minimális utaslétszám: 20 fő

A program végén továbbutazunk Aqababa, ahol a
szállásunk lesz. Vacsora a szállodában.

Egy 40 cm x 20 cm x 25 cm méretű kis kézipoggyász
szállítható személyenként ingyenesen.

6. nap: Aqaba – Holt-tenger (275 km)

Ha Elsőbbségi beszállást vásárol, akkor egy kis- és
egy nagyméretű kézipoggyászt is felvihet az utastérbe
(55 cm x 40 cm x 20 cm és max. 10 kg súlyú, és egy
35 cm x 20 cm x 20 cm méretű).

Reggeli után továbbutazunk a Holt-tengerhez. Szállás
elfoglalása, szabadprogram, majd este vacsora a
szállodában.

Szálláshelyeink mozgáskorlátozott utazók számára
korlátozottan foglalhatók. Akadálymentesített szobafoglalási lehetőségekről érdeklődjön irodánkban.
Poggyász információk:

Külön kérhető:
7.nap: Holt-tenger
A körutazás végeztével jár egy nap pihenés a Holt-tengernél. Reggeli a szállodában majd szabadprogram
vagy fél napos fakultatív program, mely keretében
ellátogatunk Al-Maghtasba, ahol - vélhetően - Jézust
megkeresztelték.
Este vacsora a szállodában.

- Fix ülőhely (oda-vissza útra)
- Elsőbbségi beszállás (oda-vissza útra)
- Feladott poggyász (20 kg) (oda-vissza útra)
Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető!

8. nap: Amman - Budapest
Reggeli a hotelban, majd transzfer a repülőtére. Utazás Budapestre.

PETRA, HOLT-TENGER, AKABA | MAGYAR NYELVŰ ID.VEZ.

Körutazás Jordániában
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/jordania/amman/korutazas-jordaniaban.html

Klasszikus királyi városok
körutazás
Ízlelje meg Marokkó ősi világát, fedezze fel egyetlen
varázslatos körutazás alkalmával az ország legfontosabb látnivalóit!
Szállás: a körút során középkategóriás, helyi besorolásnak megfelelő 3 *-os vagy 4 *-os szállodákban,
választás szerint.
Ellátás: félpanzió, a programban feltüntetettek szerint.
Utazás: közvetlen repülőjárattal Budapest–Agadir–Budapest útvonalon.
Transzferek, városnézés: légkondicionált autóbus�szal, magyar nyelvű idegenvezetővel.
Indulási dátumok: folyamatosan, egész évben.
Minimális utaslétszám: 20 fő.
1. nap: Budapest–Agadir
Találkozás Ferihegy 2/B terminálon. Elutazás Budapestről menetrend szerint közlekedő repülőjárattal
Agadirba, a Budavár Tours által bérelt helyeken.
Érkezés Agadirba, transzfer a szállodába. Szállás
és vacsora Agadirban, a választott kategória szerinti
szállodában.
2. nap: Agadir–Marrakesh
Reggeli után, a történelmi Marrakesh felé indul a körutazás. Délután megtekintjük a Koutoubia mecsetet
kívülről, majd a nap további részében megismerkedünk a szukok varázslatos keleti világával, majd a
híres Jemma El Fna téren, a mesemondók, kígyóbűvölők, tűznyelők, akrobaták és utcai pecsenyesütők
forgatagának, és a tér Ezeregyéjszaka meséibe illő
nyüzsgésének felfedezésére nyílik lehetőség. Szállás
és vacsora Marrakeshben, a választott kategória
szerinti szállodában. Fakultatív programlehetőség:
„Fantáziaest” Chez Ali.
3. nap: Marrakesh
Reggeli a szállodában. Délelőtt 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, valamint látogatást
teszünk a Berber patikában is. Délutáni fakultatív
programlehetőség: Látogatás az „Ourika” völgyébe
(helyszínen fizetendő). Az egyik legnépszerűbb
marrakeshi program a közeli Ourika völgyet keresi
fel a Magas-Atlasz ölelésében. A völgy egész évben
különlegesen zöld színben pompázik, mert az Ourika

folyó, a vidék folyóival ellentétben, sosem szárad ki. A
„zsákutca völgy” egyre szűkülő, kanyargós ösvénye
belevész a legmagasabb észak-afrikai hegycsúcs, a
minket is megállító Toubkal árnyékába. A 4160 méter
magas óriás csúcsa nyáron is hósipkát visel. A Kilimandzsáró kivételével ez az egyetlen ilyen szépséges
kontrasztot árasztó tája az afrikai kontinensnek. Pálmafák és hó – egy képeslapban érezzük magunkat.
Az út menti hangulatos falvak egyikébe és egy helyi
piacra is ellátogatunk. Nyaralása legszebb fotói itt
fognak készülni. Szállás és vacsora Marrakeshben, a
választott kategória szerinti szállodában.
4. nap: Marrakesh–Beni Mellal–Fes
Reggeli után utazás Fesbe. Az út kies, vörös vidéken
vezet keresztül, amely gyönyörűen harmonizál az ég
tiszta kékjével és a pálmaligetek örökzöldjével. Beni
Mellalon keresztül utazunk tovább, majd egy festői út
során áthaladunk Ifranon, a Közép-Atlasz cédruserdejében elterülő üdülő- és síparadicsomon. Rövid
pihenő, majd érkezés, szállás és vacsora Fezben, a
választott kategória szerinti szállodában.
5. nap: Fes
Reggeli a szállodában. Egész napos szabad program
Fesben. Fakultatív programlehetőség: egész napos
városnézés magyar nyelvű idegenvezetéssel, az egyik
legősibb királyi városban, Marokkó vallási és kulturális központjában. A program a IX–XIV. században
épült Medina, a benne található BouInania Medersa
(Korán-iskola), emellett a világhírű Karaouine mecset
környékének, Nejjarine szökőkútnak, II. Idriss, a város
alapítójának mauzóleumának, valamint a bőrcserzők,
szőnyegszövők, ötvös- és szövőműhely negyedének
megtekintését foglalja magába. Látogatást teszünk
továbbá a XIV. századi, jelenleg is működő, különlegesen cizellált főbejáratú királyi palotához, majd a
mellette elterülő Mellah zsidó negyed megtekintése
következik, ezután ismerkedés a város szélén lévő
fazekas negyed mestereinek munkáival. A városnézés
után visszatérés a szállodába. Vacsora, szállás Fesben, a választott kategória szerinti szállodában.
6. nap: Volubilis–Meknes–Rabat–Casablanca
Ezen a napon Marokkó új arcát ismerhetjük meg.
Reggeli után látogatást teszünk az elbűvölő, római
alapítású Volubilisbe. Miközben a római építészet
remekeiben, és az egykori villák szép fényű mozaikjaiban gyönyörködünk, a távolban láthatjuk a pihenő

http://www.budavartours.hu/ajanlat/marokko/marrakesh/kiralyi-varosok-korutazas.html

tevéhez hasonlító festői elhelyezkedésű szent várost,
az iszlám atyja, az I. Idriss által alapított MoulayIdrisst
(a városalapító tiszteletére itt felépített mauzóleumhoz
évente több tízezer hívő zarándokol el). Továbbutazás
Meknesbe, ahol a „marokkói Versailles”-t tekinthetjük
meg rövid sétával. A várost MoulayIsmail, XIV. Lajos
kortársa alapította a XVII. század végén. Meknest
negyven kilométer hosszú, háromszoros városfal öleli
körül, aminek egyik oldalán a Medina (óváros) és a
Bab El Mansour (Marokkó legszebb kapuja), a másik
oldalán pedig a modern városrész található. A monumentális kapuk és a piacok még emlékeztetnek a város fénykorára. A letűnt szultáni palota romjai azonban
az idő múlására figyelmeztetnek, mely lassan elmosta
Meknes jelentőségét és Rabatot részesítette előnyben. A városalapító mauzóleumának megtekintése
után továbbutazás Rabatba. Délutánra megérkezünk a
királyság elegáns fővárosába, Rabatba. E virágzó és
rendezett város látnivalói között szerepel az Oudayas-i
Kasbah, a Hassan torony, háttérben a hihetetlen
kék óceánnal, továbbá az V. Mohamed mauzóleum,
a királyi palota és az azt körülvevő tér, a Mechouar.
Továbbutazás Casablancába, érkezés esti órákban.
Szállás és vacsora Casablancában, a választott kategória szerinti szállodában.

Mazagan felé, amely az óceánparti területekre jellemző erődrendszerével, a XVI. századi reneszánsz katonai építészetről mesél. Délutáni órákban a legendás
Mogador (Essaouira) felé vesszük az irányt. Szállás és
vacsora Essaouirában, a választott kategória szerinti
szállodában.

7. nap: Casablanca–El Jadida–Essaouira
Reggeli a szállodában. Délelőtt, casablancai városnézés. A filmek világából ismert, különleges atmoszférájú városban megtekintjük: az Anfa villanegyedet az
Atlanti-óceán partján, a II. Hassan mecsetet kívülről,
mely a világ harmadik legnagyobb mecsete (ha
lehetőség engedi, fakultatív látogatási lehetőség belülről). Városnézésünk során eljutunk a királyi palota
körzetébe, érintjük az Arab Liga parkját, valamint az V.
Mohamed teret és az Egyesült Nemzetek terét, ahol
a névadó „Fehér Házat”, az egykori kormányzósági
épületeket láthatjuk. Kora délután továbbutazunk El
Jadida, a világörökség részét képező egykor portugál

Csomagszállítás: légitársaságonként eltérő. Az
aktuális (konkrét időponthoz, vagy programtípushoz
tartozó) csomagszállítási szabályról és feltételről érdeklődjön irodánknál. A kétéves kor alatti gyermekek
részére a babakocsi ingyenesen szállítható.

8. nap: Essaouira–Agadir–Budapest
Reggeli után látogatást teszünk Essaouirában, amely
nem csupán nyüzsgő kikötőjéről, de épen maradt
romantikus portugál erődjéről és a protektorátus óta
idetelepedett európai és amerikai művészeiről vált
nevezetessé. Hófehér utcácskáinak rengetegében tujafaművesek, szőnyegszövők, portréfestők galériáiban
gyönyörködhetünk. Nem véletlen, hogy a különleges
atmoszférájú Essaouirát a filmesek világa is korán
felfedezte. A város a hatvanas években egyéni utat
kereső lázadó művészek otthona volt. Továbbutazás
Agadir felé, ahol még lesz egy kis szabadidőnk.
Transzfer az agadiri repülőtérre, majd hazautazás
Budapestre, menetrend szerinti repülőjárattal (érkezés
a menetrend függvényében).
A program megváltoztatásának jogát irodánk a járatok
menetrendjének módosulása miatt fenntartja.  
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Királyi városok körutazás
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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Izrael - Ezt látnia kell!
Körutazásunk Izraelben a lehető legrövidebb idő alatt
mutatja meg az ország több ezer éves történelmi
látnivalóinak legjavát.

