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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.
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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.
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Ciprus
Cipruson a török, görög, muzulmán és keresztény hatások keveréke
a mindennapokban is érezhető. A keresztesek erődítményei és az ősi
szőlőskertek egymást súrolják, a freskókkal díszített kolostorok árnyékában
citrusligetek virulnak, a poros, napszítta lábak római mozaikpadlókon
lépkednek. A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő sziget éghajlata
az egész világon szinte egyedülálló.
Az ide látogató turistákat egész évben
Helsinki
Oslokellemes mediterrán éghajlat fogadja. A tengeri sportok és a napfény
Stockholm szinte földi paradicsom ez a sziget, hiszen a napsütéses
„szerelmeseinek”
Tallin
napok száma háromszázra tehető
évente. Aki pedig a történelmet és a
régészetet kedveli, a helyi múzeumok kincsei között biztosan sok egyedülálló
tárgyat talál. A nagyobb városokban
Rigamegtalálható elegáns butikokban és az
Koppenhága
utcai bazárárusoknál egyaránt nagy a választék a kelet és aMoszkva
nyugat kincseiből.
Cipruson senki sem lehetVilniusz
tisztában azzal, hogy mi a mese és mi a valóság,
hiszen a legenda szerint itt született Minszk
Aphrodité, a szépség és a szerelem
istennője. Fedezze fel a sziget szépségeit és kultúráját! Ciprus paradicsomi
Berlin
szigete, természeti csodákban és történelmi emlékekben egyaránt gazdag.
Varsó
A sziget kettéosztott,
déli részén görög ciprióták, míg az északi részén török
ciprióták és törökök laknak.
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Ciprus

Ciprusról
Cipruson a török, görög, muzulmán és keresztény
hatások keveréke a mindennapokban is érezhető.
A keresztesek erődítményei és az ősi szőlőskertek
egymást súrolják, a freskókkal díszített kolostorok árnyékában citrusligetek virulnak, a poros, napszítta lábak
római mozaikpadlókon lépkednek. A Földközi-tenger
keleti medencéjében fekvő sziget éghajlata az egész
világon szinte egyedülálló. Az ide látogató turistákat
egész évben kellemes mediterrán éghajlat fogadja. A
tengeri sportok és a napfény „szerelmeseinek” szinte
földi paradicsom ez a sziget, hiszen a napsütéses
napok száma háromszázra tehető évente. Aki pedig a
történelmet és a régészetet kedveli, a helyi múzeumok
kincsei között biztosan sok egyedülálló tárgyat talál. A
nagyobb városokban megtalálható elegáns butikokban
és az utcai bazárárusoknál egyaránt nagy a választék a
kelet és a nyugat kincseiből. Cipruson senki sem lehet
tisztában azzal, hogy mi a mese és mi a valóság, hiszen
a legenda szerint itt született Aphrodité, a szépség és
a szerelem istennője. Fedezze fel a sziget szépségeit
és kultúráját! Ciprus paradicsomi szigete, természeti
csodákban és történelmi emlékekben egyaránt gazdag.
A sziget kettéosztott, déli részén görög ciprióták, míg az
északi részén török ciprióták és törökök laknak.
Nicosia
Ciprusi Köztársaság fővárosa, a sziget középső részén,
a Troodos-hegység lábánál található kétszázezer lakosú Nicosia, Larnacától kb. 40 km-re található. A Nicosia
(görögül Lefkoszia), történelmi város, már a VII. század
óta Ciprus központi városa. A város, a függetlenség
kikiáltása óta görög–török ellentétek színhelye, különösen 1974-ben szenvedett sokat. A sziget görögök, illetve törökök lakta részeit elválasztó Zöld vonal áthalad
a városon. (A vonal két oldalán ENSZ békefenntartók
állomásoznak.)

Larnaca
Azt mondják, már Noé unokája is ezen a helyen
alapított várost. Győződjön meg Ön is arról, hogy jól
választott-e. Vitathatatlan, hogy itt másként süt a nap,
tiszták a színek, arany a tengerparti homok, ezerféle
kék a tenger és az ég. A hangulatos óvárosi séták alatt
ízelítőt kaphatunk a sziget történelmi hangulatából
is. Larnaca népszerű üdülőhely, 25 km hosszúságú
tengerpartja mentén számos szálloda és luxus villapark
található. Larnaca üdülőövezete a belvárostól 6–8 km
távolságra található.
Ayia Napa
Larnacától 40 km-re található az egykori halászfaluból
mára szép nyaralóhellyé fejlődött Ayia Napa. Fehérhomokos, kristálytiszta vizű, lassan mélyülő tengerpartja
felejthetetlen nyaralást ígér a napfény és a vízi sportok
„szerelmeseinek”. A természet és a tenger sokszínűsége mellett a környék hangulatos éttermei és tavernái
azok, amelyek idecsábítják a turistákat. Esténként a
központban szinte nem is lehet választani, hogy melyik
tavernába vagy tengerparti bárba térjünk be.
Protaras
Ayia Napától mindösszesen 7 km-re, lankás domboldalon található, festői szépségű üdülőhely. Elsősorban
hangulatos kis öblei és lassan mélyülő strandjainak
köszönhetően tökéletes üdülőhely szinte minden
korosztály számára. Ayia Napához képest nyugodtabb,
családok részére ideális kisvárosban számos üzlet, taverna, szórakozóhely és bár található. Ne késlekedjen,
ez a nyár az Öné, részesüljön azokban az élvezetekben, amelyeket e valóban csodálatos város tud nyújtani!

Limassol
Larnacától kb. 70 km-re található száztizenötezer
lakosú város, Ciprus második legnagyobb központja. Limassol óvárosa, valamint régi halászkikötője a
tengeren ringatózó kis halászbárkákkal, varázslatos
és romantikus hangulatot kölcsönöz a városnak. A
város egyik jellegzetessége a központjában található,
pálmafákkal szegélyezett tengerparti sétány és hozzá
kapcsolódó park.
Paphos
A sziget délnyugati partvonalán Larnacától kb. 130
km-re található Ciprus egyik legjelentősebb idegenforgalmi központja, Paphos. A mitológia szerint ez a
hely Aphrodité városa, történelmi nevezetességekben
gazdag, a világörökség részévé nyilvánított értékekkel
rendelkezik. Larnacától való távolsága miatt paphosi
utasainknak csak telefonos magyar nyelvű asszisztenciát tudunk biztosítani.

Általános tudnivalók
Beutazási szabályok
Ciprus az Európai Unió tagja, azonban nem tagja
a schengeni övezetnek. Magyar állampolgárok
személyazonosításra alkalmas, érvényes útlevéllel
vagy személyi igazolvánnyal, vízum nélkül léphetnek
be Ciprus területére, és 90 napig mindenféle külön
engedély vagy bejelentés nélkül ott tartózkodhatnak.
Fontos, hogy a személyi igazolvánnyal még nem
rendelkező kiskorú magyar állampolgár továbbra is
csak útlevél birtokában utazhat. Nemzetközi repülési
szabályzat értelmében, amennyiben gyermek csak
egyik szülővel vagy nagyszülőkkel utazik, a másik
szülő vagy utóbbi esetben mindkét szülő írásos
nyilatkozata szükséges, melyben engedélyezik az
utazást. A nyilatkozatot (2 tanú aláírásával) magyar és
angol nyelven kell megírni.
Időeltérés
Magyarországhoz képest egész évben +1 óra az
eltolódás.
Hivatalos pénznem
Cipruson 2008. január 1. óta a fizetési eszköz az
euró. Hitelkártyák esetében általában a dombornyomásos kártyákat fogadják el.
Hivatalos nyelv
Görög. Szinte mindenütt értenek angolul is.
A szállodák előszeretettel alkalmaznak magyarországi munkavállalókat. Az országban élő nagyszámú
orosz közösséggel az orosz nyelv használata is egyre
jobban elterjedt.
Áram
220 V, 50 Hz. Hárompólusú konnektorhoz adapter
szükséges.
Egészségügyi ellátás
Védőoltás nem szükséges. A szállodákban a csapvíz
iható, azonban elsősorban az ásványvizet javasoljuk
fogyasztásra. Szükség esetén a legkisebb orvosi
beavatkozás is a magyar keresetekhez viszonyítva
drága lehet, ezért ajánlott mindenre kiterjedő utas- és
balesetbiztosítás megkötése. Ciprusra érkezés előtt
ajánlatos mindenre kiterjedő biztosítást kötni, vagy
legalább az Európai Egészségbiztosítási Kártyát kiváltani. Ez utóbbi azonban csak az állami egészségügyi
intézmények igénybevételére, sürgősségi ellátásra

jogosít és általában alacsony színvonalú. A szokásos
orvosságaikat ne hagyják otthon, mivel a szigeten a
gyógyszereket nehezebben és magasabb áron lehet
beszerezni. Az erős napsugárzás miatt javasoljuk
magas fényvédő faktorú napozókrémek használatát.
Közlekedés
Az egyes városok között rendszeres távolsági autóbuszjáratok közlekednek, az üdülőhelyeket pedig
félóránként-óránként kötik össze autóbuszjáratok.
Egész Cipruson balra hajts van, ezért a gyalogos
közlekedés és autóvezetés nagy figyelmet kíván.
Hétvégeken, illetve ünnepnapokon az autóbuszjáratok ritkított menetrenddel (vagy egyáltalán nem)
közlekednek. Amennyiben igénybe veszik az üdülőhelyeket összekötő autóbuszjáratokat, úgy kérjük,
figyeljék, hogy az út melyik oldalán szállnak fel. Az
autóutak és autópályák igen jó minőségűek az egész
szigeten. Kisebb távolságokra kedvelt közlekedési
eszköz a taxi. Mindenütt lehet bérelni személygépkocsit, motorkerékpárt. A járművek bérlésének feltétele
a nemzetközi jogosítvány felmutatása. Amennyiben
kismotort vagy autót kíván bérelni, feltétlenül kössön
teljes körű casco biztosítást.
Ételek
A ciprusi konyha különleges, egészséges, és nem
terheli meg a szervezetet. Az ételek mediterrán görög–török jellegűek. Legjellegzetesebb az ún. meze,
amelyből kétféle létezik: húsmeze (meat meze) és
halmeze (fish meze). Ez egy ételkombináció, amelyben kb. 10–15-féle kis tálakban felszolgált hideg vagy
meleg ételek szerepelnek: mártások, saláták, sajtok,
húsok.
Diplomáciai képviselet
Magyarország Görögországi Nagykövetsége
38 Vasileos Konstantinou Ave., Pangrati, Athén 11635.
Telefon: 00 30-694-860-1793.

Fakultatív programok
A leírások tájékoztató jellegűek. A programok helyi
partnerünk, a Delta Wings Leisure Ltd által
szervezettek, magyar nyelvű idegenvezetés minimum
15 fő együttes jelentkezése esetén biztosított.
A programokra jelentkezni lehet a helyszínen is,
képviselőnknél (euróban fizetve), aki az értékesítésben
közvetítőként jár el. A programokkal kapcsolatos bármilyen reklamációt utólagosan nem, kizárólag a helyszínen
lehet intézni.
Kirándulások Larnaca, Ayia Napa, Protaras üdülőhelyekről:
Kirándulás Észak-Ciprusra: Kyrenia és Famagusta
Egész napos program. Első megállónk a mesebeli Szt.
Hilarion lovagkori fellegvárhoz megyünk ahonnan pazar
a kilátás, amely még Walt Disney-t is megihlette. Az erőd
megmászása után Bellapais kicsiny falujába vesszük az
irányt, itt megtekintjük a 13. századi Bellapais apátságot.
Ezt követőn elutazunk Kyreniába mely a földközi tenger
gyöngyszeme, ahol szabadidőt biztosítunk a festői
KYRENIAI kikötőben (vásárlásra, étkezésre), követően
megtekintjük az erődben a világ egyik legrégebbi teherszállító hajóját. Programunk utolsó állomása Famaguszta. A nagyrészt török megszállás alatt lévő megyében
találhatók a sziget legszebb strandjai és számos
történelmileg értékes látványosság. Sajnos a város nagy
része a háború óta katonailag lezárt település. Itt megtekintjük a velencei falrendszert, az Othello tornyot és a
Szent Miklós katedrális majd hazautazás a megdöbbentő és a sziget legszomorúbb nevezetessége a ű
Holt város” mentén.
Limasszol–Kurion–Aphrodité sziklája–Paphos
Egész napos program. Az első megállónk Limassol, ahol
egy rövid sétát teszünk a történelmi városrészben. Ezt
követően továbbutazunk a festői helyen levő Kurionba,
az ókori romvárosba, ahol megtekintjük a még ma is
működő görög-római színházat és Evsztoliosz házát,
amely egy római villából átalakított ókori közfürdő volt.

Rövid utazás után megérkeztünk Aphrodité sziklájához,
ahol a mitológia szerint a szépség és a szerelem istennője kikelt a habokból. Itt kis pihenőt teszünk. Utolsó
állomásunk Paphos városa. Szabadidő a festői kikötőben, ahol ebédelésre is van lehetőség, majd ellátogatunk a világörökség részeként nyilvánított archeológiai
parkba és itt megtekintjük a Dionüsszosz villában
található padlómozaikokat és a Szent Pál oszlopát.
Trodosz-hegység és a Kykkos Monostor
Egész napos program, mely a sziget legnagyobb hegyvonulatára, a Trodosz-hegységre és a legnagyobb, s
legfontosabb kolostorára a fókuszál. A Trodosz-hegység
lankáit Nicosia mellett elhaladva a demarkációs vonal
mentén közelítjük meg. Első megállónk egy bájos hegyi
faluban, Kakopetriában lesz (sokan a „művészek
falvaként” ismerik), ahol a világörökség részeként
nyilvánított Ayios Nikolaos templom XI. századi freskóit
tekintjük meg. Legfontosabb állomásunk a Kykkos
monostor, a görög ortodox egyház leggazdagabb
kolostora. Szabadidő sétára és ebédelésre (fakultatív).
Nicosiai városnézés
Fél napos program a sziget fővárosában, a kettéosztott
városban. Látogatás a Ciprus Múzeumba, a velencei falrendszer mentén buszos városnézés. A Szent János katedrális megtekintése, rövid séta a belváros hangulatos
sikátoraiban. Kb. 2 órás szabadidő étkezésre, vásárlásra
és a város egyéni felfedezésére. Fakultatív lehetőség a
„Zöldvonal”-ként emlegetett ENSZ-zónán átkelni (gyalogosan) a főváros északi, törökök által lakott részére, ahol
érdemes megtekinteni az Agia Sofia mecsetté átalakított
gótikus katedrálist és a karavánszerájt.

Lebay Beach
Hotel ***+
Utasaink értékelése:

Fekvése: 2017-ben épült, mindösszesen negyvennyolc szobás, különleges építészeti kialakítású, kétszintes, minimalista stílusú és luxus kivitelezésű butikhotel,
Larnaca üdülőövezetében, az Oroklini Beach-en, közvetlenül a lassan mélyülő
homokos tengerparton található. Larnaca városközpontja 6 kilométer, ahová
taxival vagy tömegközlekedéssel is el lehet jutni (hétköznapokon, buszmegálló a
szálloda közelében).
Szobák: minden szoba szépen berendezett, egy hálószobás(kb. 19 nm), légkondicionált, rejtett hangulatvilágítással, franciaágy, prémium minőségű matraccal,
párnákkal és ágyneművel, fürdőszobás (köntös és papucs), hajszárítóval,
interaktív Smart Tv-vel, telefonnal, vízforralóval (tea és kávékészítési lehetőség)
és szobaszéffel felszerelt. Minibár térítés ellenében. A szobákhoz erkély tartozik
szárazföldi vagy tengerre néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, bár, medencebár, huszonnégy órás szobaszerviz, WiFi (térítésmentes), parkoló, kerékpárkölcsönzés, rendezvényszervezés
(pl. esküvő).
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, napozóterasz deluxe nyugágyakkal
és napernyőkkel, ital és snack felszolgálás a medence körül (térítés ellenében),
privát homokos strand, jól felszerelt edzőterem. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonális, időjáráshoz vagy térítéshez kötött.
Étkezés: büfé reggeli (szalonna, főtt tojás, rántotta, omlett, virsli, kolbász, sajtok,
felvágottak, péksütemények, zöldségek, tea, kávé, lekvár, müzli). Felár ellenében
félpanzió, büféreggelivel (07:00-10:00) és büfé vacsorával (18:30-22:00).
 Gyermekkedvezmény: nincs

KÖZVETLEN, HOMOK TP. | NYUGODT KÖRNYEZET | LUXUSHOTEL

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

19

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/larnaca/tel---lebay-beach-hotel-budapesti-indulas.html

Anthea
Apartman
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa népszerű tengerparti üdülőhelyen, a városközpont közvetlen
közelében éttermek, üzletek és szórakozóhelyek szomszédságában található,
tágas belső udvarral és napozóterasszal is rendelkező több épületblokkból álló, a
közelmúltban teljesen felújított 261 szobás apartmanhotel. A tengerparti sétánytól
ötszáz méterre, a kikötőtől és a homokos strandtól pedig hétszázötven méterre
fekszik. Elsősorban fiatalabb utazók által kedvelt szálláshely, foglalása azoknak
javasolt, akik az aktív üdülést és az éjszakai szórakozási lehetőségeket keresik
Ciprus legnépszerűbb üdülővárosában. Ayia Napa központja számtalan szórakozási lehetőséget kínál, a szálláshely környékén számos bár, klub, szórakozóhely
található. A sziget egyik legszebb strandja a Nissi Beach (2 km) taxival vagy
tömegközlekedéssel is könnyedén elérhető.
Szobák: minden standard stúdió egy hálószobás (kb. 20 nm), egyszerűen
berendezett, fürdőszobás, konyhasarokkal, Tv-vel, telefonnal rendelkezik. Minden
szobához erkély vagy terasz tartozik utcai vagy medencére néző kilátással. A szuperior stúdiók (kb. 30 nm) teljesen felújítottak, szebben és modernebb bútorokkal
berendezettek. A családi apartmanok felszereltsége a standard stúdióval azonos,
azonban nagyobb alapterületűek (kb. 45 nm), hálószobával (két ágy) és nappalival (kihúzható kanapé) rendelkeznek. Felár ellenében helyszínen igényelhető:
széf és légkondicionálás.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, autó-motor és kerékpárbérlés, takarítás - ágynemű- és törölköző csere (heti két alkalommal), internetezési
lehetőség (WiFi térítés ellenében), minimarket.
Sport és szórakozás: medence és gyermekmedence, napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal, térítés ellenében: biliárd. A szálláshely környékén üzletek,
bárok, szórakozóhelyek sokasága találhatók, emiatt környezetében zajra lehet
számítani. A környező strandokon a nyugágy és napernyő, térítés ellenében.
Étkezés: Önellátás. Az üdülőhely központjában számos étterem, taverna található. Főzési lehetőség a konyhával felszerelt szobákban (evőeszközök, edények).
Felár ellenében bővített kontinentális reggeli, vagy félpanzió.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két vagy három
gyermek elhelyezése csak családi apartmanokban lehetséges.
NÉPSZERŰ | VÁROSKÖZPONTI | AKÁR FÉLPANZIÓ

Anthea Apartman
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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San Remo
Hotel **
Utasaink értékelése:

Fekvése: hatvanöt szobás, legutóbb 2015-ben részben felújított szálloda elővárosi környezetben, Larnaca központjának közelében épült. A szállodától sétatávolságra elérhető a város központja (kb. 1,5 km), történelmi épületek és a kikötő is,
a pálmafás sétány mentén éjszakai szórakozóhelyek, éttermek, tavernák, üzletek
találhatók. A legközelebbi homokos tengerpart háromszáz méter távolságnyira
érhető el.
Szobák: minden szoba kis alapterületű (kb. 16 nm) egy hálószobás, egyszerűen de praktikusan berendezett, fürdőszobás, légkondicionálóval (központilag
szabályozott) és tv-vel felszerelt. Minden szobához erkély vagy balkon tartozik,
utcai vagy medencére néző kilátással. Széf és hűtő, térítés ellenében bérelhető.
Hajszárító térítésmentes használata a helyszínen igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, lift, bár, reggeliző helység, pénzváltás, térítés ellenében: WiFi internet elérhetőség, parkolási lehetőség a környező utcákon. Közvetlen közelben autóbérlő cég és kerékpárkölcsönző.
Sport és szórakozás: úszómedence (leválasztott gyermek résszel), napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal, edzőszoba, biliárd (egyes szolgáltatások
elérhetősége térítéshez, szezonhoz vagy időjáráshoz kötött).
Étkezés: büfé jellegű kontinentális reggeli (sajt, felvágott, péksütemények, tea,
kávé, lekvár, kukoricapehely).
Gyermekkedvezmény: Két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZELI, HOMOKOS TP. | MOZGALMAS KÖRNYÉK | PÁROKNAK

San Remo Hotel
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Blue Harbour
Boutique Aparthotel
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa népszerű tengerparti üdülőhelyen, a városközpont közelében a hangulatos hajókikötő mellett épült, éttermek, üzletek és szórakozóhelyek
szomszédságában található, elegánsan kialakított egyemeletes kiemelkedő
színvonalú 28 szobás butikhotel. A tengerpart száz méterre, a legközelebbi
strand háromszáz méternyire fekszik. Ayia Napa központja számtalan szórakozási lehetőséget kínál, a szálláshelytől pár perc sétányira számos bár, klub,
szórakozóhely érhető el. A sziget egyik legszebb strandja a Nissi Beach (2 km)
taxival vagy tömegközlekedéssel is könnyedén elérhető.
Szobák: minden standard szoba (kb. 20 nm) földszinti elhelyezkedésű, hangulatos színvilágú és szépen berendezett, légkondicionált, fürdőszobás, hajszárítóval, Lcd tv-vel, hűtővel, szobaszéffel és vízforralóval felszerelt. A deluxe szobák
(kb. 25 nm) felszereltsége ugyanaz, azonban még otthonosabban berendezettek (franciaágy és társalgórész dívánnyal), és emeleti elhelyezkedésűek. Minden
szobához és erkély (hangszigetelt üvegezés) tartozik, az emeleti szobákból a
kilátás korlátozottan tengerre néző. A családi szobák (kb. 35 nm) hasonló felszereltséggel azonban nagyobb alapterületűek (kétszintes elosztásúak, földszinti és
emeleti szobákkal) és két erkéllyel rendelkeznek.  
Szolgáltatások: recepció, autó-motor és kerékpárbérlés, takarítás és törülközőcsere (napi rendszerességgel), internetezési lehetőség (a WiFi térítésmentes),
parkoló, mosodai szolgáltatás és fodrászszalon közvetlen közelben.
Sport és szórakozás: A szálláshely környékén üzletek, bárok, szórakozóhelyek
sokasága találhatók, emiatt környezetében elsősorban hétvégén és ünnepnapokon zajra lehet számítani.
Étkezés: Önellátás. A szobákban nem található konyha, főzési lehetőség
(melegital készítésén vagy italok hűtőben történő tárolásán kívül) nincs. Felár
ellenében bővített kontinentális reggeli foglalható (kb. 09:00-11:00 között). Az
üdülőhely központjában számos étterem, taverna található.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két vagy
három gyermek elhelyezése csak családi szobákban lehetséges.

BUTIKHOTEL | MOZGALMAS KÖRNYÉK | NAGYCSALÁDOKNAK

Blue Harbour Aparthotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Callisto Holiday
Village
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa városközpontjától 1,5 km távolságnyira, csendes környezetben található, 334 szobás, görög falu jellegű, többtucat villaépületből álló
„A” kategóriás apartmankomplexum, hatalmas gondozott kerttel rendelkezik,
közvetlenül a homokos, helyenként kavicsos tengerparton épült. Az üdülőhely
egyik legszebb homokos strandjától (Sandy Bay) pár percnyire (kb. 150 m). A
városközpont vagy a Nissi Beach tömegközlekedéssel is könnyedén elérhető.
Szobák: minden szoba (1–3 fős) és családi apartman (2–4 fős) a kerti épületekben található, szépen berendezett, légkondicionált, fürdőszobás, konyhasarokkal,
hűtővel, tea- és kávéfőzővel, tv-vel, telefonnal felszerelt. A családi apartmanok tágasabbak, hálószobával és nappalival (kihúzható kanapé) rendelkeznek. A szobához
erkély vagy terasz tartozik, szárazföldi, medencére vagy tengerre néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, étterem, több bár, gyermekfelügyelet, internetezési
lehetőség (ingyenes WiFi), parkoló, rendezvényszervezés (pl. esküvő), jól felszerelt szupermarket és ajándékbolt, strandtörülköző szerviz (letét ellenében).
A városközpontban számtalan vásárlási és szórakozási lehetőségek.
Sport és szórakozás: több medence, gyermekmedence, napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal (medence körül térítésmentesen), ingyenes belépés
a szomszédos Electra Holiday Village csúszdaparkjába, játszótér, sportpálya,
edzőterem, teniszpálya. Animációs team szervezésében érdekes és sokszínű
szórakoztató és sportprogramok, játékos versenyek, élőzene. A tengerparton
vízisport-bázis, számtalan szórakozási lehetőséggel.
Waterpark:1 családi csúszda, 2 gyors csúszda, 1 inga csúszda, 2 csőcsúszda,
gyermekvízi világ (építmény) csúszdákkal, hullámmedence, lustafolyó. Térítésmentes napernyő- és nyugágyhasználat, zuhany.
Étkezés: félpanzió. Felár ellenében all inclusive ellátás foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén vagy két-három felnőtt és egy vagy két gyermek egy családi
apartmanban történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

HOMOKOS-KAVICSOS TP. | AKÁR ALL INCL. | CSÚSZDAPARK

Callisto Holiday Village
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Evabelle Napa
Aparthotel
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa népszerű tengerparti üdülőhelyen, a városközpont és a bulinegyed közelében azonban mégis viszonylag csendes környezetben található,
pálmafás és dús növényzetű kerttel rendelkező, legutóbb 2015-ben teljesen
felújított 42 szobás apartmanhotel. Az üdülőhely központi homokos strandjától
(Limanaki Beach) pedig 10 perc sétányira (kb. nyolcszáz méterre) fekszik. Ayia
Napa központja számtalan szórakozási lehetőséget kínál, a szálláshely környékén számos bár, klub, szórakozóhely található ahol rendszeresen tartanak
koncerteket is (akár világsztárokkal is összefuthatunk). A képeslapokról ismert,
fehérhomokos Nissi Beach (3 km) taxival vagy tömegközlekedéssel is könnyedén elérhető (hétköznapokon, buszmegálló a közelben).
Szobák: minden szoba (2-3 fős) praktikusan berendezett, légkondicionált, fürdőszobás, konyhasarokkal (vízforraló, főzőlap, hűtő, edények és evőeszközök),
tv-vel és erkéllyel rendelkezik, utcai vagy medencére néző kilátással. A családi
szobák (min. 4, max. 5 fős) hasonló felszereltséggel, tágasabbak, hálószobával
és nappalival (kihúzható kanapé, pótágyazási lehetőség) rendelkeznek. Hajszárító és vasaló a recepción térítés nélkül igényelhető. Széf, WiFi internetezési
lehetőség felár ellenében igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, kerékpárbérlési lehetőség,
ajándékbolt, internetezési lehetőség (WiFi térítés ellenében), parkoló.
Sport és szórakozás: árnyékos, pálmafás kertben lagúna formájú úszómedence, napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal. A szálláshely környékén
(pár percnyire) üzletek, bárok, szórakozóhelyek sokasága találhatók, emiatt
környezetében némi zajra lehet számítani. A környező strandokon a nyugágy és
napernyő, térítés ellenében bérelhető.
Étkezés: félpanzió, bővített kontinentális reggelivel és menüválasztásos vacsorával.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két gyermek vagy három
felnőtt és egy vagy két gyermek elhelyezése csak családi szobában lehetséges.

KÖZELI, KAVICSOS TP. | MOZGALMAS KÖRNYÉK | PÁROKNAK

Evabelle Napa Aparthotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Fedrania Gardens
Hotel **
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa városközpontjának a közelében, csendes környezetben
található, az elmúlt évben teljesen felújított 53 szobás, családias hangulatú,
gondozott kerttel rendelkező, modern szálloda a legközelebbi lassan mélyülő homokos standtól (Sandy Beach) 450 méternyire épült. A pihenést és a
szórakozási lehetőséget kereső utazóknak is teljesen ideális helyen, a város
főutcájától a Nissi Avenue-tól 200 méter távolságnyira, a belvárostól kb. 10
perc sétányira található. A sziget egyik legszebb strandja a fehérhomokos Nissi
Beach mindösszesen 1,5 km távolságnyira érhető el.
Szobák: minden szoba (2-3 fős) praktikusan berendezett, fürdőszobás, légkondicionálóval, LCD tv-vel, vízforralóval, hűtővel és telefonnal felszerelt. A szobához
erkély tartozik, szárazföldi vagy medencére néző kilátással. A családi szobák
nagyobb alapterületűek, hálószobával és nappalival (kihúzható kanapé) rendelkeznek. A „Swim Up” szobák közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek.
Szobaszéf, térítés ellenében bérelhető. Hajszárító letét ellenében igényelhető a
helyszínen.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, lobbi- és medencebár, WiFi (a közös
részeken ingyenes, a szobákban térítés ellenében), csomagszoba, ajándékbolt
és minimarket, autó-motor és kerékpárbérlés, parkoló.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz,
nyugágyak és napernyők a medencék körül ingyenesen vehetőek igénybe. Ayia
Napa központjában Fun Park számtalan szórakozási lehetőséggel, éjszakai szórakozóhelyek, éttermek, bárok, üzletek sokasága található. A szállodához közeli
homokos strandon nyugágy és napernyő, térítés ellenében bérelhető.
Étkezés: félpanzió, bővített kontinentális reggelivel (péksütemény, vaj, dzsem,
tojás, szalonna vagy sonka, sajt, zöldségek, reggeli italok) és menüválasztásos
ebéddel vagy vacsorával (helyszínen kell jelezni, hogy melyik étkezést választják).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két gyermek vagy
három felnőtt és egy gyermek elhelyezése csak családi szobában lehetséges.

NÉPSZERŰ | NYUGODT KÖRNYEZET | SWIM UP SZOBA

Fedrania Gardens Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Flamingo Beach
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Larnaca Mackenzie negyedében, a repülőtér közelében található,
legutóbb 2016-ban teljesen felújított modern hatvannégy szobás középkategóriás szálloda, melyet a homokos tengerpartól csak egy út és a sétány választ
el. A szálloda viszonylag csendes elővárosi környezetben található, közelében
üzletek, bárok találhatók, azonban javasolt vásárlás vagy szórakozás céljából a
városi promenád felkeresése. (kb. 2 km)
Szobák: minden szoba praktikusan berendezett, egy hálószobás (kb. 20 nm),
fürdőszobás, légkondicionálóval, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. A
szobákhoz erkély tartozik melyek az utcára vagy oldalirányból a tengerre nézhetnek. A szobaszéf, vasaló és hűtő a helyszínen felár ellenében bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, lift, Tv szoba, étterem, bár, panoráma bár, parkoló,
szobaszerviz, széfbérlés, konferenciaterem, rendezvényszervezés (pl. esküvő),
internetezési lehetőség (WiFi a recepció környékén ingyenes).
Sport és szórakozás: tetőtéri medence, napozóterasz szép kilátással, gyermekjátszótér. A szálloda előtt (autóút választja el) széles homokos tengerpart és
strand található. A strandon a nyugágy és napernyő, térítés ellenében bérelhető.  Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonális, időjáráshoz vagy térítéshez
kötött.
Étkezés: büfé jellegű bővített kontinentális reggeli (sajt, felvágott, tojás, péksütemények, tea, kávé, lekvár, joghurt). Felár ellenében félpanzió, büfé vacsorával
foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZELI, HOMOKOS TP. | NYUGODT KÖRNYEZET | PÁROKNAK

Flamingo Beach Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Nissi Park
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa leghíresebb részén a fehér homokos és pálmafás - nagyon
népszerű - Nissi Beachtől mindössze kétszázötven méterre (a jóval csendesebb,
nyugodtabb Landa Beach is hatszáz méternyire), az Adams Beach Hotel szomszédságában található hangulatos, színpompás kerttel rendelkező, divathotel
jellegű 80 szobás szálloda. A szállodától sétatávolságnyira éttermek, bárok,
üzletek és szórakozási lehetőségek sokasága található. Taxival vagy a szálloda
közelében található buszmegállóból könnyedén bejuthatunk a központba vagy
akár a közeli Water World csúszdaparkba is. Ayia Napa központja kb. három
km.
Szobák: minden szoba praktikusan berendezett, világos színvilágú, egy hálószobás (kb. 18 nm), fürdőszobás, légkondicionálóval, hajszárítóval, Led tv-vel és
telefonnal felszerelt. Térítés ellenében hűtő és széf a helyszínen bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, bár, medencebár, internetezési lehetőség
(ingyenes WiFi a recepció környékén), ruhatisztítás, parkoló, kerékpár és autókölcsönzés, rendezvényszervezés.
Sport és szórakozás: medence, gyermekmedence, napozóterasz napernyőkkel
és nyugágyakkal, biliárd, asztalitenisz, gyermekjátszótér, a szálloda vendégei
használhatják a testvér szálloda, a Nissi Beach Resort szolgáltatásait, többek
között az edzőtermet, a szoláriumot, a pezsgőfürdőt, a szaunát és a gőzfürdőt.
Napközbeni animációs programok, esténként élőzene hetente többször. Egyes
szolgáltatások elérhetősége szezonális, időjáráshoz vagy térítéshez kötött.
A tengerparton vízi sport lehetőségek széles választéka.
Étkezés: büfé reggeli (szalonna, főtt tojás, rántotta, virsli, sajt, felvágott, péksütemények, zöldségek, tea, kávé, lekvár, müzli). Felár ellenében félpanzió büfé
vacsorával vagy all inclusive ellátás foglalható, benne: reggeli, ebéd és vacsora,
napközben snack ételek, jégkrémek, korlátlan italfogyasztás 10–23 óra között
(kivéve nemzetközi márkájú alkoholos italok).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZELI, FEHÉR HOMOKOS TP. | AKÁR ALL INCLUSIVE

Nissi Park Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Nissiana
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: egy főépületből és több kis villaszerű bungalóból (a főépülettől út
választja el) álló igen kedvelt szálloda, Ayia Napa várostól 2 km-re, az üdülőhely
leghíresebb részén, a fehérhomokos és pálmafás Nissi Beachtől mindössze kétszáz méterre épült. A szálloda környékén éttermek, bárok, üzletek és szórakozási
lehetőségek sokasága található. Taxival vagy a szálloda közelében található
buszmegállóból könnyedén bejuthatunk a központba vagy akár a közeli Water
World csúszdaparkba.
Szobák: minden szoba (2-3 fős) fürdőszobás, légkondicionálóval, hajszárítóval,
tv-vel és telefonnalfelszerelt. A szobákhoz erkély tartozik, szárazföldi vagy tengerre
néző kilátással. Hűtő és széffel térítés ellenében bérelhető. A családi szobák (2–4
fős), melyek felszereltségben megegyeznek a standard szállodai szobákkal, tágasabbak, a bungalósoron találhatók, nagyobb családoknak kényelmes elhelyezést
biztosít, egy hálószobával és nappalival (kihúzható kanapé) rendelkeznek.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, bár, medencebár, tv-szoba, konferenciatermek, internetezési lehetőség (ingyenes WiFi a recepció környékén), parkoló,
kerékpár- és autókölcsönzés, rendezvényszervezés.
Sport és szórakozás: a szépen gondozott kertben, pálmafákkal körülvéve található
nagyméretű, lagúna formájú medence, gyermekmedence, napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal, fedett medence (főszezonban zárva), gyermekjátszótér, térítés
ellenében: szauna, fitneszterem, pezsgőfürdő, masszázs, teniszpálya, asztalitenisz,
biliárd, játékterem. A tengerparton vízisport-lehetőségek széles választéka.
Étkezés: büfé reggeli (szalonna, főtt tojás, rántotta, virsli, sajt, felvágott, péksütemények, zöldségek, tea, kávé, lekvár, müzli). Felár ellenében félpanzió büfé
vacsorával vagy all inclusive ellátás foglalható, benne: reggeli, ebéd és vacsora,
napközben snack ételek, jégkrémek, korlátlan italfogyasztás 10–23 óra között
(kivéve nemzetközi márkájú alkoholos italok).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két gyermek vagy három
felnőtt és egy gyermek elhelyezése csak családi szobákban lehetséges.

KÖZELI, FEHÉR HOMOKOS TP. | NÉPSZERŰ | AKÁR ALL INCL.

