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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.

Az ország nyugati szeglete,
az Őrség
Ki ne hallott volna az Őrségről, melynek egyik kapuja
Körmend, utunk első állomása. Ezt követi az Őrségi
Nemzeti Parkban látogatásunk a Tökfesztiválon.
Utazás: autóbusszal
Ellátás: önellátás
Típus: Klasszikus városlátogatás
Találkozás 06:45-kor a Népligetben, a Hell Miksa sétánynál (Elnök utcával szemben). Indulás Budapestről
07:00-kor. Folyamatos utazás Körmendre, útközben
egy pihenőt tartunk.
A délelőtti órákban érkezünk Körmendre, ahol
meglátogatjuk a Batthyány kastélyt, mely mintegy
350 évig volt a Batthyány-család tulajdonában. A
korábbi reneszánsz épületet először barokk, majd a
19. sz.-ban klasszicista stílusban építették újjá. Ma az
épületben több, különböző témájú múzeum működik,
ezek egyike Batthyány Lajosnak, az első magyar
miniszterelnöknek állít emléket.. védett arborétum.
Legkülönlegesebb látnivalója a 400 éves, 35 méter
magas platánfa.
A kora délutáni órákban érkezünk az Őrségi Nemzeti
Parkba, ahol meglátogatjuk a Tökfesztivált. A 2002.
óta évente megrendezésre kerülő fesztiválon az
őstermelők legkülönfélébb portékájukat mutatják be
és árulják a látogatóknak,hiszen a termelői piac azóta
minden évben része a Tökfesztivál programkínálatának, amely egyébként az Őrség több településének
(Magyarszombatfa, Nagyrákos, Szalafő, Őriszentpéter), összefogásával valósul meg. Több település
között ingyenes „Tökjárat” közlekedik és ezáltal egy
napon több rendezvényhelyszín is bejárható.

A kézműves vásározók és a helyi termelők száma
túllépi a százat is és a legkülönfélébb termékeket
kínálják a szörpöktől, lekvároktól, gyógynövényektől
kezdve a bőrből és csuhéból készült termékekig és
tökkészítményekig.
A rendezvény több napig tart és ezalatt gasztro-programok, gyermekprogramok, kulturális programok, kézműves kirakodóvásár, Tökkirály-választás, töklámpás
felvonulás Őrségi Termelői Piac várja az idelátogatókat.
A különböző pavilonoknál legkülönfélébb tökből
készült termékek vásárolhatók, garantáltan egyéni
termelőktől, mint pl. tökmagolaj, töklekvár, chutney,
töklámpás, dísztök, sütemények.
Természetesen a magyar vendégszeretetre jellemzően
finomabbnál finomabb helyi specialitások, italok is
kóstolhatók.
Hazaindulás Budapestre 17 órakor, hazaérkezés
várhatóan 21 óra körül.
Az alapár tartalmazza: az utazást busszal, a szervezést és a magyar nyelvű csoportkísérést.
Az alapár nem tartalmazza: az esetleges belépők
árát, az étkezést és a biztosítást, valamint a regisztrációs díjat, mely az irodában fizetendő.
Utazás: autóbusszal. Útközben egy pihenőt tartunk.
A pihenőhelyek mosdóiban néha fizetni kell, ezért jó,
ha van aprópénz. A helyfoglalás az előleg-befizetés
sorrendjében történik. A teljes csoport elhelyezése
érdekében az iroda fenntartja magának a jogot, hogy
a helyfoglaláson változtasson.