Vacsora és szállás Jeruzsálemben. A megkerülhetetlen helyi vallási szabályok miatt (Sabbat), a szobák
átvétele általában a szállodai vacsora után lehetséges.

Szállás: a körút során középkategóriás, helyi besorolásnak megfelelő 3 *-os szállodákban.
Ellátás: félpanzió, a programban feltüntetettek szerint.
Utazás: a WizzAir légitársaság menetrendszerinti
járataival Budapest – Tel Aviv – Budapest útvonalon
utaznak, amelyeken nincs fedélzeti ellátás.

4. nap
Reggeli a szállodában, majd egész napos program
Jeruzsálem óvárosában. A program az Olajfák hegyén
kezdődik, ahonnan a délelőtti nap fényében csodás
kilátás tárul a városfalra és a felette látható Sziklamecset híres aranykupolájára. Az Olajfák hegyén a Dominus flevit kápolna, a Nemzetek temploma és a bibliai
Getszemáni kert felkeresése. Délután irány az óváros,
ahol a Siratófal, a Via Dolorosa és Szent Sír temploma következik. A Templom hegy (ahol az Al Aksa
és a Sziklamecset található) felkeresése az aktuális
politikai helyzettől függ. A nap végén a Sion-hegyen
található misztikus erővel bíró Dávid király sírjának
megtekintése, valamint a szintén itt található utolsó
vacsora terme és az Elszenderülés temploma következik. Vacsora és szállás Jeruzsálemben.

1. nap
Elutazás Budapestről, a WizzAir légitársaság menetrend szerinti járatával Tel Avivba. A csoportot a
repülőtéren várja a helyi, magyar nyelvű idegenvezető,
aki végig kíséri utasainkat Izraelben. Úton az ország
északi része felé, látogatás Caesareában, a Földközi-tenger partján lévő, kitűnő állapotban fennmaradt
Római-kori városban és az amfiteátrumban. Délután
látogatás Haifában, ahol a Bahai vallás szent kertjét
tekintik meg. Utazás Galilea irányába, szálláshelyünkre, a szobák elfoglalása. Vacsora és szállás Názáret
mellett, vagy Tiberiasban.
2. nap
Reggeli a szállodában, majd egész napos kirándulás
Galileában: a Genezáreti-tó mellett fekvő Boldogmondások hegye és az ott épült emlék kápolna,
Kapernaumban az ősi zsinagóga, ahol Jézus kezdte
tanítását, majd Tabgha, a csodálatos kenyér és halszaporítás színhelye. Ezek után a tópart közeli, Mensa
Christi, vagyis a Primátus kápolna következik. Fakultatív ebéd lehetőség (kb. 20 USD) a Genezáreti-tó
partján, majd szintén fakultatív hajókirándulás a tavon
(kb. 10 USD). Délután Ginossar, a Jézus korabeli hajó
maradványainak megtekintése, végül Magdala, az ősi
város romjai. Vacsora és szállás Názáret mellett, vagy
Tiberiasban.
3. nap
Reggeli a szállodában, majd a különleges szépségű
Angyali Üdvözlet bazilika meglátogatása Názáretben.
Később látogatás Kánában, a bor csodájának színhelyén. Útközben a Jordán folyó partján található keresztelőhely felkeresése, majd érkezés Jerikóba, ahol
fakultatív ebéd lehetőség (kb. 20 USD). A pihenőhely
tetőteraszáról az ásatások és a több forrás szerint a
világ legrégebbi településének ismertetése. Majd egy
másik helyszínről pillantás a megkísértés hegyére.

5. nap
Reggeli a szállodában, majd egész napos program, amely Jeruzsálem új városrészében kezdődik.
Reggel Izrael állam jelképe a Menora felkeresése,
majd az izraeli parlament, a Knesszet épülete látható
kívülről. Utána az Izrael múzeumot keressük fel, ahol
a Holt-tengeri tekercsekről látható kiállítás. Valamint
a múzeum kertjében látható egy impozáns makett,
a többezer éves Jeruzsálemről. Dél előtt még a
megindító holokauszt múzeum, a Yad Vashem kerül
meglátogatásra. Délután az aktuális politikai helyzettől
függően Betlehem felkeresése (a program megvalósulásáért garanciát nem tudunk vállalni), ahol a Születés
templomát keresi fel a csoport. Vacsora és szállás
Jeruzsálemben.
6. nap
Reggeli a szállodában, majd szabadnap. Egész napos
fakultatív programlehetőség: látogatás a Holt-tengeri
tekercsek lelőhelyén Qumranban, majd a híres Heródes által építtetett sziklaerődben (felvonóval), Massadán. Délután lehetőség nyílik megtapasztalni, hogy
milyen érzés a kivételes só és ásványi anyag tartalmú
Holt-tenger felszínén lebegni, fürdési lehetőség egy
strandon. Vacsora és szállás Jeruzsálemben.
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7. nap
Korai reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a szobákból. Transzfer a repülőtérre, ahonnan hazautazás
Budapestre.
FONTOS TUDNIVALÓK A KÖRUTAZÁSUNKKAL
KAPCSOLTBAN:
A repülő járatokon fix ülőhely kizárólag felár ellenében
biztosított, ellenkező esetben a légitársaság osztja
ki az indulás előtt 48 órával a pontos helyeket! A
fix ülőhely felárát a kalkulációs táblázatban találja.
Elsőbbségi beszállás (Priority boarding) szolgáltatás
külön vásárolható.
Időjárás: Utazásra a tavasz és az ősz ideális, ugyanis
hazánk változékony időjárásából, kellemes nyárba
utazhatunk, ahol kellemes átlaghőmérséklet fogadja
az utazókat. Tavasszal és ősszel már 25 C fok fölötti a
nappali hőmérséklet, míg nyáron 35-40 C fokos meleg
van. Ahogy feljön a nap, azonnal erős a sugárzás,
ezért a nappali és éjszakai hőmérséklet között néha
nagy a különbség, valamint még télen is komolyan
kell védekezni az UV sugarak ellen.
Vízum: Magyar állampolgárok részére nem vízumköteles úticél. Magyar állampolgárok a 90 napot
meg nem haladó tartózkodás esetén, vízum nélkül
léphetnek Izrael területére. Az útlevélnek a hazautazás
dátumától számított fél évig még érvényesnek kell
lennie.
Biztosítás: Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség
kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás
megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: Kötelezően előírt
védőoltás nincs, az ivóvíz minősége megfelelő, de
az elővigyázatosság miatt inkább palackozott italok
fogyasztását javasoljuk.

Vallási szabályok: A megkerülhetetlen helyi vallási
szabályok miatt (Sabbat), a szobák átvétele általában
a szállodai vacsora után lehetséges.
Hivatalos nyelv: Hivatalos nyelv a héber, de nagyon
sok helyen beszélnek angolul és angol nyelvű feliratok
segítik a turistákat.
Elektromos áram: 220 V, a magyar normától eltérő,
angol szabvány szerinti aljzatok használatosak, de a
legtöbb helyen már európai rendszerű csatlakozót találhatnak. Ahol nincs ilyen, ott a szállodák recepcióin
a speciális aljzat igényelhető.
Telefon: A lefedettség és a térerő kitűnő, a pontos
roaming tarifák miatt, még utazás előtt, kérjük vegyék
fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójukkal, mivel az
Izraelben érvényes perc- és adatforgalmi díjak igen
magasak.
Borravaló: Az éttermekben nem kötelező a borravaló,
de ha meg vagyunk elégedve a minőséggel ennek
javasolt mértéke 10%. Viszont a turizmusban, vendéglátásban, szállodákban dolgozók elvárják a borravalót.
A helyi idegenvezetőnk, a sofőr, valamint a szállodai
személyzet díjazására borravalót szed be a turistáktól.
Öltözködés:
Ajánlatos a könnyű len- vagy pamutruházat, a kényelmes cipő, fejfedő, napszemüveg, papucs, valamint a
hűvösebb estékre melegebb ruhadarab.
Taxi:
A taxik fix díjszabással működnek, minden esetben
érdemes telefonon rendelni, az utcán nehéz kocsit
leinteni.
Egészségügyi tudnivalók:
Az program által érintett területre utazók számára
nincs javasolt védőoltás, a meglátogatott városoknak
nincs nagyobb egészségügyi kockázata, mint bármely
zsúfolt Európai nagyvárosnak.
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Izraeli körutazás
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/izrael/jeruzsalem/izrael---ezt-latnia-kell.html

Kína - Ezt látnia kell!
12 napos körutazás Kína legfontosabb látnivalóival,
végig a csoporttal együtt utazó, magyar nyelvű idegenvezetővel
Szállás: a körút során középkategóriás, helyi besorolásnak megfelelő 4 *-os szállodákban.
Ellátás: reggeli és ebéd.
Utazás: Terveink szerint a két legnépszerűbb légitársasággal utaznak csoportjaink, vagyis a Qatar és az
Emirates járataival.
1. nap
Elutazás Budapestről, a Qatar, vagy az Emirates légitársaság járatával Dohába, vagy Dubaiba.
2. nap
Dohából, vagy Dubaiból a menetrend szerint tovább
utazás Pekingbe. A délutáni megérkezés után az Ég
templomának felkeresése. Séta az impozáns parkban,
amely fő látványosságai a körkörös oltár, a visszhang
fal és a Tian Tan különleges szépségű épülete, amely
Peking szimbóluma (amennyiben az érkezés, vagy az
országba történő beléptetés elhúzódik, akkor ennek
a napnak a programját a következő pekingi napok
egyikére tesszük át, megfelelő ütemezéssel). Szállás
Pekingben, 4 csillagos, belvárosi szállodában.
3. nap
Reggeli a szállodában, majd egész napos program Pekingben: ismerkedés a Tienanmen térrel és látnivalóival,
majd a Tiltott Város felfedezése. Ebéd, majd a délután
során riksás „hutong” túra a pekingi óvárosban, ismerkedés a császári idők hagyományos lakóházaival és
életformájával. Később látogatás a Nyári palotában, ahol
a híres hosszú folyosó és a márványhajó látható. Szállás
Pekingben, 4 csillagos, belvárosi szállodában.
4. nap
Reggeli a szállodában, majd egész napos kirándulás: a
Kínai Nagy Fal felkeresése a Yu-Yong hágónál, ahol a fal
restaurált részeit lehet megmászni. Ebéd, majd séta a
Szellemek útján, amelyet 18 párban álló állat és emberalak szegélyez. Utána látogatás a Ming-síroknál, Yongle
császár sírkertjének felkeresése. A hazaút során elhaladunk az Olimpiai létesítmények mellett, fényképezési
lehetőség a világhírű Madárfészekről és a Vizeskockáról.
Szállás Pekingben, 4 csillagos, belvárosi szállodában.