Nissiana Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Sveltos
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: 2013-ban felújított és átépített népszerű, negyvenhat szobás, Larnaca
üdülőövezetének a szélén, forgalmas út mentén, a tengerparttól mindössze háromszáz méterre épült modern szálloda. A szállodától kb. 10 percnyi sétatávolságra elérhető az üdülőövezet központja, ahol éjszakai szórakozóhelyek, éttermek, tavernák, bárok, üzletek találhatók. Larnaca városközpontja hat kilométer,
ahová taxival vagy tömegközlekedéssel is el lehet jutni (megálló a közelben).
Szobák: minden standard szoba szépen, barátságosan berendezett, egy hálószobás, fürdőszobás, hajszárítóval, légkondicionálóval, Lcd tv-vel és telefonnal
felszerelt. A szuperior szobák, melyek kialakításában megegyeznek a standard
szállodai szobákkal, világosabb színvilágú bútorzattal, még komfortosabb elhelyezést biztosít. A szobákhoz balkon vagy erkély tartozik melyek az útra vagy a
medencére nézhetnek. Széf és hűtő, térítés ellenében bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, bár, medencebár, parkoló, ajándéküzlet,
szobaszerviz, konferenciaterem, rendezvényszervezés (pl. esküvő), internetezési
lehetőség (a szálloda területén a WiFi ingyenes), kerékpárkölcsönzés.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz
napernyőkkel és nyugágyakkal, edzőterem, játszótér, térítés ellenében tenisz,
biliárd, masszázs. A szálloda közelében található aprókavicsos strandon a nyugágy és napernyő, térítés ellenében bérelhető. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonális, időjáráshoz vagy térítéshez kötött.
Étkezés: büfé jellegű reggeli (szalonna, tojás, virsli, sajt, felvágott, péksütemények, tea, kávé, lekvár). Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával foglalható.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZELI, HOMOKOS TP. | AKÁR ALL INCLUSIVE | PÁROKNAK

Sveltos Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Piere Anne Beach
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa városközpontjának a közelében, közvetlenül a sziklás
tengerparton épült, régebbi kialakítású, de igen kedvelt, több épületből (régebbi
és új építésű) álló középkategóriájú szálloda. A szálloda előtt több kilométer
hosszú sétány és egy parányi homokos strand is található a sziklás tengerpart
ölelésében (strandcipő javasolt). Ayia Napa központi, széles homokos strandja
(Okeanos Beach), a kikötő mellett, a szállodától 700 méternyire fekszik. A
képeslapokról ismert, fehérhomokos Nissi Beach (3 km) taxival vagy tömegközlekedéssel is könnyedén elérhető (hétköznapokon, buszmegálló a közelben).
Szobák: minden szoba egyszerűen berendezett, fürdőszobás, légkondicionálóval, tv-vel, hajszárítóval és telefonnal felszerelt. A szobához erkély tartozik,
szárazföldi vagy tengerre néző kilátással. Szobaszéf, vízforraló és hűtőszekrény
térítés ellenében bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, lobbi- és medencebár, tv-szoba, WiFi
internetezési lehetőség (térítés ellenében), rendezvényszervezés (pl. esküvő),
parkoló.
Sport és szórakozás: külső lagúna formájú medence, fedett medence (főszezonban zárva), napozóterasz, nyugágyak és napernyők a medencék körül
ingyenesen vehetőek igénybe, tornaterem, teniszpálya, asztalitenisz. A szálloda
mögött található a városi Fun Park, mely számtalan szórakozási lehetőséget
kínál, illetve rövid sétatávolságra elérhető a kikötő (kb. 500 méter), ahol éjszakai
szórakozóhelyek, éttermek, bárok, üzletek sokasága található. A szálloda előtti
gyalogos út, illetve parányi homokos strand, sziklás tengerpart ölelésében
(strandcipő javasolt). A szomszédos Panthea Holiday Village csúszdaparkja
térítés ellenében látogatható.
Étkezés: félpanzió, reggelivel (tojás, szalonna, sajt, felvágott, péksütemények,
zöldség, tea, kávé, lekvár) és büfé vacsorával.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZELI, FEHÉR HOMOKOS TP. | AKÁR ALL INCLUSIVE

Piere Anne Beach Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Rio Napa
Gardens Hotel **
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa népszerű tengerparti üdülőhelyen, a városközpont és a bulinegyed közelében azonban mégis viszonylag csendes környezetben található,
pálmafás és dús növényzetű kerttel rendelkező, legutóbb 2015-ben teljesen
felújított 42 szobás apartmanhotel. Az üdülőhely központi homokos strandjától
(Limanaki Beach) pedig 10 perc sétányira (kb. nyolcszáz méterre) fekszik. Ayia
Napa központja számtalan szórakozási lehetőséget kínál, a szálláshely környékén számos bár, klub, szórakozóhely található ahol rendszeresen tartanak
koncerteket is (akár világsztárokkal is összefuthatunk). A képeslapokról ismert,
fehérhomokos Nissi Beach (3 km) taxival vagy tömegközlekedéssel is könnyedén elérhető (hétköznapokon, buszmegálló a közelben).
Szobák: minden szoba (2-3 fős) praktikusan berendezett, légkondicionált, fürdőszobás, konyhasarokkal (vízforraló, főzőlap, hűtő, edények és evőeszközök),
tv-vel és erkéllyel rendelkezik, utcai vagy medencére néző kilátással. A családi
szobák (min. 4, max. 5 fős) hasonló felszereltséggel, tágasabbak, hálószobával
és nappalival (kihúzható kanapé, pótágyazási lehetőség) rendelkeznek. Hajszárító és vasaló a recepción térítés nélkül igényelhető. Széf, WiFi internetezési
lehetőség felár ellenében igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, kerékpárbérlési lehetőség,
ajándékbolt, internetezési lehetőség (WiFi térítés ellenében), parkoló.
Sport és szórakozás: árnyékos, pálmafás kertben lagúna formájú úszómedence, napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal. A szálláshely környékén
(pár percnyire) üzletek, bárok, szórakozóhelyek sokasága találhatók, emiatt
környezetében némi zajra lehet számítani. A környező strandokon a nyugágy és
napernyő, térítés ellenében bérelhető.
Étkezés: félpanzió, bővített kontinentális reggelivel és menüválasztásos vacsorával.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két gyermek vagy három
felnőtt és egy vagy két gyermek elhelyezése csak családi szobában lehetséges.

MOZGALMAS KÖRNYÉK | NÉPSZERŰ | PÁROKNAK

Rio Napa Gardens Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Pavlo Napa Beach
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa központjától másfél kilométerre, a romantikus pálmafás
Sandy Bay nevű öbölben épült, közelmúltban felújított, száznegyvenhét szobás
szálloda, közvetlenül a lassan mélyülő, finom homokos tengerparti strand mentén található. A szállodától száz méterre, a város főutcáján (Nissi Avenue) bárok,
éttermek, üzletek, szórakozóhelyek sokasága érhető el. Taxival vagy a szálloda
közelében lévő buszmegállóból könnyedén bejuthatunk a központba vagy akár
a Water World csúszdaparkba is.
Szobák: minden szoba szépen berendezett, egy hálószobás(kb. 16 nm), fürdőszobás, légkondicionálóval, hajszárítóval, vízforralóval, Lcd tv-vel és telefonnal
felszerelt. Széf és hűtő térítés ellenében bérelhető. A szobákhoz erkély vagy
balkon tartozik, szárazföldre vagy oldalt tengerre néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, lift, éttermek, bárok, medencebár, szobaszerviz,
mosoda, ajándéküzlet, parkoló, konferenciatermek, fodrász, WiFi internetezési
lehetőség (a recepció környékén ingyenes), rendezvényszervezés (pl. esküvő).
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz
nyugágyakkal és napernyőkkel melyek a medencék körül térítésmentesen
használhatók, fedett medence, játszótér, edzőszoba, Kids klub, szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, szolárium, masszázs, teniszpálya. Napközbeni animációs programok, esténként élőzene hetente többször. A szálloda előtti strandon nyugágy
és napernyő, térítés ellenében bérelhető. A tengerparton vízi sport lehetőségek
széles választéka. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonális, időjáráshoz
vagy térítéshez kötött.
Étkezés: félpanzió, büféreggelivel (szalonna, főtt tojás, rántotta, omlett, virsli,
kolbász, sajtok, felvágottak, péksütemények, zöldségek, tea, kávé, lekvár, müzli)
és büfé vacsorával. Felár ellenében all inclusive ellátás foglalható, benne: reggeli
(07:30-10:00), ebéd (12:30-14:30) és vacsora (19:00-21:30), snack ételek és
szendvicsek (14:00-18:00 óra között), jégkrémek, korlátlan italfogyasztás 10-24
óra között. Az italválaszték pohárban felszolgálva, a szálloda által meghatározott helyi és alkoholos és üdítőitalokra, vízre és gépi kávéra vonatkozik. Az
import és palackozott italok fogyasztása térítéshez kötött. Térítésmentes teniszpálya, pezsgőfürdő és szauna használat.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | AKÁR ALL INCLUSIVE

Pavlo Napa Beach Hotel
Árkategória: $$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Anmaria Beach
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa központjának közelében, a sziklás-köves strandtól és a
több kilométer hosszú sétánytól kb. 150 méterre található ez a közelmúltban felújított, háromemeletes, százhét szobás szálloda. A szálloda nyugodt környezetben, ideális távolságra fekszik (a város főutcájától, Nissi Avenue, kb. 50 m) ahol
bárok, éttermek, üzletek, szórakozóhelyek sokasága érhető el. A sziget egyik
legnépszerűbb strandja a Nissi Beach kb. 2 km, a legközelebbi homokos strand
pedig 700 méternyire fekszik. Taxival vagy a szálloda közelében lévő buszmegállóból könnyedén bejuthatunk a Nissi Beach-re.
Szobák: minden szoba egy hálószobás (kb. 24 nm), szépen berendezett,
fürdőszobás, légkondicionálóval (működése központilag szabályozott),
hajszárítóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. Széf és minihűtő, térítés ellenében
bérelhető. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik.
Szolgáltatások: recepció, lift, szobaszerviz, étterem, bár, medencebár, kávézó,
Tv szoba, ajándéküzlet, parkoló, konferenciatermek, internetezési lehetőség
(WiFi térítés ellenében), rendezvényszervezés (pl. esküvő).
Sport és szórakozás: szépen gondozott kertben pálmafák ölelésében hangulatos lagúnaformájú medence kis híddal, gyermekmedence, napozóterasz
nyugágyakkal és napernyőkkel melyek a medencék körül térítésmentesen
használhatók, fedett medence, edzőszoba, szauna, masszázs, pezsgőfürdő,
teniszpálya, játszótér. Napközbeni animációs programok, esténként élőzene
hetente többször. A szállodához közeli sziklás strandon nyugágy és napernyő,
térítés ellenében bérelhető. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonális, időjáráshoz vagy térítéshez kötött. A legközelebbi homokos strand a Sandy vagy a
Limnaki beach kb. 15 perc (kb. 1,2 km) sétányira található
Étkezés: félpanzió, büféreggelivel és büfé vacsorával. Felár ellenében all
inclusive ellátás foglalható, benne: reggeli, ebéd és vacsora, napközben snack
ételek, jégkrémek, korlátlan italfogyasztás alkoholos és alkoholmentes italokra,
koktélokra 10–23 óra között. Az italválaszték pohárban felszolgálva, a szálloda
által meghatározott helyi és alkoholos és üdítőitalokra, vízre és gépi kávéra
vonatkozik. Az import és palackozott italok fogyasztása térítéshez kötött.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek, egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.
KÖZVETLEN, KAVICSOS-SZIKLÁS TP. | AKÁR ALL INCLUSIVE

Anmaria Beach Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Anonymus
Beach Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa központjától másfél kilométerre, a romantikus pálmafás
„Sandy Bay” nevű öbölben épült, a Pavlo Napa Beach Hotel szomszédságában
található, csak felnőtt vendégeket fogadó, nagyon népszerű 106 szobás szálloda, a lassan mélyülő, finom homokos strand mentén található. A szállodától
sétatávolságnyira, a város főutcáján (Nissi Avenue), bárok, éttermek, üzletek,
szórakozóhelyek sokasága érhető el. Taxival vagy a szálloda közelében lévő
buszmegállóból könnyedén bejuthatunk a központba vagy akár a Water World
csúszdaparkba is.
Szobák: minden standard szoba praktikusan berendezett, egy hálószobás
(kb. 16 nm), fürdőszobás, légkondicionálóval, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal
felszerelt. A szuperior szobák szebben berendezettek, itt a szobákban hűtő és
vízforraló (tea, kávékészítési lehetőség) is található. Szobaszéf térítés ellenében
a helyszínen bérelhető. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik szárazföldre,
vagy oldal tengerre néző kilátással.
recepció, lift, több étterem, több bár (lobby, medence), szobaszerviz, mosoda,
parkoló, konferenciatermek, WiFi internetezési lehetőség (a recepció környékén
és a szobákban is ingyenes), rendezvényszervezés (pl. esküvő), csomagszoba.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, napozóterasz nyugágyakkal és
napernyőkkel melyek a medencék körül térítésmentesen használhatók, fedett
medence, pezsgőfürdő, gőzfürdő, edzőszoba, teniszpálya, asztali tenisz, darts,
biliárd. A szálloda előtti strandon nyugágy és napernyő, térítés ellenében bérelhető. A tengerparton vízi sport lehetőségek széles választéka. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonális, időjáráshoz vagy térítéshez kötött.
Étkezés: félpanzió, büféreggelivel (szalonna, főtt tojás, rántotta, omlett, virsli,
kolbász, sajtok, felvágottak, péksütemények, zöldségek, tea, kávé, lekvár, müzli)
és büfé vacsorával.
Gyermekkedvezmény: a szálloda csak 16 éves kor feletti vendégeket fogad.

KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | CSAK FELNŐTT VENDÉGEK

Anonymus Beach Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Panthea Holiday
Village
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa városközpontjában, mégis relatíve csendes környezetben
található, 281 szobás, görög falu jellegű, több tucat villaépületből álló „A” kategóriás (legmagasabb besorolás) apartmanhotel-komplexum, szép gondozott
kerttel és saját csúszdaparkkal rendelkezik, a több kilométer hosszú tengerparti
sétány mellett épült. A legközelebbi kiépített strand 500 méternyire, az üdülőhely központi homokos strandjától (Limanaki Beach) pedig 10 perc sétányira
(kb. 1 km) fekszik. A képeslapokról ismert, fehérhomokos Nissi Beach (3 km)
taxival vagy tömegközlekedéssel is könnyedén elérhető.
Szobák: minden szoba (kb. 20 nm) és családi szoba (kb. 30 nm) a kerti épületekben található, szépen berendezett, fürdőszobás, légkondicionáló berendezéssel, hajszárítóval, hűtővel, tea és kávéfőzővel, Lcd tv-vel, telefonnal felszerelt.
Szobaszéf térítés ellenében bérelhető. A családi szobák tágasabbak, hálószobával és tolóajtóval (paravánfal) elválasztható nappalival (kihúzható kanapé)
rendelkeznek. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: recepció, étterem, több bár, gyermekfelügyelet, internetezési
lehetőség (ingyenes WiFi), parkoló, rendezvényszervezés (pl. esküvő), minimarket, strandtörülköző szerviz (letét ellenében), kerékpárkölcsönzés. A városközpontban számtalan vásárlási és szórakozási lehetőségek közül választhatunk.
Sport és szórakozás: több medence, gyermekmedence, napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal, csúszdapark, játszótér, teniszpálya, röplabdapálya,
edzőterem, szauna, masszázs. Animációs team szervezésében érdekes és
sokszínű szórakoztató és sportprogramok, játékos versenyek, élőzene. Egyes
szolgáltatások elérhetősége szezonális, időjáráshoz vagy térítéshez kötött.
Panthea Waterpark: 1 hárompályás csúszda, 2 gyors csúszda, 1 inga csúszda,
2 csőcsúszda, 1 hagyma csúszda, gyermekvízi világ csúszdákkal, lustafolyó,
hullámmedence. Térítésmentes napernyő és nyugágy használat, zuhany.
Étkezés: all inclusive ellátással, benne: reggeli, ebéd és vacsora, snack ételek
és szendvicsek (10:30-12:00 és 15:00-18:00 óra között), jégkrémek, korlátlan
italfogyasztás 10–23 óra között.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén vagy két-három felnőtt és egy vagy két gyermek egy
családi szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.
ÜDÜLŐFALU | CSÚSZDAPARK | ALL INCLUSIVE

Panthea Holiday Village
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Tasia Maris Beach
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa központjától másfél kilométerre, a romantikus pálmafás
Sandy Bay nevű öbölben épült, elegáns, csak felnőtt vendégeket fogadó, százkilencvenhat szobás, legutóbb 2016-ban teljesen felújított, többszörösen díjnyertes
szálloda, közvetlenül a lassan mélyülő, finom homokos tengerparti strand mentén
található. A szállodától sétatávolságnyira, a város főutcáján (Nissi Avenue), bárok,
éttermek, üzletek, szórakozóhelyek sokasága érhető el.
Szobák: minden szoba ízlésesen dekoratív, egy hálószobás(kb. 24 nm), fürdőszobás, légkondicionálóval, hajszárítóval, vízforralóval, Lcd tv-vel, hűtővel, széffel
és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik szárazföldre,
korlátozottan tengerre néző, illetve tengerre néző kilátással. A Swim Up szoba
felszereltsége hasonló, az épület földszinti részén, közvetlenül egy medencénél
található, nagyobb alapterületű (kb. 36 nm) és medencekapcsolattal rendelkezik a
teraszról, ahol napozóágy és napernyő is található.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem (központi, tengerparti, gourmet,
olasz), több bár (lobby, medence), szobaszerviz, mosoda, ajándéküzlet, parkoló,
konferenciatermek, fodrász, WiFi internetezési lehetőség (a recepció környékén
ingyenes), rendezvényszervezés (pl. esküvő), csomagszoba.
Sport és szórakozás: nagyméretű lagúna formájú medence, privát medence a
Swim Up szobáknál, fedett medence, napozóterasz nyugágyakkal és napernyőkkel
melyek a medencék körül térítésmentesen használhatók, edzőszoba, strandtörülköző szerviz (depozit ellenében) szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, szolárium,
masszázs, teniszpálya. A szálloda előtti strandon nyugágy és napernyő, térítés
ellenében bérelhető. A tengerparton vízi sport lehetőségek széles választéka.
Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonális, időjáráshoz vagy térítéshez kötött.
Étkezés: félpanzió, büféreggelivel és büfé vacsorával. Felár ellenében all inclusive
ellátás foglalható, benne: reggeli (07:30-10:00), ebéd (12:30-14:30) és vacsora
(19:00-21:30), snack ételek és szendvicsek (14:00-18:00 óra között), jégkrémek,
korlátlan italfogyasztás 10–24 óra között. Az italválaszték pohárban felszolgálva,
a szálloda által meghatározott helyi és alkoholos és üdítőitalokra, vízre és gépi
kávéra vonatkozik. Az import és palackozott italok fogyasztása térítéshez kötött.
Gyermekkedvezmény: a szálloda csak 14 éves kor feletti vendégeket fogad.

CSAK FELNŐTT VENDÉGEK | KÖZVETLEN, HOMOKOS TP.

Tasia Maris Beach Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Narcissos Waterpark
Resort ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Protaras üdülőövezetének a szélén található teljesen átépített és felújított 120 szobás, központi épületből és mellék és villa épületekből álló „A” kategóriás (legmagasabb besorolás) apartmanhotel-komplexum, szép gondozott és
árnyékos kerttel és saját csúszdaparkkal rendelkezik. A legközelebbi strand 600
méternyire, az üdülőhely központja 2 km fekszik. Ayia Napa és a képeslapokról
ismert, fehérhomokos Nissi Beach (10 km) taxival vagy tömegközlekedéssel is
elérhető (hétköznapokon, buszmegálló a közelben).
Szobák: minden szoba (2-3 fős) és családi szoba (2-4 fős), szépen berendezett, légkondicionált, fürdőszobás, hajszárítóval, hűtővel, tea és kávéfőzővel,
tv-vel, telefonnal felszerelt. A családi szobák tágasabbak, hálószobával és
nappalival (kihúzható kanapé) rendelkeznek. A szobához erkély vagy terasz
tartozik, szárazföldi vagy medencére néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, étterem, taverna, több bár, gyermekfelügyelet, internetezési lehetőség (ingyenes Wi-Fi), parkoló, rendezvényszervezés (pl. esküvő),
minimarket. A városközpontban számtalan vásárlási és szórakozási lehetőségek
közül választhatunk.
Sport és szórakozás: úszómedence, gyermekmedence, napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal (medence körül térítésmentesen, a strandon térítés
ellenében), játszótér, teniszpálya, kosárlabdapálya. Animációs team szervezésében érdekes és sokszínű szórakoztató és sportprogramok, játékos versenyek,
élőzene.
Narcissos Waterpark: 1 kétpályás csúszda, 1 kamikaze csúszda, 1 gyors
csúszda, 1 nyitott csőcsúszda, 1 zárt csőcsúszda, gyermekvízi világ (építmény)
csúszdákkal. Térítésmentes napernyő és nyugágy használat, zuhany.
Étkezés: Félpanzió, büféreggelivel és büfé vacsorával. Felár ellenében all
inclusive ellátás, benne: reggeli (07:30-10:00), ebéd (12:30-14:30) és vacsora
(19:00-21:30), snack ételek és szendvicsek (10:30-12:00 és 15:00-18:00 óra
között), jégkrémek, korlátlan italfogyasztás 10–24 óra között (kivéve palackos
italok és import alkoholos italok).
Gyermekkedvezmény: Két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén vagy két-három felnőtt és egy vagy két gyermek egy családi
szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

CSÚSZDAPARK | NAGYCSALÁDOKNAK | AKÁR ALL INCLUSIVE

Narcissos Waterpark Resort
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Golden Bay Beach
Hotel *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Larnaca üdülőövezeti részén épült, a környék legszínvonalasabb nemrégiben felújított, százkilencvennégy szobás szállodája, közvetlenül a lassan mélyülő
homokos tengerparton található. Larnaca városközpontja tíz kilométer, ahová
taxival vagy tömegközlekedéssel is el lehet jutni (hétköznapokon, buszmegálló a
szálloda előtt).
Szobák: minden szoba egy hálószobás (kb. 26 nm) elegánsan berendezett,
kellemes színvilágú, fürdőszobás (köntössel és papuccsal), légkondicionálóval,
tv-vel, telefonnal, vízforralóval (tea és kávéfőzési lehetőség) és hajszárítóval felszerelt. Széf és minibár fogyasztás, térítés ellenében. A szobákhoz erkély tartozik
szárazföldi, oldal tengerre néző vagy medencére és tengerre néző kilátással. A
lakosztályok egy hálószobásak (kb. 32 nm) berendezésük elegánsabb, felszereltségük gazdagabb (eszpresszó kávéfőzővel), nagyméretű teraszukon ülőgarnitúra
és jacuzzi is található, a kilátás oldal tengerre néző.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem, taverna, koktélbár, angol pub, éjszakai
klub, business center , szobaszerviz, pénzváltás, ajándék- és ékszerbolt, internetezési lehetőség (ingyenes WiFi), rendezvényszervezés (pl. esküvő).
Sport és szórakozás: lagúna formájú medence, napozóterasz nyugágyakkal
és napernyőkkel melyek a medencék körül és a strandon is térítésmentesen
használhatók, játszótér, fedett-fűtött medence, pezsgőfürdő, szauna, gimnasztikai
és fitneszközpont, gőzfürdő, szolárium, masszázs, jogging, aerobic, aqua aerobic,
fodrász és szépségszalon, teniszpálya. Élőzene és esti műsorok. Egyes szolgáltatások csak térítés ellenében használhatók.
Étkezés: félpanzió svédasztalos reggelivel és vacsorával. Felár ellenében all
inclusive ellátás foglalható. All inclusive tartalmazza: svédasztalos reggeli (07:0010:00), ebéd (12:30-15:00) és vacsora (19:30-22:30), snack ételek és szendvicsek
(10:30-12:30 és 15:00-17:30 óra között), jégkrémek, alkoholos és alkoholmentes
italok korlátlan fogyasztása 10–24 óra között (kivéve import alkoholos italok),
milkshake, kávé, tea.
Gyermekkedvezmény: Egy felnőtt és egy gyermek, vagy két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két
felnőtt és két gyermek elhelyezése csak lakosztályokban lehetséges.

KÖZV. HOMOKOS TP. | KIMAGASLÓ MINŐSÉGŰ | LUXUSSZÁLLODA

Golden Bay Beach Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/larnaca/golden-bay-beach-hotel.html

Electra Holiday
Village
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ayia Napa városközpontjától 1,5 km távolságnyira, csendes környezetben található, 124 szobás, görög falu jellegű, többtucat villaépületből álló „A”
kategóriás apartmanhotel-komplexum, szép gondozott kerttel és saját csúszdaparkkal rendelkezik, közvetlenül a tengerparti sétány mellett épült. A legközelebbi homokos strand a szomszédos Callisto Holiday Complex előtt található
(kb. 50 m), illetve az üdülőhely egyik legszebb homokos strandjától (Sandy Bay)
mindössze 500 méterre fekszik. A városközpont vagy a Nissi Beach taxival vagy
tömegközlekedéssel is könnyedén elérhető.
Szobák: minden szoba (2-3 fős) és családi szoba (2–4 fős) a kerti épületekben
található, szépen berendezett, légkondicionált, fürdőszobás, konyhasarokkal,
hűtővel, tea- és kávéfőzővel, tv-vel, telefonnal felszerelt. A családi apartmanok tágasabbak, hálószobával és nappalival (kihúzható kanapé) rendelkeznek. A szobához
erkély vagy terasz tartozik, szárazföldi, medencére vagy tengerre néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, étterem, több bár, gyermekfelügyelet, internetezési
lehetőség (ingyenes WiFi), parkoló, rendezvényszervezés (pl. esküvő), minimarket, strandtörülköző szerviz (letét ellenében). A városközpontban számtalan
vásárlási és szórakozási lehetőségek közül választhatunk.
Sport és szórakozás: több medence (nyitott és fedett is), gyermekmedence,
napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal (medence körül térítésmentesen,
a strandon térítés ellenében), játszótér, röplabdapálya, edzőterem. Animációs
team szervezésében érdekes és sokszínű szórakoztató és sportprogramok, játékos versenyek, élőzene. A tengerparton vízisport-bázis, számtalan szórakozási
lehetőséggel (kajak, banán, motorcsónak, jetski, ejtőernyő stb.).
Electra Waterpark: 1 családi csúszda, 2 gyors csúszda, 1 inga csúszda, 2 csőcsúszda, gyermekvízi világ (építmény) csúszdákkal, hullámmedence, lustafolyó.
Térítésmentes napernyő- és nyugágyhasználat, zuhany.
Étkezés: all inclusive ellátás, (kivéve palackos italok és import alkoholos italok).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén vagy két-három felnőtt és egy vagy két gyermek egy családi
szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

ÜDÜLŐFALU | KÖZELI, HOMOKOS TP. | CSÚSZDAPARK

Electra Holiday Village
Árkategória: $$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/ayia-napa/electra-holiday-village-budapesti-indulas.html

Asterias Beach
Hotel *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: nyugodt természeti környezetben, a csodálatos Makronissos Bay-en
épült, az elmúlt években felújított, kategóriájában kiemelkedő színvonalú, százkilencvenhét szobás modern, rendkívül népszerű szálloda, Ayia Napa központjától
öt km-re, közvetlenül a lassan mélyülő fehérhomokos tengerparton található. A
szálloda ideális azok részére, akik pihenésre, nyugodt kikapcsolódásra vágynak. A
közelben található Ciprus egyik legnagyobb csúszdaparkja (másfél km) illetve több
hangulatos tengerparti öböl és strand (pl. Nissi Beach).
Szobák: minden szoba egy hálószobás (kb 23 nm), szépen berendezett, fürdőszobás, légkondicionálóval, tv-vel, telefonnal, hajszárítóval és mini hűtővel felszerelt. A
szobákat világos színek és letisztult ízlésvilág jellemzi. A szobákhoz erkély tartozik
szárazföldre, medencére, oldal tengerre néző vagy tengerre néző kilátással. A
családi szobák (max.4 fős), azonos felszereltséggel, mint a standard szobák csak
tágasabbak (gyermekek elhelyezésére emeletes ágyon) és kertre néző erkéllyel
rendelkeznek. Széf és minibár fogyasztás, térítés ellenében.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem, bár, strand és szobaszerviz, mini market
és ajándékbolt, parkoló, fodrászat, ingyenes Wi-Fi internet kapcsolat a szobákban
és a szálloda meghatározott részein, rendezvényszervezés (pl. esküvő).
Sport és szórakozás: családi medence, gyerekmedence, fedett medence (nyáron
zárva), napozóterasz nyugágyakkal és napernyőkkel melyek a medencénél térítésmentesen használhatók, strandtörölköző szerviz, játszótér, miniklub, tornaterem,
térítés ellenében: masszázs, teniszpálya, biliárd, gőzfürdő, szauna és pezsgőfürdő.
Élőzene és esti műsorok. Napközbeni szórakoztató és sportprogramok, vetélkedők,
esténként zenés táncos műsorok, vacsoraestek. A strandon nyugágy és napernyő,
térítés ellenében bérelhető. A tengerparton vízi sport lehetőségek széles választéka.
Étkezés: félpanzió, büféreggelivel és büfé vacsorával. Felár ellenében all inclusive
ellátás foglalható. Igény szerint ’Prémium all inclusive’ ellátás foglalható tartalmazza:
térítésmentes szobaszéf használat, kávéfőző, köntös és szobapapucs használat,
import alkoholos italok, jégkrémek, jegeskávé és milkshake fogyasztás, térítésmentes teniszpálya, szauna és gőzfürdő használat.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két gyermek elhelyezése csak
családi szobában lehetséges (emeletes ágyon).
KÖZV. HOMOKOS TP. | NYUGODT KÖRNYEZET | LUXUSSZÁLLODA

Asterias Beach Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/ayia-napa/asterias-beach-hotel-budapesti-indulas.html

Nissi Beach Resort
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: kategóriájában kiemelkedő színvonalú, hatalmas kerttel rendelkező
kettőszázhetven szobás, főépületi részből és kerti bungalókból álló szállodakomplexum, Ayia Napa és talán egész Ciprus legszebb strandján, közvetlenül
a Nissi Bay fehérhomokos tengerpartján található. A finom homokos tengerpart
és a szálloda privát strandja a szépen gondozott kerten keresztül érhető el. Ayia
Napa városközpontja 2 km.
Szobák: minden szoba szépen berendezett, egy hálószobás (kb. 22 nm) légkondicionált, fürdőszobás, Tv-vel, telefonnal, hajszárítóval, vízforralóval, hűtővel
és szobaszéffel felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik kertre vagy tengerre néző
kilátással.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem, taverna, medence-, kerti és lobbibár, kávézó, szobaszerviz, mosoda, ajándék- és ékszerüzlet, fodrász, gyermekfelügyelet, konferenciatermek, parkoló, WiFi (ingyenes), rendezvényszervezés
(pl. esküvő).
Sport és szórakozás: árnyékos és színpompás kertben, úszómedence,
gyermekmedence, kertben és a medence körüli napozóteraszon nyugágyak és
napernyők, strandtörülköző szerviz (depozit ellenében), fedett medence, szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, edzőterem, teniszpálya, röplabdapálya, minigolf,
játszótér, kidsklub. Privát strand a szálloda előtti finomhomokos tengerparton.
Vízi sportolási lehetőségek a strandon (helyi szolgáltatóknál). Főszezonban esténként élőzenés táncmulatság. Napközben animációs programok gyerekeknek
és felnőtteknek. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonhoz, időjáráshoz
vagy térítéshez kötött.
Étkezés: Büfé reggelivel. Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával vagy teljes
panziós ellátás (+ebéd) foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZVETLEN, FEHÉR HOMOKOS TP. | AKÁR TELJES PANZIÓ

Nissi Beach Resort Hotel
Árkategória: $$$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/ayia-napa/nissi-beach-resort-hotel-budapesti-indulas.html

Adams Beach Resort
Hotel *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: kategóriájában kiemelkedő színvonalú, 395 szobás, több épületszárnyból (főépület és melléképületek) álló szálloda, közvetlenül Ayia Napa és talán
egész Ciprus legszebb strandján, közvetlenül a Nissi Bay fehérhomokos tengerpartján található. A szállodához privát strand (egy kis öbölben), gondozott
árnyékos kert, romantikus kápolnával, nagyméretű medencerendszer tartozik.
Ayia Napa központja kb. három km.
Szobák: minden szoba (kb. 24 nm) légkondicionált, fürdőszobás, tv-vel, telefonnal, hajszárítóval, felszerelt. Széf és minibár térítés ellenében. A szobákhoz
erkély tartozik, utcai vagy tengerre néző kilátással. A szuperior szobák (2, 3,
4 fős) hasonló berendezéssel, azonban kényelmesebbek, tágasabbak (kb. 29
nm), erkélyesek, utcai vagy kertre néző kilátással. A Junior lakosztályok hasonló
berendezéssel és felszereltséggel mint a szuperior szobák, azonban még
nagyobb alapterületűek (kb. 37 nm), a hálószoba (két ágy) szolid tolóajtóval
elválasztható alvórésszel (két ágy vagy emeletes ágy) rendelkezik, családoknak
ideális elhelyezést biztosít.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem, taverna, koktélbár, Sushi bár, medencebár, szobaszerviz, taxiszerviz, éjszakai klub, businesscenter, pénzváltás, ajándék- és
ékszerboltok, WiFi (ingyenes), privát kápolna, rendezvényszervezés (pl. esküvő).
Sport és szórakozás: úszómedence, családi medence, gyerekmedence, lassú
folyó- és élménymedence, nyitott jacuzzi, több csúszda, egészségcentrum,
szauna, gimnasztikai és fitnessz központ, gőzfürdő, szolárium, masszázs,
aqua aerobic, fodrászszalon, játszótér, miniklub, teniszpálya. A privát strandon
a napernyő és a nyugágyak használata ingyenes, strandtörülköző-szerviz.
Animációs team szervezésében érdekes és sokszínű, reggeltől estig tartó szórakoztató és sportprogramok, élőzene főszezonban minden este. A szomszédos
Nissibeachen vízisport-lehetőségek széles választéka.
Étkezés: félpanzió, bőséges svédasztalos reggelivel és vacsorával. Felár
ellenében teljes panziós ellátás foglalható, benne: reggeli (07.00–10.00), ebéd
(12.30–15.30) és vacsora (19.00–22.00).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két vagy három
gyermek elhelyezése csak szuperior szobákban vagy Junior lakosztályokban.
KIMAGASLÓ MINŐSÉG | KÖZVETLEN, FEHÉR HOMOKOS TP.

Adams Beach Resort Hotel
Árkategória: $$$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

42

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/ayia-napa/adams-beach-resort-hotel-budapesti-indulas.html

The Palm Beach Hotel
& Bungalows ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Larnaca üdülőövezetének a központjában, közvetlenül a lassan mélyülő homokos tengerparton található, szépen gondozott kerttel rendelkező igen
népszerű, kétszászhuszonnyolc szobás szálloda. Larnaca városközpontja hét
kilométer, ahová taxival vagy tömegközlekedéssel is el lehet jutni.
Szobák: minden standard szoba egy hálószobás (kb. 22 nm), praktikusan
azonban régebbi bútorokkal berendezett, fürdőszobás, légkondicionálóval,
tv-vel, hajszárítóval, széffel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik
kertre vagy tengerre néző kilátással. A szuperior szobák kialakításában
megegyeznek a standard szobákkal, azonban modern bútorzattal és berendezéssel, Lcd Tv-vel és vízforralóval (tea és kávékészítési lehetőség) felszereltek.
Minibár térítés ellenében. A családi szobák a főépület mögött kialakított kertben,
egyemeletes villaépületekben találhatóak, nagyobb alapterületűek (kb. 30 nm),
egy hálószobásak (két ágy és kanapé) indonéz stílusú berendezéssel és erkél�lyel rendelkeznek, ahonnan a kilátás a kertre vagy medencére nyílhat.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, halétterem, sushi bár, medence-, kerti
és lobbybár, kávézó, szobaszerviz, mosoda, ajándéküzlet, gyermekfelügyelet,
konferenciatermek, parkoló, internetezési lehetőség (WiFi térítés ellenében),
rendezvényszervezés (pl. esküvő).
Sport és szórakozás: úszómedence, lagúna formájú medence (a kerti családi
szobáknál), két gyermekmedence, napozóterasz nyugágyakkal és napernyőkkel melyek a medencék körül és a strandon is térítésmentesen használhatók,
strandtörülköző szerviz, fedett medence, játszótér, kidsklub, wellness centrum,
szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, szolárium, edzőterem, teniszpálya, asztalitenisz,
biliárd. Főszezonban esténként élőzenés táncmulatság. Napközben animációs
programok gyerekeknek és felnőtteknek.
Étkezés: félpanzió,büféreggelivel (szalonna, főtt tojás, rántotta, omlett, virsli,
kolbász, sajtok, felvágottak, péksütemények, zöldségek, tea, kávé, lekvár, müzli)
és büfé vacsorával. Felár ellenében teljes panzió foglalható. Az italválaszték
pohárban felszolgálva, a szálloda által meghatározott helyi és alkoholos és
üdítőitalokra, vízre és gépi kávéra vonatkozik. Az import és palackozott italok
fogyasztása térítéshez kötött.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két gyermek
elhelyezése csak kerti családi szobákban lehetséges.
KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | NYUGODT KÖRNY.

Palm Beach Hotel & Suite
Árkategória: $$$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Olvasson
bennünket!
• naponta frissülő színes tartalmak
• érdekes országleírások
• fantasztikus képgalériák és meseszép videók
• praktikus információk utazásokhoz
• egyedi tartalmak szállodákról, hotelekről
• táblagépre is optimalizálva

www.hellovilag.hu

Észak-Ciprusról
Észak-Ciprus. A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő sziget éghajlata az egész világon szinte
egyedülálló. Az ide látogató turistákat egész évben
kellemes mediterrán éghajlat fogadja. Itt még az
emberekből is sugárzik a napsütés. A tengeri sportok
és a napfény „szerelmeseinek” szinte földi paradicsom ez a sziget, hiszen a napsütéses napok száma
háromszázra tehető évente. Aki pedig a történelmet
és a régészetet kedveli, a helyi múzeumok kincsei
között biztosan sok egyedülálló tárgyat talál. A nagyobb városokban megtalálható elegáns butikokban
és az utcai bazárárusoknál egyaránt nagy a választék
a kelet és a nyugat kincseiből. A sziget kettéosztott,
déli részén görög ciprióták, míg az északi részén
török ciprióták és törökök laknak. 1974 óta török
fennhatóság alá tartozó Észak-Ciprusi Török Köztársaság 1983 óta létezik. Noha Ciprus északi része
fejlettségben kissé elmaradt a déli területtől, azonban
szépségben, kulturális emlékekben annak méltó
vetélytársa.
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Kyrenia
A sziget északi, a törökök által lakott részén található
a térség turisztikai központja, Ciprus egyik legrégebb
óta lakott városa, festői vidéken épült, történelmi
látnivalókban igen gazdag. A városban és környékén
számos vár, kastély található. Érdemes felkeresni a
hangulatos kikötőt és az itt található erődítményt is,
ahol számos látnivaló mellett a világ egyik legrégebbi
hajóroncsa is megtekinthető.
Famagusta
A sziget északkeleti, a törökök által lakott részén
található Ciprus látnivalókban talán leggazdagabb,
különös hangulatú városa. A városban és környékén számos nevezetesség található, pl. az ősi város
Salamis romjai, mely évszázadokig a sziget fővárosa
volt az ókorban, de itt található Ciprus legnagyobb
temploma, a St. Epiphanius Bazilika, a St. Barnabás
Monostor és az Archeológiai Múzeum is. A város
nagy része 1974-es török megszállás óta nem
látogatható, lezárt katonai terület. Az északi városrész
(impozáns történelmi városfallal) viszont továbbra
is lüktető, mediterrán kisvárosi hangulatot áraszt. A
városban és környékén számos csodálatos homokos
strand található, a kristálytiszta vizű, áramlatoktól
mentes tengerpartja felejthetetlen nyaralást ígér a
napfény és a tenger „szerelmeseinek”.

Általános tudnivalók
Beutazási szabályok
Az 1974 óta török fennhatóság alá tartozó Észak-ciprusi Török Köztársaságban a török hatóságok
2004. május 24. óta már a személyi igazolványt
(kártyaformájú) is elfogadják EU állampolgároktól,
így az utazáshoz nem szükséges útlevél. Nemzetközi
repülési szabályzat értelmében, amennyiben gyermek csak egyik szülővel vagy nagyszülőkkel utazik,
a másik szülő vagy utóbbi esetben mindkét szülő
írásos nyilatkozata szükséges, melyben engedélyezik
az utazást. A nyilatkozatot (2 tanú aláírásával) magyar
és angol nyelven kell megírni.
Időeltérés
Magyarországhoz képest +1 óra az eltolódás.
Hivatalos pénznem
Ciprus északi részen a fizetési eszköz a török líra
(TL), az árak a legtöbb helyen euróban is feltüntetik
és fizetéskor az eurót is elfogadják, azonban előnyösebb, ha itthonról török lírát viszünk magunkkal.
Hitelkártyák esetében általában a dombornyomásos
kártyákat fogadják el.
Hivatalos nyelv
Török. Az idegenforgalmilag kiemelt helyeken, illetve
a szállodákban értenek németül vagy angolul is. Utazás előtt, vagy annak során célszerű megismerkedni
néhány alapvető török szóval (üdvözlés, köszönés
stb.), melyhez útikönyvek vagy az interneten is elérhető angol–török szótár nyújthat segítséget.
Áram
220 V, 50 Hz. Hárompólusú konnektorhoz adapter
szükséges.
Egészségügyi ellátás, ivóvíz
Védőoltás nem szükséges. Bár a szállodák nagy
részében a csapvíz iható, azonban inkább az ásványvizet javasoljuk fogyasztásra. Szükség esetén a
legkisebb orvosi beavatkozás is a magyar keresetekhez viszonyítva drága lehet, ezért ajánlott mindenre
kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése. A
szokásos orvosságaikat ne hagyják otthon, mivel a
szigeten a gyógyszereket nehezebben és esetenként
magasabb áron lehet beszerezni. Az erős napsugárzás miatt javasoljuk magas fényvédő faktorú
napozókrémek használatát.