BATTHYÁNY-KASTÉLY | TÖKFESZTIVÁL | 1 NAPOS UTAZÁS

Az ország nyugati szeglete,
az Őrség
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/magyarorszag/kormend/az-orszag-nyugati-szeglete-az-%C5%91rseg.html

Győr és a Nyúl községi
pincesor
Győr város gazdasági jelentőségét senkinek nem kell
bemutatni, de ismeri gazdag történelmét, műemlékeit,
látnivalóit, lakóit? Jöjjön el velünk és csodálja meg
Magyarország egyik legjelentősebb városát.
Utazás: autóbusszal
Ellátás: önellátás
Típus: Klasszikus városlátogatás
Találkozás 06:45-kor a Népligetben, a Hell Miksa sétánynál (Elnök utcával szemben). Indulás Budapestről
07:00-kor. Folyamatos utazás Győrbe.
Megtekintjük a város nevezetességeit gyalogos
városnézésünk során. Utunkat a város barokk főterén,
a Széchenyi téren kezdjük, ahol egymást érik a
nevezetes épületek: Bencés kolostor, Mária-oszlop,
Vastuskós-ház, majd tovább haladva meglátogatjuk az
Esterházy-palotát, a Bazilikát, melynek alapítása Szt.
István nevéhez fűződik, valamint a Várat.
Ezután rövid szabadidőt követően ellátogatunk a Győr
határában fekvő, toszkán hangulatú Nyúl községbe.
A Pannonhalmi borvidék egyik szurdokában, pincesor
húzódik, a pincéket az utóbbi időben felújították és
így várják a látogatókat. A Vaskapu utca szurdokában,
Európa legmélyebb, vízmosta árkától nem messze
egymást érik a löszbe mélyített, hat-tíz méter hosszú,
mintegy két méter széles „alagutak”, amelyek közt
száz-kétszáz éves is akad. Ideális a klímájuk a szőlő
levének érleléséhez, tárolásához. Érdekes kontrasztot
ad a régi, remetelakhoz hasonlatos, több helyen növénnyel teljesen benőtt bejárat és milyen a már kész,
újjáéledt forma. A pincékben általában saját használatra termelt borokat tartanak, de ha szerencsénk lesz,

esetleg meg is kóstolhatjuk valamelyik nedűt.
A szurdokban tovább sétálva eljutunk a közelmúltban
felújított lila-hegyi kilátóhoz, mely új, a környezethez
illeszkedő faburkolatot kapott. A tengerszint felett 313
méter magasan álló toronyba hatvan lépcsőfokon
lehet feljutni, és egy 11,7 méter magasan kiszélesített
terasz várja a látogatókat.
A látogatás után hazaindulás Budapestre 17 órakor,
hazaérkezés várhatóan 21 óra körül.
Az alapár tartalmazza: az utazást busszal, a szervezést és a magyar nyelvű csoportkísérést.
Az alapár nem tartalmazza: az esetleges belépők
árát, az étkezést és a biztosítást, valamint a regisztrációs díjat, mely az irodában fizetendő.
Utazás: autóbusszal. Útközben egy pihenőt tartunk.
A pihenőhelyek mosdóiban néha fizetni kell, ezért jó,
ha van aprópénz. A helyfoglalás az előleg-befizetés
sorrendjében történik. A teljes csoport elhelyezése
érdekében az iroda fenntartja magának a jogot, hogy
a helyfoglaláson változtasson.

BORKÓSTOLÁS | GYALOGOS VÁROSNÉZÉS | 1 NAPOS UTAZÁS

Győr és a Nyúl községi
pincesor
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/magyarorszag/gy%C5%91r/gy%C5%91r-es-a-nyul-kozsegi-pincesor.html

Látogasson el velünk a tihanyi
levendulaszüretre!
Tihany életében a levendula fontos és kiemelt szerepet játszott mindig és a mai napig jeles hagyományai
vannak a levendula termesztésének és feldolgozásának. Ezek a hagyományok elevenednek fel minden
évben a Levendula Fesztiválon. A fesztivál fénypontja
a levendula-aratás, amiben bárki részt vehet, ha ellátogat erre a programra.

"tipikus" tihanyi látképben. A Visszhang dombon
kipróbálhatjuk a híres Tihanyi visszhangot, mely a
közhiedelemmel ellentétben működik. Innen nem
messze megtekinthetjük a Kálvária dombot és utána
megkóstolhatunk egy finom süteményt vagy ihatunk
egy kávét a méltán híres Rege cukrászdában
Következő állomásunk a Levendula Ház lesz, amely
Tihany történetét és élővilágát mutatja be. A Levendula ház után szabadidő következik.