5. nap
Reggeli a szállodában, majd transzfer a vasútállomásra.
Nagysebességű vonattal utazás Xianba (1200 km, 5,5
óra). A megérkezés után ebéd, majd délután városnézés
Xian óvárosában, látogatás a messzeföldön híres Nagymecsetben és séta a különleges hangulatú bazárban.
Szállás Xianban, 4 csillagos, belvárosi szállodában.
6. nap
Reggeli a szállodában, majd délelőtt látogatás a
Világörökség részét képező Agyaghadsereghez, ahol
a lélegzetelállító ásatások több csarnokban láthatók.
Ebéd, majd délután a Nagy Vadlúd pagoda felkeresése,
utána séta a ritka épségben fennmaradt városfalon.
Szállás Xianban, 4 csillagos, belvárosi szállodában.
7. nap
Reggeli a szállodában, majd transzfer a repülőtérre.
Utazás belföldi repülőjárattal Hangzhouba. Az érkezés
után látogatás a tea termesztésről híres Meijawu faluban,
ahol ebéd, majd az egyik teafarm felkeresése, részletes
bemutatóval egybekötve. A délután szabad. Szállás
Hangzhouban, 4 csillagos, belvárosi szállodában.
8. nap
Reggeli a szállodában, majd egész napos városnézés
Hangzhouban: a számtalan Buddha szoborral rendelkező, különleges szépségű Lingyin templom együttes felkeresése, majd a csodás kilátást biztosító Hat harmónia
pagoda. Ebéd, majd utána hajókirándulás az évszázadok óta csodált Nyugati-tavon. Szállás Hangzhouban, 4
csillagos, belvárosi szállodában.
9. nap
Reggeli a szállodában, majd transzfer a vasútállomásra.
Nagysebességű vonattal utazás Sanghajba (170 km, 45
perc). A megérkezés után ebéd, majd félnapos városnézés Sanghajban: séta a folyóparti Bund-on, fényképek
százainak készítése a túlparton épült felhőkarcolókról.
Majd hajókirándulás a Huangpu folyón, a város nyüzsgő
teher folyosóján. Végül séta a híres belvárosi Nanjing
road-on. Szállás Sanghajban, 4 csillagos, belvárosi
szállodában.
10. nap
Reggeli a szállodában, majd egész napos városnézés
Sanghajban. Az egyetlen, egy tonnás jádekőből faragott
szobrot rejtő Jáde buddha templom meglátogatása.
Ebéd, majd séta a restaurált óvárosban, ahol a cikk-cakk
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híd és az Öreg Teaház mellett, számtalan kis boltban
folytatódhat a végeláthatatlan vásárlás. Végül a világhírű
Yu-Yuan kert megtekintése. Búcsúzóul buszos látogatás
Sanghaj hipermodern Pudong városrészében, fényképezési lehetőség a felhőkarcolóknál. Szállás Sanghajban, 4 csillagos, belvárosi szállodában.
11. nap
Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a szobákból
(a csomagok a szállodában maradhatnak). Szabadnap,
lehetőség vásárlásra (a szálloda melletti metrómegállóból könnyen elérhető a hatalmas piac a Tudomány és
Technológia múzeum mellett). Este transzfer a Sanghaji
Nemzetközi repülőtérre, elutazás Dohába, vagy Dubaiba.
12. nap
Dohából, vagy Dubaiból repülőút Budapestre, érkezés a
menetrend szerint.
Pénzügyek: Kérjük utasainkat, hogy készüljenek arra,
hogy az út során fix borravaló összeget szed össze
idegenvezetőnk. Ezt osztja aztán szét a helyi idegenvezetőknek, a szállodai és az éttermi személyzetnek,
valamint a buszsofőröknek. Kérjük napi 7 USD / utas
összeggel készüljenek erre a kiadásra (az utazás napjainak kivételével, vagyis 10 napra ez 70 USD / fő).
Étkezés: Bőséges büféreggeli a szállodában, valamint a
napi programhoz kapcsolódva, többfogásos, tradicionális kínai ebéd (kivétel ez alól az érkezés napja és a
szabadnap, amikor nincs ebéd programozva).
Időjárás: Peking, Xian és Hangzhou időjárása nagyon
hasonló a Magyarországon megszokotthoz. A kontinentális éghajlat ezekben a városokban is érvényesül, ezért
a téli hónapokban hideg, viszont nem túl csapadékos
időre, míg nyáron magas hőmérsékletre és száraz
hónapokra kell számítani. A tavasz és az ősz kellemesen
napos, novembertől az idő hűvösebb és lehetséges a
csapadék. Sanghaj átlaghőmérséklete nagyon kedvező,
egész évben kellemes az idő a városlátogatásra. A nyári
hónapok a legmelegebbek, de akkor is csak 25-30 C
fok körüli a levegő, míg a leghidegebb téli hónapokban
is kb. 10 C fokos nappalokra lehet számítani. Viszont a
hőérzet magasabb lehet az egész évben, a folyamato-

san magas páratartalom miatt (egész évben 70-80%-os).
Esős napok tavasszal és nyáron gyakoribbak, de igazán
nagy szárazság nem várható. A lehullott csapadék
mennyisége júniustól augusztusig jelentősebb (150-200
mm). Fontos tudni, hogy a város légszennyezettsége a
téli hónapokban magasabb lehet, ami sajnos rontja a
városképet is.
Vízum: Magyar állampolgárok kizárólag érvényes vízum
birtokában kezdhetik meg utazásukat Kína felé.
2019. november 1-től lépett hatályba a Kínai Népköztársaság új vízum ügyintési rendje, amely érinti
a magyar állampolgárok beutazásához szükséges
vízum beszerzését is. Az új rendelkezés értelmében
a legfontosabb változás, hogy ezentúl minden vízum
kérelmezőnek, személyesen kell a Kínai Népköztársaság
Nagykövetségén megjelenni és ott ujjlenyomatot adni.
Kérjük, hogy erre az utazás előtt mindenképp számítson
és készüljön! Az ujjlenyomat adás alóli mentességről a
Nagykövetség honlapján olvashat részletesen.
Biztosítás: Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás
megléte kötelező, a kínai vízum ügyintézéshez szükséges. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset,
betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Van lehetőség arra is, hogy a foglalással egyidőben, az
útlemondási biztosítás megkötése mellett teljes körű
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megkötésével önrészmentessé tegyék az útlemondási biztosítást
(ellenkező esetben 20% önrészt tartalmaz). Az önrészt
kiváltó útlemondási biztosítás díja magasabb, 5,5%.
Egészségügyi tudnivalók: Az program által érintett
területre utazók számára nincs javasolt védőoltás, a
meglátogatott városoknak nincs nagyobb egészségügyi
kockázata, mint bármely zsúfolt Európai nagyvárosnak.
Ami fontos, hogy a csapvizet nem szabad fogyasztani,
még fogmosáshoz is palackozott ásványvizet javaslunk
használni. A félpanziós ellátás során, az éttermekben
és a szállodában felszolgált ételek minősége garantált,
ezekkel nem volt még soha gond. Ez már nem mondható el a különböző utcai árus által készített ételre, ezeket
nem javasoljuk fogyasztásra.
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Mianmar - Ezt látnia kell!
12 napos körutazás, a világ egyik legérdekesebb táján!
A mianmari utazás során misztikus tájképek és ősi kincsek
váltják egymást a programban. A burmai királyság fővárosa
a titokzatos Mandalay, majd Ázsia egyik leggazdagabb
ásatásai Bagan varázslatos templomaival, aztán az Inle-tavi
hajókiránduláson megtapasztalható nyugalom, végül az
aranyszínű yangoni Buddhákig, Mianmar izgalmas és lenyűgöző lesz! A dél-kelet ázsiai ország számtalan különleges
látnivalóval rendelkezik, amelyek körutazásunk részei! A
magyar nyelvű idegenvezetőnk, már Budapestről utazik
együtt a csoporttal.
Szállás: a körút során középkategóriás, helyi besorolásnak
megfelelő 3í *-os szállodákban.
Ellátás: reggeli és ebéd.
Utazás: menetrendszerinti járattal.
1. nap: Elutazás Budapestről az Emirates légitársaság délutáni járatával Dubaiba, megérkezés éjfél előtt, a menetrend
szerint.
2. nap: A hajnali órákban indul tovább a Dubai – Bangkok
járat, amely délben érkezik meg. Délután továbbutazás
repülővel a Mianmarba, a célállomás Mandalay. A repülőtérről transzfer a szálláshelyre, a szobák elfoglalása. Éjszaka
Mandalay-ben.
3. nap: Reggeli a szállodában, majd egész napos Mandalay
kulturális örökség túra indul. Első állomás a Mahamuni
pagoda, amely a buddhisták fontos zarándokhelye. Aztán
egy helyi érdekesség, egy aranyleveleket készítő műhely
felkeresése, végül a délelőtt a Zaycho piac felkeresésével zárul, amely a térség legnagyobbja. Délután elsőként a Királyi
palotát keresik fel, amely a burmai királyság utolsó székhelye
volt. Ez után a Shwenandaw kolostor, vagy más néven az
Arany palota következik, amelynek különleges tikfa faragásai
messzeföldön híresek. Innen párszáz méterre nézzük
még meg a Kuthodaw pagodát és az ott látható hatalmas
márványkönyvet. A program végeztével a várost övező
hegyekbe utaznak még fel, hogy a naplemente fényében
fürdő Mandalay látványában gyönyörködhessenek. Éjszaka
Mandalay-ben.
4. nap: Reggeli a szállodában, majd egész napos Sagaing –
Ava – Amarapura program következik. Elsőként Amarapura
kerül felkeresésre, amelyet a halhatatlanság városának
is neveznek, egyben Mianmar utolsó előtti királyi fővárosa. Érdekessége, hogy a 19. század közepén, az akkori
uralkodó Mindon király egy buddhista prófécia alapján
a palota legtöbb épületét szétszedette és Mandalaytől 7
km-re északra vitette. Majd felkeresik a híres Mahagandayon
buddhista kolostort, ahol máig is több, mint ezer szerzetes él.
Utána a ragyogó aranykupolás Soon U Ponya Shin pagoda
következik, amely a Mianmarban készült fényképek legtöbbjén látható. Ez után egy újabb csoda a Sagaing hegyen, a U
Min Thonze templom a 30 ülő Buddha szobrával kápráztat el
mindenkit. A délután folyamán Ava környékén látogat meg a
csoport 3 nevezetességet. Bagaya Kyaung, a tikfa kolostor,
az Ava palota és környéke az őrtoronnyal, valamint Me Nu’s
téglakolostora. A hazaút során megállunk a világhírű U lábú