Közlekedés
Az üdülőhelyek és a közeli városok, illetve a városokon belüli utazások legfontosabb szállítóeszköze a
napközben folyamatosan közlekedő és igen kedvező
árú dolmus (kisbusz). Egész Cipruson balra hajts
van, ezért a gyalogos közlekedés és autóvezetés
nagy figyelmet kíván. Amennyiben igénybe veszik
az üdülőhelyeket összekötő autóbuszjáratokat, úgy
kérjük, figyeljék, hogy az út melyik oldalán szállnak
fel. Hétvégeken, illetve ünnepnapokon az autóbuszjáratok ritkított menetrenddel (vagy egyáltalán nem)
közlekednek. Az autóutak jó minőségűek az egész
szigeten. A legtöbb helyen lehet bérelni személygépkocsit is (ha Ciprus minkét részén szeretnénk
használni, akkor emelt áron). A járművek bérlésének feltétele a nemzetközi jogosítvány felmutatása.
Amennyiben autót kíván bérelni, feltétlenül kössön
teljes körű casco biztosítást.
Ételek
A ciprusi-török konyha különleges, egészséges, és
nem terheli meg a szervezetet. Az ételek ízletesek,
mediterrán jellegűek, sok esetben azonban erősen
fűszerezettek. Legjellegzetesebb az ún. meze, amelyből kétféle létezik: húsmeze (meat meze) és halmeze
(fish meze). Ez egy ételkombináció, amelyben kb.
10–15-féle kis tálakban felszolgált hideg vagy meleg
ételek szerepelnek: mártások, saláták, sajtok, húsok.
Dohányzás
Ciprus ezen részén nem érvényesek az uniós, a
nem dohányzók védelmére irányuló intézkedések,
szabályozások. A dohányzás szinte mindenhol
megengedett.
Diplomáciai képviselet
Magyarország antalyai tiszteletbeli konzulja
Bekir Bülend Özsoy úr
Cím: Barbaros Mahallesi, Mescit Sokak No. 19.,
Kaleiçi, („Várnegyed”), Antalya.
Telefon: (+90 242) 322-2985.

Fakultatív programok
A leírások tájékoztató jellegűek. A programok helyi
által szervezettek, magyar nyelvű idegenvezetés minimum 15 fő együttes jelentkezése esetén biztosított. A
programokra jelentkezni helyi képviselőnknél is lehet
(helyszínen euróban vagy török lírában fizetve), aki
az értékesítésben közvetítőként jár el. A programokkal
kapcsolatos bármilyen reklamációt utólagosan nem,
kizárólag a helyszínen lehet intézni.
Észak-Ciprusi kirándulások, Kyrenia és Famagusta
üdülőhelyekről:
Kyrenia
Félnapos program. Először a Szt. Hilarion fellegvárhoz
megyünk, majd az erőd megmászása után Bellapais
kicsiny falujába vesszük az irányt, ahol Lawrence
Durrell híres, még a mai napig is álló „semmittevés
fája” árnyékában mi is megpihenhetünk, és az érdeklődők a 13. századi Bellapais apátságot is megcsodálhatják. Ezután ellátogatunk a kyreniai várhoz,
ahol számos animációs termet és a híres hajóroncs
múzeumot is megnézhetjük. A szabad program alatt
lehetőségünk lesz felfedezni a patkó alakú Kyreniai
kikötőt és a városközpontot.
Karpaz-félsziget
Egész napos program. Természeti és történelmi
nevezetességekben gazdag vidék. Ciprus legkeletibb
csücskébe menet megtekintjük az Aya Tria, vagyis a
Sipahi bazilika maradványait, és az András Apostol
kolostort. Ha szerencsénk van még a híres ciprusi
vadszamarakkal is találkozhatunk. Itt találhatjuk
a Golden Beachet, mely a világ egyik legszebb
természetes strandja, illetve a tengeri teknősök
kedvelt tojásrakó helye is. Szabad program, úszásra
és étkezésre.

Nicosia
Félnapos program. Nicosia óvárosa, a Selimiye
mecset (Szt. Zsófia katedrális), a Büyük Han (Nagy
karavánszeráj), Velencei oszlop és a Girne kapu
megtekintése. Fakultatív lehetőség a „Zöldvonal”-ként
emlegetett ENSZ-zónán átkelni Dél-Nicosiába. Helyi
ételeket kipróbálni, és szuveníreket vásárolni a szabad program alatt mindenkinek lehetősége lesz.
Famagusta – hajókirándulás
Félnapos (kb. 4 órás) program. Partközeli hajózás,
mely során a kikötő és a várfal mellett elhajózva, a
fedélzetéről láthatjuk a megdöbbentő és a sziget legszomorúbb nevezetességét a „Holt város” épületeit.

Club Alda
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia-tól tizenöt
kilométerre, Lapta üdülőhelyen, csendes, nyugodt, falusias környezetben
épült, több épületből álló (központi és kerti egyemeletes bungaló épületek),
rendkívül népszerű, családbarát, 19 szobás középkategóriás szálloda, az üdülőhely központjától 900 m-re, a homokos strandtól pedig 650 méterre található.
A szállodától sétatávolságnyira szupermarket, több üzlet és étterem található.
Kyrenia központjába az eljutás iránytaxikkal (közösségi) lehetséges, napközben
rendszeres kb. 30 percenként közlekedő dolmus járatokkal, amelyeknek a felszállási lehetősége a közeli főúton található megállóból (a buszt kézfeltartással
kell megállítani).
Szobák: minden szoba kategóriájának megfelelően berendezett, egy hálószobás (kb. 16 nm) világos színvilágú, légkondicionálóval, fürdőszobával, hűtővel,
hajszárítóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz
tartozik, szárazföldre vagy kertre néző kilátással. Széf és vízforraló bérelhető a
recepción.
Szolgáltatások: recepció, étterem és bár, pénzváltó, autó és kerékpár kölcsönzési lehetőség, parkoló, internetezési lehetőség (WiFi ingyenes a lobby és a
medence körül), széfbérlés, ágyneműcsere heti két alkalommal, törülközőcsere
igény szerint.
Sport és szórakozás: árnyékos kert, medence, napozóterasz, nyugágyak és
napernyők a medencék körül ingyenesen vehetők igénybe, darts. Térítés ellenében: búvárklub (hívásra), biliárd.
Ellátás: bővített kontinentális reggeli büfé rendszerben (tojás, sajt, felvágott,
péksütemények, tea, kávé, méz, lekvár, joghurt, kukoricapehely). Felár ellenében félpanzió, menüvacsorával foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés
ellenében.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy
szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

CSALÁDOKNAK | NYUGODT KÖRNYEZET | NÉPSZERŰ

Club Alda Hotel
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Sempati
Club Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia-tól tizenöt kilométerre, Lapta üdülőhelyen, csendes, nyugodt, falusias lakókörnyezetben épült,
több épületből álló (főépületi, medence melletti és a kerti bungaló épületek),
modern, családbarát 2011-ben felújított 64 szobás középkategóriás klubszálloda.
Az üdülőhely központjától 2 km-re, a romantikus Sunny Beach partszakasztól
mindösszesen 100 méterre található. A szupermarket és hangulatos bár a szállodától sétatávolságnyira található. Kyrenia központjába az eljutás iránytaxikkal
(közösségi) lehetséges, napközben rendszeres kb. 30 percenként közlekedő
dolmus járatokkal, amelyeknek a felszállási lehetősége a közeli főúton található
megállóból (a buszt kézfeltartással kell megállítani).
Szobák: minden szoba kategóriájának megfelelően berendezett, egy hálószobás
(kb. 20 nm) fürdőszobával, légkondicionálóval, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal
felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik szárazföldre, medencére
vagy tengerre néző kilátással. Széf és vízforraló bérelhető a recepción, minibár
fogyasztás, térítés ellenében.
Szolgáltatások: recepció, étterem és bár, medencebár, pénzváltó, autó és
kerékpár kölcsönzési lehetőség, parkoló, internetezési lehetőség (WiFi ingyenes
a lobby, bár és medence körül), széfbérlés, adapterbérlés, ágyneműcsere heti két
alkalommal, törülközőcsere igény szerint.
Sport és szórakozás: szépen gondozott belső kertben udvaron medence,
leválasztott gyermekmedence résszel, napozóterasz, nyugágyak és napernyők
a medencék körül ingyenesen vehetőek igénybe, darts, asztali tenisz. Térítés
ellenében: búvárklub, biliárd. Legközelebbi standolási lehetőség egy romantikus
kis öbölben a Sunny Beach-en, mindösszesen 100 méternyire ahova a belépés a
szálloda vendégeinek ingyenes (a part homokos-aprókavicsos, kevésbé kiépített).
Ellátás: bővített kontinentális reggeli büfé rendszerben (tojás, sajt, felvágott,
péksütemények, tea, kávé, méz, lekvár, joghurt, kukoricapehely). Felár ellenében
félpanzió, büfé vacsorával (leves, naponta váltakozó főétel, többféle meleg és
hideg köretek pl.: saláták, sült zöldségek, tésztafélék, rizs, hummusz stb.) foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.
KÖZELI, HOMOKOS TP. | CSALÁDOKNAK | NYUGODT KÖRNYEZET

Sempati Club Hotel
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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L.A. Beach
Resort ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi
városközpontjától kb. tizenhárom kilométerre, Lapta üdülővárosban található,
segítőkész és barátságos személyzettel rendelkező, középkategóriás színvonalú szálloda. A szálloda száz szobával, privát homokos tengerparti stranddal,
látványmedencével és tengerparti bárral rendelkezik, mely a főépülettől (50
méter) vezető alagúton érhető el. A szálloda közelében, sétatávolságnyira szupermarket, ajándéküzlet, hangulatos helyi éttermek és buszmegálló (napközben
rendszeres kb. 10–15 percenként közlekedő járatokkal) található.
Szobák: minden szoba (2–4 fős) praktikusan berendezett, légkondicionálóval
(központilag szabályozható), fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel, telefonnal és
minibárral (csak a szállodában vásárolt italok tárolhatók benne) felszerelt. A
szobákhoz erkély tartozik utcára, medencére vagy tengerre néző kilátással.
Depozit ellenében vízforraló bérelhető (tea- és kávékészítési lehetőség).
Szolgáltatások: recepció, étterem és több bár (medencéknél, tengerparton),
lobbybár, pénzváltó, szobaszerviz, strandtörülköző szerviz, internetezési lehetőség (lobbynál ingyenes WiFi), széfbérlés (ingyenes), parkoló.
Sport és szórakozás: hangulatos, nagyméretű medence pálmafák árnyékában, gyermekmedence, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen
vehetőek igénybe a medencénél és a tengerparton is, privát strandklub, feszített
víztükrű látványmedencével és pezsgőfürdővel, fedett és fűtött medence (szezonálisan üzemel), játékterem, játszótér. Térítés ellenében: szauna, masszázs,
edzőterem, teniszpálya.
Étkezés: bővített kontinentális reggeli büfé rendszerben (tojás, sajt, felvágott,
péksütemények, palacsinta, tea, kávé, méz, lekvár, zöldségek, gyümölcsök).
Felár ellenében félpanzió, büfé vacsorával (leves, többféle meleg és hideg köretek, pl.: saláták, sült zöldségek, tésztafélék, rizs, hummusz stb., többféle főétel,
gyümölcs, sütemény) foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

PRIVÁT, KÖZVETLEN HOMOKOS TP. | NYUGODT KÖRNYEZET

L.A. Beach Resort
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Malpas Hotel &
Casino *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia központjától és a
kikötőtől 7 km-re, a tengerparttól km 1.5 km-re található, falusias lakókörnyezetben, domboldalon épült, hatalmas 3 hektáros területen (főépület, melléképületek) elhelyezkedő, legutóbb 2014-ben felújított 190 szobás elegáns szálloda.
A szálloda ingyenes buszjáratot üzemeltet naponta többször a hotel privát
strandjára, a Cornaro Beach-re (sziklás parton, elegáns stég, bár, napozóterasz,
ernyők, nyugágyak). A városközpont könnyedén elérhető a szálloda által üzemeltetett buszjárattal (naponta 2-3 alkalommal közlekedik).
Szobák: a melléképületi (Diamond Court) szobák mindegyike kategóriaelváráshoz képest egyszerűbben berendezett, egy hálószobás (kb. 22 nm), légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, vízforralóval, tv-vel és telefonnal felszerelt.
A szobákhoz erkély tartozik szárazföldre vagy kertre néző kilátással. Térítés
ellenében szobaszéf és minibár. A főépületi hasonlóan felszereltek, itt a szobák
szebben berendezettek, kertre vagy tengerre néző erkéllyel rendelkeznek.
Szolgáltatások: recepció, több étterem, több bár (lobbi, medence, tengerparti
és Jazz), lift, szobaszerviz, pénzváltó, mini market, mosoda, orvosi ügyelet,
fényképész, fodrászat, ajándékbolt, ékszerbolt, internetkávézó (a WiFi térítés
ellenében), autóbérlési lehetőség, konferencia termek, parkoló.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz,
napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetők igénybe a medencénél és a
tengerparton is, strandtörülköző szerviz, fedett medence, edzőterem, jakuzzi,
szauna, törökfürdő, asztalitenisz, játszótér. Térítés ellenében wellness központ
(masszázs, kezelések), modern kaszinó, biliárd, gyermekfelügyelet. A szálloda
privát strandján található a sziget egyik leghíresebb éjszakai szórakoztató központja a Mansion Club, ahol minden héten zenekarok, DJ-k biztosítják a zenét és
a fergeteges hangulatot.
Ellátás: félpanzió, svédasztalos reggelivel és vacsorával. Italfogyasztás a vacsora
alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

PRIVÁT HOMOKOS TP. | NYUGODT KÖRNYEZET | CSALÁDOKNAK

Malpas Hotel & Casino
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Manolya
Resort Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi
városközpontjától kb. tizenhárom kilométerre, Lapta kisvárosban, az LA Beach
Hotel közelében található, segítőkész és barátságos személyzettel rendelkező,
rendkívül népszerű, hatvanegy szobás, kiváló elhelyezkedésű, középszínvonalú
szálloda. A szálloda közvetlen tengerparti fekvésének köszönhetően, egyedülálló élményt nyújt a tenger szerelmeseinek, itt tényleg csak pár lépésnyire van
a tenger. A szálloda közelében, sétatávolságnyira szupermarket, ajándéküzlet,
hangulatos helyi éttermek és buszmegálló található. Kyrenia központjába az
eljutás iránytaxikkal (közösségi) lehetséges, napközben rendszeres kb. 30
percenként közlekedő dolmus járatokkal, felszállási lehetősége a közeli főúton
található megállóból (a buszt kézfeltartással kell megállítani).
Szobák: minden szoba kategóriájának megfelelően felszerelt és túlnyomórészt
fabútorokkal berendezett, egy hálószobás (kb. 20 nm), légkondicionálóval,
fürdőszobával hajszárítóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély
tartozik tengerre néző kilátással. Térítés ellenében vízforraló és minibár
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem és amerikai bár, pénzváltó, internetezési
lehetőség (WiFi térítés ellenében), olvasószoba, széfbérlés, ruhatisztítás, kerékpárkölcsönzés, parkoló.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz,
tengerparti fapallós napozóstég a medence körül, lépcsős lejárattal a tengerbe, napernyők és nyugágyak melyek a medence körül ingyenesen vehetők
igénybe, strandtörülköző szerviz (depozit ellenében). Térítés ellenében: biliárd.
A szállodával szemben, kis homokos strand, pár perc sétányira.
Étkezés: bővített kontinentális reggeli (08:00-10:00) büfé rendszerben, benne:
tojás, sajt, felvágott, péksütemények, palacsinta, tea, kávé, méz, lekvár, zöldségek, gyümölcsök. Felár ellenében félpanzió, büfé vacsorával (20:00-22:00),
foglalható, benne: leves, többféle meleg és hideg köretek pl.: saláták, sült
zöldségek, tésztafélék, rizs, hummusz stb, többféle főétel, gyümölcs, sütemény.
Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

KÖZVETLEN TENGERPART | NÉPSZERŰ | CSALÁDOKNAK

Manolya Resort Hotel
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Crystal Rocks
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától kb.
9 km-re, közvetlenül a tengerparton, csendes, nyugodt, falusias lakókörnyezetben
épült, több épületből (központi és bungaló épületek) álló, homokos stranddal
rendelkező egyszerűbb középkategóriás szálloda. A szállodához szépen gondozott, dúsnövényzetű kert és egy kis csúszdapark tartozik. Közelében a Salamis
Bay Conti Hotel található (kb. 500 méterre). Famagusta központjába az eljutás
iránytaxikkal (közösségi) lehetséges, napközben rendszeres kb. 30 percenként
közlekedő dolmus járatokkal, felszállási lehetősége a közeli főúton található
megállóból (a buszt kézfeltartással kell megállítani).
Szobák: minden szoba a bungaló épületek egyikében található, kategóriájának
megfelelően berendezett, egy hálószobás (kb. 22 nm), fürdőszobával légkondicionálóval, hajszárítóval, tv-vel, telefonnal és mini hűtővel felszerelt. A szobákhoz terasz tartozik kertre vagy tengerre néző kilátással. Széf, térítés ellenében bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, étterem és bár (panoráma kilátással), pénzváltó,
szobaszerviz, parkoló, konferenciaterem és rendezvényszervezés, autóbérlés,
internetezési lehetőség (WiFi térítés ellenében). A szállodától sétatávolságnyira
mini market és egy helyi étterem található. Famaguszta központjába az eljutás
iránytaxikkal (közösségi) vagy privát taxi rendeléssel lehetséges.
Sport és szórakozás: gondozott kertben medence, élménymedence (kis csúszdapark), gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és napernyők a medencék
körül ingyenesen vehetőek igénybe, privát homokos strand. Sétatávolságnyira
több romantikus, csendes homokos partszakasz, strand fedezhető fel.
Ellátás: félpanzió, bővített kontinentális reggelivel és büfé vacsorával.
Felár ellenében alll inclusive ellátás is foglalható, benne: reggeli, ebéd és vacsora,
korlátlan italfogyasztás 10-22 óra között. Az italválaszték pohárban felszolgálva,
a szálloda által meghatározott helyi és alkoholos és üdítőitalokra, vízre és gépi
kávéra vonatkozik. Az import és palackozott italok fogyasztása térítéshez kötött.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy bungalóban
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

KÖZVETLEN TENGERP. | CSALÁDOKNAK | AKÁR ALL INCLUSIVE

Crystal Rocks Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Dome
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi városközpontjában városi és egyben turisztikai környezetben található, közvetlenül
a tengerparton egy kiugró szirten épült, a parti sétány mentén a belvárosi
történelmi kikötőtől 250 méternyire fekvő százhatvan szobás patináns szálloda.
A szálloda Kyrenia egyik legrégebbi hotelje (több mint 70 éves, közelmúltban
részlegesen fel lett újítva), egyedülállóan kedvező elhelyezkedéssel, számtalan
lehetőséggel a szállodán kívüli.
Szobák: minden standard szoba kategóriajelöléshez képest egyszerűbben és
régebbi bútorokkal berendezett, egy hálószobás (kb. 22 nm), légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz
erkély tartozik utcára, vagy tengerre néző kilátással. Térítés ellenében szobaszéf
és minibár.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem és több bár, pénzváltó, szobaszerviz, ruhatisztítás, strandtörülköző szerviz (depozit ellenében), internetezési
lehetőség (WiFi térítés ellenében), parkoló.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, napozóterasz, közvetlen lejutási
lehetőség a tengerbe (lépcső), természetes medence a tengerben (sziklából
kialakítva), napernyők és nyugágyak melyek a medencék körül ingyenesen
vehetők igénybe, strandtörülköző szerviz (depozit ellenében). Térítés ellenében:
edzőszoba, szauna, masszázs, biliárd, kaszinó.
Étkezés: büfé reggelivel (07:00-10:00). Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával (19:30-22:00) foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

KÖZVETLEN, SZIKLÁS TP. | CSALÁDOKNAK | VÁROSKÖZPONTI

Dome Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Le Chateau
Lambousa Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi városközpontjától kb. tizenhárom kilométerre, Lapta kisvárosban található, hatalmas
kerttel rendelkező, egyedi és igazán különleges építészeti stílusú, középkori
tematikájú, több épületből (központi, kerti melléképületek és villák) álló 77 szobás
szálloda, az LA Beach Hotel szomszédságában található. A szálloda saját strandklubbal rendelkezik a 300 méternyire fekvő homokos tengerparton. Közelében,
szupermarket, ajándéküzlet, hangulatos helyi éttermek és buszmegálló található.
Kyrenia központjába az eljutás iránytaxikkal (közösségi) lehetséges, napközben
rendszeres kb.30 percenként közlekedő dolmus járatokkal, amelyeknek a felszállási lehetősége a közeli főúton található megállóból (a buszt kézfeltartással kell
megállítani).
Szobák: minden kerti és főépületi standard szoba szépen berendezett, egy
hálószobás (kb. 24 nm), fürdőszobával légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel, szobaszéffel, telefonnal és minibárral felszerelt. A szobákhoz erkély
tartozik szárazföldre vagy kertre, medencére néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, több étterem és több bár, lobbybár, pénzváltó,
szobaszerviz, strandtörülköző szerviz, internetezési lehetőség (ingyenes WiFi),
széfbérlés (ingyenes), ruhatisztítás, parkoló.
Sport és szórakozás: hangulatos nagyméretű medence pálmafák árnyékában,
gyermekmedence, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetők
igénybe a medencénél és a homokos tengerparton is, játékterem, játszótér. Térítés ellenében: edzőszoba, jacuzzi, szauna, masszázs, törökfürdő, tenisz.
Étkezés: félpanzió, büfé reggelivel (08:00-10:00) és büfé vacsorával (19:0021:30), foglalható, benne: leves, többféle meleg és hideg köretek pl.: saláták, sült
zöldségek, tésztafélék, rizs, hummusz stb, többféle főétel, gyümölcs, sütemény.
Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

KÖZELI, HOMOKOS TP. | NYUGODT KÖRNYEZET | PÁROKNAK

Le Chateau Lambousa Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Oscar Resort
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi városközpontjának közelében (kb. 1.5 km), városi lakókörnyezetben, közvetlenül a
tengerparton, a kikötő mellett épült, több épületből (központi, melléképületek
és villák) álló, hatalmas dúsnövényzetű, árnyékos kerttel és privát homokos, helyenként aprókavicsos stranddal rendelkező, igen kedvelt kettőszázhúsz szobás
szálloda. A történelmi kikötő és a vár könnyedén elérhető a szálloda által üzemeltetett ingyenes kisvonattal (naponta 2-3x közlekedik, vasárnap kivételével).
Szobák: minden standard szoba praktikusan berendezett, egy hálószobás
(kb. 22 nm), légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal
felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik utcára, medencére vagy tengerre néző
kilátással. A családi duplex szobák, hasonlóan felszereltek, 2 alvóhelységgel
(kb. 45 nm, 3-4 főre) rendelkező galériás szobák, családok számára kényelmesebb elhelyezést biztosítanak. Térítés ellenében szobaszéf, vízforraló és minibár.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem és több bár, pénzváltó, szobaszerviz, ékszerbolt, minimarket, ajándékbolt, strandtörülköző szerviz (depozit
ellenében), internetezési lehetőség (WiFi térítés ellenében), parkoló.
Sport és szórakozás: szépen gondozott kertben medence, élménymedencék
(csúszdák, hullámmedence), gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és
napernyők a tengerparton és a medencék körül ingyenesen vehetők igénybe,
strandtörülköző szerviz (letét ellenében), edzőszoba, játékterem, játszótér,
fedett medence, szauna, térítés ellenében: pezsgőfürdő, törökfürdő, masszázs,
kezelések, biliárd. Privát homokos strand, sportpályák. Napközbeni szórakoztató
és sportprogramok, vetélkedők (vízi torna, strand röplabda), esténként zenés
táncos vacsoraestek.
Étkezés: büfé reggelivel (07:00-10:00). Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával (19:30-22:00) foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.
Speciális ajánlat nászutasoknak: romantikus szobadekoráció, gyümölcskosár
és bor bekészítés a szobába. A speciális nászutas ajánlat feltétele egy 1 hónapnál nem régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KAVICSOS-HOMOKOS TP. | CSALÁDOKNAK | CSÚSZDAPARK

Oscar Resort Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Sea Life Long
Beach Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától
tizenhat kilométerre, kialakítás alatt álló kisvárosi környezetben található, 2018ban épült, modern, kategóriájában kiemelkedő színvonalú, 55 szobás, butikhotel
jellegű, barátságos elrendezésű szálloda, főút mellett, a tengertől mindösszesen 100 méternyi távolságra, a lassan mélyülő több kilométer hosszú homokos
strandtól pedig rövid sétatávolságnyira található (kb. 450 m). A városközpont
gyorsan elérhető a szállodától taxival.
Szobák: minden szoba kategóriaelváráshoz képest szebben berendezett, egy
hálószobás (kb. 20 nm) fürdőszobás (zuhanyzó), légkondicionálóval, hajszárítóval, led tv-vel, WiFi internet kapcsolattal (térítésmentes), szobaszéffel és telefonnal
felszerelt. Térítés ellenében: minibár. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik
szárazföldre, medencére vagy tengerre néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, étterem, több bár, minishop, autóbérlési lehetőség,
konferencia terem, parkoló. A szálloda más környékbeli szállodákkal összefogva,
közös kisbuszjáratot közlekedtet a környező látnivalókhoz (Szt. Barnabás Kolostor, Salamis) vagy Famagusta központjába. Helyfoglalással, menetrenddel és az
aktuális útiránnyal kapcsolatosan a recepción adnak tájékoztatás.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz,
napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe a medencénél, strandtörülköző szerviz (depozit ellenében). A szálloda egy edzőszobával és SPA részleggel is rendelkezik ahol különböző test és szépségkezelések, szauna díj ellenében
igényelhető. A széles, hosszú homokos tengerpart rövid séta távolságnyira
elérhető (a strandon a nyugágy és napernyőbérlés térítés ellenében). A szálloda
környezetében közelében minimarket, gyógyszertár, kávézó és ajándéküzletek is
található.
Ellátás: félpanzió, büfé reggelivel (tojás, omlett, sajt, felvágott, gyümölcs,
péksütemény, tea, kávé) és vacsorával (szezonális: menüválasztásos vagy büfé)
foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

BUTIKHOTEL | KÖZELI, LASSAN MÉLYÜLŐ, HOMOKOS TP.

Sea Life Long Beach Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Vuni Palace Hotel
& Casino ****+
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi városközpontjának közelében (kb. 1.5 km), városi lakókörnyezetben, közvetlenül a tengerparton épült, több épületből álló, privát homokos stranddal rendelkező, igen kedvelt
százhatvannégy szobás szálloda. A szálloda vendégei a szomszédos Oscar Resort
Hotel medencéit, élménymedencéit és széles homokos strandját is használhatják
térítésmentesen. A történelmi kikötő és a vár könnyedén elérhető a szálloda által
üzemeltetett ingyenes kisvonattal (naponta 2-3x közlekedik, vasárnap kivételével).
Szobák: minden szoba a melléképületek egyikében található és kategóriaelváráshoz
képest egyszerűbben berendezett, egy hálószobás (kb. 22 nm), légkondicionálóval,
fürdőszobával, hajszárítóval, vízforralóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz
erkély tartozik. Térítés ellenében szobaszéf és minibár.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem és több bár (lobby, medence, tengerparti), ír kocsma, pénzváltó, szobaszerviz, ékszerbolt, fodrászszalon, ajándékbolt,
strandtörülköző szerviz, internetezési lehetőség (ingyenes WiFi), parkoló.
Sport és szórakozás: medence, gyermekmedence, jacuzzi, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe a medencénél és a tengerparton,
strandtörülköző szerviz, napozóstég, kis homokos helyenként aprókavicsos strand,
fedett medence, játszótér, gyerek klub (5-12 éves korig), minigolf. A szomszédos
Oscar Resort Hotel medencéi és strandja szintén térítésmentesen használható a
szállodai vendégeknek. Főszezonban napközbeni animáció 10-16 óra között, esténként a kicsiknek gyermek diszkó, a felnőtteknek szórakoztató estek, élőzene. Térítés
ellenében: masszázs, szauna, törökfürdő, gőzfürdő, tenisz, játékterem, kaszinó.
Étkezés: all inclusive ellátás, benne: svédasztalos reggeli (07:00-10:00), késői reggeli
(10:00-10:30), svédasztalos ebéd (12:30-14:30) és svédasztalos vacsora (19:3022:00) a központi étteremben, korlátlan italfogyasztás az étkezések alatt illetve a
medencénél található bárban 10-19 óra között és a lobbi bárban 10:00-24:00 óra
között, jégkrém a snack étteremben (15.30-16.30 között), szauna, törökfürdő és
térítésmentes WiFi használat. A megjelölt időpontokon kívül és a szálloda további
bárjaiban és éttermeiben a fogyasztásért külön térítést kell fizetni.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.
Speciális nászutas ajánlat: szobadekoráció, gyümölcskosár és bor bekészítés.
Feltétele az 1 hónapnál nem régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | NÉPSZERŰ | NÁSZUTASOKNAK

Vuni Palace Hotel & Casino
Árkategória: $$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/kyrenia/vuni-palace-hotel--casino-budapesti-indulas.html

Mimoza Beach
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától
kb.: 8 km-re épült, a Salamis Bay Conti Hotel mellett elhelyezkedő, 2019-ben újranyitott, teljesen felújított, szinte vadonatúj 57 szobás modern, családias hangulatú
strandhotel, közvetlenül a lassan mélyülő finom homokos tengerparton található.
Szobák: minden szoba szépen berendezett, egy hálószobás (kb 18 nm), fürdőszobával, légkondicionálóval, Lcd Tv-vel, WiFi internet kapcsolattal (ingyenes) és
beépített USB töltő csatlakozóval, hűtővel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz
erkély tartozik medencére és tengerre néző vagy utcai és oldaltengerre néző
kilátással.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, szoba szervíz, ruhatisztítás,
parkoló.
Sport és szórakozás: medence, gyermekmedence, napozóterasz közvetlen lejárattal a homokos strandra, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetők igénybe
a medencénél és a tengerparton is, edzőszoba, szauna, hetente többször esténként műsoros vacsoraestek, élőzene.
Ellátás: félpanzió, büfé reggelivel (08:00-10:00) és büfé vacsorával (19:0021:30), foglalható, benne: leves, többféle meleg és hideg köretek pl.: saláták, sült
zöldségek, tésztafélék, rizs, hummusz stb, többféle főétel, gyümölcs, sütemény.
Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | 2019-BEN TELJESEN FELÚJÍTOTT

Mimoza Beach Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/yeni-bogazici/mimoza-beach-hotel-budapesti-indulas.html

Cratos Premium
Hotel *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi városközpontjától mindösszesen öt kilométerre, közvetlenül tengerparton, csendes, nyugodt
környezetben épült, több épületből (központi és kerti villák) álló, 408 szobás, monumentális luxushotel melyhez hatalmas, szépen gondozott, zárt és dúsnövényzetű
belső udvar, kert és egy lenyűgöző mesterségesen kialakított egzotikus öböl tartozik.
Szobák: minden standard szoba egy hálószobás (kb. 26 nm), luxus bútorokkal
berendezett, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, HD tv-vel, WiFi internetkapcsolattal, széffel és telefonnal felszerelt. Térítés ellenében: fizetős tv csatornák és
minibár, a helyszínen igényelhető. A szobákhoz terasz tartozik szárazföldre, medencére vagy oldal tengerre néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, lift, szobaszerviz, több bár, több étterem, medence és
strandbár, pénzváltó, ruhatisztítás, ajándéküzletek, elegáns butikok, kishajó kikötő,
limuzin és yachtkölcsönzés, parkoló, gyermekfelügyelet, kaszinó, ingyenes Wifi.
Sport és szórakozás: szépen gondozott különleges hangulatú belső kertben nagyméretű (kb. 1350 nm) medence, gyermekmedence, belső fedett és fűtött medence,
strandtörülköző szerviz, napozóterasz, nyugágyak és napernyők a medencék körül
és a szálloda privát homokos, mesterségesen kialakított lassan mélyülő strandján
ingyenesen vehetőek igénybe (privát stégek, maldív stílusú strandvillák és nagyméretű napozósátrak térítés ellenében bérelhetők), szauna, törökfürdő, gőzfürdő,
edzőterem. Térítés ellenében: privát Spa, búvárkodás, masszázs, miniklub 2-12 éves
kor közötti gyermekeknek, játékterem nagyobb gyerekeknek, Casino, vízi sportok.
Napközben szórakoztató és sportprogramok, vetélkedők, este showműsorok.
Ellátás: Teljes panzió, benne: svédasztalos reggeli (07:30-10:00), svédasztalos
ebéd (12:30-14:30), svédasztalos vacsora (19:00-21:30) korlátlan és térítésmentes
italfogyasztás az étkezések alatt, az italválaszték a szálloda által meghatározott helyi
alkoholos, alkoholmentes italokra és koktélokra is vonatkozik.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.
Speciális ajánlat nászutasoknak: elsőbbségi és VIP bejelentkezés, romantikus
szobadekoráció, gyümölcskosár és bor bekészítés a szobába, egy alkalommal
reggeli felszolgálása a hálószobában, 20% kedvezmény egy masszázs árából.
A speciális nászutas ajánlat feltétele egy 1 hónapnál nem régebbi házasságot
igazoló dokumentum bemutatása.
LUXUSHOTEL | KÖZVETLEN TENGERPART | NYUGODT KÖRNYEZET

Cratos Premium Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/kyrenia/cratos-premium-hotel-budapesti-indulas.html

Salamis Bay Conti
Resort & Casino *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától
kb. 8 km-re épült, hatalmas 65 hektáros területen elhelyezkedő igen népszerű
és nagy visszatérő vendégkörrel rendelkező ultra all inclusive szálloda, közvetlenül a lassan mélyülő finomhomokos tengerparton található. A városközpont
könnyedén elérhető a szálloda által üzemeltetett buszjárattal.
Szobák: a főépületi és melléképületi standard szobák mindegyike praktikusan
berendezett, egy hálószobás (kb. 24 nm), fürdőszobával, központilag szabályozható légkondicionálóval, hajszárítóval, minibárral, Tv-vel, WiFi internet kapcsolattal, szobaszéffel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik. A központi
medence melletti villaépületek szobái hasonlóan felszereltek, elegánsabb
bútorokkal berendezettek, nagyobb alapterületűek (kb. 35 nm), a szobákhoz
hálószoba és nappali (2-4 főre) tartozik. Ugyanitt lehetőség van családi duplex
szobák foglalására (3-5 főre, kb. 57 nm) kényelmes, tágas, lakóegységekben.
Szolgáltatások: recepció, több étterem, több bár, cukrászda, lift, szobaszerviz,
pénzváltó, mini market, mosoda, orvosi ügyelet, fényképész, fodrászat, ajándékbolt, ékszerbolt, internetkávézó, autóbérlési lehetőség, konferencia termek.
Sport és szórakozás: több nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz, napozóstég, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe
a medencénél és a tengerparton is, strandtörülköző szerviz, fedett medence,
privát csúszdapark (4 különböző csúszda), edzőterem, jakuzzi, szauna, törökfürdő, asztalitenisz, teniszpályák (nappali és éjszakai), mini klub, amfiteátrum,
napközbeni szórakoztató és sportprogramok, koncertek, látványos bemutatók,
vetélkedők (vízi torna, strand röplabda). Térítés ellenében wellness központ,
modern kaszinó, biliárd, futballpálya, sporteszközök és felszerelésbérlés, búvároktatás, gyermekfelügyelet, a tengerparton vízi sportok széles választéka.
Ellátás: ultra all inclusive ellátás. Térítésmentes a sportpályák, a fitneszterem,
törökfürdő, pezsgőfürdő, szauna, gőzfürdő, asztalitenisz, sakk és darts.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.
Speciális nászutas ajánlat: szobadekoráció, gyümölcskosár és bor bekészítés.
Feltétele az 1 hónapnál nem régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KÖZVETLEN TP. | NAGYCSALÁDOKNAK | ULTRA ALL INCL.