Utazás: autóbusszal
Ellátás: önellátás
Típus: Klasszikus városlátogatás
Tihany életében a levendula fontos és kiemelt szerepet játszott mindig és a mai napig jeles hagyományai
vannak a levendula termesztésének és feldolgozásának.
Szombat reggel találkozás 06:45 órakor a Népliget
– Könyves Kálmán krt.-Hell Miksa sétánynál (Elnök
utcával szemben), majd 07:00-kor utazás Tihanyba
autóbusszal, melyet gyakorlott sofőr vezet. Útközben
tartunk pihenőt, általában benzinkútnál állunk meg. A
pihenőhelyek mosdóiban néha fizetni kell, ezért jó, ha
van aprópénz.

A szabadprogram után utazunk vissza Budapestre,
ahová a kora esti órákban érkezünk.
A részvételi díj tartalmazza: utazást Budapest –Tihany–Budapest útvonalon autóbusszal, csoportkísérőt
A részvételi díj nem tartalmazza a belépőjegyek
árát: belépődíjakat

Tihanyba érkezvén első programpontunk a „Szedd
magad” levendulamező meglátogatása, ahol mindenki
kedvére gyűjtheti be a legfinomabb és legértékesebb
aromájú levendulát. (A résztvevők arató táskát a
helyszínen tudnak vásárolni. A levendula szedése
kizárólag a helyszínen megvásárolt arató táskába
lehetséges.)
Az „aratás” után felkeressük a Tihanyi Bencés Apátságot. Az Apátság megtekintése után sétát teszünk
az Apátságot és a Visszhang-dombot összekötő
Pisky-sétányon, ahol mindenki gyönyörködhet a

APÁTSÁG LÁTOGATÁS | 1 NAPOS KIRÁNDULÁS

Látogasson el velünk a tihanyi
levendulaszüretre!
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/magyarorszag/tihany/latogasson-el-velunk-a-tihanyi-levendulaszuretre.html

Levendulaszüret és Állatkertlátogatás
A Balaton-felvidéken több helyen magunk is „arathatunk” levendulát júniusban. Most egy olyan helyre
érkezünk majd, ahol nem csak gyűjthetjük a levendulát, hanem sokféle levendulásból készült termékkel
ismerkedhetünk meg.

dezhetjük az állatok csodálatos világát gyönyörű zöld
környezetben. A Veszprémi Állatkert Magyarország
1958 óta a legnagyobb hagyományokkal rendelkező
vidéki állatkertje.
Láthatunk itt hagyományos állatkerti állatokat, de érdekességeket is, mint például a játékos madagaszkári
félmajmok, a mindig kíváncsi ormányos medvék és az
elragadó kis pandák.

Utazás: autóbusszal
Ellátás: önellátás
Típus: Túrázás
Találkozás a Népligetben a Planetárium táblánál
06:45-kor, indulás 07:00-kor. Folyamatos utazás a Balatonfelvidékre, ahol több helyen magunk is „arathatunk” levendulát júniusban. A Balaton-felvidéken több
helyen magunk is „arathatunk” levendulát júniusban.
Most egy olyan helyre érkezünk majd, ahol nem csak
gyűjthetjük a levendulát, hanem sokféle levendulásból
készült termékkel ismerkedhetünk meg. Ráadásul
még lila fröccsöt is kóstolhatunk.
A levendulát gyűjthetjük zacskóba vagy kiskosárba.
Egy zacskóért 1 000 Ft-ot kell fizetnünk, és annyit
illatos virágot gyűjthetünk, amennyi csak beléjük fér. A
szüreteléshez szükséges ollót is megkapjuk a helyszínen. Megtekintjük, hogyan is készül a levendulaolaj,
és a termékekből vásárolhatunk is. Sőt, még fénykép
is készül majd, ahogy szedjük az illatos virágot.
Miután beteltünk az illattal és az élménnyel, folytatjuk
utunkat Nagyvázsonyba, ahol megebédelhetünk,
majd meglátogatjuk a Kinizsi-várat és a Pálos-kolostor
romjait.