híd mellett, amelyet 1850-ben építettek. Így a világon a legrégebb óta épségben fennmaradt és egyben leghosszabb
tikfa hídja. Éjszaka Mandalay-ben.
5. nap: Reggeli után transzfer a kikötőhöz, ahonnan hajón
jutunk el a városnézés első állomásához. Az Irrawaddy
folyón ez a 11 km-es túra, nagyjából egy órás lesz, amely
végállomása Mingun. A hely egyik nevezetessége a 90
tonnás Mingun harang, amely a világ legnagyobb sértetlen
haragja. A következő látványosság a Mingun Pagoda, amely
építését Bodawpaya király 1819-es halála óta befejezetlennek tartanak. Végül a nap fénypontja következik! Azt szokták
mondani, hogy ha van valami, amit nem szabad kihagyni
Mianmarban, akkor azok a hófehér Hsinbyume pagodák. A
nap végén buszos transzfer Baganba, ahol a megérkezés
után a szállás elfoglalása. Éjszaka Baganban.
6. nap: Reggeli a szállodában, majd a délelőtt folyamán
kényelmes és környezetbarát kirándulás következik, minden
utas egy e-bikeot, vagyis elektromos robogót kap, ezekkel
járja be a csoport a bagani pagodákat. Az első állomásunk
a legjobban ismert Shwezigone pagoda, majd az 50 méter
magas csodaszép faragásairól híres Htilominlo templom,
végül az Andanda templom amely Kyansitthar király legszebb templomainak egyike. Majd a délután során a helyiek
életébe nyerhetünk betekintést. Felkeressük Myinkaba nevű
falut, amely a lakkozott műtárgyak készítéséről híres, egy
helyi üzem meglátogatása. Éjszaka Baganban.
7. nap: Reggeli a szállodában, majd az Irrawaddy folyó
mentén utazás a Salay-ig, amely a régi Mianmar középső
területének vallási központja. Útközben Chauk tartományi
piacán lehetőség nyílik ajándéktárgyak beszerzésére. Az
érkezés után az első állomás a Yokesone kolostor Salay-ben,
amely a folyó partján található. A kolostor az 1882-ből származó faragott szobrairól híres, valamint arról, hogy U Pone
Nya író élt itt, az 1800-as években, a burmai királyok idején.
A területen található örökségi múzeum meglátogatása
után a Popa hegyről nyíló csodás kilátás zárja a délelőttöt.
Délután a Taungkalat síremléket keresi fel a csoport, amely a
hiedelem szerint 37 különböző szellem otthona. A szent hely
777 lépcsőfokon érhető el. Éjszaka Baganban.
8. nap: A korai indulás miatt reggeli csomagot kap a csoport
az induláskor a szállodában, majd transzfer a repülőtérre,
ahonnan belföldi járattal utazás Heho-ba (40 perc repülés).
A nap Nyaung Shwe állomáson kezdődik, innen indul a
„városnézés hajóval” programja. Olyan falvak és lakóik
életébe pillanthatunk be a kényelmes hajóról, akik a tavat
otthonuknak tekintik. Évszázadok óta, ugyanazzal a halász
technikával fogják zsákmányukat a helyiek, ennek megtekintésére is lehetőség nyílik. Később felkeresik Phaung
Daw Oo pagodát, amely a tó vizéről csodás képet biztosít.
A következő állomás Inn Paw Khon falu, ahol lábon álló házakban laknak, a tó fölött, végül a Nga Phe Kyaung kolostor
következik. Az egész napos túra után hajóval jut el a csoport
tóparti szálláshelyre, végül a szobák elfoglalása. Éjszaka az
Inle-tó melletti fekvő, különleges szállodában.
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9. nap: Reggeli a szállodában, majd a napot a környék
legnépszerűbb helyszínén kezdjük, ami az úgynevezett 5
napos forgó piac. Nevét onnan kapta, hogy öt naponta más
és más helyszínen található meg, így öt naponta más és
más helyi népcsoport kézműves tárgyait lehet beszerezni.
A helyiek kedvenc helye a piac, de az itt megfordult turisták
szerint is kihagyhatatlan érdekesség a nyüzsgő piac. A
délelőtt hátralévő részében lehetőség nyílik egy, a tó vizén
úszó mezőgazdaságot meglátogatni. Az egyedülálló módon
termesztett növények látványa minden képzeletet felülmúl!
A délután is hajóúttal folytatódik, amikor is a Pa’O kisebbség
otthonát látogatjuk meg, felkeresve pl. egy iskolát is. A több,
mint két milliós népcsoport egyes források szerint már 3000
éve él Mianmar területén. A következő állomás Nyaung
Ohak, ahol többszáz ősi pagoda romjai állnak pár méterre
egymástól, a látványuk lélegzetelállító! De a kincsekben
gazdag terület még erre is rá tud licitálni: a nap végén még
felkeressük Shwe Inn Thein-t, ahol hasonló pagodacsoport
található, de mindez egy hegy tetején! Éjszaka az Inle-tó
melletti fekvő, különleges szállodában.
10. nap: A korai indulás miatt reggeli csomagot kap a
csoport az induláskor a szállodában, majd transzfer a repülőtérre, ahonnan belföldi járattal utazás Yangon-ba (70 perc
repülés). Az érkezés után transzfer Yangon gyarmati városközpontjába. Átsétálunk a lenyűgöző városháza épületén,
amely különleges buddhista és hindu mitológiából származó
szobrokkal díszített. A belváros további látnivalói: Legfelsőbb
bíróság, a nagy óratorony és az 50 méter magas függetlenségi emlékmű. Persze kihagyhatatlan még a város közepén
található Bogyoke Aung San piac, ahol szinte minden
megtalálható és megvásárolható! A délutánt a Chauk Htat
Gyi pagoda nyitja, amely többek között, a 66 méter hosszú,
fekvő Buddha szoborról híres. A délutánt és az egész körutazás a legérdekesebb látnivaló zárja, a Shwedagon pagoda.
Az építmény a híres írót, Rudyard Kiplinget is elkápráztatta,
ami nem is csoda. A 98 méter magas pagoda elképzelhetetlen kincs, állítólag több tonnányi arannyal borították be
a tornyait, de állítólag még jáde kövek, rubintok, zafírok és
gyémántok díszítik. Messzeföldről érkeznek ide zarándokok
és turisták, de a helyiek is gyakran keresik fel, a valóban
lélegzetelállító pagodát. Éjszaka Yangonban.
11. nap: Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a
szobákból. Napközben pár óra szabadidő, lehetőség
nyugalmas vásárlásra. A koradélutáni órákban transzfer a
repülőtérre, elutazás Bangkokba, érkezés az esti órákban.
Éjfél után kezdődik a beszállítás a Bangkok – Dubai járatra.
12. nap: A korhajnali járattal utazás Bangkokból, Dubaiba.
Majd a megérkezés után reggel továbbutazás Budapestre,
érkezés a menetrend szerint dél körül Budapestre.
Étkezés: Bőséges büféreggeli a szállodában, felár ellenében
vacsora a szállodában.

Ruházat: Az évszaknak megfelelő, minél kényelmesebb,
lehetőleg pamut ruházat és réteges öltözködés javasolt.
A viszonylag sok séta miatt a már bevált, kipróbált lábbeli
mindenképp fontos. Valamint érdemes a napsütés ellen
sapkával, kalappal esetleg kendővel védekezni, sőt a védőfaktoros arckrém is jó szolgálatot tehet.
Fontos, hogy templomok és a különböző vallásokhoz
kötődő látnivalók helyszínein sok esetben öltözködési előírásokhoz kötik a belépést. Hölgyek számára a miniszoknya,
rövidnadrág és a vállakat szabadon hagyó pántos felsők
nem megengedettek. A férfiaknak egyes helyeken tiltják a
rövidnadrágot és a vállakat szabadon hagyó trikót.
A hölgyeknek már csak a fentiek miatt is érdemes egy vállkendőt maguknál tartani, ami még nagy segítség lehet akkor
is, ha a buszok és szállodák légkondicionáló berendezései
túl hideget fújnának.
Időjárás: Az esős évszak májustól, októberig tart, vagyis
körutazásunk mindkét időpontja ezt elkerüli. Márciusban
szinte biztosan nem lesz eső, míg novemberben is minimális a valószínűsége ennek. A nappali hőmérséklet a javasolt
utazási dátumokon 30C fok feletti és éjszakára is csak kb.
20C fokig hűl le a levegő. A változatos domborzati viszonyok
miatt a fenti előrejelzésektől minimális eltérés elképzelhető.
Fontos, hogy a kiemelkedően erős UV sugárzásra folyamatosan komolyan kell figyelni. A reggelek és esték akár hűvösek
is lehetnek, de napközben nyárias hőmérsékletre és száraz
levegőre kell számítani. Esőre csak minimális az esély.
Vízum: Magyar állampolgárok számára Mianmarba a beutazás csak előzetesen elkészített vízummal lehetséges. Ennek
ügyintézését irodánk vállalja. Ehhez a hátralék befizetésekor
(indulás előtt 30 nappal) még pár személyes adatra lesz
szükségünk és az útlevél fényképes oldalának, színes
másolatára jpg formátumban.
Fontos, hogy az útlevélnek a hazautazás dátumától számítva
még 6 hónapig érvényes kell lennie.
Utazási korlátozások: A Magyar Kormány Konzuli szolgálatának közlése szerint: „Yangon, Mandalay, Bago és
az Irrawaddy régiók, valamint az Inle-tó korlátozás nélkül látogathatók”. Utazásunk csak ezeket a régiókat érintik.
Biztosítás: Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás
megkötését kifejezetten ajánljuk. Irodánkban van lehetőség
kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás
megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: Egyéb trópusi betegségek
előfordulhatnak Mianmarban. A csapvíz nem iható. A
fővárosban és nagyobb városokban a palackozott víz és
üdítőital-ellátás jól megoldott, vagy fogyasszunk forralt vizet.
A palackok zárókupakjának eredetiségét érdemes ellenőrizni, italunkba ne kérjünk jeget és még a fogmosáshoz is
palackozott ásványvizet javaslunk használni.
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Mini Yucatán Körút Mexikóban
9 napos utazás a maya kultúra nyomában, üdüléssel az
óceán partján
Az utazások közül a legkülönlegesebb kombinációt jelenti az, ahol a páratlan látványosságokat, egy tengerparti
pihenés követi. Ez mexikói utunk esetében pontosan
ebben a sorrendben zajlik! Évente több mint egymillió turista keresi fel a Yucatán-félsziget legnagyobb vonzerejét
jelentő Chichen Itza-t, az ezeréves piramistemplomot, mi
is itt kezdjük túránkat. Majd utazásunk során felkeresésre
kerül még Tulum maja romvárosa, amely közvetlenül a
hófehér homokos tengerparton fekszik. Valamint Coba
romjai, amely egy időben a maya világ legnagyobb városa volt. Végül, a jól megérdemelt pihenés sem maradhat
el, a Maja Riviéra egyik legjobb szolgáltatásait biztosító,
all inclusive szállodája koronázza meg ennek a méltán
népszerű utazásnak az élményeit! Utunkat magasan
képzett és a helyszínt kitűnően ismerő, magyar nyelvű
idegenvezető kíséri végig, már a budapesti indulástól.
Szállás: Hotel Besorolás: 3-4*
Ellátás: félpanzió és all inclusive
Utazás: Air France menetrendszerinti járattal
1. nap Elutazás Budapestről az Air France légitársaság
menetrendszerinti járatával Párizsba. Az átszállás után
továbbutazás Cancunba. A megérkezés után transzfer a
szállodába, a szobák elfoglalása, majd vacsora. Szállás
Cancunban, a belvárosban.