Salamis Bay Conti Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/famagusta/salamis-bay-conti-hotel-budapesti-indulas.html

Limak Cyprus
Deluxe Hotel *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától kb. 40
km-re a Karpaz-félszigeten található a sziget egyik legújabb építészeti különlegessége. A hatalmas, többhektáros kertben elhelyezkedő, különleges hangulatú 2018-ban
nyílt, ötszázkilencvenkilenc szobás szálloda, egyedi építészeti stílusú, boltozatos
teraszokból álló épületegyüttes és kert, az ókori Babilónia mítoszokkal teli világa
ihlette, varázslatos hotelélmény, közvetlenül a sziget egyik legszebb lassan mélyülő
finomhomokos tengerpartján található.
Szobák: minden standard szoba újonnan és luxus bútorokkal berendezett, egy hálószobás (kb. 28 nm), világos színvilágú, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, LCD tv-vel és telefonnal, széffel és minibárral felszerelt. Lehetőség van családi
szobák foglalására ahol az elhelyezése kényelmes lakóegységben, két szobában (4
főre, kb. 48 nm) történik. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: recepció, 6 étterem, több bár (lobbi, medence és tengerparti), kávézó, lift, szobaszerviz, pénzváltó, minimarket, mosoda, orvosi ügyelet, fényképész,
fodrászszalon, ékszerbolt, internetkávézó (WiFi a lobby környékén ingyenes), autóés limuzinbérlési lehetőség, konferenciatermek, parkoló.
Sport és szórakozás: privát homokos strand, nagyméretű medence, 4 medence,
gyermekmedence, modern aquapark változatos csúszdákkal, kisgyermekeknek külön vízivilág, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe a
medencénél és a tengerparton is, ingyenes strandtörülköző szerviz, fedett medence,
törökfürdő, gőzfürdő, szauna, edzőterem, asztalitenisz, teniszpályák, foci; kosárlabda
és röplabdapálya, miniklub, napközbeni szórakoztató és sportprogramok, vetélkedők,
esti showműsorok. Térítés ellenében: wellness központban masszázs és kezelések,
modern Las Vegas stílusú kaszinó, biliárd, esti tenisz, búvároktatás, gyermekfelügyelet, a tengerparton vízi sportok széles választéka.
Ellátás: ultra all inclusive ellátás. A csúszdapark használata, WiFi internetkapcsolat, a
sportpályák használata, darts, asztalitenisz, fitneszterem, fedett medence, törökfürdő,
szauna és gőzfürdő használata.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.
Speciális ajánlat nászutasoknak: romantikus szobadekoráció, gyümölcskosár
és bor bekészítés a szobába, egy alkalommal vacsora az a’ la carte étteremben.
Feltétele az 1 hónapnál nem régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KÖZVETLEN TENGERP. | LUXUSHOTEL | ULTRA ALL INCLUSIVE

Limak Cyprus Deluxe Hotel
Árkategória: $$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Kaya Artemis Beach
Resort & Casino *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától kb. 40
km-re a Karpaz-félszigeten található a sziget egyik legnagyobb építészeti különlegessége. A hatalmas, 16 hektáros (központi épület és villák) elhelyezkedő, különleges ógörög hangulatú, egyedi építészeti stílusú, az epheszoszi Artemisz Templom
mására épített, hétszázharmincnégy szobás szálloda, közvetlenül a sziget egyik
legszebb lassan mélyülő finomhomokos tengerpartján található.
Szobák: a szépen gondozott kertben, a kétszintes villaépületekben található minden
szoba (kb. 34 nm) szépen berendezett, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, LCD tv-vel és telefonnal, széffel és minibárral felszerelt. A szobákhoz erkély vagy
terasz tartozik, kertre néző kilátással. Lehetőség van családi szobák foglalására (max.
5 főre, kb. 78 nm), ahol többgyermekes családok számára az elhelyezése kényelmes,
galériás szobában történik. A főépületi szobák (standard) berendezése még elegánsabb és a fürdőszobai kádpezsgőfürdővel felszerelt. Az elhelyezés itt különlegesebb
hangulatú, azonban a szobák a tengertől/étteremtől távolabb esnek.
Szolgáltatások: recepció, több étterem, több bár, kávézó, lift (főépületben), szobaszerviz, pénzváltó, minimarket, mosoda, orvosi ügyelet, fényképész, fodrászszalon,
ékszerbolt, internetkávézó, autóbérlési lehetőség, konferenciatermek, parkoló.
Sport és szórakozás: privát, több mint 200 méter hosszú homokos strand, nagyméretű medence, „adultsonly” medence, gyermekmedence, modern Aquapark változatos csúszdákkal, kisgyermekeknek külön vízivilág, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe a medencénél és a tengerparton is, ingyenes
strandtörülköző szerviz, fedett medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna, edzőterem,
asztalitenisz, teniszpályák, miniklub, napközbeni szórakoztató és sportprogramok,
vetélkedők, esti showműsorok. Térítés ellenében: wellness központban masszázs
és kezelések, modern Las Vegas stílusú kaszinó, biliárd, esti tenisz, búvároktatás,
gyermekfelügyelet, a tengerparton vízi sportok széles választéka.
Ellátás: ultra all inclusive ellátás. Térítésmentes minibár fogyasztás, üdítőitalok,
ásványvíz és sör, a csúszdapark használata, WiFi, a sportpályák használata, darts,
fitneszterem, fedett medence, törökfürdő, szauna és gőzfürdő használata.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek, egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.
Speciális ajánlat nászutasoknak: virágcsokor, gyümölcskosár és bor bekészítés
a szobába érkezéskor, speciális szobadekoráció, reggeli felszolgálása a hálószobában az első éjszakát követő reggelen, egy alkalommal romantikus étkezés az egyik
szabadon választható a’ la carte étteremben. A speciális nászutas ajánlat feltétele
egy 3 hónapnál nem régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | CASINO | LUXUSHOTEL

Kaya Artemis Beach Resort
Árkategória: $$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Concorde Luxury
Resort Hotel *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától kb.
40 km-re a Karpaz félszigeten, 2018-ban nyílt vadonatúj luxusszálloda. A szálloda
hatalmas 12 hektáros területen helyezkedik el, benne hatalmas kerttel, medencerendszerrel, élményfürdővel és csúszdaparkkal, kiépített homokos tengerparttal és egy romantikus stéggel. A főépületből, kerti bungalósorból és privát villákból álló különleges
hangulatú, elegáns, ötszázhatvankilenc szobás szálloda közvetlenül a sziget egyik
legszebb lassan mélyülő finomhomokos tengerpartján található.
Szobák: minden deluxe szoba vadonatúj, egy hálószobás (kb. 45 nm), luxus
bútorokkal berendezett, természetes fénnyel teli, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, LCD tv-vel és telefonnal (ingyenes WiFi), széffel, vízforralóval és
minibárral felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik kertre oldalt tengerre
néző vagy tengerre néző kilátással. Lehetőség van családi lakosztályok foglalására
ahol többgyermekes (max. 4 fő) családok számára az elhelyezése a főépület mögötti
bungalósoron, a csúszdapark közelében, kényelmes és tágas lakóegységben (kb.
95 nm), melyekben egy hálószoba kis nappalival és egy másik (gyermek) hálószoba
található. A szobák hasonlóan berendezett, mint a deluxe szobák és két fürdőszobával rendelkeznek. A családi szobákhoz erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: recepció, számos étterem, 11 bár, kávézó, lift, szobaszerviz, pénzváltó, mini market, mosoda, orvosi ügyelet, fényképész, fodrászszalon, ékszerbolt,
internetkávézó (WiFi a lobby környékén ingyenes), autó és limuzin bérlési lehetőség,
konferencia termek, parkoló. A szálloda területén több „busz megálló” került kialakításra ahonnan rendszeres időközönként közlekedő golf kocsikkal eljuthatunk az
egymástól kicsit távolabb eső helyszínekre is (part-csúszdapark, kert- főépület stb..)
Sport és szórakozás: privát homokos strand, hatalmas kör alakú medence, gyermekmedence, családi medence, lagúna medence, modern élmény és Aquapark
változatos csúszdákkal, kisgyermekeknek külön vízivilág, napozóterasz, napernyők
és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe a medencénél és a tengerparton is,
ingyenes strandtörülköző szerviz, fedett medence, törökfürdő, szauna, edzőterem,
asztalitenisz, teniszpályák, foci; kosárlabda és röplabdapálya, mini klub, napközbeni
szórakoztató és sportprogramok, vetélkedők, esti showműsorok.
Ellátás: ultra all inclusive ellátás.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint. Két vagy három felnőtt és egy
vagy két gyermek csak családi szobákban helyezhető el.
ÉLMÉNYFÜRDŐ, CSÚSZDAPARK | HOMOKOS TP. | LUXUSSZÁLLODA

Concorde Luxury Resort Hotel
Árkategória: $$$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Noah’s Ark Deluxe
Resort & Casino *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától kb. 42
km-re a Karpaz-félszigeten, a 2011-ben épült, bibliai Noé bárkája mintájára épített,
hatszázötvennégy szobás „luxus” szálloda. A szálloda közvetlenül a sziget egyik legszebb, lassan mélyülő finomhomokos tengerpartján található, hatalmas 16 hektáros
parkosított területtel (kb. 500 méter hosszú privát homokos strand) rendelkezik, ahol
központi épület melletti luxus kerti villák és egy csodálatos pálmafaerdő is található.
Szobák: pálmafás, szépen gondozott kertben a villaépületekben található minden
szoba (2–3 fős) elegánsan berendezett, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, LCD tv-vel, telefonnal, vízforralóval (tea- és kávékészítési lehetőség) és minibárral felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik, kertre néző kilátással. Térítés
ellenében digitális széf bérelhető. Lehetőség van ún. családi összenyitható szobák
foglalására, ahol többgyermekes családok számára az elhelyezése kényelmes, szeparált szobában történik. A főépületi szobák (bárkaépület) hasonló felszereltséggel,
felár ellenében foglalhatók, többségükhöz tengerre néző erkély tartozik.
Szolgáltatások: recepció, lift (csak a bárka épületben), több étterem, több bár, cukrászda, szobaszerviz, pénzváltó, mini market, mosoda, orvosi ügyelet, fényképész,
fodrászat, autónbérlési lehetőség, konferenciatermek, parkoló.
Sport és szórakozás: hatalmas fákkal és növényekkel teli egzotikus kert, több
medence, gyermekmedence, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen
vehetőek igénybe a medencénél és a tengerparton és a szálloda teljes területén,
strandtörülköző szerviz, a fedett medence, felnőtt és gyermek csúszdapark, modern
edzőterem, szauna, törökfürdő, gőzfürdő, asztalitenisz, darts, íjászat, teniszpályák,
miniklub, kertben hinta és függőágyak, napközbeni szórakoztató és sportprogramok
kicsiknek és nagyoknak, vetélkedő, esti showműsorok, napközben kidsklub (gyermekfelügyelet). Térítés ellenében a wellness központ szolgáltatásai, modern Las
Vegas stílusú kaszinó, biliárd, koncert (esetenként), futballpálya.
Ellátás: all inclusive ellátás. Térítésmentes minibár fogyasztás, a csúszdapark használata, WiFi, szauna, gőzfürdő, törökfürdő, fedett medence és edzőterem.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két vagy három gyermek
elhelyezése csak családi szobákban lehetséges.
Speciális ajánlat nászutasoknak: romantikus szobadekoráció, gyümölcskosár és
bor bekészítés a szobába, egy alkalommal reggeli felszolgálása a hálószobában,
egy alkalommal romantikus étkezés egy a’ la carte étteremben, kedvezmények a SPA
szolgáltatások áraiból. A speciális nászutas ajánlat feltétele egy 1 hónapnál nem
régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | LUXUSHOTEL | NYUGODT KÖRNY.

Noah’s Ark Deluxe Resort
Árkategória: $$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Málta
A mediterrán térség központjában, Európa és Afrika között található parányi
sziget, mindössze 93 kilométerre fekszik Szicíliától. A sziget fölötti uralomért
az évszázadok során sok nagyhatalom harcolt. Ez a különleges hangulatú
mediterrán szigetcsoport a ragyogó napsütés, kristálytiszta tenger és az
élő történelem szigete. 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
Helsinki
itt,Oslo
Máltán. A történelmi városok szűk macskaköves utcái, a katedrálisok és
Stockholm
barokk paloták tündökölnek a ragyogó napsütésben. A 136 kilométer hosszú
Tallin
partszakaszán aprócska kikötők, izgalmas barlangok, toronymagasságú sziklafalak mellett nagyszerű homokos tengerpartok is találhatók. A sziget az aktív
mozgásra és kikapcsolódásra vágyók
paradicsoma. Ezalatt nemcsak azokat
Riga
Koppenhága
Moszkva
értjük,
akik a sportokat részesítik előnyben, hanem minden olyan látogatót,
akik a tengerparti nyaralás mellett
érdeklődnek az ott élő emberek és a helyi
Vilniusz
Minszk
történelem iránt. Fedezze fel Ön is!
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Máltáról
Sliema/St. Julian’s
Sliema, Málta egyik legmodernebb városa, az
éttermek, a vásárlás és a kávéházi élet idegenforgalmi központja. Tengerpartján több kilométer hosszú
sétány húzódik hangulatos parkokkal, kis öblökkel,
történelmi épületekben található éttermekkel. St. Julian’s, a sziget egyik legmozgalmasabb üdülőhelye, itt
található a sziget legnagyobb szórakoztató és mulató
negyede. Szinte teljesen összeépült Sliemával. Az
üdülőhelyet Sliemával összekötő tengerparti sétány
mentén található számtalan hangulatos étterem,
bár és szórakozóhely. Fürdőzésre alkalmas helyek a
tengerparti sétány mellett találhatók. A lapos, sziklás
tengerparti részről korlát vagy lépcső segítségével
lehet a kristálytiszta tengerbe merülni. A tenger itt
rögtön mély, ideális a búvárkodásra is, azonban
elsősorban a jól úszóknak javasolt.
St. Paul’s Bay (Qawra, Bugibba)
Málta egyik legfelkapottabb üdülőövezete. Az 5 kilométer hosszú tengerpart Xemxijától Qawráig terjed. A
tengerparton vezető, több kilométer hosszú sétánya
segítségével könnyedén, gyalogszerrel is bejárhatjuk
a környéket. Qawra a térség legfiatalabb üdülővárosa. Különlegessége egy étterem, ami a Redin Grand
Master által építtetett toronyban található. Bugibba
igazi lüktető kisváros, a St. Paul’s Bay leglátogatottabb üdülőhelye, számtalan szórakozási és vásárlási
lehetőséggel. Központjában éttermek, szórakozóhelyek, bárok, üzletek sokasága található. Bugibba
régi városrésze nagyon hangulatos, régi homokkőből
épített gyönyörű épületek fedezhetők fel itt. Qawrán
és Bugibbán található sziklás strandok (némelyik fizetős strandklub) a tengerparti sétány mellett találhatók,
melyeket általában lépcsőn lehet megközelíteni. A
sziklalapokon sok helyen nyugágy és napernyő bérlésére van lehetőség, illetve vízi sportolási eszközök
széles választéka várja a strandolni vágyókat. A tenger itt rögtön mély, a lapos, sziklás tengerparti részről
korlát vagy lépcső segítségével lehet a kristálytiszta
tengerbe merülni. Bugibba központjában a közelmúltban kialakításra került egy durva homokkal feltöltött
partszakasz is, ahol a parton lévő sziklalapokra
homokot terítettek, ennek köszönhetően a strandolás
itt kényelmesebb.

Mellieha/Mellieha Bay
Az öböl mögött található történelmi város, a magaslaton, dombtetőre lett építve, katonai védelmi szempontok figyelembevételével. A városban számtalan
étterem, kávézó, üzlet mellett gyönyörű százéves
épületek és egy csodálatos 18. században épült
templom található. A Mellieha Bay a legnagyobb és
legnépszerűbb homokos tengerparttal büszkélkedhet
Máltán. Minden áramlattól mentes, lassan mélyülő
homokos tengerpartja biztonságos és komfortos
strandolást ígér felnőtteknek és gyermekeknek
egyaránt. A homokos tengerparton pár üzlet, büfé és
étterem várja a vendégeit. A hely ideális a vízi sportolásra is, a szörftől a banánig mindenféle szórakoztató
vízi eszköz bérelhető. A városból a tengerpart kb. 1,5
km távolságra van, azonban ez a távolság gyalogosan eléggé megterhelő, ezért javasolt tömegközlekedési eszközöket használni, amelyek rendszeresen
közlekednek, kedvező jegyárakkal.
Marfa – Cirkewwa
A Marfa-félsziget és környéke a nagyvárosból kiszakadni vágyó és pihenésre áhítozók ideális üdülőhelye. Az itt található Madonna-szobor és kápolna
mellől csodaszép kilátás nyílik Gozóra és Cominó
szigetecskére. A Riviera Hoteltől és Cirkewwáról menetrendszerűen közlekedő kis hajókkal átutazhatunk
Cominóra a Kék Lagúnához, illetve a Paradise Bay
Hotel melletti kompkikötőből Gozóra. Paradise Bay
a sziget egyik legromantikusabb homokos tengerpartja, amely a sziget északnyugati részén található,
csendes, nyugodt környezetben. A hely meglehetősen kiépítetlen, népszerűsége a természetes
környezetének köszönhető. A sziget egy eldugottabb
részéről van szó a környéken pár szállodán és báron
kívül nem található más. A mozgalmasabb éjszakai
élet kedvelőinek Mellieha városkát ajánljuk felkeresni,
mely mindössze öt km távolságra van.

Általános tudnivalók
Beutazási szabályok
Málta az Európai Unió és schengeni övezet tagja. Magyar állampolgárok személyazonosításra alkalmas,
érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, vízum
nélkül léphetnek be Máltára, és 90 napig mindenféle
külön engedély vagy bejelentés nélkül ott tartózkodhatnak. Fontos, hogy a személyi igazolvánnyal még
nem rendelkező kiskorú magyar állampolgár továbbra
is csak útlevél birtokában utazhat. A nemzetközi
repülési szabályzat értelmében, amennyiben gyermek csak egyik szülővel vagy nagyszülőkkel utazik,
a másik szülő vagy utóbbi esetben mindkét szülő
írásos nyilatkozata szükséges, melyben engedélyezik
az utazást. A nyilatkozatot (2 tanú aláírásával) magyar
és angol nyelven kell megírni.
2016. április 1-jétől bevezetésre került Eco tax (környezetvédelmi adó), mely minden szállásfoglalással
is rendelkező utazónak kötelezően fizetendő a helyszínen. Ennek mértéke napi 0,5 euró/fő, de nem több
mint 5 euró/fő. Az új adó beszedése a szállásadók
feladata.
Időeltolódás
Magyarországgal azonos időzónába esik, nincs eltérés a közép-európai időszámításhoz viszonyítva.
Hivatalos pénznem
Málta 2008. január 1-jén bevezette az eurót. Hitelkártyák esetében általában a dombornyomásos
kártyákat fogadják el.
Hivatalos nyelv
Máltai mellett hivatalos nyelv az angol is.
Áram
Egyfázisú váltóáram: 240 volt. A hárompólusú konnektorokhoz Máltán beszerezhető adapter szükséges.

Egészségügyi előírások
A közegészségügyi helyzet jó, járványveszéllyel nem
kell számolni. Védőoltás nem szükséges. Az egészségügyi ellátás színvonala jó. A csapvíz fogyasztása kerülendő, palackozott ásványvíz fogyasztása
javasolt. Máltán érvényes az Európai Egészségügyi
Kártya, de ingyenesen csak sürgős esetben, illetve
orvosilag indokolt alapellátásra vehető igénybe.
Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás
megkötése.
Közlekedés
A baloldali közlekedés szabályai az érvényesek. Az
úthálózat sűrű, de nem mindenhol jó minőségű.
Autópálya és vasút a kis távolságokra tekintettel
nem épült. Az ország tulajdonképpen több sziget
együttese, de ezek közül csak Málta és Gozo területe
jelentős. (Comino kicsiny szigetén egy szálloda van, a
többi lakatlan.) Gozóra a sűrűn közlekedő kompjárat
viszi az utasokat. A tömegközlekedés különleges
eszközei a kishajók is. A turistalátványosságnak
beillő tradicionális máltai dghajsa a velencei gondola
rokona.
Ételek, italok
Olaszország közelsége nagy hatással volt a máltai
konyhára, ám felfedezhető benne arab fűszerek
használata is. Helyi különlegesség a fenek (nyúlhúsból készült étel), az aljotta (halleves), a ricotta (sajttal
készült tészta) és a lampuka (halhúsból készült
tészta). Ezenkívül rengeteg a mediterrán gyümölcs,
a citrusfélék és a zöldség. Nemzeti alkoholmentes
italuk a kinnie, ami egy különleges ízű gyógyfüvekkel
ízesített narancslé. Boraik testesek, erősek. Gozó
híres mézkészítésről, illetve a nagy számban élő kaktuszfügének köszönhetően a kisebbik szigeten ízletes
lekvárokat és különleges röviditalokat vásárolhatunk.
Diplomáciai képviselet
Máltán nincs magyar nagykövetség. A magyar állampolgárok diplomáciai képviseletét a római nagykövetség látja el (tel.: +39-440-21-67).
Tiszteletbeli főkonzulátus elérhetősége Máltán
(Flat 54, Regent House, Bisazza Street, Sliema)
Telefon: +356-21320-963.

Fakultatív programok
A leírások tájékoztató jellegűek. A programok helyi
partnerünk által szervezettek, magyar nyelvű idegenvezetés minimum 15 fő együttes jelentkezése esetén
biztosított. A programokra jelentkezni helyi képviselőnknél is lehet (helyszínen euróban fizetve), aki az
értékesítésben közvetítőként jár el. A programokkal
kapcsolatos bármilyen reklamációt utólagosan nem,
kizárólag a helyszínen lehet intézni.
Gozói szigettúra
Egész napos program, ebéddel. Transzfer Cirkewwára, ahol kompra szállva áthajózunk Gozóra. A
legenda szerint ez az a hely, ahol Calypso elbűvölte
Odüsszeuszt és hét évig révületben tartotta. Az út során ellátogatunk Xhagrába, ahol Ggantija megalitikus
templomegyüttest látogatjuk meg. A szigeteken ez
a legősibb építmény, több mint hétezer éves múltra
tekint vissza. Tovább utazunk a sziget délnyugati
részére, Dwejrára, itt volt Málta egyik szimbolikus jelképe a „Kék-ablak”, mely sajnos 2017-ben váratlanul
összeomlott. A környező sziklafalak és az Inland Sea
(belső tenger) azonban továbbra is izgalmas látnivalót kínálnak, emellett a hely izgalmas búvárhelyszín is.
Itt szabadidőt biztosítunk fényképezésre, illetve igény
szerint motoros csónakok segítségével akár ki is
hajózhatunk a tengerre (az ár nem tartalmazza).
Blue Grotto (Kék Barlang), Marsaxlokk
(halászfalu) és Valletta
Programunk során először a Kék Barlanghoz (Blue
Grotto) utazunk. Általában a délelőtti órákban
érkezünk, ilyenkor a nap besüt a festői szépségű
sziklahasadékokba és a barlangokba. Hajóra szállva
közelebbről gyönyörködhetünk bennük, itt valóban
minden kéknek látszik, a vízen tükröződik a tengerfenék és még talán korallokat is láthatunk (motorcsónakjegy nincs az árban, helyszínen fizetendő). Majd
irány Marsaxlokk, a hangulatos halászkikötő és piac.
A hagyomány szerint a főníciaiak itt léptek először
Málta földjére. Marsa-kikötő/xlokk délkeletet jelent.
Itt láthatjuk a képeslapokról ismert, élénk színekkel
tarkított halászcsónakokat, a Luzzukat és körülsétálhatunk a piacon. A program során rövid szabadidőt
biztosítunk. Majd irány Valletta, a főváros. A városban
sétánkat a Felső-Barakka kertben kezdjük, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílik a Grand Harbourra, a „Nagy
Kikötőre”. Gyalogosan közelítjük meg a máltai történelmet új dimenzióban bemutató mozitermet, ahol 5D
történelmi filmvetítésen (tartam: 30 perc) veszünk
részt. Ezt követően Szent János Társ-Katedrálishoz
www.budavartours.hu

látogatunk el, a lovagok lelkéhez. Itt található a híres
Caravaggio festmény, az Oratóriumban. A program
során szabadidőt biztosítunk rövid sétára, vásárlásra, étkezésre.
Mosta, Ta’Qali, Mdina
A programunk első állomása Mosta, ahol Európa 3.
legnagyobb kupolájú templomában a híres mostai
Dómban gyönyörködhetünk. Továbbutazunk Ta-Qaliba, a kézműves faluba, ahol megismerkedhetünk a
helyi kézműipari termékekkel és készítőivel (üvegművesek, ezüst filigree mesterei és kőfaragók), rövid
szabadidőt biztosítunk vásárlásra, fényképek készítésére). Következő megálló Mdina, melyet a helyiek
“Csendes Városnak “ neveznek. Ez volt Málta régi
fővárosa Az erődítményvárosba lépve pillanatok alatt
a IX.században érezhetjük magunkat. A középkor
hangulata övezi a város épületeit, miközben bejárjuk
a szűk, árnyékos utcákat. A városfalról impozáns
kilátás nyílik a szigetre. Ezt követően elutazunk Málta
egyik legszebb strandolóhelyszínére, az aranyhomokos tengerpartjáról híres, Golden Bay-hez ahol
fürdőzési és pihenési lehetőséget biztosítunk utasainknak (napernyő és nyugágy a tengerparton térítés
ellenében bérelhető). Rossz idő esetén helyettesítő
programként ellátogatunk a San Anton Botanikus
kertben, ahol az elnöki rezidencia is található) itt szépen gondozott árnyékos kertben csodálhatjuk meg a
hatalmas pálmafákat és egzotikus növényeket.
Kikötői hajókázás
Sliemából naponta többször (10–15 óra között óránként) induló városnéző hajókirándulás, mely során
a Grand Harbourt hajózzuk körbe, és a tenger felől
csodálhatjuk meg a vallettai erődítményvárost. A hajó
fedélzetén bár és mosdó is található. A részvételi díj
tartalmazza a hajó jegyárát és a transzfert is.
Hajókirándulás Cominóra
Hajókirándulás Comino szigetére, ahol a Kék Lagúna
kristálytiszta vízével, csillámló, kékeszöld parányi
parttal várja a tenger és a nap imádóit. Ide visszük
el Önöket a Delfini hajóval, ahol bár, 2 napozóterasz,
társalgó, zuhanyzó, tapasztalt kapitány és személyzet
áll az Önök rendelkezésére a hajóút és a cominói
kikötés során. (A program ára könnyű uzsonnát is
tartalmaz.)
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Canifor
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: régebbi építésű, szolgáltatásai színvonalában középkategóriás,
százhetven szobás szálloda, Qawra tengerparti sétányától 250 méterre, a Qawra
Palace Hotel közelében, a sziklás, betonozott parttól háromszázötven méterre,
csendes városi környezetben található. A mesterségesen, kialakított durva homokkal feltöltött strand pár perc sétányira (500 m) elérhető. A szálloda közelében
található buszpályaudvarról egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját. A mediterrán tengeri élővilágot bemutató Malta National Aquarium
rövid séta távolságnyira.
Szobák: minden standard szoba régebbi bútorzatú, egy hálószobás (kb. 20 nm),
fürdőszobás, légkondicionálóval (központilag szabályozható), ventilátorral,
hajszárítóval, Tv-vel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély vagy balkon
tartozik utcai vagy medencére néző kilátással. Szobaszéf és hűtőszekrény térítés
ellenében bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, bár, pizzéria, kávézó, játékterem, internetezési lehetőség (WiFi térítés ellenében), konferencia termek, fodrász.
Sport és Szórakozás: a szálloda belső udvarán medence, gyermekmedence,
napozóterasz (nyugágyak és napernyők), a tetőtéren kilátással a városra és a tengerre, fedett medence, pezsgőfürdő, szauna, masszázs, edzőszoba, játékgépek,
biliárd. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonhoz, időjáráshoz vagy térítéshez
kötött. A szálloda közelében található strandon a nyugágy és napernyő, térítés
ellenében bérelhető.
Étkezés: Büfé jellegű bővített kontinentális reggeli. Felár ellenében félpanzió büfé
vacsorával illetve all inclusive ellátás foglalható. Az all inclusive ellátás tartalmazza: büféreggeli, ebéd és vacsora, korlátlan italfogyasztás a szálloda által megjelölt
italokra 11–22 óra között (helyi italok, pohárban felszolgálva).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

VÁROSKÖZPONTI | NYUGODT KÖRNYEZET | AKÁR ALL INCL.

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

73

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/malta/st.-pauls-bay/canifor-hotel-budapesti-indulas.html

Il Palazzin
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Málta egyik legnépszerűbb üdülőövezetében a Szt. Pál Öbölben,
Qawra központjának a közelében található, régebbi építésű, az elmúlt években
részben felújított, igen népszerű 79 szobás szálloda. A tengerparti sétány,
különböző üzletek, bár és étterem rövid sétára (kb. 250 méterre), a sziklás
tengerpart 300 méternyire fekszik. A szálloda közelében található buszmegállóból egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját. Qawra
központjában kialakított, durva homokkal feltöltött strand kb. nyolcszáz méterre
található. A mediterrán tengeri élővilágot bemutató Malta National Aquarium
séta távolságnyira található.
Szobák: minden standard szoba egy hálószobás (kb. 14 nm), régebbi bútorzatú, fürdőszobával, légkondicionálóval (működése időszakos, központilag szabályozott) hajszárítóval, vízforralóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz
erkély vagy balkon tartozik, utcára vagy medencére néző kilátással. Hűtő és
széf, térítés ellenében bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, bár, olvasószoba, internetezési lehetőség (WiFi térítésmentes), kerékpárkölcsönző. Parkolási lehetőség az utcán.
Sport és Szórakozás: medence, napozóterasz, napozóteraszon nyugágyak
és napernyők, fedett medence (tetőtéren), szauna. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonhoz, időjáráshoz vagy térítéshez kötött. A szálloda közelében
található strandon a nyugágy és napernyő, térítés ellenében bérelhető.
Étkezés: büfé jellegű reggeli. Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával foglalható.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek, egy
szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon.

KÖZELI SZIKLÁS-BETONOS TP. | VÁROSKÖZPONTI

Il Palazzin Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/malta/qawra/il-palazzin-hotel-budapesti-indulas.html

Mavina & Huli
Aparthotel **
Utasaink értékelése:

Fekvése: Népszerű, több épületblokkból álló, eltérő fekvésű apartmanhotelegyüttes Qawra központjának a közelében található, ideális helyen (Canifor és
a Santana hotelek szomszédságában), a sziklás tengerparttól 300-400 m-re. A
közelben éttermek, szórakozóhelyek, buszpályaudvar. Gyalogosan, könnyedén
elérhető Bugibba belvárosa, ahol a mozgalmas üdülőövezetben, éttermek,
üzletek és bárok közül válogathatunk. A mediterrán tengeri élővilágot bemutató
Malta National Aquarium rövid séta távolságnyira található.
Szobák: minden standard stúdió egy szobás (kb. 24 nm), praktikusan berendezett, stúdió jellegű konyhával (elektromos főzőlap, hűtő, vízforraló), fürdőszoba zuhanyzóval, Tv-vel felszerelt. Az apartmanok berendezése a standard
stúdiókéval azonos, azonban azok nagyobb alapterületűek (kb. 40-50 nm), egy
hálószobával (kétágyas) és nappalival (dívány és konyha) vagy két hálószobával (2 x kétágy) és nappalival (dívány és konyha) rendelkeznek. A szobákhoz
erkély vagy terasz tartozik, medencére vagy a szárazföldre (városra) néző kilátással. Felár ellenében légkondicionálás (mobilklíma) és szobaszéf a helyszínen
igényelhető.
Szolgáltatások: recepció (csak a Mavina épületben), lift (csak a Huli épületben), ágynemű- és törülköző, térítésmentes áram-, valamint hideg- és melegvíz-szolgáltatás (napkollektorból), internetezési lehetőség (ingyenes wifi, változó
jelerősséggel). Parkolni a ház előtti utcákon lehet.
Sport és szórakozás: több medence, napozóterasz (tetőtéri a Huli épületben),
napozóteraszon nyugágyak és napernyők, gyermekmedence (csak a Mavina
épültben). Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonhoz, időjáráshoz vagy térítéshez kötött. A szálloda közelében található strandon a nyugágy és napernyő,
térítés ellenében bérelhető.
Étkezés: ellátás nélkül. Főzési lehetőség a konyhával rendelkező szobákban
(evőeszközök, edények).
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek, egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

VÁROSKÖZPONTI | MOZGALMAS | KÖZELI, SZIKLÁS TENGERP.

Mavina & Huli Aparthotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/malta/qawra/mavina--huli-apartman-budapesti-indulas.html

Primera
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: családi vezetésű, nyolcvankét szobás, hétemeletes szálloda, Bugibba
belvárosában, forgalmas és mozgalmas üdülőövezeti környezetben, éttermek,
üzletek és bárok szomszédságában épült. A sziklás, betonozott tengerparttól
százötven méterre, a durvahomokkal feltöltött strandtól négyszáz méterre
található. A szálloda közelében lévő buszmegállóból egyénileg is könnyen
megközelíthetjük a sziget bármely pontját.
Szobák: minden standard szoba egyszerűen berendezett, egy hálószobás
(kb. 18 nm), légkondicionálóval (működése központilag szabályozott), fürdőszobával, hajszárítóval és tv-vel rendelkezik. A szobákhoz balkon vagy terasz tartozik, belsőudvari, utcai vagy korlátozottan tengerre néző kilátással. Szobaszéf,
hűtőszekrény és vízforraló térítés ellenében bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, lift, internetsarok (ingyenes WiFi a lobby környékén), konferenciaterem, széfbérlési lehetőség. A szálloda közvetlen közelében éttermek, bárok, bank, ajándéküzletek találhatók.
Sport és szórakozás: tetőtéri medence, napozóterasz kilátással a városra és a
tengerre, napozóteraszon nyugágyak és napernyők, fedett medence, játékterem. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonhoz, időjáráshoz vagy térítéshez
kötött. A szálloda közelében található strandon a nyugágy és napernyő, térítés
ellenében bérelhető.
Étkezés: ellátás nélkül, Felár ellenében büfé jellegű bővített kontinentális reggeli
vagy félpanzió büfé jellegű reggelivel és vacsorával foglalható.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek, egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

VÁROSKÖZPONTI | MOZGALMAS | KÖZELI, SZIKLÁS TENGERP.

Primera Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/malta/bugibba/primera-hotel.html

Topaz
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: több épületből álló, nemrégiben felújított kétszázötvenegy szobás
Topaz Hotel, Bugibba üdülőközpontjának szívében, de mégis egy csendesebb utcában, a sziklás tengerparttól tíz perc sétányira található. (kb. hétszáz
méter). A tengerparti sétány mellet éttermek, szórakozóhelyek, bárok és üzletek
sokasága található. A szálloda közelében található buszmegállóból egyénileg is
megközelíthetjük a sziget bármely pontját.
Szobák: minden standard szoba praktikusan berendezett egy hálószobás
(kb. 18 nm), légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel, vízforralóval
(tea- és kávéfőzési lehetőség) és hűtővel felszerelt. A szobához többségéhez
erkély tartozik utcai vagy medencére néző kilátással. Széf térítés ellenében igényelhető, a szobákban térítésmentes WiFi internetezési lehetőség biztosított.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, pizzéria, bár, kávézó, angol Pub, Tv szoba, fodrászat, ajándéküzlet, mini-market, konferencia termek.
Sport és Szórakozás: belső udvaron úszómedence, napozóterasz (nyugágyak
és napernyők), fűtött fedett medence, szauna, masszázs, biliárd, játékterem, asztali tenisz. A nyári időszakban hetente többször napközbeni és esti programok,
barbecue estek. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonhoz, időjáráshoz vagy
térítéshez kötött.
Étkezés: ellátás nélkül, Felár ellenében büfé reggeli vagy félpanzió, büfé reggelivel és vacsorával (étkezés alatt az italfogyasztás helyszínen fizetendő) foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek, egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

VÁROSKÖZPONTI | NÉPSZERŰ | PÁROKNAK

Topaz Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/malta/st.-pauls-bay/topaz-hotel.html

Luna Holiday
Complex
Utasaink értékelése:

Fekvése: utasaink körében évek óta nagy népszerűségnek örvendő, több
épületből álló apartmanhotel, egyedülálló fekvéssel, ideális helyen, a Mellieha
Bay (Málta legnépszerűbb lassan mélyülő homokos strandja) közelében, a
legközelebbi beach klubtól (fizetős) háromszáz, a homokos szabad strandtól
ötszáz méterre található. Mellieha városa 1 km-re, egy kiugró sziklaszirten
található. Közelében kisvendéglők, bárok és buszmegálló található. A szállás
közelében található buszmegállóból egyénileg is könnyen megközelíthetjük a
sziget bármely pontját.
Szobák: minden szoba (2-3 fős) egyszerűen berendezett, stúdió jellegű
konyhával, fürdőszoba zuhanyzóval, hűtőgéppel, vízforralóval, telefonnal és
ventilátorral rendelkezik. A 3. fő elhelyezése pótágyon történik. Felár ellenében
légkondicionálás és szobaszéf a helyszínen igényelhető. A szobákhoz erkély
vagy terasz tartozik, medencére vagy a szárazföldre (városra) néző kilátással. A
szuperior szobák (max. 4 fős) modern bútorzattal, légkondicionálóval és tv-vel
is felszereltek, erkéllyel vagy terasszal rendelkeznek, melyek a szárazföldre
(városra) néznek.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, bár, medencebár (nyáron), játékterem,
fitneszszoba (16 éves kortól), jól felszerelt szupermarket.
Sport és szórakozás: két nyitott úszómedence, egy a földszinten és egy a
tetőtéren, napozóterasz csodaszép kilátással, nyugágyakkal és napernyőkkel,
búvárklub. A nyári időszakban hetente többször grill és zenés estek.
Ellátás: ellátás nélkül. Felár ellenében bővített kontinentális reggeli vagy félpanzió, reggelivel és vacsorával (étkezés alatt az italfogyasztás helyszínen fizetendő)
foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két gyermek elhelyezése csak szuperior szobákban lehetséges.