A gyerkőcök nagy örömére az állatkerti látogatást
számos játszótér, a Kölyökdzsungel játszóház és
terrárium, valamint egy kalandpark teszi még szórakoztatóbbá.
Miután kellemesen elfáradtunk a késő délutáni
órákban indulunk vissza Budapestre, ahová az esti
órákban érkezünk.
Az alapár tartalmazza: az utazást busszal, a szervezést és az idegenvezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a belépők árát, az étkezést, a biztosítást, és a regisztrációs díjat
Utazás: autóbusszal. Útközben egy pihenőt tartunk.
Felszerelés: kis hátizsákot érdemes magunkkal hozni,
mely tartalmaz némi szendvicset és vizet az útra.
Ebéd: Á la carte Nagyvázsonyban.

Ezután Veszprém felé vesszük utunkat, és ellátogatunk az Állatkertbe. Az állatkerti séta bármely korosztály részére kellemes kikapcsolódást jelent, ahol felfe-

BUSZOS UTAZÁS | 1 NAPOS UTAZÁS | CSALÁDOKNAK

Levendulaszüret és Állatkertlátogatás
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/magyarorszag/veszprem/levendulaszuret-es-allatkert-latogatas.html

Székesfehérvári Királyi
Napok
Hagyományőrző néptáncegyüttesek lépnek fel a város
különböző pontján, kézműves bemutatók, harci játékok és bemutatók teszik változatossá a programot...

Az alapár tartalmazza: az utazást busszal, a szervezést és a magyar nyelvű csoportkísérést.
Az alapár nem tartalmazza: az esetleges belépők
árát, az étkezést és a biztosítást, valamint a regisztrációs díjat, mely az irodában fizetendő.
Pénzügy: A rendezvény ingyenes. A rendezők a programváltozás jogát fenntartják.

Utazás: autóbusszal
Ellátás: önellátás
Típus: Klasszikus városlátogatás
Találkozás 11:45-kor a Népligetben, a Hell Miksa sétánynál (Elnök utcával szemben). Indulás Budapestről
12:00-kor. Folyamatos utazás Székesfehérvárra. Történelmi pillanatoknak lehetünk szemtanúi a mai délutánon: hagyományőrző néptáncegyüttesek lépnek fel a
város különböző pontján, kézműves bemutatók, harci
játékok és bemutatók teszik változatossá a programot.
A látogatók maguk is kipróbálhatják a nemezelést, a
fafaragást, a gyékényfonást, a varrást, a hímzést, a
szövést, a gyöngyfűzést, a csipkeverést, a mézeskalács-díszítést, a gyöngyszövést és a csuhézást.
Délután 5 órakor A városon történelmi felvonulást tekinthetünk meg, utána borlovagrendek vonulnak végi
a fő utcán. Látványos kivetítőkön nyomon követhetjük
a város történelmét.

Utazás: autóbusszal. A helyfoglalás az előleg-befizetés sorrendjében történik. A teljes csoport elhelyezése
érdekében az iroda fenntartja magának a jogot, hogy
a helyfoglaláson változtasson.
Amennyiben fix, Ön által kiválasztott ülőhelyet igényel
a buszon (melyet végig fenntartunk, vidéki felszállás
esetén is) annak díja a választott ülőhelytől függ.
Részletek a Súgóban.

Számos pavilonban kipróbálhatjuk az eredeti és mai
magyar ételeket, megkóstolhatjuk a kiváló magyar
borokat és pálinkákat, édességeket.
Hazaindulás Budapestre 19 órakor, hazaérkezés
várhatóan 20-21 óra között.

HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTIVÁL | 1 NAPOS UTAZÁS

Székesfehérvári Királyi Napok
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/magyarorszag/szekesfehervar/szekesfehervari-kiralyi-napok.html

Sopron és az Ágfalvi
Gesztenyefesztivál
Sopron, a hűséges város! Ezt a mondatot talán mindenki ismeri. Aki nem, annak idegenvezetőnk elmeséli
történetét.
Utazás: autóbusszal
Ellátás: önellátás
Típus: Klasszikus városlátogatás
Találkozás 06:45-kor a Népligetben, a Hell Miksa
sétánynál (Elnök utcával szemben). Indulás Budapestről 07:00-kor. Folyamatos utazás Sopronba, útközben
egy pihenőt tartunk.
A délelőtti órákban érkezünk a városba, ahol
informatív városnézés következik, ezalatt bejárjuk a
nevezetességeket. Sétánk a belvárosban, a Fő térről
indul, ahol minden épület műemlék, mind elbűvöli az
ide látogatókat. Itt található többek között a Városháza, a Tűztorony, melynek körerkélyéről páratlan kilátás
nyílik a Belvárosra és a Sopront körülölelő Lővérekre,
a Patika-ház, a Storno-ház, mely ma múzeum, és ez
az épület adott szállást 1482-1483 telén Mátyás királynak. Miután megismerkedtünk a tér nevezetességeivel,
tovább sétálunk és a várkerület felé vesszük utunkat.
Itt sokszínű házak, a várfal és a rondella mutatja
Sopron arculatát.

A városnézés után szabadprogramot biztosítunk,
ezalatt egy 1 órás nagyobb kört tehetnek a városban
a Dottó kisvonattal, vagy meglátogathatják valamelyik
múzeumot, de aki vállalkozó szellemű, megteheti a
mintegy 200 lépcsőfokot a Tűztoronyban, és gyönyörködhet a látványban.
Akinek kedve van, ellátogathat idegenvezetőnkkel Ágfalvára, ahol éppen ekkor tartják a Gesztenyefesztivált.
Csodálatos gesztenyés ételeket, édességeket kóstolhatunk, és egy igazi „búcsúhangulat”, népművészeti
kirakodóvásár fogad bennünket.
Aki nem tart velünk a fesztiválra, Sopronban tud
csatlakozni a csoporthoz, majd együtt elindulunk
Budapest felé.
Hazaindulás Budapestre 17 órakor, hazaérkezés
várhatóan 21 óra körül.
Az alapár tartalmazza: az utazást busszal, a szervezést és a magyar nyelvű csoportkísérést.
Az alapár nem tartalmazza: az esetleges belépők
árát, az étkezést és a biztosítást, valamint a regisztrációs díjat, mely az irodában fizetendő.

GESZTENYEFESZTIVÁL | GYALOGOS VÁROSNÉZÉS | 1 NAPOS UTAZÁS

Sopron és az Ágfalvi
Gesztenyefesztivál
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/magyarorszag/sopron/sopron-es-az-agfalvi-gesztenyefesztival.html

Sümeg és a Káptalantóti
termelői piac
Történelmi pillanatok nyomában ellátogatunk Sümegre, ahol meglátogatjuk a várat, és a Történelmi Emlékparkban XV. századbeli hadieszközöket láthatunk.
Utazás: autóbusszal
Ellátás: önellátás
Típus: Klasszikus városlátogatás

Ezután ismét leereszkedünk a völgybe, és a Történelmi Emlékparkban megtekintjük a legkülönfélébb
korabeli hadigépeket, tűzfegyvereket, valamint a török
hódoltság korát bemutató sátortábort is.
Hazaindulás Budapestre 17 órakor, hazaérkezés
várhatóan 21 óra körül.