4. nap Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a
szobákból. A délelőtt folyamán városnézés Cancuban, a
20 km-es földnyelven sorakozó szállodák környékének
megtekintése. Délután továbbutazás a Maya Riviérára,
ahol a tengerparti pihenés várja utasainkat! A partszakasz
egyik legkedveltebb városa (Puerto Aventuras) mellett
található a kiemelkedően jó szolgáltatásokat biztosító,
szálloda, amely közvetlenül az óceán hófehér homokos
partján fekszik. A Barcelo Maya Grand Resort all inclusive
szolgáltatásai miden igényt kielégítenek. Medencék,
bárok, éttermek, kitűnően felszerelt fitnessz terem és
persze a leírhatatlan színekben pompázó óceán! Szállás
all inclusive ellátással, Puerto Aventurasban.
5-6-7. nap Egész nap pihenés, szabadidő az óceán
parti szállodában, all inclusive ellátással. Szállás Puerto
Aventurasban.
8. nap Délelőtt kijelentkezés a szobákból, de utasaink
az esti elutazásig, továbbra is a szálloda all inclusive
ellátását élvezhetik (csomagszobák állnak rendelkezésre). Délután a menetrendnek megfelelően transzfer
a repülőtérre, majd az esti órákban indul az Air France
légitársaság Cancun – Párizs járata, éjszaka a transzatlanti járat fedélzetén.
9. nap A menetrend szerint érkezés Párizsba dél előtt.
Rövid átszállási idő után továbbutazás Budapestre, hazaérkezés a menetrend szerint délután.

2. nap Reggeli a szállodában, majd a Yucatán félsziget
és a világ egyik legismertebb látványossága a mai nap fő
programja: Chichen Itza a maják és toltékok romvárosa. A
régészeti terület közepén magasodó piramis messzeföldről vonzza a kíváncsi utazókat. Délután egy víznyelő,
vagyis cenote felkeresése. Ezeknek a furcsa földtani
képződmények szeszélyes működése civilizációk sorsát
határozták meg, ugyanis természetes ivóvízforrásként
szolgáltak a város lakói számára. Koraeste visszautazás,
majd vacsora. Szállás Cancunban, a belvárosban.

Kiutazás: Csoportjaink az Air France légitársaság menetrendszerinti járataival utaznak, amelyeken a napszaknak
megfelelő fedélzeti ellátást kapnak utasaink. A járatok
tervezett menetrendje a következő:

3. nap Reggeli a szállodában, majd egésznapos kirándulás a maják világába! Első állomás Coba régészeti
területe, ahol a páratlan emlékek legtöbbje még mindig
feltárásra vár! A város Chichen Itzá előtt a térség központja volt. Majd délután Tulum romvárosát keressük fel,
amely különlegessége, hogy egyedüliként a tengerparton
épült. Számtalan képeslapon elevenedik meg a látvány,
ahogy az ősi romok alatt a türkiz óceán és a hófehér homokú tengerpart találkozik. Koraeste visszautazás, majd
vacsora. Szállás Cancunban, a belvárosban.

Étkezés: Cancunban félpanzió (reggeli és vacsora), a
Maya Riviérán all inclusive ellátás.

Budapest – Párizs 06:00 – 08:30
Párizs – Cancun 12:00 – 17:15
Cancun – Párizs 19:30 – 11:05#1 (érkezés másnap)
Párizs – Budapest 13:20 – 15:30

Egészségügyi tudnivalók:
Mexikóban az európai utazókat több kellemetlen
egészségügyi meglepetés is érheti, ugyanis az ottani
higiénés feltételek nem az általunk megszokottak. Nincs
különösebben több kosz, szemét, mint a világ más tájain,
de olyan kórokozókkal találkozhat az ember, amire jobb
előre felkészülni. A Hepatitis A és B védőoltások javasoltak (de nem kötelezők) a térségbe utazók számára, ezzel
kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a következő intézménnyel: Országos Epidemiológiai Központ,
Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont.
Valamint nagyon fontos, hogy az ivóvíz európai gyomor
számára nem fogyasztható! Mindenképpen kerülni kell az
ivóvízzel történő bármilyen érintkezést. Fogmosáshoz is
kizárólag palackozott vizet használjanak!

http://www.budavartours.hu/ajanlat/mexiko/cancun/mini-yucatan-korut.html

A programunkban szereplő étkezések olyan éttermekben és szállodákban zajlanak, ahol az ételek minősége
garantált. Az egyéni gasztronómiai kalandozás esetén, a
kétséges minőségű kifőzdék, utcai árusok ételei komoly
egészségügyi problémákat rejthetnek. Ezeket a nyugodt
és problémamentes utazás érdekében javasoljuk
kihagyni.
Fontos megjegyezzük, hogy tilos és büntethető a közterületen történő alkoholfogyasztás.
Vám, vízum, be- és kiutazási feltételek: Magyar
állampolgárok vízummentesen utazhatnak be Mexikóba
turistaként.
A turistaként való tartózkodás feltételei: érvényes útlevél
a tartózkodás teljes idejére, maximum 180 napig tartó
tartózkodás 1 éven belül, vissza vagy tovább utazásra
szóló repülőjegy. A beutazáskor a határon úgynevezett
migrációs kártyát (FMM-t) kell kitölteni, amit az országba
lépéskor lepecsételnek. Kilépéskor ezt a kártyát fel kell
mutatni. Elvesztése pénzbüntetéssel jár és a kiutazáskor
ismételt kitöltése kötelező.
Amennyiben valaki be- vagy kilépéskor 10.000 USA dollár
értéket meghaladó értéket tart magánál valutában vagy
értékpapírban, még ha tranzitátutazó is, köteles azt a
helyi vámhatóságoknál a reptéren vagy a határátkelőhelyen bejelenteni. Az országból TILOS kivinni kaktuszt,
régészeti értékeket, aranyat (nem ékszer formában),
illetve korallt.
Mexikóba tilos nyers hús, friss sajt, friss, nyers gyümölcs,
virág és zöldség, házi készítésű élelmiszer, vetőmag és
egyéb szaporítóanyag, föld, rákfélék behozatala. Egyéb
élelmiszereknél célszerű, ha azokat bontatlan csomagolásban hozzák be, és csomagoláson olvashatóan,
lehetőleg spanyolul vagy más világnyelven szerepelnek
az összetételre, fogyaszthatósági időre és származási
helyre vonatkozó adatok.
Időjárás: A hatalmas kiterjedésű ország változatos időjárást produkál, de körutazásunk során, a meghirdetett
időpontokban inkább csak egy változatra kell készülni.
A Yucatán-félszigeten nagyon kellemes nyári idő várja
utasainkat, 27C fokos napközbeni hőmérséklettel, sőt a
levegő éjszakára sem hűl le. Nagyon fontos, hogy amint
kisüt a nap, azonnal 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
Ráadásul ez nem csak a tengerparton, de a szárazföld
belsejében is, igen erős UV sugárzással párosul. A meglátogatásra kerülő tájakon csapadékra minimális esély
van a meghirdetett időpontok alatt.
Nagyon fontos napközben a folyamatos folyadékpótlás,
ugyanis a kellemesen szeles időben nem érződik a nagy
meleg. A kiszáradás első jele a fejfájás, ilyenkor gyorsan
ásványvízzel kell pótolni az elveszett folyadékot, ezért
mindig legyen kéznél ásványvíz.

Biztosítás: Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás
megkötése ajánlott. Irodánkban lehetőség van kedvezményes (nálunk nincs Európán kívüli és korosztályos felár)
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megkötésére.
Diplomáciai képviseletek:
Magyar Köztársaság Nagykövetsége és Konzuli hivatala:
Cím: Paseo de las Palmas 2005, Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11000
México ; Telefon: + 52 55 5596 1822, vagy 5596 0523 ;
Konzul: dr. Nagy Balázs ; E-mail: mission.mex@mfa.gov.
hu ; Honlap: mexikovaros.mfa.gov.hu ; Ügyfélfogadás:
kedd és csütörtök: 9.00 - 13.00
Hivatalos pénznem: Az ország valutája a peso, jele MXN
(1 USD = 21 MXN ; 1 EUR = 24 MXN ; 1 MXN = 14
HUF). A hitelkártyák elfogadottak. A városokban viszonylag könnyen találni pénzváltókat. Sok helyen (boltok,
éttermek) elfogadják közvetlenül az USD-t is, ez már nem
mondható el az Euróról. Mindenképp amerikai dollárt
érdemes vinni Mexikóba.
Hivatalos nyelv: Az ország hivatalos nyelve a spanyol, de
sok helyen beszélnek angolul és angol nyelvű feliratok is
segítik a turistákat.
Elektromos áram: 110 V, a magyar normától eltérő
feszültség és aljzatok. Átalakítót mindenképp érdemes
már itthonról vinni, mert a szállodai recepciókon csak
korlátozott számban (pár darab) áll rendelkezésre.
Telefon: A nemzetközi roaming díjak kiemelkedően
drágák, ezért inkább érdemes a WIFI eléréssel biztosított,
így ingyenes kommunikációs lehetőségekkel (Messenger,
Viber, WhatsApp, stb.) tartani a kapcsolatot az itthoniakkal. Kérjük, hogy az utazás előtt mindenképp vegye
fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával, hogy az aktuális
forgalmazási díjakról pontos tájékoztatást kapjon.
Borravaló, szervízdíj: A helyi idegenvezető és a sofőr
elvárja a borravalót a turistáktól. Ennek irodánk által
javasolt összege 7 USD / nap / utas.
Öltözködés: Ajánlatos a könnyű len- vagy pamutruházat,
a kényelmes cipő, fejfedő, napszemüveg, papucs, valamint a hűvösebb estékre egy melegebb ruhadarab. Nagyon fontos, hogy a napsütés igen erős, az UV sugárzás
miatt percek alatt le lehet égni. Megfelelő napozás előtti
készítményekkel még a városnézések során is készülni
kell, de az óceánparton erre különösen ügyelni kell.