LASSAN MÉLYÜLŐ, HOMOKOS TP. | CSALÁDOKNAK

Luna Holiday Complex
Árkategória: $$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/malta/mellieha-bay/luna-holiday-complex-aparthotel.html

Paradise Bay
Resort Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: a sziget északkeleti csücskén, Marfa és Cirkewwa térségében a
kristálytiszta tenger ölelésében található ez a régebbi építésű, közvetlen tengerparti fekvésű, kétszáztizenhét szobás közkedvelt szálloda, kilátással Gozó és
Cominó szigetére. A szálloda mellett kikötõ található, folyamatos kompközlekedéssel a testvérszigetre, Gozóra, illetve kishajó járatokkal Cominóra. A szálloda
közelében található buszmegállóból egyénileg is könnyen megközelíthetjük a
sziget bármely pontját. A legközelebbi város Mellieha amely a szállodától 7 km-re
van.
Szobák: minden szoba praktikusan berendezett, fürdőszobás, légkondicionált,
hajszárítóval, tv-vel, vízforralóval (tea- és kávéfőzési lehetőség), vasalóval és
telefonnal felszereltek. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik, belső udvarra
vagy útra néző, illetve tengerre néző vagy öbölre néző kilátással. Szobaszéf és
minibár térítés ellenében.
Szolgáltatások: több étterem, pizzéria, kávézó, több bár, játékterem (asztalitenisz), ajándéküzlet és minimarket, fodrászszalon, konferenciaterem, huszonnégy
órás szobaszerviz, internetezési lehetőség (WiFi térítéses).
Sport és szórakozás: több medence (tengervizes), fedett fűtött medence
(szezonális nyitva tartás), gyermekmedence, nagy napozóteraszon a nyugágyak
és napernyők térítés nélkül használhatók, strandtörülköző szerviz (depozit
ellenében), privát homokos strand, amelyet alagút köt össze a szállodával, gyermekjátszótér, edzőszoba. Térítés ellenében pezsgőfürdő, szauna, teniszpálya,
játékgépek, biliárd. Mindössze pár percre található Paradise Bay (a sziget egyik
legszebb homokos strandja). Rendszeres vízitaxik közlekednek a cominói Kék
Lagúna csodálatos strandjához. A szálloda saját búvárklubbal is rendelkezik.
Esténként szórakoztató műsorok, élő zene stb.
Étkezés: büfé reggeli. Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával, illetve all
inclusive ellátás foglalható. Az all inclusive ellátás tartalmazza: büfé reggeli, ebéd
és vacsora, napközben snack ételek, korlátlan italfogyasztás a szálloda által
megjelölt italokra 11–23 óra között (helyi italok).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek, egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZVETLEN TENGERPART | NÉPSZERŰ | CSALÁDOKNAK

Paradise Bay Resort Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/malta/marfa---cirkewwa/paradise-bay-hotel.html

Qawra Palace
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: a háromszázkilencvennégy szobával rendelkező, régebbi építésű,
azonban legutóbb 2016-ban felújított, rendkívül népszerű Qawra Palace Hotel
ideális helyen, a tengerparti út mentén épült, szemben a kristálytiszta tengerrel,
kilátással a Salina Bayre. A szálloda közelében található buszmegállóból egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját. A sziklás tengerparton lévő pálmafás strandklub közvetlenül a szállodai folyosón keresztül elérhető.
Szobák: minden szoba praktikusan berendezett, légkondicionálóval (júniustól
szeptemberig), fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. Széf,
vízforraló és minibár térítés ellenében. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik,
belső udvari, utcai vagy tengerre néző kilátással. A családi szobák nagyobb
alapterületűek (egy szoba), melyekben max. 4 fő számára kényelmes elhelyezés biztosítható.
Szolgáltatások: étterem, pizzéria, kávézó, bár, medencebár, éjszakai bár, ajándéküzletek, fodrász, internetsarok (WiFi térítés ellenében), lift, konferenciaterem.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyerekmedence, pancsoló, a
medence körüli napozóteraszon a nyugágyak és napernyők térítésmentesen
használhatók (nyugágymatrac, térítés ellenében), strandtörülköző szerviz letét
ellenében, fedett medence (zárva június és szeptember között), kártyaszoba.
Térítés ellenében: szauna, pezsgőfürdő, törökfürdő, gőzfürdő, masszázs,
teniszpálya, búvár- és vízisport-központ, minigolf, játékgépek, biliárd. Különböző
nappali és esti animációs programok.
Étkezés: büfé jellegű reggeli. Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával, illetve
all inclusive ellátás foglalható. Az all inclusive ellátás tartalmazza: büféreggeli,
ebéd és vacsora, napközben snack ételek (időszakos), korlátlan italfogyasztás
a szálloda által megjelölt italokra, 11–23 óra között (helyi italok), éjszakai ételek
a pizzériában (heti 5 alkalommal, előzetes foglalás szükséges), minigolf- és
teniszpálya-használat.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZVETLEN TENGERPART | NÉPSZERŰ | STRANDKLUB

Qawra Palace Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/malta/qawra/qawra-palace-hotel.html

Pebbles Resort
Hotel ****
Utasaink
Utasainkértékelése:
értékelése:

Fekvése: modern építésű, kettőszázharmincegy szobával rendelkező kiemelkedő minőségű butikszálloda, a St. Paul’s Bay öbölben, Bugibba központjának közelében, forgalmas helyen, éttermek, üzletek és bárok szomszédságában épült.
A tengerparti sétánytól háromszázötven, a sziklás, betonozott parttól pedig kb.
hétszáz méterre található. A szálloda közelében található buszmegállóból egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját. A mediterrán tengeri
élővilágot bemutató Malta National Aquarium séta távolságnyira.
Szobák: minden standard szoba szépen berendezett egy hálószobás
(kb. 18 nm), fürdőszobás, légkondicionálóval, hajszárítóval, LCD tv-vel, telefonnal, WiFi internetkapcsolattal (térítésmentes), vízforralóval (kávé- és teakészítési
lehetőség), szobaszéffel és minibárral felszerelt. A szuperior szobák kialakításában megegyeznek a standard szállodai szobákkal, nagyobb alapterületűek
(kb. 25 nm) még elegánsabban berendezettek, felszereltségükben extraként fürdőszobai köntös és papucs szerepel. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik,
utcai vagy medencére néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem (grill, máltai, ázsiai), több bár, internetezési lehetőség (WiFi térítésmentes), fodrászat, gondozott udvar, mosoda,
parkolni az utcán lehet.
Sport és szórakozás: szépen gondozott kert, több medence, gyermekmedence, fedett és fűtött medence, pezsgőfürdő, napozóterasz, napernyők és
nyugágyak (strandtörülköző szervíz), jól felszerelt edzőszoba, masszázs. Egyes
szolgáltatások elérhetősége szezonhoz, időjáráshoz vagy térítéshez kötött.
Étkezés: Büfé reggeli. Felár ellenében félpanzió vacsorával (menü vagy büféasztalos lehet)
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

VÁROSKÖZPONTI | NÉPSZERŰ | MOZGALMAS

Pebbles Resort Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Ramla Bay Resort
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: igen közkedvelt, több épületből álló, szép és gondozott parkkal rendelkező kétszáznyolcvan szobás Ramla Bay szálloda a sziget északnyugati részén,
Cominóval és Gozóval szemben (Marfa Bay), közvetlenül a tengerparton található.
A szálloda privát homokos stranddal rendelkezik. A hotel 2017 tavasza óta fokozatos
átalakuláson, felújításon, bővítésen és átépítésen esik át. A szálloda közelében
található buszmegállóból egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely
pontját. Mellieha városa kb. öt km-re van.
Szobák: minden szoba (2-3 fős) szépen berendezett, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel, vízforralóval (tea- és kávéfőzési lehetőség), és rádióval
felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik, szárazföldre vagy tengerre néző (2–4 fős)
kilátással. A szuperior szobák (2-3 fős) szebben berendezettek, az épület magasabb
emeleti szintjein találhatók és tengerre néző erkéllyel rendelkeznek. Széf, minibár és
WiFi internetezési lehetőség térítés ellenében.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem, kávézó, bár, ajándéküzlet, minimarket,
kerékpárkölcsönzés, pénzváltó, gyermekfelügyelet (4–12 év), gyermekjátszótér,
konferenciaterem, parkoló, saját minibuszjárat Mellieha városba.
Sport és szórakozás: két medence (tengervizes), gyerekmedence, napozóterasz,
homokos privát strand, napernyők és nyugágyak, fedett medence (nyáron zárva),
pezsgőfürdő, szauna, szépségcenter, masszázs, fitneszcenter, két teniszpálya, minigolfpályák, asztalitenisz, biliárd, búvár- és vízisportcentrum (jetski, szörf stb.). A nyári
hónapokban animációs programok (pl. vízitorna, tánc, vetélkedők stb.).
Étkezés: büfé reggeli. Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával vagy all inclusive
ellátás foglalható, amely tartalmazza: büféreggeli, ebéd és vacsora, délután snack
ételek (szendvicsek, saláták, pizza stb.), korlátlan italfogyasztás a szálloda által
megjelölt italokra 11–23 óra között (helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea és
kávé), különféle napközbeni szervezett programok, játékok pl. minigolf, asztalitenisz,
kenu, térítésmentes edzőterem-használat, díjmenetes motorcsónaktúra Cominóra.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két gyermek csak
tengerre néző szobában helyezhető el.

PRIVÁT HOMOKOS TP. | NÉPSZERŰ | AKÁR ALL INCL.

Ramla Bay Resort Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Santana
Hotel ****
Utasaink
Utasainkértékelése:
értékelése:

Fekvése: Málta legfelkapottabb üdülőövezetében, a Szt. Pál-öbölben, Qawra
közpotjában található régebbi építésű, igen népszerű szálloda. A tengerparti
sétány, különböző üzletek, bár és étterem rövid sétára, kb. 200 m-re, a sziklás
tengerpart pedig kb. 5 perc sétára fekszik. A szálloda közelében található buszmegállóból egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját.
Szobák: minden szoba fürdőszobás, légkondicionálóval (működése időszakos,
központilag szabályozott) hajszárítóval, tv-vel és telefonnal és vízforralóval felszerelt. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik, belső udvari, kertre vagy utcai
kilátással. Minibár és széf, térítés ellenében bérelhető. Felár ellenében komfort
szobák foglalhatóak modern bútorzattal és berendezéssel (pl. LCD tv). A családi
szobák (nagyobb alapterületű szobák) kétgyermekes családok számára ideális
elhelyezést biztosítanak.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, kávézó, bár, medencebár, olvasószoba,
internetezési lehetőség (WiFi térítésmentes), kerékpárkölcsönző.
Sport és szórakozás: tetőtéri medence, tetőtéri napozóterasz, fedett és fűtött
medence, hangulatos kert, játékterem. Térítés ellenében: pezsgőfürdő, szauna,
wellness stúdió, masszázs, szépségterápiák és gyógykezelések, biliárd, jól
felszerelt edzőterem.
Étkezés: büfé jellegű reggeli. Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával vagy all
inclusive ellátás foglalható. Az all inclusive ellátás tartalmazza: büféreggeli, ebéd
és vacsora, délutáni tea és sütemény, korlátlan italfogyasztás a szálloda által
megjelölt italokra 11–23 óra között (helyi italok).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon. Két felnőtt és két gyermek elhelyezése csak családi
szobákban lehetséges.

NÉPSZERŰ | MOZGALMAS | KÖZELI SZIKLÁS TP.

Santana Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Soreda
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: modern új építésű, all inclusive szálloda, mely a sziget legnépszerűbb,
lassan mélyülő homokos partszakaszán, a Mellieha Bayen, a homokos strandtól
50 méterre (attól csak egy autóút választja el), Mellieha városközponttól másfél
kilométerre található. A szálloda közelében található buszmegállóból egyénileg
is megközelíthetjük a sziget bármely pontját.
Szobák: minden szoba szépen berendezett, fürdőszobás, légkondicionálóval,
hajszárítóval, LCD tv-vel, minibárral, telefonnal, WiFi internetkapcsolattal (térítésmentes), kávé- és teakészítővel, szobaszéffel felszerelt. A családi szobák kialakításában
megegyeznek a standard szállodai szobákkal, nagyobb alapterületűek (kb. 40 nm),
tolóajtóval elválasztható két hálórésszel rendelkezik. A szobákhoz erkély vagy terasz
tartozik, melyek a környező domboldalra, a medencére vagy a tengerre nézhetnek.
Szolgáltatások: recepció, több étterem (olasz, brazil, kínai), több bár, internetkávézó, pizzéria, játékterem, ajándéküzlet, gondozott kert, mosoda, lift.
Sport és szórakozás: lagúna formájú medence, gyermekmedence, fedett és fűtött medence, pezsgőfürdő (szezonális nyitva tartás), napozóterasz, napernyők
és nyugágyak (törülköző térítésmentesen), jól felszerelt tornaterem, minigolf,
kölyökklub, játszótér. Térítés ellenében: Health & Fitness Center, szauna,
gőzfürdő, különböző szépségterápiás kezelések és masszázs, bowlingpálya.
A nyári időszakban folyamatos animációs programok napközben és este. A
szálloda közelében található homokos strandon a nyugágy és napernyő, térítés
ellenében bérelhető.
Étkezés: all inclusive, benne: büféreggeli, ebéd és vacsora (látványkonyhával),
korlátlan italfogyasztás a szálloda által megjelölt italokra 11–23 óra között (helyi
italok), váltakozó témájú vacsoraestek, délutáni tea, kávé, jégkrém, napközben
szendvicsek, különféle napközbeni szervezett programok, játékok pl. bowling,
minigolf, asztalitenisz, térítésmentes edzőterem, szauna, törökfürdő-használat.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek, illetve három felnőtt és
egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZELI SZIKLÁS-BETONOS TP. | VÁROSKÖZPONTI | NÉPSZERŰ

Soreda Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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The Dolmen Resort
Hotel & Casino ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: modern újépítésű négyszáztizenhárom szobával rendelkező, kiemelkedő minőségű szálloda, a St. Paul’s Bay-öbölben, Qawrában helyezkedik el,
mindössze a tengerparti út és a sétány választja el a sziklás tengerparttól. A
szálloda különlegessége a szálloda kertjében eredeti állapotában meghagyott
ókori megalitikus kőtemplom (dolmen), illetve az Oracle Kaszinó.
Szobák: minden szoba szépen berendezett, fürdőszobás, légkondicionálóval,
hajszárítóval, LCD tv-vel, minibárral, telefonnal, WiFi internetkapcsolattal (térítésmentes), kávé- és teakészítővel, szobaszéffel felszerelt. A szuperior szobák
kialakításában megegyeznek a standard szállodai szobákkal, nagyobb alapterületűek (kb. 35 nm) az épület magasabb emeleti szintjein találhatóak. A tengerre
néző és szuperior szobákhoz privát erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: recepció, több étterem, több bár, internetkávézó, pizzéria,
játékterem, ajándéküzlet, gondozott kert, mosoda, lift, parkoló.
Sport és szórakozás: szépen gondozott kert, több medence, gyermekmedence, fedett és fűtött medence, pezsgőfürdő, napozóterasz, tengerparti strandklub
tengervizes medencével és hatalmas privát stéggel, napernyők és nyugágyak
(törülköző térítésmentesen), jól felszerelt tornaterem, kölyökklub, játszótér,
ingyenes belépő a kaszinóba. Térítés ellenében: búvárklub, Health & Fitness
Center, szauna, gőzfürdő, különböző szépségterápiás kezelések, masszázs.
Nyáron animációs programok napközben és este.
Étkezés: büfé reggeli. Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával, a vacsora ideje
alatt térítésmentes italfogyasztás: helyi borok, sörök, üdítőitalok, ásványvíz, illetve all inclusive ellátás foglalható. Az all inclusive ellátás tartalmazza: büfé reggeli
(07.30–10.00), büfé ebéd a főétteremben vagy könnyű à la carte ebéd a Cafe
Delosban (12.30–14.00) és büfé vacsora (18.30–21.00), snack ételek, tea, kávé
és jégkrém fogyasztása a Café Delosban 15–17 óra között, korlátlan italfogyasztás a szálloda által megjelölt italokra 11–23 óra között.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZELI TENGERPART | AKÁR ALL INCL. | CSALÁDOKNAK

The Dolmen Resort Hotel
Árkategória: $$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Cavalieri Art
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: a közelmúltban felújított, patináns Cavalieri Art Hotel, St.Julian’s üdülőhelyen, Spinola Bay Málta egyik legfestőibb városi partszakasza bejáratánál,
közvetlenül a tengerparton található. A sziget legnagyobb luxushajó kikötője, a
festői Portomaso (Hilton) a szálloda szomszédságában fekszik,sétatávolságnyira
a kaszinótól és Paceville mozgalmas éjszakai központjától. A szálloda közelében található buszmegállóból egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget
bármely pontját.
Szobák: minden komfort szoba egyhálószobás (kb. 26 nm), fürdőszobás,
légkondicionálóval, hajszárítóval, tv-vel, telefonnal, szobaszéffel és vízforralóval
felszerelt. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik, utcai vagyöbölre néző (Spinola Bay) kilátással. Minibár fogyasztás, térítés ellenében.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem, bár, kávézó, ajándéküzlet,
szobaszerviz, internetezési lehetőség (WiFi), konferenciaterem, esküvőszervezés,
ruhatisztítás.
Sport és szórakozás: saját tengerparti strandklub, lejárattal a tengerbe,
napozóterasz nyugágyakkal és napernyőkkel, úszómedence, gyermekmedence,
strandtörülköző szerviz, fedett fűtött medence és jacuzzi, szauna, szépség és
gyógyterápiás kezelések (Del Mar Spa), modern és jól felszerelt fitnesz stúdió
(személyi- és csoportos edzések), játékterem. Egyes szolgáltatások elérhetősége szezonhoz, időjáráshoz vagy térítéshez kötött.
Étkezés: büfé jellegű reggeli. Felár ellenében félpanzió, büfévacsorával foglalható.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek, egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon.

KÖZVETLEN TENGERPART | FESTŐI KÖRNYEZET | PÁROKNAK

Cavalieri Art Hotel
Árkategória: $$$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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San Antonio Resort
Hotel & Spa ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: a négyszáztizenhat szobával rendelkező, 2013-ban átépített, vadonatúj modern szálloda, Qawra üdülőhely központjában található, a tengerparti
sétánytól és a közelmúltban kialakított durva homokkal feltöltött tengerparttól
mindössze százötven méterre épült. A szálloda közelében található buszmegállóból egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját.
Szobák: minden szoba szépen berendezett, fürdőszobás, légkondicionálóval, hajszárítóval, ventilátorral, LCD tv-vel, vízforralóval és telefonnal felszerelt. A szobákban térítésmentes WiFi biztosított. Széf és minibár térítés ellenében. A szobákhoz
balkon vagy terasz tartozik, utcai, medencére vagy tengerre néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, lift, szobaszerviz, éttermek (mediterrán, olasz, kínai,
marokkói), kávézó, bár, medencebár, ajándéküzletek, internetezési lehetőség
(WiFi térítéses), gyermekfelügyelet és kidsklub, konferenciaterem, privát parkoló,
kerékpárkölcsönző. A szálloda közelében szupermarket, ajándéküzletek és
éttermek találhatók.
Sport és szórakozás: nagyméretű, lagúna formájú édesvizű medence, tetőréti
medence (panoráma kilátással), gyerekmedence, napozóterasz, nyugágyak és
napernyők térítésmentes használata, homokos tengerparti beachklub (homokos
parton, nyugágybérlés térítés ellenében), marokkói stílusú Spa Center: fedett
medencével, pezsgőfürdővel, szaunával, gőzfürdővel, fitneszterem, minigolf,
asztalitenisz. Térítés ellenében: szépségterápiás kezelések, masszázs, privát
jacuzzi, hammam. Főszezonban napközben különböző animációs programok,
esténként hetente többször tematikus vacsoraestek.
Étkezés: all inclusive, benne: büféreggeli, ebéd és vacsora (látványkonyhával),
korlátlan italfogyasztás a szálloda által megjelölt italokra 11–23 óra között
(helyi italok), váltakozó témájú vacsoraestek, délutáni tea, kávé, napközben
szendvicsek, különféle napközbeni szervezett programok, játékok, pl. minigolf,
asztalitenisz, térítésmentes edzőterem, szauna, törökfürdő-használat. Étkezés a
Marokkói, illetve Ázsiai étteremben, előzetes foglalás alapján.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek, illetve három felnőtt
és egy gyermek családi szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az
árlista szerint.

KÖZELI TENGERP. | VÁROSKÖZPONTI | KIMAGASLÓ MINŐSÉG

San Antonio Resort Hotel
Árkategória: $$$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Görög
szigetek
Görögország, évek óta a magyar turisták egyik legkedveltebb úti
célja. Sokszínűsége megunhatatlan
és felejthetetlen élményeket nyújt.
Helsinki
Görögország változatos szigetein minden megtalálható, ami egy tökéletes
Oslo
Stockholm
nyaraláshoz
szükséges, egyetlen út talán nem is elegendő, hogy azok
természeti szépségeket megismerjük.
Szinte mindenhol találhatunk ókori
Tallin
görög, bizánci, római valamint török látványosságokat. Garantált, hogy
minden alkalommal felfedezhetünk valami újdonságot! Görögországot
kedvező árai, páratlan természeteiRiga
adottságai, és az utánozhatatlan és
Koppenhága
Moszkva
egyedülálló görög vendégszeretet teszi örök slágerré.
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Rodosz
Kréta

Görög szigetekről
Korfu, a smaragdzöld sziget, a legészakibb fekvésű
és talán a legszebb Jón-sziget. A sok csapadék és a
kedvező klímának köszönthetően a sziget növényzete
igen dús. Itt minden megtalálható, ami Görögországban rabul ejti a látogatót: homokos strandok, eldugott
öblök, hófehér házak és a kristálykék tenger. Odüs�szeusz és Nausziké legendás szigete (melynek alakja
egy kicsorbult sarlóra emlékeztet) kiválóan alkalmas
családi nyaralásra, vagy akár hosszabb pihenésre is,
hiszen a buja, zöld vegetáció és az öblök karéjára épült mediterrán városkák számos különleges
látnivalót ígérnek. Korfu – kis területe és viszonylag
jó úthálózata miatt – könnyedén elcsábít egy kis barangolásra vagy felfedezőtúrára. A „smaragd sziget"
látnivalói és strandjai rengeteg turistát vonzanak kora
tavasztól késő őszig.
Zakynthos, a Jón-szigetek (Korfu, Lefkada, Kefalonia)
legdélebbi tagja, melyet a velenceiek „Kelet Virága”
néven jellemeztek a szigeten található festői öblökre,
csodálatos aranyhomokos tengerpartokra, türkizkék
tengervízre, a dús olajfaligetekre, szőlőültetvényeire
és a különös formájú barlangjaira utalva. A sziget már
az ókortól kezdve rengeteg művészt és utazót vonzott
és csábított el. A nyílhegy formájú apró kis szigeten
jelentős geológiai ellentétek tapasztalhatók, az északnyugati partján sziklás hegyek és mély szakadékok
ejtik ámulatba a természet kedvelőit, míg a déli parton
termékeny síkságok, szélcsendes, áramlatoktól
mentes kis öblök, csodálatos strandok találhatók.
Fővárosa, Zakynthos város, ahol számtalan étterem,
taverna és üzlet található, látnivalóival és kanyargós
szűk utcácskáival vonzza a turistákat. A sziget déli
része Zakynthos idegenforgalmi központja, ahol
színvonalas szállodák, szórakozóhelyek és vízi sportolási lehetőségek várják a kikapcsolódni vágyókat. A
sziget és egyben Görögország egyik leghíresebb látnivalója a bámulatosan kékséges színű Navagio-öböl,
a fehérhomokos parton található hajóronccsal, melyet
több száz méter magas sziklák ölelnek körül.

Kréta, Görögország legnagyobb és a Földközi-tenger ötödik legnagyobb szigete, Európa legdélebbi
része. Európa és Afrika között található, északról a
Krétai-tenger, míg délről a Líbiai-tenger határolja. A
sziget fővárosa és egyben legnagyobb települése
Heraklion. Kréta legforgalmasabb repülőtere a város
mellett található. A kelet–nyugati irányban elnyúló
sziget hosszúsága 260 km, szélessége 12–57 km
között van. Éghajlata mediterrán, enyhe csapadékos
téllel és száraz, forró nyárral, amely 6-7 hónapig is
tarthat. Ennek a kiváló klímájának köszönhetően a
sziget Görögország egyik legkedveltebb nyaralási
úti célja, ahol a hamisítatlan szubtrópusi természet
mellett az idelátogatók megtapasztalhatják milyen az
egyedülálló görög vendégszeretet. Érdemes betérni
a hangulatos tavernákba, ahol feltétlenül ajánljuk a
helyi specialitásokat, mint például a tipikus krétai
olívaolajjal készült görög salátát és a Rakit! Az első
nagy görög civilizáció, a mínoszi kultúra is itt élte
virágkorát. A keleti rész legfontosabb látnivalói közé
tartozik a Heraklion közelében található, krétai ásatási
leleteket őrző Régészeti Múzeum és a Knossos-i
palota romjai.
Rodosz, Görögország negyedik legnagyobb szigete,
a Dodekániszosz-szigetek legnagyobb tagja, 16
km távolságra fekszik Törökországtól, északról az
Égei-tenger, délről a Földközi-tenger határolja. A
rózsák és a nap szigetének is nevezett sziget (neve,
a néphagyományok szerint, a rhodon azaz rózsa
szóból származik, utalva a hely dús növényzetére és
tarka rétjeire), hossza 78 km, szélessége helyenként
eléri a 30 km-t is. A sziget fő bevételi forrása természetesen az idegenforgalom, melyhez a gyönyörű
természeti környezet, és a gazdag történelmi múlt
emlékei nagyban hozzájárulnak. E tényt megerősítve
az UNESCO a szigetet kulturális és természeti örökségnek nyilvánította.

Általános tudnivalók
Beutazási szabályok
Görögország az Európai Unió és a schengeni övezet
tagja. Magyar állampolgárok személyazonosításra
alkalmas, érvényes útlevéllel vagy személyi igazolván�nyal, vízum nélkül léphetnek be Görögország területére,
és 90 napig mindenféle külön engedély vagy bejelentés
nélkül ott tartózkodhatnak. A beutazás alkalmával az
úti okmány valódiságán, érvényességén kívül mást
nem ellenőriznek. Nemzetközi repülési szabályzat
értelmében, amennyiben gyermek csak egyik szülővel
vagy nagyszülőkkel utazik, a másik szülő vagy utóbbi
esetben mindkét szülő írásos nyilatkozata szükséges,
melyben engedélyezik számára az utazást. A nyilatkozatot (2 tanú aláírásával) magyar és angol nyelven kell
megírni. 2018. január 1-jétől bevezetésre került Touristtax (idegenforgalmi), mely minden szállásfoglalással is
rendelkező utazónak kötelezően fizetendő a helyszínen. Ennek mértéke szálláskategóriánként változó, napi
0,5 euró és 3 euró közötti összeg. Az új adó beszedése
a szállásadók feladata.
Időeltérés
Magyarországhoz képest egész évben +1 óra az
eltolódás.
Hivatalos pénznem
Euró. Bankautomaták mindenhol rendelkezésre állnak.
Minden ismertebb hitelkártya elfogadott. A bankok
kizárólag hétköznapokon tartanak nyitva, akkor is
jellemzően csak reggel 8 órától délután 14 óráig.
Hivatalos nyelv
Görög, de szinte mindenhol beszélnek angolul és
németül is. A görög feliratok mellett szinte minden
információt megtalálhatunk latin betűs változatban is,
ez teljes mértékben segíti a tájékozódást.
Áram
220 V. Minden szállodában használható a magyar szabvány szerinti dugós csatlakozó.

Egészségügyi ellátás
Az általános egészségügyi és higiéniai viszonyok nagyjából megfelelnek az európai átlagnak. A közegészség
jónak mondható, járványveszély nincs. Görögországban a vezetékes víz iható, azonban elsősorban palackozott ivóvizet ajánlatos fogyasztani. Az apartmanok
melegvíz-ellátását a legtöbb helyen kizárólag napenergiával oldják meg, ezért rossz idő esetén időszakos
melegvíz-hiány keletkezhet. A görög szennyvízelvezető
csatornák keskeny méretük miatt könnyen eldugulhatnak a WC-papírtól. Ezt elkerülendő, a görögországi
szálláshelyeken, apartmanokban és szállodákban (ide
tartoznak néha a legszínvonalasabb és legdrágább
szállodák is) a WC-papírt külön szemétgyűjtőbe kell
dobni. Minden általánosan használt gyógyszer beszerezhető a gyógyszertárakban, de ajánlatos a naponta
szedendő és speciális gyógyszereket magukkal vinni.
Szúnyogok elleni riasztószer és magas faktorszámú
napozótej is ajánlott.
Közlekedés
Az üdülőhelyek buszhálózata kiváló, a jegyek ára nem
túl drága, a menetrend viszonylag kiszámítható. A
legtöbb helyen taxi is igénybe vehető, igen népszerű
az autó vagy robogó bérlése, melyre minden nagyobb
üdülőhelyen találni lehetőséget. Autóbérlés esetén a
minimum 21 éves életkor és legalább 1 éves jogosítvány
megléte szükséges.
Ételek, italok
A görögök ételeik elkészítéséhez olívaolajat használnak, kedvelik a húsokat, elsősorban birkát, melyet
roston sütnek meg. Szívesen fogyasztják a változatosan
elkészített tenger gyümölcseit is. Kedvelt előétel-kínálatuk paradicsomból, uborkából, dinnyéből, szeletelt
sajtból, olajbogyóból és sokféle gyümölcsből áll. A
legelterjedtebb vendéglőféle a taverna, ahol olyan
ételeket kínálnak, mint pl. görög saláta, suvlaki, tzaziki,
musaka vagy gyros. A legkedveltebb aperitif az ouzo,
borok közül pedig a retsina.

Görögországi apartmanok
Az apartmanok helyiségei kisméretűek, egyszerűen, rövid tartózkodási (1-2 hét) célnak megfelelően
berendezettek. A konyhában villany- vagy gázrezsó,
illetve hűtőszekrény, valamint az alapvető eszközök
megtalálhatók. A vendégeknek gondoskodniuk kell
konyharuháról, törülközőről, WC-papírról, tisztítószerekről. Takarítás csak turnusváltáskor van, az üdülés ideje
alatt az apartmanok tisztántartásáról az utasok maguk
gondoskodnak. A fürdőszobákban zuhanyzó található,
de néhány helyen nincs zuhanyozótálca beépítve, így
ott javasoljuk a strandpapucs használatát.
Egyéb
Kérjük, ne számítson Görögországban észak-európai
pontosságra, mivel az idő fogalma itt mást jelent! A
görögök este „ébrednek fel”, kényelmes emberek,
nem szeretik, ha siettetik őket, ezt udvariatlanságnak
veszik. A görögök udvariasak és rendkívül segítőkészek, ha észreveszik, hogy mi is azok vagyunk. Néhány
esetlenül kimondott görög szó is csodákat tud tenni, ha
segítségre van szükségünk, a helyiek az ilyen megnyilvánulásokat kifejezetten megtiszteltetésnek veszik. Az
üdülőhelyeken lévő üzletek a hét minden napján nyitva
tartanak reggel 8 órától késő estig, akár 23–24 óráig
is. Viszont délután 14–17 óra között zárva tartanak,
ekkor van ugyanis a délutáni szieszta ideje. A strandok
nyilvánosak és ingyenesek. Zuhanyzók nem mindenhol
vannak. Nyugágyak és napernyők térítés ellenében
bérelhetőek.
Diplomáciai képviselet
Magyarország Görögországi Nagykövetsége,
38 Vasileos Konstantinou Ave., Pangrati, Athén11635
Telefon: 00 30-694-860-1793.

Fakultatív programok
- Korfu
A leírások tájékoztató jellegűek. A programok helyi
partnerünk, az Inter Union Travel Ltd. által szervezettek,
magyar nyelvű idegenvezetés minimum 15 fő együttes
jelentkezése esetén biztosított. A programokra jelentkezni helyi képviselőnknél lehet (helyszínen euróban
fizetve), aki az értékesítésben közvetítőként jár el. A
programokkal kapcsolatos bármilyen reklamációt utólagosan nem, kizárólag a helyszínen lehet elintézni.
Szigettúra
Egész napos kirándulás a sziget legcsodálatosabb
helyeire. Első állomásunk a sziget talán leghíresebb
épülete az Achilleon, vagyis Sissi csodálatos kastélya.
A kert és a múzeum megtekintése után kóstolóval egybekötött látogatást teszünk egy Koum-kouát likőrgyár
bemutatótermében. Ezt követően utunkat a sziget talán
legcsodálatosabb része Paleokastritsa felé vesszük,
ahol másfél órás szabadidő keretében lehetőség nyílik
a település egyik nevezetessége, a híres férfi szerzetesmonostor megtekintésére, ebédelésre (az ebédet az ár
nem tartalmazza), illetve fakultatív motorcsónakozásra a
csodálatos öblökben, barlangokban. Utolsó állomásunk Lakones településen a Bella Vista kilátó, ahonnan
Európa egyik legcsodálatosabb panorámája tárul elénk.
Ez az aprócska kis település Paleokastritsa felett egy
hatalmas sziklapárkányon található. A híres Bella Vista
kilátóból csodálhatjuk meg az alattunk elterülő öblöket,
sziklákat és a tengert.
BBQ hajókirándulás
Vidám hangulatú hajókirándulás a Ión-tengeren. A
programban sok tengeri fürdőzés, napozás a fedélzeten, görög zene, tánc is szerepel. Áthajózunk a görög
szárazföldre, ahol egy homokos tengerparton kellemes
fürdőzéssel, napozással, különböző vízi sportokkal
tölthetjük a délelőttöt. Közben a legénység ebédet
készít nekünk (grillezett húsok, görögsaláta, tzatziki).
Ebéd után továbbhajózunk déli irányban a szárazföld
mentén. Kis időre megállunk a Kék Lagúnánál, ahol
lehetőség lesz megmártózni a kristálytiszta vízben,
és ugrálni a hajóról, majd továbbhajózunk a híres Kék
Barlanghoz. Utunk során a legénység gondoskodik a jó
hangulatról és a vidám programokról. A részvételi díj az
ebéd, és annak ideje alatt felszolgált ital (bor, kóla) árát
is tartalmazza.
Görög vacsoraest
A vacsorával egybekötött folklórműsor a sziget egyik
leghíresebb éttermében, a Gloupos Tavernában kerül
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megrendezésre. Vendégeinknek többfogásos vacsorát
szolgálnak fel (előételek: tzatziki, görög
kolbász,
feta sajt, görög saláta, főétel: csirkesült krumplival, desszert), a helyi bor korlátlan mennyiségben
fogyasztható. Az étkezés után a sziget legnevesebb
tánccsoportjának, az Alkinos együttesének az előadását tekinthetik meg, majd elsajátíthatnak néhány görög
táncot. Az esten felcsendül majd a hires buzuki is, és
a görög előadók a helyi slágerek mellett nemzetközi
dalokkal is szórakoztatják a kikapcsolódni vágyókat.
Korfu esti városnézés, vacsorával
Késő délután induló programunk keretében megismerkedünk a korfui hagyományokkal és a sziget fővárosával. Első állomásunk a Kanoni-félsziget lesz, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Korfu jelképévé vált
Vlacherna-kolostorra és a Pontikonissire. Programunk a
Mon Repos Palota megtekintésével folytatódik, majd a
főváros központjából gyalogos városnézésre indulunk.
Sétánk során érintjük a Kormányzósági Palotát, a híres
Esplanadat, a Szent Spiridon Székesegyházat, majd
1 órás szabadidő következik, mely után Aerostatóba
látogatunk el, ahol egy gyönyörű panorámájú tavernában vacsorázunk meg, majd egy hangulatos folkklór
műsoron veszünk részt.
Parga–Paxos, hajókirándulás
A program Korfu városából indul, majd a keleti part
mentén hajózva, először Parga elbűvölő városka az
első állomásunk. A város és az itt található történelmi
erődítmények megtekintése után újra hajóra szállva
áthajózunk az aprócska Paxos-szigetre, amely 15
km-re található Korfutól, ahol szabadidőt biztosítunk a
kristálytiszta tengerben strandolásra, búvárkodásra.
Aqualand
Hatalmas területen elhelyezkedő vízi vidámparkban
40 féle csúszda és élménymedence várja a kicsiket
és a nagyokat. Szabadesés, kamikaze, rafting, twister,
fekete lyuk, lusta folyó és még sorolhatnánk a játékokat. Óriási méretű hullámmedencében 2 méter magas
hullámok hátán ringatózhatunk. A parkban található
napernyők külön dij nélkül használhatók, és számos
étterem, gyorsétterem üzemel egész nap.

Alexis Pool
Apartmanház
Utasaink értékelése:

Fekvése: Korfu várostól 39 km-re, a sziget északi partján fekvő Sidari, a sziget
egyik leglátogatottabb üdülőhelye. Népszerűsége elsősorban a csodálatos
homokos tengerpartjának (lassan mélyül, családoknak ezért ideális) és természeti szépségeinek köszönhető. Hangulatos főutcáján egymást érik az üzletek,
éttermek és szórakozóhelyek. A több épületblokkból álló 36 szobás Alexis
Pool Apartmanház, Sidari mozgalmas központjának a közelében,kialakításra
váró üdülővárosi környezetben, egy mellékutcában, a homokos strandtól 250
méterre, a híres Canal d’Amourtól pedig sétatávolságnyira található. A közelben
több strand, romantikus öblök, tavernák, bárok, több üzlet, autó,motor és
kerékpárkölcsönző is található. A menetrend szerinti buszjárat megállója a ház
közelében található. Az apartmanház vízközeli fekvése miatt javasolt szúnyogriasztó szereket beszerzése.
Szobák: Minden stúdió (1-3 fős) egy hálószobás, egyszerűen berendezett,
konyhasarokkal (benne:hűtővel, vízforralóval) és fürdőszobával (zuhanyzó) felszerelt. Minden apartman(3-4 fős) kétszobás (hálószoba és nappali), konyhasarokkal (benne: hűtővel,vízforralóval) fürdőszobával felszerelt. Minden szobához
erkély vagy terasz tartozik, medencére néző vagy szárazföldi kilátással. A
stúdióknál a 3. főelhelyezése pótágyon történik. Felár ellenében légkondicionálás a helyszínen igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, társalgó, medencebár és étterem,takarítás (hetente
1x), ágynemű- és törülközőcsere (heti két alkalommal), térítésmentes áram-, valamint hideg- és melegvíz-szolgáltatás(napkollektorból), internetezési lehetőség
(WiFi csak a recepció környékén van, változó jelerősséggel) térítés ellenében.
Sport és szórakozás: medence, gyermekmedence (a medence 9-19 óra között
használható), napozóterasz, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél
ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők igénybe, gyermekjátszótér.
A közeli strandon vízisport-lehetőségek széles választéka. Sidari központjában
szórakozóhelyek sokasága található.
Étkezés: önellátás. Az üdülőhelyen több étterem, taverna található vagy főzési
lehetőség a konyhával felszerelt szobákban (evőeszközök, edények). Felár
ellenében reggeli, vagy félpanzió (bővített kontinentális reggeli és menüválasztásos vacsora) foglalható, melyet egy közeli étteremben vagy szállodában lehet
elfogyasztani.
Gyermekkedvezmény: az árlista szerint.

MOZGALMAS | KÖZELI, HOMOKOS TP. | CSALÁDOKNAK

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

95

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/gorogorszag/sidari/alexis-pool-apartmanhaz.html

Billy & Sandra
Apartmanhotel
Utasaink értékelése:

Fekvése: Korfu várostól 39 km-re, a sziget északi partján fekvő Sidari, a sziget
egyik leglátogatottabb üdülőhelye. Népszerűsége elsősorban a csodálatos
homokos tengerpartjának (lassan mélyül, családoknak ezért ideális) és természeti szépségeinek köszönhető. Sidari központjától ideális távolságra (kb. egy
kilométerre), csendes környezetben található, Billy & Sandra otthonos apartmanház, barátságos és segítőkész tulajdonosok (Sandra, Michael) gondoskodó
odafigyelése mellett, a legközelebbi homokos strandtól kb. kétszázötven méterre,
a híres Canal d’Amourtól sétatávolságnyira található. A közelében romantikus
öblök, minimarket, éttermek, bár, több üzlet, autó-, motorkölcsönző is található.
A menetrend szerinti buszjárat megállója a háztól kb. 300 méterre van.
Szobák: minden stúdió (2 fős) praktikusan berendezett, konyhával (a főzősarok
és étkező a hálószobában van kialakítva), fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárítóval,
hűtővel, tv-vel és vízforralóval felszerelt. Minden apartman (3, 4, 5 fős) praktikusan berendezett, két hálószobás, stúdió jellegű konyhával, hűtővel, vízforralóval,
fürdőszoba zuhanyzóval és tv-vel felszerelt. Minden szobához erkély vagy terasz
tartozik, kertre vagy medencére néző kilátással. Az apartmanoknál az 5. fő elhelyezése pótágyon történik. Felár ellenében légkondicionálás igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, bár, étterem, grillező hely, takarítás (heti 1-szer),
ágynemű- és törülközőcsere (heti két alkalommal), térítésmentes áram-, valamint
hideg- és melegvíz-szolgáltatás, csomagszoba, széfbérlés (térítés ellenében),
WiFi internetezési lehetőség (a bár környékén) térítés ellenében strandtörülköző
szerviz (kaució ellenében), ingyenes parkolási lehetőség. Sidari központjában
szórakozóhelyek sokasága található.
Sport és szórakozás: szépen gondozott kert, medence, gyermekmedence,
napozóterasz, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél ingyenesen,
a strandon térítés ellenében vehetők igénybe, gyermekjátszótér, asztalitenisz.
Sidari központjában szórakozóhelyek sokasága található.
Étkezés: önellátás. Az üdülőhelyen több étterem, taverna található vagy főzési
lehetőség a konyhával felszerelt szobákban (evőeszközök, edények). Felár
ellenében félpanzió foglalható.
Gyermekkedvezmény: az árlista szerint.
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Billy & Sandra Apartmanhotel
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Gela
Apartmanház
Utasaink értékelése:

Fekvése: Korfu várostól 39 km-re, a sziget északi partján fekvő Sidari, a sziget
egyik leglátogatottabb üdülőhelye. Népszerűsége elsősorban a csodálatos homokos tengerpartjának (lassan mélyül, családoknak ezért ideális) és természeti
szépségeinek köszönhető. Hangulatos főutcáján egymást érik az üzletek, éttermek és szórakozóhelyek. A gondos, családi vezetésű, rendkívül népszerű Gela
apartmanház, Sidari mozgalmas központjának a közelében, egy kis folyó mellett
található, a homokos strandtól hatvan méterre, a híres Canal d’Amour szomszédságában. A közelben romantikus öblök, több strand, éttermek, bár, több üzlet,
autó-, motor- és kerékpárkölcsönző is található. A menetrend szerinti buszjárat
megállója a ház közelében található. Az apartmanház folyóparti fekvése miatt
javasolt szúnyogriasztó szerek beszerzése (környezete növényekben dús).
Szobák: minden stúdió (2-3 fős) praktikusan berendezett, a szobákat természetes világos színű fabútorzat jellemzi, konyhával (a főzősarok és étkező a hálószobában van kialakítva), fürdőszoba zuhanyzóval, hűtővel, tv-vel és vízforralóval
felszerelt. Minden apartman (4–5 fős) praktikusan berendezett, két hálószobás,
stúdió jellegű konyhával, hűtővel, vízforralóval, fürdőszoba zuhanyzóval és tv-vel
felszerelt. Minden szobához erkély vagy terasz tartozik, kertre vagy oldal tengeri
kilátással. Az apartmanoknál az 5. fő és a stúdióknál a 3. fő elhelyezése pótágyon történik. Felár ellenében légkondicionálás igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, medencebár, takarítás (hetente 1-szer), ágynemű- és törülközőcsere (heti kétszer), térítésmentes áram-, valamint hideg- és melegvíz-szolgáltatás, internetezési lehetőség (WiFi a recepció környékén) térítés ellenében.
Sport és szórakozás: szépen gondozott dús növényzetű árnyékos kert, medence, leválasztott gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és napernyők,
melyek a medencénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők igénybe, gyermekjátszótér. A közeli strandon vízisport-lehetőségek széles választéka.
Sidari központjában szórakozóhelyek sokasága található.
Étkezés: önellátás. Az üdülőhelyen több étterem, taverna található vagy főzési
lehetőség a konyhával felszerelt szobákban (evőeszközök, edények). Felár ellenében egy közeli szállodában (Marias Hotel, kb. 50 méter), félpanzió foglalható.
Gyermekkedvezmény: az árlista szerint.