Találkozás 06:45-kor a Népligetben, a Hell Miksa sétánynál (Elnök utcával szemben). Indulás Budapestről
07:00-kor. Folyamatos utazás Káptalantótra, útközben
egy pihenőt tartunk.
Első utunk Káptalantótiba vezet, ahol a Balaton-Felvidék egyik nevezetesen hagyományos kézműves
piacát látogatjuk meg. Kistermelők különleges
portékáikat ajánlják: házi húsáruk – a szalonnától a
tepertőig, a kolbásztól a pástétomig -, a legfinomabb
házi kenyér, házi lekvár, méz, friss zöldség-gyümölcs,
de megtalálhatók a mázas cserepek, virágkoszorúk,
ruhaneműk is nagy választékban.

Az alapár tartalmazza: az utazást busszal, a szervezést és a magyar nyelvű csoportkísérést.
Az alapár nem tartalmazza: az esetleges belépők
árát, az étkezést és a biztosítást, valamint a regisztrációs díjat, mely az irodában fizetendő.

Miután telepakoltuk a buszt a szerzeményekkel, folytatjuk utunkat Sümegre. Először a Sümegi várat keressük
fel, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Balaton-Felvidékre és a Balatonra.
A vár számtalan érdekes látnivalóval kecsegtet: felvonóhíd, püspöki fogadó-, tanácsterem és hálószoba,
várkápolna, különféle korabeli műhelyek, konyha,
kamra, korabeli fegyverzet, fűszer- és rózsakert,
íjászat.

KISTERMELŐI, KÉZMŰVES PIAC | 1 NAPOS UTAZÁS

Sümeg és a Káptalantóti
termelői piac
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/magyarorszag/sumeg/sumeg-es-a-kaptalantoti-termel%C5%91i-piac.html

Szigetvár környéke
és a Zrínyi Ünnep
Történelmi pillanatoknak lehetünk szemtanúi az út
során: a szigetvári csata jelenetei elevenednek meg a
délutáni programban, előtte azonban még meglátogatjuk a híres ibafai pipákat, ahogy a nyelvtörő is
mondja: Az ibafai papnak fapipája van, tehát az ibafai
papi pipa papi fapipa.
Utazás: autóbusszal
Ellátás: önellátás
Típus: Klasszikus városlátogatás

A kora délutáni órákban érkezünk utunk utolsó
állomására, Szigetvárra, ahol elvegyülhetünk a Zrínyi
Ünnep forgatagában. 14 órától változatos, a város
több pontján megrendezett műsor és bemutató vár
bennünket: hagyományőrző bemutatók, tánccsoportok bemutatói, hadijáték a várban, és természetesen
finomabbnál finomabb helyi specialitások, italok
kóstolhatók.
Hazaindulás Budapestre 17 órakor, hazaérkezés
várhatóan 21 óra körül.

Találkozás 06:45-kor a Népligetben, a Hell Miksa sétánynál (Elnök utcával szemben). Indulás Budapestről
07:00-kor. Folyamatos utazás Szigetvárra, útközben
egy pihenőt tartunk.
A délelőtti órákban érkezünk Ibafára, ahol meglátogatjuk a pipa múzeumot. A múzeumban csodásan
faragott tajtékpipák, porcelánpipák, változatos cseréppipák és rengeteg egyéb fajta pipa látható.

Az alapár tartalmazza: az utazást busszal, a szervezést és a magyar nyelvű csoportkísérést.
Az alapár nem tartalmazza: az esetleges belépők
árát, az étkezést és a biztosítást, valamint a regisztrációs díjat, mely az irodában fizetendő.

Innen útba ejtjük Szentlászlón a csuhémúzeumot,
ahol a Felvidékről ide származott magyarok hagyományait megőrzendő, csuhéból készült használati- és
dísztárgyak láthatók.

TÖRTÉNELMI KIRÁNDULÁS | MÚZEUMLÁTOGATÁS | 1 NAPOS UTAZÁS

Szigetvár környéke
és a Zrínyi Ünnep
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/magyarorszag/szigetvar/szigetvar-kornyeke-es-a-zrinyi-unnep.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