TENGERPARTI PIHENÉS ÉS KÖRUTAZÁS | CHICHEN ITZA, COBA, TULUM

Mini Yucatán Körút Mexikóban
Árkategória: $$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/mexiko/cancun/mini-yucatan-korut.html

Azték Mexikó
Egy hét az azték kultúra nyomában, Mexikóvárosban és
környékén
Szinte minden világutazó bakancslistáján szerepel
Mexikó, ahol évezredes történelmi emlékek nyomában
járhatnak. A hatalmas ország fővárosa a tengerszint felett
2200 méterrel fekszik, de ez csak az egyike annak a
számtalan érdekességnek, amelyek miatt kihagyhatatlan
a látogatás! Fedezze fel segítségünkkel az elképzelhetetlen gazdagságú antropológiai múzeumot Mexikóvárosban, ahol többek között a 2012-es világvégét hirdető
azték naptár látható. Vagy Teotihuacant, ahol a Nap és a
Hold piramisa található a holtak útjával, vagy Mexikóváros
főterét, a Zocalo-t. De a programból a híres ezüstváros,
Taxco sem marad ki! Utunkat magasan képzett és a
helyszínt kitűnően ismerő, magyar nyelvű idegenvezető
kíséri végig, már a budapesti indulástól.
Szállás: Hotel Besorolás: 3-4*
Ellátás: reggeli és félpanzió
Utazás: Air France menetrendszerinti járattal
1. nap Elutazás Budapestről az Air France légitársaság
a menetrendszerinti járatával Párizsba. Az átszállás
után továbbutazás Mexikóvárosba. A megérkezés után
transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása. Szállás
Mexikóvárosban.
2. nap Reggeli a szállodában, majd egész napos
városnézés Mexikóvárosban. A világ egyik legnagyobb
lakosságú fővárosa számtalan látnivalót tartogat, ezekből
a legfontosabbak kerülnek megtekintésre: Kormányzósági palota, Metropolitan katedrális, a Zocalo, amely már az
azték Tenochtitlan városának is a főtere volt, ahol a Templo Mayor ismertetése. Később séta a város legöregebb
utcáin, a Szépművészeti múzeumhoz, közben látogatással a csempés házban (Casa de los Azulejos). Délután
a Paseo de la Reforma-n haladva érjük el a világhírű
azték naptárat is bemutató Antropológiai Múzeumot,
ahol a páratlan szépségű tárlatok megtekintése. Szállás
Mexikóvárosban.
3. nap Reggeli a szállodában, majd egész napos kirándulás a Mexikóváros déli részébe. Első állomás a Barrio de
Coyoacan, ahol a korai mexikói-gyarmati stílusú házakat,
utcákat keresünk fel. Látogatás a Frida Kahlo múzeumban
és a helyi közösség piacán. Majd a Barrio de San Angel
városrész következik, ahol a Casa-Estudio Diego Rivera
(a világhírű festő Frida Kahlo férje volt) kerül felkeresésre.
Szállás Mexikóvárosban.

4. nap Reggeli a szállodában, majd egész napos program. Az első látnivaló a Három kultúra tere, ahol három
teljesen különböző időszak épületei láthatók. Majd a
Guadalupei bazilikát keressük fel, a világ egyik leglátogatottabb Mária-kegyhelye. Útközben rövid látogatás
egy obszidián faragó műhelyben és tequila lepárlóban,
mindkét helyen vásárlási lehetőséggel. Majd délután, az
utazás egyik legfontosabb helyszíne következik, Teotihuacan, ahol az azték nap és hold piramisok, valamint a
Holtak útja látható. Szállás Mexikóvárosban.
5. nap Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a
szobákból. Utazás Cuernavaca-ba, ahol városnézés:
Cortés palotája és a Nagyboldogasszony-székesegyház.
Délután megérkezés, majd városnézés a híres ezüst-városban, Taxcoban, séta a meredek utcácskákon. Szállás
Taxcoban.
6. nap Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a
szobákból. Délelőtt utazás vissza Mexikóvárosba, ott
Xochimilco városrész felkeresése. Az azték időkben
épített, szállítási feladatokra létrehozott csatornákat ma
színes, díszített csónakokon lehet bejárni, miközben a
parton árusok kínálják portékájukat, mindehhez mariachi
zenekarok adnak autentikus zenei aláfestést. Késő délután a menetrendnek megfelelően transzfer a repülőtérre,
majd este indul az Air France légitársaság járata, éjszaka
a transzatlanti járat fedélzetén.
7. nap A menetrend szerint érkezés Zürichbe a délutáni
órákban. Majd az esti járattal továbbutazás Budapestre,
hazaérkezés az éjfél előtti órákban.
Egészségügyi tudnivalók:
Mexikóban az európai utazókat több kellemetlen
egészségügyi meglepetés is érheti, ugyanis az ottani
higiénés feltételek nem az általunk megszokottak. Nincs
különösebben több kosz, szemét, mint a világ más tájain,
de olyan kórokozókkal találkozhat az ember, amire jobb
előre felkészülni. A Hepatitis A és B védőoltások javasoltak (de nem kötelezők) a térségbe utazók számára, ezzel
kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a következő intézménnyel: Országos Epidemiológiai Központ,
Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont.
Valamint nagyon fontos, hogy az ivóvíz európai gyomor
számára nem fogyasztható! Mindenképpen kerülni kell az
ivóvízzel történő bármilyen érintkezést. Fogmosáshoz is
kizárólag palackozott vizet használjanak!
A programunkban szereplő étkezések olyan éttermekben és szállodákban zajlanak, ahol az ételek minősége
garantált. Az egyéni gasztronómiai kalandozás esetén, a
kétséges minőségű kifőzdék, utcai árusok ételei komoly
egészségügyi problémákat rejthetnek. Ezeket a nyugodt
és problémamentes utazás érdekében javasoljuk kihagyni. Fontos megjegyezzük, hogy tilos és büntethető a
közterületen történő alkoholfogyasztás.

http://www.budavartours.hu/ajanlat/mexiko/mexikovaros/aztek-mexiko.html

Vám, vízum, be- és kiutazási feltételek: Magyar
állampolgárok vízummentesen utazhatnak be Mexikóba
turistaként.
A turistaként való tartózkodás feltételei: érvényes útlevél
a tartózkodás teljes idejére, maximum 180 napig tartó
tartózkodás 1 éven belül, vissza vagy tovább utazásra
szóló repülőjegy. A beutazáskor a határon úgynevezett
migrációs kártyát (FMM-t) kell kitölteni, amit az országba
lépéskor lepecsételnek. Kilépéskor ezt a kártyát fel kell
mutatni. Elvesztése pénzbüntetéssel jár és a kiutazáskor
ismételt kitöltése kötelező.
Amennyiben valaki be- vagy kilépéskor 10.000 USA dollár
értéket meghaladó értéket tart magánál valutában vagy
értékpapírban, még ha tranzitátutazó is, köteles azt a
helyi vámhatóságoknál a reptéren vagy a határátkelőhelyen bejelenteni. Az országból TILOS kivinni kaktuszt,
régészeti értékeket, aranyat (nem ékszer formában),
illetve korallt.
Mexikóba tilos nyers hús, friss sajt, friss, nyers gyümölcs,
virág és zöldség, házi készítésű élelmiszer, vetőmag és
egyéb szaporítóanyag, föld, rákfélék behozatala. Egyéb
élelmiszereknél célszerű, ha azokat bontatlan csomagolásban hozzák be, és csomagoláson olvashatóan,
lehetőleg spanyolul vagy más világnyelven szerepelnek
az összetételre, fogyaszthatósági időre és származási
helyre vonatkozó adatok.
Időjárás: A hatalmas kiterjedésű ország változatos időjárást produkál, de körutazásunk során, a meghirdetett
időpontokban inkább csak egy változatra kell készülni.
A Yucatán-félszigeten nagyon kellemes nyári idő várja
utasainkat, 27C fokos napközbeni hőmérséklettel, sőt a
levegő éjszakára sem hűl le. Nagyon fontos, hogy amint
kisüt a nap, azonnal 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
Ráadásul ez nem csak a tengerparton, de a szárazföld
belsejében is, igen erős UV sugárzással párosul. A meglátogatásra kerülő tájakon csapadékra minimális esély
van a meghirdetett időpontok alatt.
Nagyon fontos napközben a folyamatos folyadékpótlás,
ugyanis a kellemesen szeles időben nem érződik a nagy
meleg. A kiszáradás első jele a fejfájás, ilyenkor gyorsan
ásványvízzel kell pótolni az elveszett folyadékot, ezért
mindig legyen kéznél ásványvíz.

Biztosítás: Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás
megkötése ajánlott. Irodánkban lehetőség van kedvezményes (nálunk nincs Európán kívüli és korosztályos felár)
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megkötésére.
Diplomáciai képviseletek:
Magyar Köztársaság Nagykövetsége és Konzuli hivatala:
Cím: Paseo de las Palmas 2005, Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11000
México ; Telefon: + 52 55 5596 1822, vagy 5596 0523 ;
Konzul: dr. Nagy Balázs ; E-mail: mission.mex@mfa.gov.
hu ; Honlap: mexikovaros.mfa.gov.hu ; Ügyfélfogadás:
kedd és csütörtök: 9.00 - 13.00
Hivatalos pénznem: Az ország valutája a peso, jele MXN
(1 USD = 21 MXN ; 1 EUR = 24 MXN ; 1 MXN = 14
HUF). A hitelkártyák elfogadottak. A városokban viszonylag könnyen találni pénzváltókat. Sok helyen (boltok,
éttermek) elfogadják közvetlenül az USD-t is, ez már nem
mondható el az Euróról. Mindenképp amerikai dollárt
érdemes vinni Mexikóba.
Hivatalos nyelv: Az ország hivatalos nyelve a spanyol, de
sok helyen beszélnek angolul és angol nyelvű feliratok is
segítik a turistákat.
Elektromos áram: 110 V, a magyar normától eltérő
feszültség és aljzatok. Átalakítót mindenképp érdemes
már itthonról vinni, mert a szállodai recepciókon csak
korlátozott számban (pár darab) áll rendelkezésre.
Telefon: A nemzetközi roaming díjak kiemelkedően
drágák, ezért inkább érdemes a WIFI eléréssel biztosított,
így ingyenes kommunikációs lehetőségekkel (Messenger,
Viber, WhatsApp, stb.) tartani a kapcsolatot az itthoniakkal. Kérjük, hogy az utazás előtt mindenképp vegye
fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával, hogy az aktuális
forgalmazási díjakról pontos tájékoztatást kapjon.
Borravaló, szervízdíj: A helyi idegenvezető és a sofőr
elvárja a borravalót a turistáktól. Ennek irodánk által
javasolt összege 7 USD / nap / utas.
Öltözködés: Ajánlatos a könnyű len- vagy pamutruházat,
a kényelmes cipő, fejfedő, napszemüveg, papucs, valamint a hűvösebb estékre egy melegebb ruhadarab. Nagyon fontos, hogy a napsütés igen erős, az UV sugárzás
miatt percek alatt le lehet égni. Megfelelő napozás előtti
készítményekkel még a városnézések során is készülni
kell, de az óceánparton erre különösen ügyelni kell.