NÉPSZERŰ | KÖZELI, HOMOKOS TP. | NAGYCSALÁDOKNAK

Gela Apartmanház
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Blue Sky
Apartmanház
Utasaink értékelése:

Fekvése: Korfu várostól 39 km-re, a sziget északi partján fekvő Sidari, a sziget
egyik leglátogatottabb üdülőhelye. Népszerűsége elsősorban a csodálatos
homokos tengerpartjának és természeti szépségeinek köszönhető. Sidari központjától ideális távolságra (kb. 1.5 kilométerre), csendes környezetben található
több épületblokkból álló Blue Sky Apartmanház, a Billy & Sandra Apartmanház
közelében, a legközelebbi homokos strandtól kb. hatszázötven méterre, a híres
Canal d’Amour-tól pedig sétatávolságnyira fekszik. A közelében romantikus öblök, minimarket, tavernák, bár, autó-, motorkölcsönző is található. A menetrend
szerinti buszjárat megállója a háztól kb. 100 méterre van. A gyönyörű naplementéiről híres Perouladon faluja 5 km-re található innen.
Szobák: Minden stúdió (kb. 28 nm) praktikusan berendezett, konyhával (a
főzősarok és étkező a hálószobában van kialakítva), fürdőszoba zuhanyzóval,
hajszárítóval, hűtővel és vízforralóval felszerelt. Minden apartman (kb. 46 nm)
praktikusan berendezett, két hálószobás, stúdió jellegű konyhával, hűtővel,
vízforralóval, fürdőszoba zuhanyzóval felszerelt. Minden szobához erkély vagy
terasz tartozik, szárazföldre vagy medencére néző kilátással. Az apartmanoknál az 5. fő elhelyezése pótágyon történik. Felár ellenében légkondicionálás a
helyszínen igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, snackbár, taverna, takarítás (heti 1x), ágynemű- és
törülközőcsere (heti két alkalommal), térítésmentes áram-, valamint hideg- és
melegvíz-szolgáltatás (napkollektorból), csomagszoba, széfbérlés (térítés
ellenében), WiFi internetezési lehetőség (WiFi csak a bár és étterem környékén
van, változó jelerősséggel), ingyenes parkolási lehetőség. Sidari központjában
szórakozóhelyek sokasága található.
Sport és szórakozás: medence, gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak
és napernyők, melyek a medencénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében
vehetők igénybe, gyermekjátszótér. Sidari központjában szórakozóhelyek sokasága található.
Étkezés: önellátás. Az üdülőhelyen több étterem, taverna található vagy
főzési lehetőség a konyhával felszerelt szobákban (evőeszközök, edények).
Felár ellenében reggeli, vagy félpanzió (bővített kontinentális reggeli és
menüválasztásos vacsora) foglalható, melyet egy közeli étteremben vagy
szállodában lehet elfogyasztani.
Gyermekkedvezmény: az árlista szerint.
NÉPSZERŰ | MOZGALMAS KÖRNYÉK | NAGYCSALÁDOKNAK

Blue Sky Apartmanház
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Fakultatív programok
- Kréta
A leírások tájékoztató jellegűek. A programok
helyi partnerünk által szervezettek, magyar nyelvű
idegenvezetés minimum 15 fő együttes jelentkezése
esetén biztosított. A programokra jelentkezni helyi
képviselőnknél lehet (helyszínen euróban fizetve), aki
az értékesítésben közvetítőként jár el. A programokkal
kapcsolatos bármilyen reklamációt utólagosan nem,
kizárólag a helyszínen lehet elintézni.
Knossos–Heraklion, egész napos kirándulás
(magyar idegenvezetéssel)
Knossos, mint legfelsőbb mínoszi palota, mindössze 5
km-re fekszik Herakliontól. Először, az ásatási területre
látogatunk el és tekintjük meg a palota közel, 4 ezer
éves maradványait. Kréta legismertebb látnivalója ez
a hatalmas romjaiban is fenséges régészeti terület,
amelyhez sok egyéb mellett a Minotaurusz legendája
is fűződik. A program második részében, Kréta fővárosával, Heraklionnal ismerkedünk meg, rövid közös séta
keretében, majd további szabadidő áll rendelkezésre,
amelyet utasaink tetszés szerint tölthetnek el a városi
tartózkodásuk alkalmával.
Santorini, egész napos hajókirándulás
(magyar idegenvezetéssel)
Hajókirándulás a Kiklád szigetcsoport legelbűvölőbb
szigetére, a misztikus vulkánszigetre, Santorinire, ahol
a türkizkék kupolás templomok látványa a fehérre
meszelt házfalak és a kék tenger festői látványt nyújtanak. A világon egyedülálló látvány ez a ma is működő
vulkánra épült új világ. A sziget, i. e. 1450 tájékán, egy
hatalmas erejű robbanás következtében nyerte el mai
alakját. A kb. 2,5 órás hajóút után érkezünk Santorini
kikötőjébe, Athiniosba. A csoport autóbuszra száll
és első állomásunk, a legszebb, legfestőibb városa
a szigetnek  Oia. Kb. másfél órás szabad program
keretében élvezhetik a lenyűgöző látványt, készíthetik
el páratlan szépségű képeiket. Ezt követően, a fővárosba, Thirába megyünk. A délután további részében,
vendégeinkkel ellátogatunk Perissára, ahol strandolhatunk a fekete vulkanikus tengerparton. Visszaérkezés
Krétára kb. 21 órakor.
Spinalonga – Agios Nikolaos – BBQ ebéddel
(magyar idegenvezetéssel)
A program során elsőként a Selinari szurdokba érkezünk, ahol rövid látogatást teszünk Sárkányölő Szent
György templománál, megmeríthetjük palackjainkat
friss forrásvízzel, ami a monda szerint, az örök fiatalság
vize. Tovább folytatva utunkat, érkezünk Ag. Nikolaos

városába, a festői Mirabello-öbölbe. Itt hajóra szállunk,
és a Kri-Kri-sziget és a Birdisland mellett  elhajózva,
érkezünk Spinalonga szigetére, ahol a XV. században,
a velenceiek építettek egy nagyon impozáns erődöt,
ugyanitt azonban a XIX. században már emberi fájdalom és bánat honolt. Az utolsó leprás kolónia
élt itt karanténban 1957-ig. Azóta a sziget lakatlan,
csendesen őrizve a múltat. Ezt követően, hajónkkal
a Kolokitha-félszigetre érkezünk, ahol kristálytiszta
víz várja az odaérkezőket. Fürdés, napozás után, egy
grillebédet szolgálnak fel a fedélzeten. Majd visszatérünk Ag. Nikolaos városába, ahol szabadidő keretében
ismerkedhetnek a várossal, vásárlásra is lehetőség nyílik, és megtekinthető a Feneketlen tó, mely a városka
szívében található.
Krétai tradicionális, zenés táncos est
Krétai folklór, görög est egy pici krétai faluban. A hangszerek, a táncosok és a kosztümjeik, Görögország
szárazföldjéről és más szigetekről származnak, valamint bouzouki zene és a híres Zorba ritmus és tánc,
mind-mind bemutatásra kerülnek az est folyamán, egy
kb. 3 órás program keretében, amelynek során a vendégek is csatlakozhatnak a táncolókhoz. A kellemes
vacsora, korlátlan mennyiségű házi borfogyasztást (12
éven aluliaknak 1-1 üdítőt) is magába foglal. Egy emlékezetes, hangulatos este minden korosztály számára!
Samaria szurdok, egész napos túraprogram
(angol vagy német túravezetéssel)
Kréta a szurdokod hazája, és Krétán a leghosszabb és
a leghíresebb szurdok a Fehér-hegységben található
Samaria szurdok, mely a sziget egyetlen Nemzeti
Parkja is. A 18 km-es kb. 6-7 órás túra 1200 méter
magasságból az Omalos-fennsíkról indul, ahonnan
fokozatosan jutunk le a tengerszint magasságára. A
leglátványosabb része a túrának az, ahol két hatalmas
300 méter magas sziklafal közötti távolság 3 méterre
szűkül. A program páratlan természeti szépséggel bír,
a megfelelő fizikai kondícióval rendelkező vendégeinknek kihagyhatatlan. Túracipő viselése szinte kötelező.
A túraútvonal jelentős része tűző napon vezet, ezért
szükség van sapkára, kulacsra, napszemüvegre is.
A program végén fürdési lehetőség a Líbiai-tengerben.

Irini
Apartmanház
Utasaink értékelése:

Fekvése: Stalis, a Herakliontól 34 km, a repülőtértől pedig 30 km-re, keletre található, vidám és közkedvelt üdülőhely, festői környezetben fekszik. A hamisítatlan
görög hangulatú mozgalmas nyaralóhelyen,sok bevásárlási és szórakozási lehetőség található, végtelenül hosszú sétálóutcával. Kategóriájában színvonalasnak
értékelt, több épületblokkból álló, mindösszesen 24 szobás Irini Apartmanház,
Stalison, az üdülőhely szélén, a tengertől 150 méternyire, a lassan mélyülőhomokos strandtól (Alexander Beach) pedig 250 méternyire fekszik. A szálláshelyen
hangulatos koktélbár (függőszékekkel) is található, a legközelebbi buszmegálló
rövid sétányitávolságnyira. Szórakozási lehetőségek széles választéka Stalis
központjában (kb. 600 m) vagy a szomszédos Malia (kb. 1.5 km)üdülőhelyen.
Szobák: minden stúdió egy hálószobás (kb. 16 nm), praktikusan berendezett,
a szobákban fürdőszoba (zuhanyzó és wc) és konyhasarok (evőeszközök, edények és tányérok, főzési lehetőség, hűtő) található. A stúdiókban a konyhasarok
és az étkező a hálószobában vannak kialakítva. A szobákhoz erkély tartozik utcai
vagy medencére néző kilátással. Felár ellenében légkondicionálás igényelhető,
széf helyszínen bérelhető. Minden apartman (2-3 fős) hasonló felszereltségű,
azonban nagyobb alapterületűek (kb. 25 nm),egy hálószobával és nappalival
(konyhasarokkal) rendelkeznek.
Szolgáltatások: ágynemű- és törülközőcsere (heti két alkalommal), takarítás
(hetente többször), térítésmentes áram-, valamint hideg- és melegvíz-szolgáltatás, grillezőhely, parkolási lehetőség az utcán, autó-motorkölcsönző közvetlen
közelben. A szálláshely teljes területén WiFi internet-hozzáférés biztosított,
díjmentesen.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence,napozóterasz a medence körül,
nyugágyak és napernyők térítésmentes használata.Térítés ellenében: biliárd.
A központban éttermek bárok,egyéb vásárlási és szórakozási lehetőségek
sokasága található, a tengerparton vízisport lehetőségek.
Étkezés: Önellátás, főzési lehetőség a konyhával felszerelt szobákban (evőeszközök,edények). Közvetlen közelben, snack bár, taverna, ajándéküzletek és
szupermarket is található.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy apartmanban történő
elhelyezése esetén, az árlista szerint.
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Irini Apartmanház
Árkategória: $$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Litsa & Efi
Apartmanház
Utasaink értékelése:

Fekvése: Stalis, a fővárostól 30 km-re, keletre található vidám, közkedvelt üdülőhely, festői környezetben fekszik. A hamisítatlan görög hangulatú mozgalmas
nyaralóhelyen, sok bevásárlási és szórakozási lehetőség található, végtelenül
hosszú sétálóutcával. A családias hangulatú több, épületblokkból álló, régebbi
építésű Litsa & Efi apartmanház, Stalison, a városközponttól távolabb, a mozgalmas főutcától és a tengertől 450 méternyire, kialakításra váró (szomszédos
telkek) üdülővárosi környezetben található, a legközelebbi homokos strand 650
méternyire a Kikkos Hotel kertjén keresztül érhető el (szabadon átjárható), a
lassan mélyülő homokos városközponti strand kb.10 perc sétányira (750 m). Az
apartmanház előtt menetrend szerint közlekedő busz megállója található ahonnan akár egyénileg is eljuthatunk a környező helyekre (Heraklion, Hersonissos
vagy Ag. Nikolaos). Az apartmanház előtti autóút forgalma zavaró lehet.
Szobák: minden stúdió egy hálószobás, egyszerűen berendezett, konyhasarokkal (benne: hűtővel) és fürdőszobával (zuhanyzó) felszerelt. Minden apartman
(3–4 fős) kétszobás (hálószoba és nappali), konyhasarokkal (benne: hűtővel)
fürdőszobával felszerelt. A stúdióknál a 3. fő elhelyezése pótágyon történik. Felár
ellenében légkondicionálás igényelhető, Tv és széf bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, bár, medencebár, takarítás (hetente 1x), ágynemű
biztosított, törülközőcsere (heti két alkalommal), térítésmentes áram-, valamint
hideg- és melegvíz-szolgáltatás (napkollektorból), internetezési lehetőség (WiFi
csak a recepció környékén van, változó jelerősséggel, térítés ellenében). A
házban nincs lift.
Sport és szórakozás: medence, a medence körüli napozóteraszon nyugágyak
és napernyők térítésmentes használhatók. Stalis központjában éttermek bárok,
egyéb vásárlási és szórakozási lehetőségek sokasága található, a tengerparton
vízisport lehetőségek. A legközelebbi csúszdapark, a Star Beach 5 km-re, a
tengeri élővilágot bemutató Cretaquarium pedig 8 km távolságnyira található.
Étkezés: Önellátás, főzési lehetőség a konyhával felszerelt szobákban (evőeszközök, edények). Vásárlási lehetőségek, éttermek és bárok Stalis főutcáján nagy
választékban (kb. 450 méter).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek elhelyezése esetén, pótágyon
az árlista szerint. Két év alatti gyermekek részére az apartmanház bébiágyat tud
biztosítani térítés ellenében.

NÉPSZERŰ | KÖZELI, HOMOKOS TP. | NAGYCSALÁDOKNAK

Litsa & Efi Apartmanház
Árkategória: $$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Agrabella
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: minden szoba egyszerűen berendezett, kis alapterületű (kb. 16 nm),
fürdőszobás (tusoló és wc), hajszárítóval(kérésre), telefonnal és hűtővel felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik szárazföldre vagy kertre néző kilátással.
Felár ellenében légkondicionálás vagy ventilátor igényelhető és széf bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, lift, bár, medencebár,étterem, internetezési lehetőség (térítésmentes WiFi a lobby környékén ingyenes, prémium jelerősségű
- szobákban is használható - WiFi térítés ellenében),Tv szoba, csomagszoba,
ruhatisztítás, parkolási lehetőség az utcán, a legközelebbi minimarket kb.150
méternyire található.
Sportés szórakozás: medence, gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak
és napernyők, melyek a medencénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében
vehetők igénybe. Térítés ellenében: biliárd. A városi strandon vízisport-lehetőségek, Hersonissos központjában étkezési, vásárlási és szórakozási lehetőségek
sokasága található.
Étkezés: büfé jellegű reggeli (tojás,sajt, szalonna, felvágottak, zöldség, gyümölcs, vaj, lekvár, joghurt, kávé,tea, gyümölcslé, péksütemények, gabonapehely). Felár ellenében félpanzió büfévacsorával vagy all inclusive ellátás (reggeli,
ebéd és vacsora, korlátlan italfogyasztással) foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két évalatti gyermekek részére
a szálloda bébiágyat tud biztosítani térítés ellenében.

CSALÁDOKNAK | KÖZELI, HOMOKOS TP. | AKÁR ALL INCL.

Agrabella Hotel
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Pelagia Bay
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Aghia Pelagia, ez a festőien szép fekvésű üdülőhely Herakliontól
18 km-re található. Csendes, meghitt környezetben, zöldellő völgyek, olaj- és
citrusfa ligetek ölelésében található, több épületből álló, mindössze 39 szobás
szálloda, Agia Pelagia üdülőhely központjától 10 perc sétányira, domboldalon
épült. A szállodától csodálatos a kilátás a végtelen tengerre és a környező
dombokra, öblökre. Környékén több romantikus öböl és festői szépségű kis
standok találhatók. A központi homokos strand 800 m, a Psaroumora Bay 800
m, Agia Pelagia városközpont 1 km (kikötő, üzletek, éttermek, szórakozóhelyek),
a buszmegálló 200 m-re található.
Szobák: minden szoba (2-3 fős) egyszerűen berendezett, fürdőszobás (tusoló
és wc), telefonnal és hűtővel felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik, szárazföldre, medencére vagy tengerre néző kilátással. A családi szobák tágasabbak,
szeparált elhelyezést biztosítanak 4 fős családok, baráti utaspárok számára (2
szoba). Felár ellenében légkondicionálás igényelhető és széf bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, bár, étterem, internetezési lehetőség (térítésmentes
WiFi), tv-szoba, parkolási lehetőség az utcán.
Sport és szórakozás: szépen gondozott kert, medence, gyermekmedence,
napozóterasz, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél ingyenesen, a
strandon térítés ellenében vehetők igénybe. Térítés ellenében: biliárd. A városi
strandon vízisport-lehetőségek, Agia Pelagia központjában étkezési, vásárlási és
szórakozási lehetőségek sokasága található.
Étkezés: félpanzió, bővített kontinentális reggelivel (tojás, sajt, sonka, zöldség,
gyümölcs, vaj, lekvár, joghurt, kávé, tea, gyümölcslé) és büfé vacsorával (több
saláta, meleg főételek, desszert). Az italfogyasztásért az étkezések alatt fizetni
kell (kivéve reggelinél).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Nagyobb családok részére (max. 4
fő) az elhelyezés családi szobákban lehetséges.

NYUGODT KÖRNYEZET | NÉPSZERŰ | DOMBOLDALI

Pelagia Bay Hotel
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Porto Greco Village
Beach Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: 240 szobás, nemrégiben teljesen felújított, barátságos és segítőkész
személyzettel rendelkező, városi környezetben épült, főépületből és 12 kisebb
épületblokkból álló, ,ALL INCLUSIVE’ szálloda Hersonissos csendesebb részén
fekszik, közvetlenül a tengerparti sétány mentén és a homokos strandtól (mely
egy festői kis öbölben van) mindössze 20 méternyire található. Hersonissos
központjába (kb. 800 m) vásárlási és szórakozási lehetőségek széles választéka
érhető el.
Szobák: minden standard szoba (1–3 fős) komfortosan berendezett, légkondicionált, fürdőszobás, hajszárítóval, telefonnal, tv-vel és minihűtővel felszerelt. A
szobákhoz erkély tartozik, melyek a kertre, utcára vagy a tengerre nézhetnek. A
családi szobák (4 fős) hasonlóan berendezettek, tágasabbak (kb. 32 nm), két
hálórésszel (szoba+nappali 2-2 ággyal) rendelkeznek. Felár ellenében szobaszéf bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, több bár (lobby, medence és strand), több étterem,
pizzéria, internetezési lehetőség, tv-szoba, motor- és autóbérlés, ruhatisztítás,
ajándékbolt és minimarket, konferenciaterem, parkolási lehetőség az utcán. A
közelben Kelet-Kréta legjelentősebb party helyszíne a STAR Beach (500 m), ahol
napközben a csúszdaparkban, esténként pedig diszkóban, koncerteken szórakozhatunk. Térítésmentes a WiFi internetezési lehetőség a lobby bár környékén.
Sport és szórakozás: több medence (5), gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél ingyenesen, a homokos strandon
térítés ellenében vehetők igénybe. Az üdülőhely központjában étkezési, vásárlási
és szórakozási lehetőségek.
Étkezés: all inclusive ellátás, kivéve import italok.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon. Két vagy három felnőtt és egy-két gyermek elhelyezésére csak a családi szobákban van lehetőség.

KÖZVETLEN TENGERP. | NYUGODT KÖRNY. | AKÁR ALL INCL.

Porto Greco Village Beach Hotel
Árkategória: $$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Mediterraneo
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: 305 szobás, hatalmas területen, főépületből és több 2-3 szintes épületblokkból álló, domboldalon elhelyezkedő ,ALL INCLUSIVE’ szálloda Hersonissos szélén épült, a tengerparttól 200 méterre, a legközelebbi homokos strandtól
mindössze 500 méternyire található. A szállodához több medence és egy mini
csúszdapark is tartozik. A közeli buszmegállótól (100 m) vagy gyalogosan is
könnyedén bejuthatunk Hersonissos központjába (kb. 2 km), ahol rengeteg
lehetőség található vásárlásra, szórakozásra.
Szobák: minden standard szoba (1–3 fős, kb. 25 nm) komfortosan berendezett,
légkondicionált, fürdőszobás, hajszárítóval, telefonnal, tv-vel és minihűtővel
felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik, melyek a kertre, medencére vagy tengerre
nézhetnek. A családi Junior lakosztályok (4 fős) hasonlóan berendezettek, tágasabbak (kb. 32 nm), két hálórésszel (szoba+nappali 2-2 ággyal) rendelkeznek.
Felár ellenében WiFi használat és szobaszéf bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, több bár, étterem, internetezési lehetőség, tv-szoba,
gyermekjátszótér, motor- és autóbérlés, ruhatisztítás, ajándékbolt és minimarket,
konferenciaterem, ingyenes parkolási lehetőség. A közelben Kelet-Kréta legjelentősebb party helyszíne a STAR Beach (800 m), ahol napközben a csúszdaparkban, esténként pedig diszkóban, koncerteken szórakozhatunk. Térítésmentes a
WiFi internetezési lehetőség a lobby bár környékén.
Sport és szórakozás: több medence, gyermekmedence, mini csúszdapark
napozóterasz, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél ingyenesen, az
alig 500 m-re található homokos strandon térítés ellenében vehetők igénybe,
különböző táblajátékok. Ingyenes fitneszterem, teniszpálya, mini focipálya,
röplabdapálya-használat. Napközben és este játékos programok, vetélkedők,
tánc. Térítés ellenében: Spa & wellness szolgáltatások, szauna, pezsgőfürdő,
hammam, masszázs és kozmetikai kezelések, játékterem, biliárd, asztalitenisz,
darts. Az üdülőhely központjában étkezési, vásárlási és szórakozási lehetőségek.
Étkezés: all inclusive ellátás, kivéve import italok.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon. Két vagy három felnőtt és egy-két gyermek elhelyezésére csak a junior lakosztályokban van lehetőség.

NYUGODT KÖRNYEZET | ALL INCLUSIVE | CSALÁDOKNAK

Mediterraneo Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Fakultatív programok
- Rodosz
A leírások tájékoztató jellegűek. A programok helyi
partnerünk által szervezettek, magyar nyelvű idegenvezetés minimum 15 fő együttes jelentkezése esetén
biztosított. A programokra jelentkezni helyi képviselőnknél lehet (helyszínen euróban fizetve), aki az
értékesítésben közvetítőként jár el. A programokkal
kapcsolatos bármilyen reklamációt utólagosan nem,
csak és kizárólag a helyszínen lehet elintézni.
Lindosz és a Hét Forrás
Félnapos kirándulás. A program első állomása
Lindosz, ahol felkeressük az Akropoliszt és a
templomot. Rövid szabadidő után meglátogatjuk
Monolithoszt, ahol megcsodálhatjuk a 15. századi
Johannita romokat és egy gyönyörű kis szigetet. Ezután továbbutazunk Archangelos falu irányába, mely
település Rodosz várostól mindösszesen 19 km-re
található és az itt található vízgyűjtő területéről az
ún. Hét Forrásról híres. Varázslatos, hatalmas erdős,
zöld terület, pálmafákkal, izgalmas alagutakkal (régi,
római kori vízvezetékkel), kis patakokkal.
Rodoszi városnézés és a Pillangók völgye
Egész napos kirándulás során először Rodosz városban megtekintjük az UNESCO világörökség részét
képező középkori óváros bizánci, római kori és török
műemlékeit. Megcsodálhatjuk a jellegzetes mediterrán utcácskákat, a sikátorok labirintusait, az ó- és az
újváros mai pezsgő életét (Szt. Miklós erőd a 3 szélmalommal, Nagymesterek Palotája, Lovagok utcája,
Archeológiai múzeum, Mandraki kikötő a Kolosszus
egykori helyén álló szarvasokkal, Apolló Temploma,
Monte Smith-dombi kilátó, ókori színház és stadion).
A következő megállónk a Pillangók-völgye, ahol
megtekintjük a gazdag tájat és ahol júliusban és
augusztusban a pillangók szinte befedik a vidéket.

Hajókirándulás a Symi-szigetre
Egész napos program. A reggeli órákban hagyjuk el
a kikötőt, és kb. másfél óra hajókázás után Panormitinél kötünk ki, ahol meglátogatjuk Mihály arkangyal
kolostorát. Ezután megtekintjük a sziget fővárosát,
mely tele van romantikus utcácskákkal, gyönyörű
templommal, kikötővel és vendéglőkkel. Itt szabadidőt biztosítunk vásárlásra, ebédelésre (fakultatív).
A késő délutáni órákban térünk vissza Rodoszra.

Apollonio
Studios
Utasaink értékelése:

Fekvése: a sziget az egyik legnépszerűbb üdülőhelyén Falirakin épült, hangulatos, tradicionális görög stílusú, családi vezetésű 22 szobás apartmanház,
Faliraki központjának a közvetlen közelében, egy mellékutcában (csendes
környezetben), a homokos tengerparttól százötven méterre épült. Finom homokos, áramlatoktól mentes több kilométer hosszú strandja a helybéliek körében is
igen népszerű, mivel a jó természeti adottságok mellett Falirakin minden megtalálható, ami egy jól sikerült nyaraláshoz szükséges: éttermek, tavernák, üzletek,
kávézók és sok-sok szórakozóhely. Az Apollonio Studios tökéletes választás
azoknak, akiknek fontos a városközpont és a tengerpart közelsége is.
Szobák: minden stúdió (kb. 33 nm) praktikusan berendezett. A szobákban,
légkondicionáló berendezés, jól felszerelt konyhasarok (evőeszközök, edények
és tányérok, főzési lehetőség, hűtő), fürdőszoba (zuhanyzó és vécé), hajszárító
és tv található. A szobához erkély tartozik, utcai vagy kertre néző kilátással. Felár
ellenében légkondicionálás igényelhető.
Szolgáltatások: csomagszoba, kert, ágynemű- és törülközőcsere (hetente
1-szer), naponta takarítás, WiFi (térítésmentes), parkolási lehetőség a ház előtt
az utcán.
Sport és szórakozás: Faliraki központjában mindenki megtalálhatja a legmegfelelőbb szórakozási lehetőséget. A közeli tengerparton vízi sportok széles
választéka.
Étkezés: önellátás. Az apartmanház közvetlen közelében szupermarket és
étterem, taverna található. Főzési lehetőség a konyhával felszerelt szobákban.
Reggeli (különböző, választható tartalommal) vagy félpanzió (menüvacsorával:
leves vagy saláta és 1 főétel) felár ellenében, a közeli Sea Side Kitchen Bárban
fogyasztható el, mely mindösszesen 100 méterre található a szálláshelytől.
Gyermekkedvezmény: nincs.

KÖZELI TENGERPART | VÁROSKÖZPONTI | NUGODT KÖRNYEZET

Apollonio Studios
Árkategória: $$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Dimitra
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: a sziget az egyik legnépszerűbb üdülőhelyén, Falirakin épült, hangulatos, görög stílusú 34 szobás szálloda, a vele azonos nevet viselő étterem
emeletén található. Faliraki központjában, a homokos tengerparttól mindössze
150 méterre fekszik. A szálloda központi fekvésének köszönhetően a közelében
bárok, éttermek, szórakozási lehetőségek található.
Szobák: minden szoba kis alapterületű, egyszerűen berendezett, fürdőszoba
(tusoló és wc), légkondicionálóval, tv-vel, hűtővel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz balkon tartozik, utcai kilátással.
Szolgáltatások: recepció, étterem (földszinten), bár, internetezési lehetőség
(WiFi a recepció környékén ingyenes), széfbérlés térítés ellenében a recepción.
A szálloda környékén számtalan üzlet, motor- és autókölcsönző, étterem, bár és
szórakozóhely található.
Sport és szórakozás: biliárd- és kerékpárkölcsönzés. Központi fekvésének köszönhetően környékén számtalan vásárlási és szórakozási lehetőség található.
Étkezés: kontinentális reggeli (kávé, tea, péksütemény, vaj, dzsem). Felár ellenében félpanzió menüvacsorával, benne: leves vagy saláta és 1-féle szabadon
választható főétel (souvlaki tál, gyros tál, stifado tál, halfilé körettel, tésztafélék,
grillcsirke körettel stb.) a szálloda saját tavernájában.
Gyermekkedvezmény: nincs

KÖZELI TENGERPART | VÁROSKÖZPONTI | LOW-BUDGET

Dimitra Hotel
Árkategória: $$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Carina City
Hotel **
Utasaink értékelése:

Fekvése: az 59 szobás a közelmúltban felújított, kedvező árfekvésű és népszerű városi szálloda Rodosz turisztikai központjában, éttermektől és üzletektől
szegélyezett utcában épült a homokos-aprókavicsos városi strandtól és a
tengerparti sétánytól mindössze kétszáz méterre. A modern városrész számtalan üzlettel, tavernával és szórakozóhellyel hamísítatlanul világvárosi, élénken
lüktető mediterrán légkört teremt, mely elkápráztatja az ideérkező turistákat. A
történelmi nevezetességben is gazdag város az ókori Rodoszra épült, központi
része a 4 km hosszú falakkal övezett óváros, lovagvárával, a híres lovagok
utcájával, bástyáival a középkor hangulatát idézi. A történelmi óváros és a kikötő
a szállodától kb. 10 perc sétatávolságnyira található.
Szobák: minden szoba kis alapterületű, egyszerűen berendezett, fürdőszoba
(tusoló és wc), légkondicionálóval (térítés ellenében) és telefonnal felszerelt. A
szobákhoz balkon tartozik belsőudvari vagy utcai kilátással. Széf és hűtő, térítés
ellenében igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, lift, internetezési lehetőség (WiFi a
recepció környékén ingyenes), széfbérlés térítés ellenében a recepción. A
szálloda környékén számtalan üzlet, motor- és autókölcsönző, étterem, bár és
kaszinó található.
Sport és szórakozás: városi fekvésének köszönhetően környékén számtalan
látnivaló, vásárlási és szórakozási lehetőség található.
Étkezés: kontinentális reggeli (kávé, tea, péksütemény, vaj, dzsem). Felár ellenében félpanzió menüvacsorával, benne: leves vagy saláta és 1-féle szabadon
választható főétel (souvlaki tál, gyros tál, stifado tál, halfilé körettel, tésztafélék,
grillcsirke körettel stb.) a szálloda saját tavernájában.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, az árlista szerint.

KÖZELI TENGERPART | VÁROSKÖZPONTI | LOW-BUDGET

Carina City Hotel
Árkategória: $$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Faliraki
Dream Studio
Utasaink értékelése:

Fekvése: a sziget egyik legnépszerűbb üdülőhelyén, Falirakin épült, hangulatos,
családias, 3 emeletes, 25 szobás apartmanház. Faliraki központjától körülbelül
10 percnyi sétára található, csendes környezetben. A homokos tengerparttól kb.
négyszáz méterre fekszik. Finom homokos, áramlatoktól mentes több kilométer
hosszú strandja a helybéliek körében is igen népszerű. A közeli buszmegállóból
a sziget számos pontja elérhető. Közelében található a csúszdapark, az Anthony
Quinn öböl, vagy akár Kallithea strandja.
Szobák: minden stúdió és apartman praktikusan berendezett. A szobákban,
légkondicionáló berendezés, jól felszerelt konyhasarok (evőeszközök, edények
és tányérok, főzési lehetőség, hűtő), fürdőszoba, hajszárító, széf, WiFi (térítés
ellenében) és Tv található. A szobához erkély vagy balkon tartozik.
A stúdiók két- illetve három fő elhelyezésére alkalmas, míg az apartamanok (egy
hálószoba + nappali) maximum 4 fő elhelyezését biztosítja.
Szolgáltatások: recepció, kert, mini market, TV szoba, mosoda (felár ellenében),
kerékpárbérlési lehetőség, ágynemű- és törülközőcsere (hetente 2x), takarítás
(hetente 6x), WiFi (közös helyiségekben ingyenes), parkolási lehetőség a ház
előtt az utcán.
Sport és szórakozás: a közeli szálloda medencéjének ingyenes használata.
A szálloda közelében, illetve Faliraki központjában mindenki megtalálhatja a legmegfelelőbb szórakozási lehetőséget. A közeli tengerparton vízi sportok széles
választéka.
Étkezés: önellátás. Az apartmanház közvetlen közelében szupermarket és étterem, taverna található. Főzési lehetőség a konyhával felszerelt szobákban.

CSALÁDOKNAK | VÁROSKÖZPONTI | NUGODT KÖRNYEZET

Faliraki Dream Studio
Árkategória: $$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Rodos Blue
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: a közkedvelt szálloda a híres Afandou partszakasszal szemben
a domboldalon található, pazar kilátást biztosítva az ott tartózkodóknak. A
szálloda kb. 5 kilométerre fekszik Falirakitól, az Afandou strandjától kb. 800
méterre, ahova ingyenes transzferjáratot biztosít a szálloda napjában többször. A
szállodát elsősorban a pihenni vágyó utasainknak ajánljuk.
Szobák: minden szoba bútorzata nemrégiben lett felújítva. Praktikusan berendezett szobái, fürdőszobás zuhanyzóval, hajszárítóval, Tv-vel, telefonnal, rádióval
és hűtővel felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik. Légkondicionálás térítés
ellenében kérhető.
Szolgáltatások: 24 órás recepció, csomagszoba, széf, étterem, bár, snack bár,
mosodai szolgáltatás, motor és autóbérlés, kisbolt, internetezési lehetőség
(térítés ellenében). Parkolási lehetőség.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence gyermekmedence résszel, a
medence körüli napozóteraszon a nyugágyak és napernyők térítésmentes
használata, strandtörülköző (depozit ellenében) gyermekjátszótér, teniszpálya,
masszázs, ingyenes buszjárat az Afandou partra (4x naponta 10.00-12.0014.30-17.00). Buszjárat (térítés ellenében) a Traonou sziklákhoz és az Anthony
Quinn öbölhöz (3x naponta 10.30-12.30-15.00). A tengerparton vízi sportok
széles választéka.
Étkezés: All inclusive, benne: büfé reggeli (7:00-09:30), büfé ebéd (12:30-14:00)
és büfé vacsora (19:00-21:00). Korlátlan italfogyasztás az étkezések alatt és a
bárnál (10:00-22:00). Kávé/tea/üdítőitalok (10:00-22:00), Sör/bor (10:00-22:00),
helyi alkoholos italok, koktélok (17:00-22:00), délutáni snack (15:00-17:00),
fagylalt (15:00-17:00).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint

NÉPSZERŰ | NUGODT KÖRNYEZET | INGY. TRANSZFER A TP-RA

Rodos Blue Hotel
Árkategória: $$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Olympia Sun
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: a sziget az egyik legnépszerűbb üdülőhelyén, Falirakin épült, több
épületből álló, közelmúltban felújított, 105 szobás ,all inclusive’ szálloda,
csendes helyen, Faliraki központjától picit távolabb, a csúszdapark közelében,
a tengerparttól mindösszesen 350 méterre található. A tengerparti pihenés
szempontjából tökéletes fekvése mellett, a közeli buszmegállóból könnyedén
eljuthatunk a környező városokba. Érdemes meglátogatni a kb. 3 km-re fekvő
Kallithea strandját, a termálfürdőt vagy a híres Anthony Quinn-öblöt. Faliraki
központja egy km-re, Rodosz város tizenkét km-re található.
Szobák: minden szoba praktikusan berendezett (kb. 20 nm), légkondicionált,
fürdőszobás, zuhanyzóval, tv-vel, hajszárítóval és hűtővel felszerelt. A szobákhoz
erkély tartozik, szárazföldre vagy medencére néző kilátással. Felár ellenében
széf bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, csomagszoba, étterem, bár, internetezési lehetőség
(WiFi térítésmentes a recepció környékén), tv-szoba. Parkolási lehetőség a ház
előtt, az utcán.
Sport és szórakozás: szépen gondozott kert, nagyméretű medence, gyermekmedence, a medence körüli napozóteraszon a nyugágyak és napernyők
térítésmentes használata, a homokos strandon kb. 450 méternyire, viszont csak
térítés ellenében bérelhetők, gyermekjátszótér. Faliraki központjában mindenki
megtalálhatja a számára legmegfelelőbb szórakozási lehetőséget, közelben
csúszdapark, a tengerparton vízi sportok széles választéka.
Étkezés: all inclusive, benne: büfé reggeli (7.00–10.00), büfé ebéd (12.30–
14.00) és büfé vacsora (18.30–21.00), korlátlan italfogyasztás az étkezések alatt
és a medencebárnál (10.00–22.30) a szálloda által biztosított térítésmentes helyi
alkoholmentes és alkoholos italválasztékra, délelőtti snack (10.00–11.00), tea és
sütemények (16.00–17.00) és koktélok (20.00–22.30).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két gyermek
elhelyezése csak családi szobában lehetséges.

KÖZELI TENGERPART | ALL INCLUSIVE | NUGODT KÖRNYEZET

Olympia Sun Hotel
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Fakultatív programok
- Zakynthos
A leírások tájékoztató jellegűek. A programok
helyi partnerünk által szervezettek, magyar nyelvű
idegenvezetés minimum 15 fő együttes jelentkezése
esetén biztosított. A programokra jelentkezni helyi
képviselőnknél lehet (helyszínen, euróban fizetve), aki
az értékesítésben közvetítőként jár el. A programokkal
kapcsolatos bármilyen reklamációt utólagosan nem,
kizárólag a helyszínen lehet intézni.
Szigettúra
Egész napos autóbuszos kirándulás, mely során
felfedezhetjük Zakynthost, megismerhetjük a sziget
történetét, a helyiek életét. Első megállónk a lithakiai
olíva olajüzem (vásárlási lehetőséggel), majd utunkat
a Maheradó irányába, a sziget belseje felé folytatjuk,
gyönyörű tájakon utazva. Itt az Agia Mavra templomot és a híres csodatévő ikont tekintjük meg. Ezután
Exo-Chora több mint 2000 éves olajfáját csodálhatjuk
meg, itt egy rövid szabadidőt is biztosítunk. A pihenőt
követően Porto Vromiból kishajóra szállunk és felfedezzük a környező partszakasz csodálatos barlangjait,
valamint Posseidon arcát is lefotózhatják (csónakjegy
helyben fizetendő). Ebéd előtt még megtekintjük Anafonitiriában a Szent Dionysos kolostort, majd ebédelési
lehetőség (helyszínen fizetendő) egy hegyi tavernában. Délután a Navagio-öblöt tekintjük meg magaslati
kilátóhelyről, mely a sziget szimbóluma a hajóronccsal.
A kellemes és tartalmas nap egy helyi kereskedőnél
folytatódik, aki saját zakynthosi csemegéivel kínálja
meg a csoportot, majd Kallipadóban borkóstolás következik egy helyi pincészetben (vásárlási lehetőség).
Utunk végén Bohaliból csodálhatjuk meg a főváros
mesés panorámáját.
Kefalónia
Egész napos kirándulás a szomszédos szigetre melyet
ismerté és népszerűvé tett az itt forgatott Corelli
kapitány mandolinja című film. A program kezdetén
transzfer a Skinari kikötőbe, ahonnan kb. másfél órányi
kompozást követően érkezünk meg Kefalóniára. A
szigeten látogatást teszünk a Szent Gerasimos templomába, majd csónakázunk Melissani barlangtaván.
Utunkat ezt követően Drogoratti barlangjánál folytatjuk,
ahol egykor Maria Callas is koncertet adott. Rövid
fotószünet keretében vendégeink megörökíthetik
Myrthos varázslatos tengerpartját. Utolsó állomásunk a
sziget fővárosába, Argostolliba vezet. A részvételi díj a
belépőjegyeket nem tartalmazza.