KULTÚRÁLIS KÖRUTAZÁS | MAGYAR NYELVŰ ID.VEZ. | 7 NAPOS

Azték Mexikó
Árkategória: $$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás
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Rio de Janeiro és az Iguassu
9 napos mini körutazás Dél-Amerikában
Két olyan látnivaló teszi kihagyhatatlanná ezt a programot, amelyekről nemcsak szép mondatokat, de
könyveket lehetne írni. De a szavak helyett ezeken a helyszíneken a látvány és az érzés beszél. Képzeljék maguk
elé, Rio de Janeiroban a végtelen strandokat, a parton
táncoló, sportoló, napozó tömeget, miközben a vérpezsdítő szamba ad zenei aláfestést. A kép hátterének pedig
a Krisztus szobor, vagy a Cukorsüveg-hegy látványát! De
az Iguassu vízesés dübörgését, a zuhatagok vízpáráját, a
természet végtelen erejét, szintén nehéz szavakba önteni.
Ezért csak azt tudjuk javasolni, tartsanak inkább velünk!
Utunkat magasan képzett és a helyszínt kitűnően ismerő,
magyar nyelvű idegenvezető kíséri végig, már a budapesti
indulástól.
Szállás: Hotel Besorolás: 3-4*
Ellátás: félpanzió
Utazás: menetrendszerinti járattal
1. nap Elutazás Budapestről a KLM légitársaság menetrendszerinti járatával Amszterdamba. Az átszállás
után továbbutazás Rio de Janeiroba. A megérkezés után
transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása, majd vacsora a hotelben. Szállás Rio de Janeiroban, a belvárosban.
2. nap Reggeli a szállodában, majd egésznapos városnézés Rioban: a világ focirajongóinak zarándokhelye a
Maracana stadion (kivülről), majd a világhírű karnevál
versenyszínhelye a Sambadrom. Ezután a belváros
következik, ahol az égbeszökő vasbeton Metropolitan Katedrálist keressük fel, majd sétálunk az óvárosban. Végül
délután a riói látképet uraló Cukorsüveg-hegyet keressük
fel, utazás kötélfelvonóval. A hotelben vacsora, szállás Rio
de Janeiroban, a belvárosban.
3. nap Reggeli a szállodában. Délelőtt látogatás a világhírű Megváltó Krisztus szobornál. A 30 méteres szobor
Rio de Janeiro és Brazília jelképe. A lélegzetelállító
város talán legszebb kilátása terül a látogatók elé, a 700
méteres magasságból. Majd ebéd Rio egyik leghíresebb
éttermében, a Fogo de Chao churrascaria-ban. A több
órán át tartó salátákból és frissen grillezett húsokból
álló ebéd igazi ünnepség! Ezek után a délután szabad,
pihenés, vagy strandolás a Copacabana-n. A hotelben
vacsora, szállás Rio de Janeiroban, a belvárosban.
4. nap Reggeli a szállodában, majd egésznap szabad:
séta, fürdőzés, röplabdázás a tengerparton. A hotelben
vacsora. Szállás Rio de Janeiroban, a belvárosban.
5. nap Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a
szobákból. Napközben repülőút Rio de Janeiro - Iguassu
útvonalon. A megérkezés után transzfer a szállodába.
Vacsora és szállás az Iguassu vízesés brazil oldalán.
6. nap
Reggeli a szállodában, egésznapos Iguassu vízesés túra,
látogatás a Brazil és az Argentin oldalon is. Ugyanis a

két ország határán fekvő természeti csoda csak mindkét
oldalt megtekintve mutatja meg teljes pompáját. A
többszáz vízesés és zuhatag kilométereken át zúdul a
mélybe, de az Ördögtorokban végződő Union vízesés a
legnagyobb mind közül. Szállás az Iguassu vízesés brazil
oldalán, vacsora a szállodában.
7. nap Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a
szobákból. Napközben repülőút Iguassu - Rio de Janeiro
útvonalon. A megérkezés után transzfer a szállodába, a
szobák elfoglalása, majd vacsora a hotelben. Szállás Rio
de Janeiroban, a belvárosban.
8. nap Reggeli a szállodában, majd délelőtt kijelentkezés
a szobákból. Napközben szabadprogram, séta, vásárlás
a belváros boltjaiban és kirakodós piacain. Késő délután
transzfer a repülőtérre, ahonnan az esti órákban indul a
repülő. Éjszaka a gép fedélzetén.
9. nap A déli órákban megérkezés Amszterdamba, majd
a menetrend szerint tovább utazás és megérkezés a
délután Budapestre.
Egészségügyi tudnivalók: Brazíliában az európai utazókat több kellemetlen egészségügyi meglepetés is érheti,
ugyanis az ottani higiénés feltételek nem az általunk
megszokottak. Nincs különösebben több kosz, szemét,
mint a világ más tájain, de olyan kórokozókkal találkozhat
az ember, amire jobb előre felkészülni. A Hepatitis A és
B védőoltások javasoltak (de nem kötelezők) a térségbe
utazók számára, ezzel kapcsolatban kérjük, vegyék fel a
kapcsolatot a következő intézménnyel: Országos Epidemiológiai Központ, Nemzetközi Utazás-egészségügyi és
Oltóközpont. Internetes elérhetőségük: http://www.oek.
hu/oek.web?to=2484&nid=209&pid=1&lang=hun
Valamint nagyon fontos, hogy az ivóvíz európai gyomor
számára nem fogyasztható! Mindenképpen kerülni kell az
ivóvízzel történő bármilyen érintkezést. Fogmosáshoz is
kizárólag palackozott vizet használjanak!
A programunkban szereplő étkezések olyan éttermekben és szállodákban zajlanak, ahol az ételek minősége
garantált.
Vám, vízum, be- és kiutazási feltételek: Magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak be Brazíliába és
Argentínába turistaként és tartózkodhatnak ott 90 napot.
Feltétel, hogy az útlevélnek a hazautazás dátumától számítva, még további 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Közbiztonság: Brazília nagyvárosaiban a közbiztonság
általánosságban rossz, ez érvényes Rio de Janeirora is.
Bármikor lehet számítani kisebb-nagyobb bűncselekményekre: lopásokra, fegyveres rablásokra, utcai zsebtolvajlásra, őrizetlenül hagyott értékek eltulajdonítására,
különösen a nevezetességek környékén, strandokon,
szállodákban, éttermekben, bárokban, szórakozóhelyeken. Az elkövetők gyakran fiatalkorúak, vagy szinte
gyerekek, akikről nem is feltételeznénk, hogy bűnözők
lehetnek. Javasoljuk, hogy mindig tartsanak maguknál
20-30 USD-nek megfelelő brazil reált, amit rablási kísérlet
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esetén át lehet adni. Az alábbi biztonsági alapszabályok
betartásával csökkenthetik annak esélyét, hogy bűncselekmények áldozatai legyenek. Ne viseljenek értékes órát,
ékszert, drága feltűnő ruhát az utcán. Mobiltelefonjukat
ne használják az utcán, mert igen elterjedt bűncselekmény-fajta, amikor egy pillanat alatt kikapják a telefont
a turista kezéből és elszaladnak vele. Nagyobb összegű
készpénzt ne vigyenek magukkal, illetve ha mégis, több
helyre rejtsék azt el és ne vegyék elő nyilvános helyen.
Értékeiket a szálloda széfjében, vagy más biztonságos
környezetben helyezzék el. Az utcán, strandon stb. útlevelüket ne tartsák maguknál, elég annak a fénymásolata.
A bankkártya, illetve a mobiltelefon letiltásához szükséges sürgősségi telefonszámot jegyezzék meg, vagy tartsák külön a pénztárcától. Kerüljék az elhagyatott strandokat és a sötétedés után ne sétáljanak a tengerparton
Időjárás: Rio de Janeiroban októberben 23-25C fok
körüli, míg márciusban már inkább 25-27C fokok napközbeni hőmérséklet várja Önöket. Magas a napsütéses
órák száma, ezért a hőérzet ettől jóval magasabb. Sőt
a tengerparton a páratartalom ezt még tovább fokozza.
Nagyon fontos napközben a folyamatos folyadékpótlás,
ugyanis a kellemesen szeles időben nem érződik a nagy
meleg. A kiszáradás első jele a fejfájás, ilyenkor gyorsan
ásványvízzel kell pótolni az elveszett folyadékot, ezért
mindig legyen kéznél ásványvíz.
Biztosítás: Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás
megkötése ajánlott. Irodánkban lehetőség van kedvezményes (nálunk nincs Európán kívüli és korosztályos felár)
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megkötésére.
Magyar diplomáciai képviselet Rio de Janeiroban:
Cím: Av. Presidente Wilson, 231 – 24º andar Centro – Rio
de Janeiro – RJ CEP: 20030-021 ;
Telefon: + 55 21 3550 1997 ;
Ügyeleti mobil: + 55 21 983 19 1602 ;
Tiszteletbeli alkonzul: Bíró Zoltán ;
E-mail: hungria.rio@nwadv.com.br

Hivatalos pénznem: Az ország valutája a reál, jele BRL (1
USD = 5,35 BRL ; 1 EUR = 5,78 BRL ; 1 BRL = 63 HUF).
A városokban viszonylag könnyen találni pénzváltókat.
Sok helyen (boltok, éttermek) elfogadják közvetlenül az
USD-t is, ez már nem mondható el az Euróról. Mindenképp amerikai dollárt érdemes vinni. Készpénzt legfeljebb
10 000 USD értékben lehet bevinni az országba. A nemzetközi hitelkártyákat széles körben elfogadják, hotelbe
történő bejelentkezésnél megkövetelik annak bemutatását. Fontos, hogy a hitelkártyát mindig a jelenlétünkben
kezeljék, mivel gyakori azok klónozása.
Hivatalos nyelv: Az ország hivatalos nyelve a portugál,
de sok helyen beszélnek angolul és angol nyelvű feliratok
is segítik a turistákat.
Elektromos áram: 110 V, a magyar normától eltérő
feszültség és aljzatok. Átalakítót mindenképp érdemes
már itthonról vinni, mert a szállodai recepciókon csak
korlátozott számban (pár darab) áll rendelkezésre.
Telefon: A nemzetközi roaming díjak kiemelkedően
drágák, ezért inkább érdemes a WIFI eléréssel biztosított,
így ingyenes kommunikációs lehetőségekkel (Messenger,
Viber, WhatsApp, stb.) tartani a kapcsolatot az itthoniakkal. Kérjük, hogy az utazás előtt mindenképp vegye
fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával, hogy az aktuális
forgalmazási díjakról pontos tájékoztatást kapjon.
Borravaló, szervízdíj: A helyi idegenvezető és a sofőr
elvárja a borravalót a turistáktól. Ennek irodánk által
javasolt összege 7 USD / nap / utas.
Öltözködés: Ajánlatos a könnyű len- vagy pamutruházat,
a kényelmes cipő, fejfedő, napszemüveg, papucs, valamint a hűvösebb estékre egy melegebb ruhadarab. Nagyon fontos, hogy a napsütés igen erős, az UV sugárzás
miatt percek alatt le lehet égni. Megfelelő napozás előtti
készítményekkel még a városnézések során is készülni
kell, de az óceánparton erre különösen ügyelni kell.
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Rio de Janeiro és az Iguassu
Árkategória: $$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Kaukázus - Ezt látnia kell!
Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország felfedezése
egy 12 napos körutazás során. A Kaszpi és a Feketetenger között található három ország meglátogatása
sok világutazó álma, ezért a Kaukázus legérdekesebb
látnivalóit gyűjtöttük egy csokorba a körutazásunkkal.
A városok mellett a természet lélegzetelállító látványosságai is helyet kapnak a programban. Borpince, kolostor
és konyak lepárló, ezek mind felkeresésre kerülnek az
igazán különleges túra során. Utunkat a helyszíneket
kitűnően ismerő, magyar nyelvű idegenvezető kíséri már
Budapestről.