Görög vacsoraest
A vacsorával egybekötött folklórműsor. Vendégeinknek
többfogásos vacsorát szolgálnak fel (előételek: tzatziki,
görög kolbász, feta sajt, görög saláta, főétel: csirkesült
krumplival, desszert), a helyi bor korlátlan mennyiségben fogyasztható. Az étkezés után a helyi táncegyüttes
előadása tekinthető meg, majd a résztvevők elsajátíthatnak görög tánclépéseket és közös táncmulatságon
vehetnek részt. Az esten felcsendül majd a híres
buzuki is, és a görög előadók a helyi slágerekkel
szórakoztatják a kikapcsolódni vágyókat.
Kaiki hajókirándulás
Látványos félnapos hajókirándulás, mely során
felfedezhetjük a környező öblöket és a sziget rejtett
szegleteit! A program kezdetén transzfer Agios Sostis
kikötőjébe, ahonnan a kishajó indul, elhaladunk a laganasi öböl mellett ahol, ha szerencsénk van teknősöket
is láthatunk, ezután a Keri kék barlangok felé vesszük
az irányt. A hajóút során számos barlangot, és csodálatos, érintetlen kis öblöt láthatunk. A Keri barlangoknál
rövid szabadidőt biztosítunk fürdőzésre, búvárkodásra,
lehetőségük lesz beúszni a barlangokba, napozni a
hajó fedélzetén. Ezt követően áthajózunk Marathonisi
szigetére, ahol partközelben lehorgonyoz kishajónk.
Itt rövid szabadidőt biztosítunk, kiúszhatunk a fehér
aprókavicsos partra, strandolhatunk, napozhatunk a
hangulatos kis parton. A fedélzeten étkezési és italvásárlási lehetőséget biztosítunk.
Aqualand
Csúszdapark 9 km-re található Laganastól, mely egész
napos kikapcsolódást ígér kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. A résztvevők egész nap szabadon használhatják a park területén lévő csúszdákat és medencéket, hullámfürdőt, illetve a park területén a nyugágyakat és napernyőket.
A részvételi díj tartalmazza a transzfert és a belépőjegy
árát is.

Valasis
Apartmanház
Utasaink értékelése:

Fekvése: Argassi, népszerű üdülőhely, a sziget fővárosától kb. 4 km-re található
azzal már szinte egybeépült rendkívül népszerű kisváros. Homokos, helyenként
aprókavicsos, lassan mélyülő strandján vízi sportlehetőségek széles választéka érhető el, esténként számtalan szórakozási lehetősséggel az itt található
diszkókban és a bárokban. Kedves, segítőkész családi vezetésű, egyszerűen
berendezett privát ház, az Athina apartman közelében, az üdülőhely központjától sétatávolságnyira, a keskeny, homokos tengerparttól mindössze kétszáz méterre található. Az apartmanház közelében szupermarketek, tavernák, éttermek,
bárok, ajándéküzletek is találhatók.
Szobák: minden stúdió (2 fős) egyszerűen berendezett, kisméretű, konyhával
(a főzősarok és étkező a hálószobában van kialakítva), fürdőszoba zuhanyzóval,
hűtővel felszerelt. A szobához erkély vagy terasz tartozik, szárazföldre vagy utcára néző kilátással. Az apartmanok (3-4 fős) hasonló felszereltséggel, azonban
két hálószobával rendelkeznek (1 db franciaágy és 2 db külön ágy), nagyobb
családoknak is kényelmes elhelyezését biztosít. Felár ellenében légkondicionálás igényelhető, széf és televízió bérelhető.
Szolgáltatások: takarítás (hetente 1-szer), ágynemű- és törülközőcsere (heti
két alkalommal), térítésmentes áram-, valamint hideg- és melegvíz-szolgáltatás,
internetezési lehetőség (ingyenes WiFi). Parkolni a ház előtti utcákon lehet.
Sport és szórakozás: a szomszédos szálloda (Family Inn Hotel) medencéinek
használata (fogyasztás ellenében). A közeli strandon vízisport-lehetőségek,
Argassi központjában étkezési, vásárlási és szórakozási lehetőségek sokasága
található.
Étkezés: önellátás. Főzési lehetőség a konyhával felszerelt szobákban (evőeszközök, edények). Felár ellenében angol reggeli a szomszédos szállodában vagy
kétfogásos menü vacsora desszerttel, melyet a szomszédos tavernában lehet
elfogyasztani.
Gyermekkedvezmény: nincs

MOZGALMAS | KÖZELI, HOMOKOS-KAVICSOS TP.

Valasis Apartmanház
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Dinos
Apartmaház
Utasaink értékelése:

Fekvése: Laganas a sziget fővárosától kb. 10 km-re, a sziget déli részén található, széles homokos stranddal rendelkező mozgalmas, pezsgő életű üdülőváros,
számtalan tavernával, bárral, étteremmel és diszkóval. A sziget egyik leghos�szabb egybefüggő homokos tengerpartján a vízi sportok széles választéka
áll rendelkezésre. A főutca közelében azonban relatíve csendes helyen, egy
kisutcában, közvetlenül az Esperia Hotel 3* (azonos tulajdonos) mellett épült
barátságos, egyemeletes, mindösszesen 4 szobás apartmanház, a tengerparttól
és a homokos strandtól mindösszesen nyolcvan méterre található. A szállás
környékén és közelében több üzlet, szupermarket, taverna, bár, diszkó található.
Szobák: Minden stúdió (2 fős) egy hálószobás, egyszerűen berendezett,
fürdőszobás zuhanyzóval, konyhával (a főzősarok és étkező a hálószobában
van kialakítva) és hűtővel felszerelt. A szobák a földszinten illetve az emeleten találhatók. Minden szobához erkély vagy terasz tartozik. Felár ellenében
légkondicionálás a helyszínen igényelhető. Tipp: privát házat keresőknek, baráti
társaságoknak vagy nagyobb családoknak ideális választás, foglalja le mind
a 4 szobát, pár lépésnyire a strandtól.
Szolgáltatások: takarítás (heti 2x), ágynemű- és törülköző, térítésmentes
áram-, valamint hideg- és melegvíz-szolgáltatás (napkollektorból), internetezési
lehetőség (a szomszédos Esperia Hotelben). Parkolni a ház előtti utcákon lehet.
Sport és szórakozás: a vendégek a szomszédos Esperia Hotel medencéit
(felnőtt és gyermekmedence) térítésmentesen használhatják. A strandon térítés
ellenében nyugágyak és napernyők bérelhetők. A strandon vízisport-lehetőségek széles választéka. Laganas központjában szórakozóhelyek sokasága
található. A központból ingyenes buszjárat közlekedik a sziget egyik legszebb
strandjára a Banana Beach-re, az aranyhomokos, lassan mélyülő, széles standon vízisport lehetőségek széles választéka és étterem, bár található.
Étkezés: önellátás. Főzési lehetőség a konyhával rendelkező szobákban
(evőeszközök, edények). A környéken hangulatos éttermek, tavernák,
gyorséttermek és büfék sokasága.
Gyermekkedvezmény: egy felnőtt és egy gyermek stúdióban történő
elhelyezése esetén, az árlista szerint.

NÉPSZERŰ | NUGODT KÖRNYEZET | INGY. TRANSZFER A TP-RA

Dinos Apartmanház
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Akti Beach
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Argassi, népszerű üdülőhely, a sziget fővárosától kb. 4 km-re található,
azzal már szinte egybeépült rendkívül népszerű kisváros. A keskeny, homokos
helyenként aprókavicsos, lassan mélyülő strandján vízi sportlehetőségek, esténként számtalan szórakozási lehetősséggel az itt található diszkókban és a bárokban. A 87 szobás Chryssi Akti Beach Hotel közvetlenül a keskeny homokos
tengerparton, a városközponttól sétatávolságnyira (500 m), a főutca mentén,
hangulatos éttermek, tavernák közelében épült, népszerű strand hotel.
Szobák: minden szoba kisméretű, egyszerűen berendezett, fürdőszoba
zuhanyzóval, légkondicionálóval (működése központilag szabályozott; térítés
ellenében), tv-vel, hűtővel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik,
utcára, hegyre vagy tengerre néző kilátással. Térítés ellenében széfbérlés a
helyszínen igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem (tengeri kilátással), medence és snack
bár, tv-szoba, internetezési lehetőség (a szálloda nyilvános helyiségeiben ingyenes a WiFi), parkoló. A szálloda közelében buszmegálló található.
Sport és szórakozás: a szomszédos Paradise Beach szállodával közös kertben
úszómedence, gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél ingyenesen, a strandon (keskeny, homokos-aprókavicsos)
térítés ellenében vehetők igénybe, gyermekjátszótér.
Az üdülőhely központjában étkezési, vásárlási és szórakozási lehetőségek
széles választéka.
Étkezés: büfé jellegű bővített kontinentális reggeli. Felár ellenében félpanzió,
menü vacsorával foglalható, melyet egy közeli tavernában (kb. 200 m) lehet
elfogyasztani.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZVETLEN TENGERPART | NÉPSZERŰ | KÖZELI VÁROSKÖZPONT

Akti Beach Hotel
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

116

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/gorogorszag/argassi/akti-beach-hotel.html

Albatros
Hotel **+
Utasaink értékelése:

Fekvése: Laganas a sziget fővárosától kb. 10 km-re, a sziget déli részén
található. Hosszú, homokos stranddal rendelkező mozgalmas, pezsgő életű
üdülőváros, melyben számtalan taverna, bár, étterem és diszkó található. A
sziget egyik leghosszabb egybefüggő homokos tengerpartján a vízi sportok
széles választéka áll rendelkezésre. A mozgalmas főutcán épült modern, több
épületblokkból álló rendkívül népszerű szálloda, a tengerparttól és a homokos
strandtól mindösszesen 400 méternyire található. A szállás környékén és közelében több üzlet, szupermarket, taverna, bár, diszkó található, vásárlási, étkezési
és szórakozási lehetőségek széles választékával.
Szobák: minden stúdió (kb. 19 nm) egy hálószobás, praktikusan berendezett,
fürdőszobás zuhanyzóval, konyhával, hűtővel, hajszárítóval, Tv-vel és telefonnal
felszerelt. Az apartmanok (kb. 40 nm) hasonló felszereltséggel, azonban két
hálószobával két-két ággyal és egy konyhasarokkal rendelkeznek, nagyobb
családoknak kényelmesebb elhelyezését biztosít. Minden szobához erkély vagy
terasz (az ajtó hangszigetelt) tartozik, kis asztallal és székekkel. Felár ellenében
légkondicionálás és széf a helyszínen igényelhető, bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, pénzváltó, bár, étterem, modern közösségi terek,
takarítás (heti 2x), ágynemű- és törülközőcsere (heti két alkalommal), térítésmentes áram-, valamint hideg- és melegvíz-szolgáltatás (napkollektorból),
internetezési lehetőség (ingyenes WiFi). Parkolni a ház körüli utcákon lehet.
Sport és szórakozás: medence, napozóterasz, nyugágyak és napernyők,
melyek a medencénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők igénybe.
A strandon vízisport-lehetőségek széles választéka. Laganas központjában
szórakozóhelyek sokasága. A központból ingyenes buszjárat közlekedik a sziget
egyik legszebb strandjára a Banana Beach-re, az aranyhomokos, lassan mélyülő,
széles standon vízisport lehetőségek széles választéka és étterem, bár található.
Étkezés: Reggeli. Felár ellenében félpanzió menüvacsorával foglalható. Főzési
lehetőség a konyhával rendelkező szobákban (evőeszközök, edények). A környéken hangulatos éttermek, tavernák, gyorséttermek és büfék sokasága.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek stúdióban történő elhelyezése esetén, az árlista szerint. Két felnőtt és két gyermek elhelyezése csak a
családi apartmanokban lehetséges.
MOZGALMAS | NÉPSZERŰ | KÖZELI VÁROSKÖZP. ÉS TENGERP.

Albatros Hotel
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Athina
Apartmaház ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Argassi, népszerű üdülőhely, a sziget fővárosától kb. 4 km-re található
azzal már szinte egybeépült rendkívül népszerű kisváros. Homokos helyenként
aprókavicsos, lassan mélyülő strandján vízi sportlehetőségek széles választéka érhető el, esténként számtalan szórakozási lehetősséggel az itt található
diszkókban és a bárokban. Csendes kisutcában épült modern, apartmanhotel
jellegű, két épületrészből álló, huszonnyolc szobás Athina Apartmanház, a mozgalmas központ közelében (kb. 500m), a strandtól mindösszesen háromszázötven méterre található. A közelben üzletek, tavernák, éttermek, bár, több üzlet,
autó-, motor és kerékpárkölcsönző is található.
Szobák: Minden stúdió (2-3 fős) egy hálószobás, praktikusan és ízlésesen
berendezett, fürdőszoba zuhanyzóval, konyhával (a főzősarok hűtővel, és
az étkező a hálószobában van kialakítva), Tv-vel és vízforralóval felszerelt. A
stúdióknál a 3. fő elhelyezése pótágyon történik. Minden szobához erkély vagy
terasz tartozik, szárazföldre, medencére vagy oldaltengerre néző kilátással.
Felár ellenében légkondicionálás és széf igényelhető, bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, snack bár, takarítás (heti 1x), ágynemű- és törülköző,
térítésmentes áram-, valamint hideg- és melegvíz-szolgáltatás (napkollektorból),
parkoló, internetezési lehetőség (ingyenes wifi a recepció környékén változó
jelerősséggel).
Sport és szórakozás: úszómedence, gyermekmedence, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők
igénybe, gyermekjátszótér, biliárd. Argassi központjában szórakozóhelyek
sokasága található. A központból ingyenes buszjárat közlekedik a sziget egyik
legszebb strandjára a Banana Beach-re, az aranyhomokos, lassan mélyülő, széles standon vízisport lehetőségek széles választéka és étterem, bár található.
Étkezés: önellátás. Főzési lehetőség a konyhával felszerelt szobákban (evőeszközök, edények). A szálloda saját éttermében térítés ellenében kontinentális reggeli, napközben snack ételek vásárolhatók, vagy az üdülőhelyen több
étterem, taverna található.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy gyermek stúdióban történő
elhelyezése esetén, az árlista szerint.

MOZGALMAS | LASSAN MÉLYÜLŐ, HOMOKOS TP. | PÁROKNAK

Athina Apartmaház
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Eleana
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Argassi, népszerű üdülőhely, a sziget fővárosától kb. 4 km-re található
azzal már szinte egybeépült rendkívül népszerű kisváros. Homokos helyenként
aprókavicsos, lassan mélyülő keskeny stranddal rendelkezik, az üdülőhely központjában számtalan szórakozási lehetősséggel az itt található diszkókban és a
bárokban. Rendkívül népszerű 44 szobás, segítőkész családi vezetésű szálloda,
a városközpontban, a Palmyra Hotel közelében, a tengerparttól kettőszázötven
méterre épült. A szálloda közvetlen környékén és közelében több szupermarket,
éttermek, tavernák, bárok és ajándéküzletek sokasága található.
Szobák: minden standard szoba egyszerűen de praktikusan berendezett,
egyhálószobás (kb. 19 nm), fürdőszobával, tv-vel és telefonnal felszerelt.
A szobákhoz erkély tartozik utcai, kertre vagy medencére néző kilátással.
A családi szobák a standard szobával azonos felszereltségű, két szobásak
(kb. 35 nm, szobánként 2-2 ággyal). Térítés ellenében hűtő, széf és légkondicionálás a helyszínen igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, internetezési lehetőség
(a szálloda nyilvános helyiségeiben ingyenes a WiFi).
Sport és szórakozás: szépen gondozott kertben úszómedence és gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél
ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők igénybe.
Étkezés: kontinentális reggeli (reggeli italok, péksütemények, vaj, dzsem,
gyümölcs).
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

NÉPSZERŰ | KÖZELI, HOMOKOS TP.

Eleana Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Palmyra
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Argassi, népszerű üdülőhely, a sziget fővárosától kb. 4 km-re található,
azzal már szinte egybeépült rendkívül népszerű kisváros. Homokos, helyenként
aprókavicsos, lassan mélyülő strandján vízi sportlehetőségek széles választéka
érhető el, esténként számtalan szórakozási lehetősséggel, az itt található diszkókban és a bárokban. A közelmúltban felújított hetvenszobás szálloda, ideális
helyen, a városközpontban, a tengerparttól kétszáz méterre épült. A szálloda
közvetlen környékén és közelében több szupermarket, éttermek, tavernák,
bárok és ajándéküzletek sokasága található.
Szobák: minden szoba fürdőszobás, zuhanyzóval, hajszárítóval, tv-vel, vízforralóval és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik, kertre, utcai vagy
medencére néző kilátással. Térítés ellenében hűtő, széf és légkondicionálás a
helyszínen igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, tv-szoba, internetezési
lehetőség (a szálloda nyilvános helyiségeiben ingyenes a WiFi), ruhatisztítás,
parkoló.
Sport és szórakozás: szépen gondozott kertben úszómedence és gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők igénybe, gyermekjátszótér, biliárd,
asztalitenisz. Hetente többször napközbeni és esti programok, élőzene.
Étkezés: büfé jellegű bővített kontinentális reggeli. Felár ellenében vacsora (à la
carte) foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

KÖZVETLEN TENGERPART | NÉPSZERŰ | KÖZELI VÁROSKÖZPONT

Palmyra Hotel
Árkategória: $$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Diana Palace
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Argassi, népszerű üdülőhely, a sziget fővárosától kb. 4 km-re található
azzal már szinte egybeépült rendkívül népszerű kisváros. Homokos helyenként
aprókavicsos, lassan mélyülő keskeny stranddal rendelkezik, az üdülőhely
központjában számtalan szórakozási lehetősséggel az itt található diszkókban
és a bárokban. A hotel a városközpontban található, (a Palmyra Hotel közvetlen közelében épült,) közelmúltban felújított, százhúsz szobás, színvonalas
all inclusive hotel a tengerparttól 300 méternyire fekszik. A szálloda közvetlen
környékén és közelében több szupermarket, éttermek, tavernák, bárok és ajándéküzletek sokasága található.
Szobák: minden standard szoba szépen berendezett, egyhálószobás
(kb. 24 nm), fürdőszobás, zuhanyzóval, légkondicionálóval (működése központilag szabályozott), hajszárítóval, Tv-vel, és telefonnal felszerelt. A szobákhoz
erkély tartozik utcára, utcára vagy medencére néző kilátással. Térítés ellenében
minibár és széfbérlése a helyszínen igényelhető. A szuperior szobák elegáns
kialakításúak és modern bútorzattal rendelkeznek (kb. 22 nm), felszereltségükben extraként, fürdőszobai köntös, szobapapucs, vasaló szerepel. Pároknak és
nászutasoknak ideális választás lehet. A családi szobák a standard szobával
azonos felszereltségűek, két szobásak (kb. 45 nm, szobánként 2-2 ággyal)
továbbá jól felszerelt konyhasarokkal és étkezőrésszel is rendelkeznek.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, bár, medencebár, Tv szoba, internetezési
lehetőség (a nyilvános helyiségekben), szépségszalon, ruhatisztítás, parkoló.
Sport és szórakozás: szépen gondozott kertben úszómedence és gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél
ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők igénybe, strandtörülköző
szerviz (depozit ellenében), gyermekjátszótér, biliárd, asztalitenisz (egyes szolgáltatások térítés ellenében használhatók). Hetente többször napközbeni és
esti programok, élőzene.
Étkezés: all inclusive. A pontos részletekért keresse fel weboldalunkat!
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két vagy három felnőtt és egy vagy
két gyermek csak a családi szobákban helyezhető el.

KIMAGASLÓ MINŐSÉG | ALL INCLUSIVE | HOMOKOS TP.

Diana Palace Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Zakanta Beach
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Argassi népszerű üdülőhely, a sziget fővárosától kb. 4 km-re található,
azzal már szinte egybeépült rendkívül népszerű kisváros. Homokos, helyenként
aprókavicsos, lassan mélyülő strandján vízi sportlehetőségek széles választéka érhető el, esténként számtalan szórakozási lehetősséggel, az itt található
diszkókban és a bárokban. Közvetlenül a homokos tengerparton, a városközpont
közelében épült, 2010-ben felújított, száztizennyolc szobás, színvonalas strand
hotel. A szálloda közvetlen környékén és közelében több szupermarket, éttermek,
tavernák, bárok és ajándéküzletek sokasága található.
Szobák: minden szoba szépen berendezett, fürdőszobás, zuhanyzóval, légkondicionálóval (működése központilag szabályozott; júliusban, augusztusban
ingyenes, más hónapokban térítés ellenében), hajszárítóval, tv-vel, és telefonnal
felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik, utcára, kertre vagy tengerre néző kilátással.
Térítés ellenében hűtő és széfbérlés a helyszínen igényelhető.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, bár, medencebár, tv-szoba, internetezési lehetőség (a szálloda nyilvános helyiségeiben ingyenes WiFi), ruhatisztítás,
parkoló.
Sport és szórakozás: szépen gondozott kertben úszómedence és gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és napernyők, melyek a medencénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők igénybe, gyermekjátszótér, biliárd,
asztalitenisz (egyes szolgáltatások térítés ellenében használhatók). Hetente
többször napközbeni és esti programok, élőzene.
Étkezés: félpanzió, büfé jellegű reggelivel és büfé vacsorával.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.
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Zakantha Beach Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/gorogorszag/argassi/zakantha-beach-hotel.html

AKÁR EGY
CSÉSZE KÁVÉ
ÁRÁÉRT...

Biztonságban
a világban!

Spanyolország
Az Ibériai-félszigeten fekvő Spanyolország változatos földrajzával,
homokos tengerpartjaival és történelmi emlékeivel még mindig új és újabb
meglepetéseket tud okozni. 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! Akár az aktív pihenés, a kultúrával való ismerkedés a cél, akár
sütkérezés a hosszan elnyúló homokos tengerparton, itt mindenki megtalálja
a kedvére valót.
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Spanyolországról
Spanyolország nagy kiterjedése miatt változatos
felszínű és kultúrájú ország. A Pireneusok hegyláncai
szigetelik el a spanyolokat Európa többi részétől, mely
lehetővé tette, hogy az itt lakók megőrizzék kultúrájuk sajátosságait. Míg eddig a turisták elsősorban a
földközi-tengeri partokat keresték fel egy kis napfürdőzésre és pihenésre, addig ma már egyre többen
jönnek ide a hagyományok és a történelem szinte
minden korszakából fennmaradt épületek, emlékek
megtekintése céljából. Az év egészében milliónyi
vendéget vonz magához, ami nem meglepő: kellemes
és változatos klímája, történelmi városkái, csodálatos
tájai, a semmivel össze nem hasonlítható, hosszan
elnyúló tengerpartjai, a fieszták sokasága, a gasztronómiai élvezetek mind, mind csak Önre várnak.
Costa Blanca, a „Fehér Part”.
Fehérhomokos tengerpartjai miatt Spanyolország
legszebb tengerparti részének tartják. A hely egy igazi
turistaparadicsom: a világ legszebb, változatos partjai,
gyönyörű városok, települések, csodás természeti
képződmények, télen is 15 fok feletti hőmérséklet,
és nyáron is kellemes klíma, valamint egész évben
napsütés várja a tengerpartok szerelmeseit. A Costa
Blanca Európa legtisztább levegőjű, legnaposabb és
egyik legszebb régiójának számít, nem véletlen, hogy
mágnesként vonzza a turistákat. Ennek ellenére nem
csak zsúfolt üdülőhelyek, hanem kis, festői városok,
falucskák is várják a csendes pihenésre vágyókat.

Benidorm
A város az idegenforgalom maga. Kitűnő minőségű és
tisztaságú tengerparttal, modern épületekkel és széles
utcákkal, minden ízlést és igényt kielégítő szállodai
létesítményekkel, egész évben kedvező éghajlattal,
bármely órában végezhető mindenféle tevékenység és
szórakozás lehetőségével, egyformán nyüzsgő éjszakai és nappali élettel. És mindenekfelett olyan néppel,
amelynek az a szokása, hogy minden tőle telhetőt
megtesz azért, hogy a látogató otthon érezze magát.

Általános tudnivalók
Beutazási szabályok
Spanyolország az Európai Unió tagja, magyar állampolgárok személyazonosításra alkalmas, érvényes
útlevéllel vagy új típusú (kártya) személyi igazolvánnyal, vízum nélkül léphetnek be Spanyolország
területére, és 90 napig mindenféle külön engedély
vagy bejelentés nélkül ott tartózkodhatnak. Fontos,
hogy a személyi igazolvánnyal még nem rendelkező
kiskorú magyar állampolgár továbbra is csak útlevél
birtokában utazhat. Új nemzetközi repülési szabályzat értelmében, amennyiben gyermek csak egyik
szülővel vagy nagyszülőkkel utazik, a másik szülő
vagy utóbbi esetben mindkét szülő írásos nyilatkozata szükséges, melyben engedélyezik az utazást.
A nyilatkozatot (2 tanú aláírásával) magyar és angol
nyelven kell megírni.

Közlekedés
Az egyes városok között rendszeres távolsági autóbuszjáratok közlekednek, az üdülőhelyeket pedig
félóránként-óránként kötik össze autóbuszjáratok.
Hétvégeken, illetve ünnepnapokon az autóbuszjáratok ritkított menetrenddel (vagy egyáltalán nem)
közlekednek. Amennyiben igénybe veszik az üdülőhelyeket összekötő autóbuszjáratokat, úgy kérjük,
figyeljék, hogy az út melyik oldalán szállnak fel. Az
autóutak és autópályák igen jó minőségűek az egész
szigeten. Kisebb távolságokra kedvelt közlekedési
eszköz a taxi. Mindenütt lehet bérelni személygépkocsit, motorkerékpárt. A járművek bérlésének feltétele
a nemzetközi jogosítvány felmutatása. Amennyiben
kismotort vagy autót kíván bérelni, feltétlenül kössön
teljes körű casco biztosítást.

Időeltérés
Magyarországhoz képest nincs, kivéve Kanári-szigetek –1 óra az eltolódás.

Ételek
Amit feltétlenül kóstoljanak meg: a házi készítésű
„paella”-t (rizs különféle húsokkal, a tenger gyümölcseivel), a „fabadaasturiana”-t (sűrű, fehérbab
alapú ragu), a Ribera del Duero vidékéről származó
vörösbort vagy a Voll Damm márkájú sört. A helyi
kocsmákban lehet igazán megismerni a spanyol
konyha ízvilágát. Levesek helyett inkább előételeket
esznek, melyek zöldségfélékből, salátákból, esetleg
csípős kolbászokból vagy sonkából állnak. Tengeri
ország lévén rengeteg halat fogyasztanak. Desszertjeik a hazai édességeknél kicsit édesebbek, a „flan”
kihagyhatatlan.

Hivatalos pénznem
Spanyolország fizetési eszköze az euró. Hitelkártyák
esetében általában a dombornyomásos kártyákat
fogadják el.
Hivatalos nyelv
Kasztíliai spanyol. Egyéb beszélt nyelvek: katalán,
galíciai, baszk, de szinte mindenütt értenek angolul
és németül is.
Áram
220 V, 50 Hz, váltóáram, az európai szárazföldön
megszokott csatlakozó.
Egészségügyi ellátás
Védőoltás nem szükséges. A szállodákban a csapvíz
iható, azonban elsősorban az ásványvizet javasoljuk
fogyasztásra. Spanyolországba érkezés előtt ajánlatos mindenre kiterjedő biztosítást kötni, vagy legalább
az Európai Egészségbiztosítási Kártyát kiváltani.
Ez utóbbi azonban csak az állami egészségügyi
intézmények igénybevételére, sürgősségi ellátásra
jogosít és általában alacsony színvonalú. Az erős
napsugárzás miatt javasoljuk magas fényvédő faktorú
napozókrémek használatát.

Diplomáciai képviselet
Magyarország Nagykövetsége,
C/Fortuny 6. Piso 4.
28010 Madrid.
Telefon: 00-34-91-413-70-11. Fax: 00-34-91-413-7149.

Fakultatív programok
A leírások tájékoztató jellegűek. A programok helyi
partnerünkáltal szervezettek, magyar nyelvű idegenvezetés minimum 25 fő együttes jelentkezése esetén
biztosított. A programokra jelentkezni helyi képviselőnknél lehet (helyszínen euróban fizetve).
Valencia és Oceanogràfic
(Európa legnagyobb akváriuma)    
Valencia Spanyolország harmadik legnagyobb
városa, egyben tartományi székhely, kb. egymillió
lakosával. A Földközi-tenger partján található Valencia
történelmének és jelenének is fontos része a tengeri
kereskedelem. A város megtartotta régi kikötőjét,
amely ódon épületeivel a régi idők halászatának
hangulatát idézi, emellett új kikötője a modern
építészet remekműve. Első megállónk a Fallas Múzeum és a Nemzeti Kerámia Múzeum. Ellátogatunk
a Katedrálishoz és az 1492 óta álló Selyembörzéhez, amely sokáig kereskedelmi központként és a
selyempiacként működött. Valencia Művészetek és
Tudományok Városa néven nevezett látnivalója egy
kulturális komplexum, ami Santiago Calatrava építész
öt futurisztikus épületéből áll. Ezek egyike a L’Oceanografic, Európa legnagyobb akváriuma (belépő az
árban), mely otthona 45 000 halnak. Itt található a
L’Hemisferic, amely egy 3D Imax-mozi, a L’Umbracle,
amely egy hétezer négyzetméteren elterülő növénykert, valamint a komplexum része egy operaház és
egy tudományos múzeum.

Guadalest
Félnapos program mely során felfedezhetjük
Guadalest történelmi települését és az itt található
erődítményt. A program során megtekintjük a San
Jose Kastélyt, à la Alcozalba Erődöt, az Ordunaházat,
a párizsi templomot és börtönt. Costa Blanca egyik
leglátogatottabb falujában szabadidőt biztosítuk
vásárlásra, étkezésre, nézelődésre.
Aqualandia Csúszdapark
Változatos programok Európa legnagyobb csúszdaparkjában, kiegészítő szórakozási lehetőség a
közvetlen mellette elhelyezkedő Mundomar vízi állatkertben (külön jegy vásárlása szükséges).
Terra Mitica – a spanyol Disneyland
A park programja öt fő téma köré csoportosul: az
ókori Egyiptom és a fáraók misztikus világa; az antik
Görögország, az istenek földje; Róma, a világ ura;
Ibéria a fiesták hazája és a mítoszbéli szigetek megannyi csodás kalandja.
Mundomar – vízi állatkert (delfinshow)

Avenida
Apartman
Utasaink értékelése:

Fekvése: az apartmanház Benidorm szívében, városi környezetben, 150 méterre
a népszerű Levante strandtól, 500 méterre a kékzászlós Poniente strandtól, az
üdülőhely legszebb kilátópontjától és a kikötőtől kb. 400 méterre található. A
közelben éttermek, bárok, vásárlási lehetőségek. A menetrend szerinti buszmegálló az apartmanháztól nem messze található, ahonnan gyakori buszjáratok
indulnak Benidorm belvárosába. Alicante repülőtere kb. 45 perc transzferidő. A
vendégek használhatják a szemben lévő Avenida 4 *-os szálloda szolgáltatásait.
Szobák: a 2, 3, 4 fős apartmanok egy hálószobával, nappalival (kihúzható
kanapéval), fürdőszobával, felszerelt konyhasarokkal, hűtővel, tv-vel és egyénileg
szabályozható légkondicionálóval felszereltek. A nagyobb és tágasabb, 4, 5, 6 fő
részére foglalható apartmanok két hálószobával (szobánként 2-2 ággyal), nappalival (kihúzható kanapéval), fürdőszobával, felszerelt konyhasarokkal, hűtővel,
tv-vel és egyénileg szabályozható légkondicionálóval felszereltek. Az apartmanok többségéhez balkon vagy erkély tartozik, melyek a belső udvarra vagy az
utcára nézhetnek. Széfbérlés térítés ellenében.
Szolgáltatások: recepció, lift, takarítás (hetente 1-szer), ágynemű- és törülközőcsere (heti 2 alkalommal).
Sport és szórakozás: a szemközi Avenida Hotelben tetőtéri medence, napozóterasz, napozóágyak és napernyők a medence körül ingyenesen használhatók.
Térítés ellenében: fitneszterem, szauna, jacuzzi.
Étkezés: önellátás. Reggeli, félpanzió vagy teljes panzió (büfé rendszerben), felár
ellenében foglalható, melyet az Avenida Hotel éttermében lehet elfogyasztani. Az
üdülőhelyen számtalan étterem található vagy főzési lehetőség a konyhasarokkal
felszerelt szobákban (evőeszközök, edények).
Gyermekkedvezmény: az étkezés felárakból, az árlista szerint.

VÁROSKÖZPONTI | AKÁR TELJES ELLÁTÁS | NAGYCSALÁDOKNAK

Avenida Apartman
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/spanyolorszag/benidorm/avenida-apartman.html

Milords Suites
Apartmanház
Utasaink értékelése:

Fekvése: Tökéletes fekvése miatt utasaink körében az egyik legnépszerűbb
szállás. A városközpont központjában, a fő sétáló utca elején, a kilátó lábánál
helyezkedik el. A homokos tengerpart kb 50 méterre található, miután átsétáltunk
egy csodálatos pálmaparkon. Közvetlen közelében éttermek, kávézók, bárok,
üzletek sokasága. A menetrend szerinti buszmegálló a szállástól nem messze
található, mely segítségével a tematikus parkok, a Mundomar és az Aqualandia
is könnyen megközelíthetőek. Alicante repülőtere kb. 45 perc transzferidő.
Szobák: a 2-3-4 fős apartmanok egy hálószobával, nappalival (kihúzható kanapéval), fürdőszobával, felszerelt konyhasarokkal, hűtővel, Tv-vel és egyénileg szabályozható légkondicionálóval felszereltek. Az apartmanok többségéhez balkon
vagy erkély tartozik melyek a belső udvarra vagy az utcára/tengerre nézhetnek.
Széfbérlés térítés ellenében.
Szolgáltatások: recepció, lift, takarítás (hetente 1x), ágynemű- és törülközőcsere (heti 2 alkalommal).
Sport és szórakozás: tetőtéri medence, napozóterasz, napozóágyak és napernyők a medence körül ingyenesen használhatók. A tengerparton a napágyak,
napernyők térítés ellenében vehetők igénybe (2 napágy + 1 napernyő).
Étkezés: önellátás. Felár ellenében reggeli foglalható.

VÁROSKÖZPONTI | KÖZELI, HOMOKOS TP. | CSALÁDOKNAK

Milords Suites Apartmanház
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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http://www.budavartours.hu/ajanlat/spanyolorszag/benidorm/milords-suites-apartmanhaz.html

Gran Hotel
Bali ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: a kétségtelenül utasaink körében a legnépszerűbb, hatalmas területen fekvő, népszerű 776 szobával rendelkező szálloda Alicante repülőterétől
kb. 45 percnyi transzferútra, Benidorm bevásárlóközpontjától 600 méterre, az
óvárostól 3 km-re található. A hotel egy 186 m magas üvegpalota, gyönyörű
kilátással a kékzászló minősítésű tengerpartra (450 m) és este a kivilágított
városra. A menetrend szerinti buszmegálló a szálloda mellett található, ahonnan
gyakori buszjáratok indulnak Benidorm belvárosába.
Szobák: szobái praktikusan berendezettek, légkondicionáltak, fürdőszobásak,
hajszárítóval, telefonnal, rádióval, műholdas tv-vel, minibárral (térítés ellenében) és széffel (térítés ellenében) felszereltek. A szobákhoz erkély vagy terasz
tartozik. A szobákban 2 felnőtt és 2 gyermek vagy max. 3 felnőtt elhelyezése
lehetséges.
Szolgáltatások: recepció, lift, csomagszoba, éttermek, bárok, medencebár,
kávézók, üzletek, parkoló, internetezési lehetőség, fedett diszkó, játékterem,
játszótér.
Sport és szórakozás: több medence, gyermekmedence, szökőkutakkal és
pezsgőfürdővel, napozóágyak és napernyők, biliárd, egész napos animáció,
esténként élőzene, tánc, műsor. Térítés ellenében fitneszterem, szauna, jacuzzi,
masszázs, fodrászat, kozmetika.
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora) büfé rendszerben. Felár ellenében teljes
panzió (reggeli, ebéd és vacsora) foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek, egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon.

NÉPSZERŰ | VÁROSKÖZPONTI | CSALÁDOKNAK

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

133

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/spanyolorszag/benidorm/gran-bali-hotel.html

Poseidon
Playa Hotel ***+
Utasaink értékelése:

Fekvése: A szálloda a Poniente stranddal szemben található, a tengerparttól
mindössze a tengerparti sétány választja el. A városközpont is csupán 850
méterre fekszik. A közelben éttermek, bárok, tavernák, üzletek, éjszakai élet,
szórakozási lehetőségek sokasága. Alicante repülőtere kb. 45 perc transzferidő.
Szobák: a szálloda összes szobája tengerre néző. A szobák fürdőszobásak,
légkondicionáltak, tv-vel (műholdas adások), telefonnal felszereltek. Térítés
ellenében széf kérhető. A szobákhoz erkély tartozik. A szobákban 2 felnőtt és
1-2 gyermek, 3 felnőtt + 1 gyermek illetve 4 felnőtt elhelyezése is lehetséges.
Szolgáltatások: 24 órás recepció, lift, étterem, bár, medencebár, kávézó,
tv-szoba, mosoda, játékterem, szépségszalon, csomagszoba, parkoló, játszótér,
animációs programok, szobaszerviz.
Sport és szórakozás: úszómedence, leválasztott gyermekmedence, napozóterasz napágyakkal és napernyőkkel, asztalitenisz. A tengerparton a napágyak,
napernyők térítés ellenében vehetők igénybe.
Ellátás: Büfé reggeli. Felár ellenében félpanzió (reggeli és vacsora), teljes
panzió (reggeli, ebéd és vacsora) vagy all inclusive ellátás foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek, egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon.