5. nap
Reggeli a szállodában, egész napos városnézés Tbilisziben: Metekhi templom, csodálatos kilátás a Mtkvari folyó
partján, valamint az óváros felejthetetlen látnivalói: a
Narikala erőd, amely a város ősi szimbóluma, valamint a
Sioni katedrális és mecsetek, zsinagógák. Utazás Mtskheta irányába, amely valaha az Ibériai királyság fővárosa
volt. Jvari meglátogatása, a Kereszt kolostora, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílik az Aragvi és a Mtkvari folyókra.
Majd a 11. századi Svetitskhoveli kolostor felkeresése.
Éjszaka Tbilisziben.

Szállás: a körút során középkategóriás, helyi besorolásnak megfelelő 3 *-os szállodákban.
Ellátás: reggeli és ebéd.
Utazás: menetrendszerinti járattal.
1. nap
Elutazás Budapestről az Emirates légitársaság délutáni
A Wizzair esti járatával elutazás Bakuba, éjszaka a
repülőgép fedélzetén.

6. nap
Reggeli a szállodában, majd egész napos kirándulás.
Továbbutazás Kazbegi felé, útközben a festői Ananuri
kastély felkeresése, ahonnan kitűnő kilátás nyílik a Jinvali
víztározóra. A világ egyik legszebb látványát biztosító,
legendás örmény katonai úton érjük el a 2300 méteres
magasságban található Kereszt hágót. Innen négykerékmeghajtású terepjárókkal utazunk tovább a Gergetybe, a
Szentháromság templomhoz. Éjszaka Tbilisziben.

2. nap
A hajnali órákban megérkezés Bakuba. A repülőtérről
transzfer a szálláshelyre, garantált korai bejelentkezés,
a szobák elfoglalása, lehetőség tisztálkodásra. Majd
reggeli a szállodában, utána egész napos városnézés
Bakuban: az egykori halászkikötő várossá erősödése
és különleges fejlődése egyértelműen az olaj hatása.
Látogatás a Shirvan sahok palotájában. Az Absheron
félszigeten a Tűz imádóinak templomának felfedezése.
A félsziget egészen a Kaszpi-tengerig nyúlik ki, és a
különös emlékműveket, rejtélyekkel átszőtt légkör veszi
körül. Éjszaka Bakuban.

7. nap
Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a szobákból.
Utazás Bagratashen irányába, a Grúz-Örmény határátkelés után utazás Jereván felé. Útközben látogatás három
különlegesen szép monostornál, ezek a Sevanavank, a
Sanahin és a Haghpat monostorok, amelyből a Haghpat
UNESCO világörökségi listán található és 10-12. századi
múltra tekint vissza. Utazás a Sevan tóhoz, amelyet Örményország gyöngyszemének is neveznek. A tó egyike
a világon ritka, magaslati területen fekvő tavainak, amely
2000 méterrel a tengerszint felett található. Éjszaka
Jerevánban.

3. nap
Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a szobákból.
Első állomás Diri Baba mauzóleuma, majd tovább utazás Shemakha felé, amely a Shirvan sah régi rezidenciája, valamint itt láthatjuk a hét kupolás mecsetet és a
múzeumot. Majd városnézés Sheki-ben, Azerbajdzsán
legrégibb városában. A felső városrész felkeresése, ahol
a Kánok palotája található. Éjszaka Shekiben.

8. nap
Reggeli a szállodában, majd városnézés Jerevánban,
Örményország fővárosában. Látogatás a Matenadaran
könyvtárban, a Győzelmi park és emlékmű felkeresése,
az óriási lépcsővel. Csodálatos kilátás a város nevezetességeire: TV torony, a Kék mecset, futball stadion és a
zenélő szökőkút. Majd látogatás Ejmiatsinbe, a többszáz
éves, UNESCO világörökségi listán található Zvartnots
katedrális megtekintése. Éjszaka Jerevánban.

4. nap
Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a szobákból.
Az egész napos kirándulás első állomása egy Kish nevű
falu, amely 6-7. századi albán templomáról ősi temetőjéről híres. Továbbutazás az Azeri-Grúz határra, átlépés
Lagodekhi-nél, majd a Bodbe kolostor felkeresése. Utána
városnézés Sighnaghi-ban, séta és kilátás az Alazani
völgyre és a Kaukázus hegyvonulatára. Látogatás egy
helyi borpincében, ismerkedés az UNESCO által is elismert grúz Qvevri borokkal, a programot természetesen
borkóstoló zárja. Éjszaka Tbilisziben.

9. nap
Reggeli a szállodában, majd kirándulás, utazás Garniba.
Séta a bazalt oszlopokkal szegélyezett kanyonban. Az
Azat folyón átívelő, 9. századi kőhídon átérve érkezünk
meg Garniba, ahol egy első században épült pogány
templomot látogatunk meg először, majd utána a
Geghard monostor következik. Visszautazás Jerevánba,
ahol a Tsitsernakaberd-et, vagyis az Örmény népirtás
megindító emlékművét és múzeumát látogatjuk meg.
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A délután fennmaradó idejében az Ararat konyak lepárlót keressük fel, ahol kóstolóval egybekötött gyártósor és
múzeum látogatás zárja a napot. Éjszaka Jerevánban.
10. nap
Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a szobákból.
A napi utazás első állomása Gyumri, Örményország
második legnagyobb városa. Majd Bavránál újabb
átkelés az Örmény-Grúz határon, majd látogatás Vardzia
barlangvárosában. A hegyoldalban valaha akár 3000
lakás is volt, amelyek közel 50 000 embernek adtak
otthont. Majd a Khertvisi erőd közelében állunk meg,
fényképeket készíteni az ismertetés közben. Majd Borzsomi következik, a város, amely a nevével fémjelzett,
artézi forrásból feltörő gyógyvizéről világhírű. Éjszaka
Akhaltsikhe-ben.
11. nap
Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a szobákból és utazás Kutaiszibe. Látogatás a felújított Bagrati
katedrálisban, amely a város jelképe, majd az UNSECO
Világörökségi listán szereplő Gelati kolostor együttesben. Délután a helyi piacon vásárlási lehetőség. Éjszaka
Kutaisziben.
12. nap
A rövid éjszakai pihenő után, hajnalban transzfer
a repülőtérre, majd hazautazás a Wizzair közvetlen
járatával. Megérkezés helyi idő szerint, a reggeli órákban
Budapestre.
Étkezés:
Bőséges büféreggeli a szállodában, felár ellenében
vacsora a szállodában.
Ruházat:
Az évszaknak megfelelő, minél kényelmesebb, lehetőleg pamut ruházat és réteges öltözködés javasolt. A
viszonylag sok séta miatt a már bevált, kipróbált lábbeli
mindenképp fontos. Valamint érdemes a napsütés ellen
sapkával, kalappal esetleg kendővel védekezni, sőt a
védőfaktoros arckrém is jó szolgálatot tehet.
Fontos, hogy templomok és a különböző vallásokhoz
kötődő látnivalók helyszínein sok esetben öltözködési
előírásokhoz kötik a belépést. Hölgyek számára a
miniszoknya, rövidnadrág és a vállakat szabadon hagyó
pántos felsők nem megengedettek. A férfiaknak egyes
helyeken tiltják a rövidnadrágot és a vállakat szabadon
hagyó trikót.

A hölgyeknek már csak a fentiek miatt is érdemes egy
vállkendőt maguknál tartani, ami még nagy segítség
lehet akkor is, ha a buszok és szállodák légkondicionáló
berendezései túl hideget fújnának.
Időjárás:
Körutazásunk három olyan országot fed le, amelyek
egyenként is igen változatos domborzati és ezért
időjárási viszonyokkal rendelkeznek. A nyári napokban a
kiemelkedően erős UV sugárzásra még a enyhe hőmérsékletű napokon is komolyan kell figyelni. A reggelek és
esték akár hűvösek is lehetnek, de napközben nyárias
hőmérsékletre és száraz levegőre kell számítani. Esőre
csak minimális az esély.
Vízum:
Magyar állampolgárok számára Örményország és Grúzia esetében nincs vízum kényszer, de Azerbajdzsánba a beutazás csak előzetesen elkészített vízummal
lehetséges. Ennek ügyintézését irodánk vállalja. Ehhez a
hátralék befizetésekor (indulás előtt 30 nappal) még pár
személyes adatra lesz szükségünk és az útlevél fényképes oldalának, színes másolatára jpg formátumban.
Fontos, hogy az útlevélnek a hazautazás dátumától
számítva még 6 hónapig érvényes kell lennie.
Biztosítás:
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötését kifejezetten ajánljuk. Irodánkban van lehetőség
kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás
megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók:
Az program által érintett területre utazók számára nincs
javasolt védőoltás, a meglátogatott városoknak nincs
különös egészségügyi kockázata. Ami fontos, hogy az
csapvizet nem szabad fogyasztani, még fogmosáshoz is
palackozott ásványvizet javaslunk használni.
Különleges étkezés, étel intolerancia:
Körutazásunk során használt szállodákban a reggeli
büfé jellegű, a felár ellenében választható szállodai
vacsora menüsoros. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az
irodánk által biztosított étkezések esetén, nem áll módunkban semmilyen különleges menüt visszaigazolni.
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Kaukázus körutazás
Árkategória: $$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ormenyorszag/jerevan/kaukazus---ezt-latnia-kell.html

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