KÖZELI, HOMOKOS TP. | KIMAGASLÓ MINŐSÉG | CSALÁDOKNAK

Poseidon Playa Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Brisa
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: a kicsi, családias hangulatú, mindössze 70 szobával rendelkező szálloda a Levante strandnál található, a tengerparttól csupán a tengerparti sétány
választja el. A szálloda híres a családbarát hozzáállásáról. Oldalukon is hirdetik,
hogy azonos nemű csoportokat nem is fogadnak a szálláson (a nagy bulizásokat, hangoskodást elkerülendő), vendégeik elsősorban családokból, párokból
állnak. A közelben éttermek, bárok, szórakozási lehetőségek, üzletek, ajándékboltok várják a vendégeket. Alicante városa 45 perces transzferrel érhető el.
Szobák: oldalról tengerre néző fürdőszobás, légkondicionált szobái, hajszárítóval, telefonnal, műholdas televízióval, minibárral (térítés ellenében) és széffel (térítés ellenében) felszereltek. A szobákhoz erkély tartozik. A szobákban 2 felnőtt és
1 gyermek vagy max. 3 felnőtt elhelyezése lehetséges. Felár ellenében tengerre
néző szoba és junior suit foglalható. A junior suit maximum. kapacitása: 2 felnőtt
+ 2 gyermek, 3 felnőtt + 1 gyermek, illetve 4 felnőtt. Két-három fő részére a
junior suit nem foglalható.
Szolgáltatások: recepció, lift, csomagszoba, éttermek, bárok, kávézó, pénzváltó, szobaszerviz, internetezési lehetőség, mosoda
Sport és szórakozás: medence, napozóágyak és napernyők a medence mellett.
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora) büfé rendszerben vagy teljes panzió (reggeli, ebéd és vacsora) foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon. Junior suit foglalása esetén, gyermekkedvezmény
nincs, teljes felár fizetendő mindenki részére.

KÖZELI, HOMOKOS TP. | NYUGODT KÖRNYEZET | CSALÁDOKNAK

Brisa Hotel
Árkategória: $$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Marconi
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: a családias hangulatú szálloda fekvése miatt igen népszerű utasaink körében. Benidorm központjában. a Poniente strandtól csupán egy tengerparti sétány
választja el. Benidorm óvárosa 50 méterre található. A hotel kávézójából csodálatos kilátás nyílik a tengerre. A tetőteraszon – ahol a medence is található – pedig
Benidorm városának gyönyörű látványa tárul a vendégek elé. A nyüzsgő nappali
és éjszakai életet kedvelők mindössze pár perces sétával érhetik el a turisztikai
központot, ahol számos étterem, bár, szórakozási lehetőség, üzlet, ajándékbolt várja
a vendégeket.
Szobák: a mediterrán stílusban berendezett, belső udvarra néző szobái fürdőszobásak, légkondicionáltak, hajszárítóval, telefonnal, műholdas televízióval,
széffel (térítés ellenében) felszereltek. A szobákhoz erkély tartozik. Felár ellenében tengerre néző szobák foglalhatóak.
Szolgáltatások: recepció, lift, csomagszoba, étterem, bár, kávézó, pénzváltó,
ingyenes wifi zóna, mosoda.
Sport és szórakozás: medence a tetőteraszon, napozóágyak és napernyők
a medence mellett. A tengerparton a napágyak, napernyők térítés ellenében
vehetők igénybe.
Ellátás: Büfé reggeli. Felár ellenében félpanzió és teljes panzió foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon.

NÉPSZERŰ | KÖZELI, HOMOKOS TP. | MOZGALMAS

Marconi Hotel
Árkategória: $$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Sol Pelicanos
Ocas Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: a népszerű, kategóriájában az egyik legjobb szálloda Alicante repülőterétől 45 percnyi transzferútra, a kékzászlós, homokos Levante tengerparttól
300 méterre fekszik. Az óváros helyi buszokkal könnyen elérhető, de a környéken számos étterem, bár, szórakozási lehetőség, üzlet, ajándékbolt is várja a
vendégeket.
Szobák: modern bútorzatúak, fürdőszobásak, légkondicionáltak, hajszárítóval,
telefonnal, műholdas televízióval, minihűtővel felszereltek. Széf térítés ellenében.
A wifi térítésmentesen használható. Felár ellenében foglalható superior szoba
és medencére néző superior szoba.
Szolgáltatások: recepció, lift, csomagszoba, étterem, bárok, medencebár,
kávézó, mosoda, vasalás.
Sport és szórakozás: édesvizű medencék, gyermekmedencék, napozóterasz,
napozóágyak és napernyők a medencék mellett térítésmentesen. A tengerparton a napágyak, napernyők térítés ellenében vehetők igénybe. Animációs
programok gyermekeknek, felnőtteknek. Vízisportok: vízilabda, vízikosárlabda,
víziröplabda, vízitorna.
Ellátás: Büfé reggeli. Felár ellenében félpanzió (reggeli és vacsora) büfé rendszerben vagy teljes panzió (reggeli, ebéd és vacsora) foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és 1-2 gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon

KIMAGASLÓ MINŐSÉG | VÁROSKÖZPONTI | CSALÁDOKNAK

Sol Pelicanos Ocas Hotel
Árkategória: $$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Melia Villaitana
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: távol a felhőkarcolókkal telített nyüzsgő benidormi központtól létezik
egy mediterrán csoda, egy különálló kis „falu”, a Melia Villaitana. Mintha egy külön világba csöppenénk, belépéskor a nyugalom árasztja el az embert, mosolyt
csal az arcra. A kékzászlós, homokos Levante tengerpart 3 km-re fekszik, ahová
a szálláshely ingyenes transzfert biztosít. Alicante repülőtere 45 perc – 1 órányi
transzferútra található.
Szobák: 28 négyzetméteres kertre néző szobái elegáns/modern bútorzatúak,
fürdőszobásak, légkondicionáltak, hajszárítóval, telefonnal, műholdas televízióval,
minibárral (térítés ellenében) és széffel (ingyenes) felszereltek. A szobákhoz 6
négyzetméteres erkély vagy terasz tartozik. A wifi a szobákban térítésmentes.
Felár ellenében foglalható deluxe szoba (33 négyzetméter), junior suite (42
négyzetméter, kertre néző, külön hálószoba, külön nappali étkezővel).
Szolgáltatások: recepció, lift, csomagszoba, éttermek (olasz, mediterrán, mexikói, ázsiai, barbeque) bárok, medencebár, kávézó, szobaszerviz, autókölcsönző,
kerékpárkölcsönzés, business center, mosoda, vegytisztítás, térítésmentes wifi
a szálláshely teljes területén, számos kozmetikai kezelés, masszázsok széles
választéka, fodrászat, sminkes.
Sport és szórakozás: édesvizű medencék (4), mesterségesen kialakított tengerparti strand, napozóterasz, napozóágyak és napernyők a medencék mellett térítésmentesen. Egészségközpont fitness terem, Jóga, Tai Chi, Pilates, Streching,
1200 négyzetméteren elterülő spa részleg szolgáltatások sokaságával, Golfpálya
(6,5 kilométert átölelő területen). teniszpályák, focipályák. Hetente többször élőzenés műsor. A tengerparton a napágyak, napernyők térítés ellenében vehetők
igénybe.
Ellátás: Büfé reggeli. Felár ellenében félpanzió (reggeli és vacsora) büfé rendszerben vagy teljes panzió (reggeli, ebéd és vacsora) foglalható.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek, egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon.

INGYENES TRANSZFER A TP.-RA | EGÉSZSÉGKÖZPONT

Melia Villaitana Hotel
Árkategória: $$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Rosamar
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: a családbarát 14 emeletes létesítmény Benidorm üzleti negyedében,
a turistanegyed, a Mundomar és az Aqualandia közelében, a kékzászlós homokos Levante tengerparttól 400 méterre található. Pár perces sétára éttermek,
kávézók, bárok, üzletek sokasága. Alicante repülőtere kb. 45 perc transzferidő.
Szobák: tágas szobái fürdőszobásak, légkondicionáltak, telefonnal, műholdas
televízióval, széffel (térítés ellenében) felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik.
Felár ellenében medencére néző szobák foglalhatóak.
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem, bár, medencebár, kávézó, szépségszalon, spa-részleg, szauna, jacuzzi, csomagszoba, játszótér, kerékpárkölcsönző,
autókölcsönző, játékterem, szolárium, egész napos animációs programok,
alkalmanként esti szórakoztató programok, élő zene, biliárd, szobaszerviz, wifi,
mosoda.
Sport és szórakozás: medence, gyermekmedence, 8 csúszda, napozóterasz
napágyakkal és napernyőkkel, fedett medence, teniszpálya, pentaque, asztalitenisz, minigolf. A tengerparton a napágyak, napernyők térítés ellenében vehetők
igénybe.
Ellátás: all inclusive, amely tartalmazza a három főétkezést, a helyi és néhány
nemzetközi alkoholos és alkoholmentes ital fogyasztását, snackeket.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és 1-2 gyermek, egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon

VÁROSKÖZPONTI | ALL INCLUSIVE | CSALÁDOKNAK

Rosamar Hotel
Árkategória: $$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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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!
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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
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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!
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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.

12 NAPOS KÖRUTAZÁS | MAGYAR NYELVŰ ID.VEZ.

Kínai 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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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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Mianmar 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/mianmar-burma/yangon/mianmar---ezt-latnia-kell.html

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

Budapesti indulás

Debreceni 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!

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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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
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Kaland nyaralásainkról
Ebben az évben is rengeteg színes programmal
kecsegtetjük a kalandvágyó utazókat. Szándékosan
nem turistákat írtunk, ugyanis igyekszünk elkerülni a
tucat szállodákat, zsúfolt tengerpartokat és az esernyős
idegenvezető után loholós városnézéseket, melyek a
tömegturizmus legfőbb jellemzői.
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„Igaz, hogy a nagy tortából csak egy szeletet kapunk, de
azt igyekszünk alaposan megrágni” – Szenczi Zsolt.
Természetesen egy országot vagy kultúrát nem lehet pár
nap alatt megismerni, de törekedni lehet rá. Kalandos
országjárásaink egyik fő irányvonala, hogy ne csak a
műemlékeknél töltsünk hosszú órákat, hanem a jelenre
(is) koncentráljunk.

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

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

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

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

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

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

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

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

Grúzia
A tésztának komoly kultusza van errefelé, nem is akármilyen formában. A helyi specialitás egy rendszerint
darált bárány- és marha- vagy sertéshússal töltött tésztabatyu, a hinkali. A kora középkorig visszavezet- hető
történettel rendelkezik, és olyan népszerű, hogy még az
utcán is árulják. A legízletesebbek a házi hinkalik, amelyek akár kisebb tenyérnyiek is lehetnek, és valóban
olyanok, mint egy igazi batyu: sok-sok ránccal összecsippentett tészta öleli körül a szaftos, fűszeres húst.
Azori-szigetek
Az Azori-szigetek tényleg olyan, mintha a világ vége
lenne, egy frappáns megfogalmazás szerint az embernek olyan érzése van, mintha belecseppent volna a
Jurassic Park forgatásába, minden mélyzöld és mélykék, a helyiek csak „Zöld Szigetnek” hívják. Az Atlanti-óceán közepén fekvő szigetcsoport legnépesebbje
a São Miguel-sziget, ennek ellenére tele van érintetlen
területekkel, vulkanikus képződményekkel, krátertavakkal, meredek sziklafalakkal, eldugott öblökkel.
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Malajzia
Az idő relatív! Legalábbis a malájok szerint, mert mással nem nagyon magyarázható, hogy miért változtatták
meg nyolc alkalommal is a helyi időt. 1932-ben történt
meg először, hogy 20 perccel visszatekerték a mutatókat, hogy hosszabbak legyenek a nappalok. Ezt újabb
10 perccel toldották meg 1941-ben, majd Tokióhoz igazodva újabb két órát állítottak vissza. Ezt követte még
öt újabb alkalom mikor hol előre, hol hátra módosították
a helyi időt, míg végre 1982-ben meg tudtak állapodni,
azóta is ez van érvényben.
Indonézia (Bali)
Canang Sari, avagy napi áldozat, melyet a balinéz hinduk készítenek a fő hindu istennek (Sang Hyang Widhi
Wasa), hogy megköszönjék a világnak adott jólétet és
békét.
Egy apró pálmalevélre (canang) helyeznek virágokat,
ételt, pénzérméket és füstölőt, melyek az esszenciáját
(sari) adják a felajánlásnak. Nem is az összetevők
a fontosak, hanem maga az elkészítés és felajánlás
folyamata.

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

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

vásárolhatunk. Pihenőt tartunk a Tizi N’Tichka 2260
méter magasan elterülő hágójában, ami egyben
utazásunk legmagasabb pontja. Innen hasonlóan
kacskaringós úton utazunk tovább az UNESCO
Világörökségének nyilvánított Ait Ben Haddou felé.
Szállásunk elfoglalása után mezítláb átkelünk az
Ounila folyón, felmászunk a remek állapotban fennmaradt ősi kashbába, hogy itt éljük át a naplemente
csodás pillanatait.
4. nap: Ait Ben Haddou, Ouarzazate, Tinerhir
A filmekből (Gladiátor, Nagy Sándor, Mennyei
királyság, stb.) és már általunk is jól ismert kashba
látványát a reggeli órákban magunk mögött hagyjuk,
hogy a marokkói filmgyártás központja felé induljunk. Ouarzazate városában hosszabb pihenőt tartunk. A tajin ebéd elfogyasztása után megtekintjük
a városban található kashbát, majd továbbhaladunk
a Dadés-völgyén keresztül. Az eddigi kopár vidéket
hatalmas pálmaligetek váltják, dús, a zöld minden
árnyalatában pompázó növényekkel tarkított oázisok
terülnek el a szemeink előtt. Buszunkkal több helyen
megállunk fotószünetet tartani. Az esti órákban
közös sétát teszünk Tinerhirben.
5. nap: Tinerhir, Todra, Merzouga
Reggeli után a sziklamászók paradicsoma a
Todra-szurdok fantasztikus sziklafalai közt teszünk
egy rövid kirándulást. A Magas-Atlasz keleti oldalán
elterülő gyönyörű színekkel, égbetörő sziklafalakkal
és szűk utakkal megáldott szurdok garantáltan elvarázsolja a természet szerelmeseit. Innen utazásunk
egyik csúcspontja, a Szahara homokdűnéi irányába
haladunk. A táj fokozatosan változik egyre kopárabb
lesz, majd hirtelen feltűnnek a sivatag okkersárga
homokdűnéi. Szállásunk elfoglalása után gyalogosan vagy teveháton indulunk a sivatag varázslatos
világába, hogy itt éljük át a naplemente hihetetlen
színeit, ami a lábunk előtt bontakozik ki.
6. nap: Merzouga, Marrakesh
A reggelink és a mentateánk elfogyasztása után
hosszú buszozás következik a mai napunkon.
Természetesen, fotószünetekkel és kisebb kalandozásokkal tarkítjuk majd a napunkat. Az esti órákban
érkezünk vissza Marrakeshbe, hogy az estét már a
Jemma El Fna téren töltsük.
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7. nap: Marrakesh
Reggeli után Marrakesh, a "Dél gyöngyének" megtekintése. A vörös várost a XI. században alapították az
Almoravidák. Ez a dinasztia csodálatos palotákat és
kerteket hagyott Marrakeshre. Programunk a Szadida
sírok, a Bahia palota és a Menara kert megtekintéséből áll. Megtekintjük a Koutoubia mecsetet.
8. nap: Marrakesh, Budapest
Reggeli után elbúcsúzunk Marokkótól, s a szállásról
utazunk a repülőtérre, hogy megkezdjük a hazautazásunk Budapest irányába.
Az alapár tartalmazza: az utazást bérelt autóbusszal
Marokkóban, a szállást hotelekben, vendégházakban,
a szervezést és a magyar nyelvű túravezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a repülőjegyet és illetékét, a biztosítást, az esetleges védőoltások, valamint a
belépők, nemzeti park engedélyek, helyi szolgáltatóknak a borravalók árát.
Utazás: Marokkóig repülővel, majd az országon belül
bérelt autóbusszal utazunk, amit egy tapasztalt helyi
sofőr vezet.
Szállás: 2-2 éjszakát töltünk Marrakeshben, 1 éjszakát
Ait Ben Haddouban, 1 éjszakát Tinerhirben és 1 éjszakát Merzougában. A körút során középkategóriás kétágyas szobákban alszunk, a sivatagban lehetőségünk
lesz kipróbálni a berber sátrakat. Némely szállásunk
rendelkezik úszómedencével vagy hangulatos tetőterasszal. Szállásaink kiválasztásánál fontos szerepet
játszott elhelyezkedésük, gyakorlatilag mindig a közvetlenül a medina mellett vagy a természeti látnivalók
szomszédságában alszunk. Egyedül jelentkezőket
igyekszünk korra és nemre való tekintettel társítani. A
szobák mérete és tájolása eltérő lehet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budapesti indulás

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

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

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

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

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

Budapesti indulás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budapesti indulás

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

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

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

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

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

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

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

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

Budapesti indulás

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

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

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

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

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

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

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

Szállás: 1 éjszakát töltünk Teherán, 2 éjszakát Jázd,
2 éjszakát Shiráz, 3 éjszakát Iszfahán városában.
A körút során középkategóriás, helyi besorolásnak
megfelelő 3*-os szállodákban alszunk. Egyedül
jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel társítani. A szobák mérete és tájolása eltérő
lehet.
Maximális utaslétszám: 17 fő.
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Kalandutazás Iránban
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Kirándulás Portugália legszebb
szigetein: Azori-szigetek, Madeira
Portugália távolabbi részeire utazunk, hogy felfedezzük
az Atlanti-óceán kincseit! Utazásunk főleg természet
közeli, így aki szeret kirándulni és a természetben
kalandozni itt a helye! Kiscsoportos utazásunk során
fantasztikus vulkanikus tavakat, lenyűgöző teaültetvényeket vagy éppen az óceán mellett elterülő hegyoldalakat látogatunk meg.
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Kaland
Szállás: Hotel
Besorolás: 3*
1. nap: Budapest, Ponta Delgada
Indulás a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről Portugália irányába, hogy egyátszállást követően megérkezzünk az Atlanti-óceán egyik legvarázslatosabb
szigetére.
2. nap: Barrosa-hegy, Lagoa do Fogo, Cha Gorreana teaültetvény
A mai nap megtapasztalhatjuk, hogy miért is hívják
Sao Miguel-t a "zöldszigetnek". A buja Barrosa-hegyen
testközelből láthatjuk az Azori-szigetekegyedi növényvilágát. A kirándulásunk fénypontja egy gyönyörű kilátópont, ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk a
Lagoa do Fogo-ra, mely az egyik legszebb vulkanikus
tó az egész szigetcsoporton. A tó partján pihenünk,
majd a délutáni órákban ellátogatunk a Európa
egyetlen klasszikus teaültetvényére a Cha Gorreana
teaültetvényre. Itt megnézhetjük a tea cserjéket, illetve
a feldolgozási folyamatokba is betekintést nyerünk.
Szállásunkra a késő délutániórákban térünk vissza.
3. nap: Furnas-tó, Terra Nostra botanikus kert
A reggeli elfogyasztása után elindulunk, hogy a sziget
legszebb természetilátnivalóit felfedezzük. A Furnas-i
krátertó maga a valóságos csoda. Azegzotikus környezet látványa és a zöld minden árnyalata garantáltan
el fog bennünket varázsolni. A nap további részében
a sziget növényvilágával ismerkedünk a Terra Nostra
botanikus kertben illetve az itteni termálvizesmedencékben pancsolunk. Ponta Delgadaba a délutáni
órákban térünk vissza.

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

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

Utazás: Budapestről nemzetközirepülőjárattal utazunk
Portugáliába. Azori-szigeteken és Madeirán: légkondicionált autóbusszal utazunk.
Szállás: 4 éjszakát töltünk Ponta Delgada, illetve 3
éjszakát Funchal városában található szállodánkban.
Kétágyasszobáink a helyi besorolásnak megfelelő 3*
szintet képviselik. A szobák mérete és tájolása eltérő
lehet. Az egyedül jelentkezőket igyekszünk korra és
nemre való tekintettel társítani.
Nehézség: Programunk főleg a természetet szerető,
kirándulásokat kedvelő Utasokat várja.
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Azori-szigetek és Madeira
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!
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Thaiföld
kalandnyaralás
Kalandnyaralásunkkal elrepülünk a télből a nyárba.
Délkelet-Ázsia egyik legszebb része vár bennünket.
A csodálatos Andamán tenger illetve Thaiföld Krabi
tartománya garantáltan elvarázsol bennünket. Bangkok mellett, Phi Phi szigete és a James Bond-sziklák
illetve az elefánttábor jelenti utazásunk csúcspontját.
Hangulatos szállásaink és a szokásostól eltérő kalandos program már csak Rád vár!
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Menetrendszerinti járattal
Ellátás: Reggeli
Típus: Kaland
Szállás: Hotel
Besorolás: 3*
1. nap: Budapest, Bangkok
Várhatóan a délutáni órákban indulunk menetrendszerinti járattal Thaiföldre, ahova egy átszállást
követően érkezünk.
2. nap: Bangkok
A repülőtérről egyenesen a szállásunkra utazunk,
ahol az utazás fáradalmait igyekszünk kipihenni,
majd az esti órákban belevetjük magunkat Bangkok
nyüzsgő forgatagába. Az estét már a város felfedezésével töltjük, vacsoránkat pedig egy autentikus utcai
étkezdében fogyasztjuk el.
3. nap: Bangkok, Krabi, Railay Beach
A mai napunkon egy délelőtti géppel Dél-Thaiföldre
utazunk. A meseszép Krabi tartományban landolunk,
ahonnan rögtön az Andamán-tenger partján elterülő
Railay Beach-re utazunk. A hangulatos resort jellegű
szállásunk elfoglalása után a környék felfedezésére
indulunk.
4. nap: Railay Beach, Ko Phi Phi, Maya-öböl, Railay
Beach
A reggelink elfogyasztása után egész napos kirándulásra indulunk. Hajóinkkal hasítunk az Andamán-tengeren ahol az első hosszabb pihenőnket Bamboo
szigetén tartjuk. Természetesen hajós kapitányunk
mindenkinek kiosztja a sznorkel felszerelését, hogy
közelebbről is betekintést nyerhessünk a tenger
színes élővilágba. Utazásunk egyik fénypontja a Hat
Noppharat Thara Nemzeti Parkban fekvő Ko Phi Phi

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

Az alapár nem tartalmazza: a reggelin kívüli étkezéseket, a repülőjegyeket - illetve azok illetékét, a
belépők (nemzeti park engedélyek, helyi idegenvezetők) és a kirándulások árát, az esetleges védőoltások,
a biztosítás árát.
Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal utazunk Bangkokba. Thaiföldön: helyi repülőjáratokon,
vízibuszokon, kisbuszokon és csónakokon utazunk.
Szállás: 2 éjszakát töltünk Bangkokban, 3 éjszakát
Railay Beachen, 3 éjszakát Ao Nangban. A kalandkirándulás során hangulatos, vízpart közeli resort szállásokon alszunks. Egyedül jelentkezőket igyekszünk
korra és nemre való tekintettel társítani. A szobák
mérete és tájolása eltérő lehet.
Létszám: A csoport minimális létszáma 10 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
Nehézség: Könnyű és változatos világjárásnak felel
meg az utazásunk.
Vízum: 2011. augusztus 11-től a 30 napot nem meghaladó turista célú beutazások esetében a magyar
állampolgárok mentesülnek a vízumkötelezettség
alól. A beutazásnak alapvető feltétele az ország elhagyását követően még legalább 6 hónapig érvényes
magyar útlevél.
Biztosítás: Ajánlott, ezt irodánkban könnyen megkötheted.
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Kalandnyaralás a
Fülöp-szigeteken
Népszerű kalandutazásaink egyik legújabb gyöngyszeme a Fülöp-szigetek-i kalandnyaralás! Izgalmas,
kalandos programok várnak bennünket Délkelet-Ázsia
egyik legszebb országában. Jellegzetes, a tengerből
kiemelkedő mészkőhegyek között hajózunk, lagúnákban snorkelezünk, talán a Világ legszebb tengerpartjain pihenünk vagy éppen tengerikajakozunk...
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: menetrendszerinti járattal
Ellátás: reggeli
Típus: Kaland
1. nap: Budapest/Bécs*
A mai napunkon az utazásé a főszerep, a kora délutáni órákban induló nemzetközi repülőjárat repít el egy
átszálást követően a Fülöp-szigetek fővárosába.
2. nap: Manila
Várhatóan a délutáni órákban már Manila nyüzsgő
forgataga veszi körbe kiscsoportunkat. Gyors transzfer a szállodába, egy hangulatos vacsora következik,
majd nyugovóra térünk, hogy holnaptól frissen vágjunk bele a kalandnyaralásunk legszebb napjaiba.
3. nap: Manila, Coron City (Busuanga Island)
A délelőtti órákban még megnézzük Manila történelmi részét, mely még a 16. században alakult ki, a
spanyol hódítóknak köszönhetően. Majd átrepülünk
a Fülöp-szigetek egyik legszebb szigetére. Érkezést
követően elfoglaljuk a szállásunk, közvetlen utána
a pálmafákkal szegélyezett homokos tengerparton
napozunk és természetesen a jeges koktélok szürcsölgetése után/közben/mellett csobbanunk a kék
minden színében ragyogó tengerben. A naplemente
megtekintése után jöhet a jól megérdemelt street
food stílusban elkészített friss fogásból készített halas
vacsora...
4. nap: Busanga Island, Coron Island
Egészen elképesztő nap vár ismét bennünket.
A Fülöp-szigetek jellegzetes hajóival, melyeket
elképzelhető, hogy csak úszva tudunk megközelíteni
indulunk a környező szigetvilág „felfedezésére”. Coron szigetét a vad mészkőhegyek, mészkőtűsziklák
jellemzik, melyeket elképesztő módon ragadt meg
a zöld növényzet. A tenger színével keverve, mintha

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

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

Szállás: 2 éjszakát töltünk Malilában, 3* megfelelő
szálláson, 3 éjszakát töltünk Palawan szigetén 3-4*
resort jellegű szálláson, 3 éjszakát töltünk Busanga
szigetén 3-4* resort jellegű szálláson. Egyedül jelentkezőket igyekszünk korra és nemre való tekintettel
társítani. A Fülöp-szigeteki viszonyoknak megfelelően
szállásainkon a szobák mérete, tájolása, felszereltsége egymástól eltérő lehet.
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Kalandnyaralás
Kubában
Kubai kalandnyaralásunk nem a szokványos módon
mutatja be ezt a különleges Karib-tengeri országot. A
legszebb tengerpartok és természeti látványosságok
mellett nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a „napjaink
Kubája” érzést megtapasztaljuk. Különös gonddal választottuk ki szállásaink (casa particular), melyeknél
a legfontosabb szempontjaink között szerepelt, hogy
autentikus helyen töltsük az éjszakákat.
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: Utazás: menetrendszerinti járattal.
Ellátás: reggeli.
Típus: Kaland.
Szállásleírás: 3 *-os szállodák, casa particular.
Kubai kalandnyaralásunk nem a szokványos módon
mutatja be ezt a különleges karib-tengeri országot. A
legszebb tengerpartok és természeti látványosságok
mellett nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a „napjaink
Kubája” érzést megtapasztaljuk. Különös gonddal választottuk ki szállásaink (casa particular), melyeknél
a legfontosabb szempontjaink között szerepelt, hogy
autentikus helyen töltsük az éjszakákat.
1. nap: Budapest, Havanna
A reggeli órákban indul a Liszt Ferenc nemzetközi
repülőtérről menetrend szerinti járatunk Havanna
irányába. Egy átszállás után várhatóan az esti órákban érkezünk Kubába. Este már Havanna utcáival
ismerkedünk. Az estét egy hangulatos kubai bárban
töltjük, ahol megtartjuk ismerkedési estünket.
2. nap: Havanna, Vinales-völgy, Indián-barlang,
Maria la Gorda
Korán reggel indulunk a festői szépségű Vinales-völgybe, melyet az UNESCO 1999-ben a
világörökség részévé nyilvánított. A dohányültetvényeiről is híres völgyben betekintést nyerünk a kubai
dohánytermesztésbe. A hangulatos dohányültetvényen már várnak bennünket, ahol a cserjék mellett
betekintünk a dohányszárítóba, illetve megnézzük,
hogy sodorják kézzel a szivarokat. A völgy legszebb
és talán leglátványosabb barlangját is meglátogatjuk.
Mesés cseppkövek lógnak a fejünk fölött, míg szemünkkel különböző formák játszanak. Kis gyaloglás
után, csónakba szállunk és úgy ismerkedünk a
barlang világával. Innen a Karib-tenger felé vesszük

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

Utazás: Budapestről nemzetközi repülőjárattal
utazunk Havannába. Kubában: bérelt busszal, helyi
buszokkal, taxikkal utazunk.
Létszám: A csoport minimális létszáma 8 fő, míg a
maximális létszám 17 fő.
Szállás: Havanna és Trinidad városában magánszállásokon alszunk, Maria la Gorda településén villa jellegű szállás vár bennünket, míg Varadero városában
***hotelben pihenhetünk. Kuba túránkon speciális,
casa particular-típusú szállásokon, családok által
kiadott, barátságos, alapvetően jó minőségű szobákban töltjük az éjszakákat. A casa particularok egyedülálló hangulata, a háziasszonyok által elkészített
reggelik garantálják az egyedi élményeket, a kubai
kultúra közvetlen megismerését. Ugyanakkor arra is
kell számítani, hogy a szabványjellegű szállodai szobák helyett az egyes házakban eltérő méretű, jellegű
szobákban fogjuk tudni elszállásolni a csoport tagjait.
Pénzügy: Kubában a fizetőeszköz a Peso. Bankkártya használatára van lehetőség, mind automatákban,
mind fizetőeszközként. Kubában az USD nem javasolt, mert váltásánál a 10%-os "büntetést" fizetnünk,
ezért helyette inkább Euro kivitelét ajánljuk.
Elektromos áram: Kubában az európaitól eltérő
elektromos csatlakozó van használatban. Célszerű
már itthonról magunkkal vinni megfelelő átalakítót.
Kubában kétféle elektromos szabvány van érvényben; elterjedtebb az amerikai típusú 110V. Néhány
szállodában érhető csak el a 220V-os feszültség. A
110V a 220V-tal működő akkumulátor-töltők számára
nem okoz gondot, a töltés valamivel lassabb lesz.
Vám: Kubába történő belépéshez vízumnak megfelelő turistakártya kiváltására van szükség, még
Magyarországon! Ehhez az alábbiak szükségesek:
a repülőjegy foglalás, 1 darab űrlap. Az utazáshoz
érvényes útlevél szükséges.
Biztosítás: Javasolt, ez irodánkban könnyűszerrel
megköthető.

KISCSOPORTOS | PRÉMIUM UTAZÁS | MAGYAR TÚRAVEZETŐ

Kalandnyaralás Kubában
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/kuba/havanna/kalandnyaralas-kubaban.html

Kalandutazás Thaiföld
és Kambodzsa vidékein
Népszerű kalandutazásaink egyik legújabb gyöngyszeme a Fülöp-szigetek-i kalandnyaralás! Izgalmas,
kalandos programok várnak bennünket Délkelet-Ázsia
egyik legszebb országában. Jellegzetes, a tengerből
kiemelkedő mészkőhegyek között hajózunk, lagúnákban snorkelezünk, talán a Világ legszebb tengerpartjain
pihenünk vagy éppen tengerikajakozunk...
Prémium kiscsoportos kalandutazás!
Utazás: menetrendszerinti járattal
Ellátás: reggeli
Típus: Kaland
1. nap: Budapest
Várhatóan a délutáni órákban indulunk menetrendszerinti járattal Thaiföldre, ahova egy átszállást követően
érkezünk.
2. nap: Bangkok
A repülőtérről egyenesen a szállásunkra utazunk, ahol
az utazás fáradalmait igyekszünk kipihenni, majd az esti
órákban belevetjük magunkat Bangkok nyüzsgő forgatagába. Megkóstoljuk a város híres street food ételeit,
majd belépünk a kontrasztok világába, azaz összehasonlítjuk a régit az újjal.
3. nap: Maeklong Railway, Market, Damnoen Saduak,
Bangkok
Korán indítjuk a mai napunkat, mert a híres Vasúti Piacot
nézzük meg a reggeli órákban. Fantasztikus és egyben
döbbenetes látvány tárul elénk, melynek a csúcspontja
a menetrendszerinti vonat érkezése, mikor az árusok rohamtempóban csomagolják össze a sínekről a portékáikat. Innen Thaiföld leghíresebb úszó piacához utazunk,
ahol csónakokba szállunk és megkezdjük kalandozásunk a csatornákon, miközben árusok rohamoznak bennünket. Szavakkal nehezen leírható az úszópiac világa,
egyszerűen át kell élni. Bangkokba a délutáni órákban
térünk vissza, így nagyszerű lazítási lehetőség lehet egy
kellemes thai massage a Silom Road környékén.
4. nap: Bangkok, Siem Reap, Tonle Sap-tó és a híres
úszófalu (Kambodzsa)
A reggeli elfogyasztása után utazunk a repülőtérre, hogy
egy “belső” repülőjárattal Kambodzsába repüljünk. A
szállásunk elfoglalása és némi pihenő után a Tonle Sap
tóhoz utazunk, hogy hajókba szálljunk és egy igazán

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

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

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

Budapesti indulás

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

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

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

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

6. nap: Hanoi, Luang Prabang (UNESCO Világörökség): A mai napunkon a laoszi birodalom első, történelmi fővárosába, a hagyományos laoszi kultúra és a buddhizmus központjába utazunk. Repülőgépünk várhatóan
a délelőtti órákban indul, így a délután nagy részét már
a város felfedezésével tölthetjük. Gyakorló szerzeteseket
és számtalan buddhista pagodát rejteget az ország ezen
kis szeglete. Némi szerencsével a következő napokban
bepillantást nyerhetünk a mindennapi életükbe. A város
képét Mekong és az abba torkoló Khan folyók által közrezárt, félszigetszerű földnyelv határozza meg.
7. nap: Nam Khan folyón evezés, Elefánttábor:
A mai napunkon csodás és természetközeli élményekben lesz részünk. Az egész országot lenyűgöző tájak
határozzák meg, melyeknél már csak a helyi lakosok
kedvessége megdöbbentőbb. A reggelink elfogyasztása után Délkelet-Ázsia jelképeinek számító hatalmas
állatokkal találkozunk, azaz az elefántokkal. A program
során lesz lehetőségünk az álatokat megetetni, sőt még
fürödhetünk is velük a folyóban. Innen egy kisteherautó
platójára pattanunk és elindulunk az evezés kiinduló
pontjához. Kisérők segítségével evezünk a Nam Khan
folyón, melynek partjai mészkősziklákkal vagy éppen
rizsföldekkel tarkítottak. A késő délután további részét
Luang Prabang-ban töltjük.
8. nap: Pak Ou, Lao Lao falu (Hajókázás a Mekongon):
Utazásunk egyik csúcspontja a mai! A Mekong folyón
hajózunk, melyet nem véletlenül illetnek a „Vizek
Anyja” jelzővel. A laoszi történelemben évszázados
hagyományai vannak a folyón való közlekedésnek, így
a vízről nézelődve egészen más táj tárul elénk, mint a
szárazföldről. Pak Ou barlangnál állunk meg hosszabb
időre, melyet a helyiek szent helyként tisztelnek. Innen
Lao Lao faluba hajózunk tovább, melynek fő attrakciója
a pálinkafőzés. Itt kipróbálhatjuk a kígyóval, százlábúval
vagy éppen gyíkkal ízesített pálinkát.
9. nap: Luang Prabang, Siem Reap (Kambodzsa):
A mai napunkon menetrendtől függően tovább utazunk
Kambodzsába. Az estét már a híres Pub Streeten töltjük,
ahol mindenféle érdekes ételek várnak ránk. /belső
repülőjárat függvényében természetesen alakulhat még
a programunk/
10-11. nap: Angkor (Két teljes nap Angkor romvárosának bűvöletében) illetve Tonle Sap-tó: A reggelink
elfogyasztása után a világ egyik legnagyobb csodáját

http://www.budavartours.hu/ajanlat/vietnam/hanoi/kalandutazas-vietnam-laosz-kambodzsa-legszebb-taja.html

fedezzük fel. Kellemes két napot töltünk a romváros
területén, ahol tuk-tuk taxikkal közlekedünk, így sokkal
szabadabban járhatjuk be. A romvárosnak különleges
kisugárzása van, így nem célunk rohanva megtekinteni,
sőt kifejezetten figyelünk arra, hogy átélhessük ezeket
a remek pillanatokat, amit itt töltünk. Teljesség igénye
nélkül meglátogatjuk: Angkor Thom, Angkor Wat, Bayon,
East Mebon, Ta Keo, Ta Som templomait. Esti program: a
Tonle Sap tóhoz utazunk, hogy hajókba szálljunk és egy
igazán izgalmas világot fedezzünk föl. A tó Kambodzsa
és Dél-Kelet Ázsia legnagyobb tava, melyet a Tonle
Sap folyó köt össze a Mekong folyóval. Számtalan helyi
család éli mindennapjait a tóra épített cölöp/bádogházakban. Főleg halászatból élnek, de saját boltjuk, sőt
iskolájuk is van.
12. nap: Siem Reap, Bangkok, Budapest: A délelőtti
órákban még a pihenésé a főszerep, majd az délutáni
órákban Bangkokba repülünk, hogy az esti órákban
megkezdjük utazásunk Budapest irányába.
13. nap: Bangkok, Budapest: Várhatóan egy átszállást
követően a kora délutáni órákban érkezünk Budapestre.
Az alapár tartalmazza: az utazást Vietnamban, Laoszban és Kambodzsán belül busszal, vízibusszal és csónakokkal, a szállásokat resort jellegű szállásokon vagy 3*
megfelelő hotelekben és a reggeliket, a helyi vezetők
díját, a szervezést és a magyar nyelvű túravezetést.
Az alapár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyek, illetve "belső" repülőjáratok árát és illetékét, a
reggelin kívüli étkezéseket, a belépők és a kirándulások
árát, illetve nemzeti park engedélyek, helyi vezetők a
vietnami a laoszi és a kambodzsai vízum árát, az esetleges védőoltások, a biztosítás árát.

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

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

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

Szállás: Helyi besorolásnak megfelelő 3* szállásokon

Biztosítás: Ajánlott, ezt irodánkban megkötheted.

PRÉMIUM KÖRUTAZÁS | NÉPSZERŰ | MAGYAR TÚRAVEZETŐ

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

Budapesti indulás

Debreceni indulás
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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
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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
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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
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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-
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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.
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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.
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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.
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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.
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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

Városlátogatások
Róma "Az Örök Város"
Kupolák tengere. A gyengéd szépség, a tiszta harmónia
képe. A béke és az örökkévalóság képe: Róma Aeterna.
Ilyennek látja az ember Rómát, ha föntről, valamelyik
dombjáról tekint a városra. Lent azonban egy másik
kép fogadja. A Colosseum körül hatalmas a forgalom,
nagy a torlódás az Angyalvár előtt, a szmog az égig
ér. Föntről a csöndes, ősrégi Róma, alant a modern,
zajos Róma. Évezredek művészeti alkotásai – Forum
Romanum és a Pantheon, a Szent Péter-bazilika és a
pápai palota, a Trevi-kút, és a Spanyol lépcső – sajátos
kontrasztja a mai felgyorsult életmódnak, itt együtt,
egymás mellett, egymásra rétegződve él a múlt és
jelen. Különböző korok egyidejűsége.
Annak, aki Rómába utazik, mindenre fel kell készülnie,
itt minden a feje tetején áll. Ez nem a megfontolt természetűek és a hatékonyságot kedvelők városa. Azoknak
a törvényei Rómában nem érvényesek.
Mi a legrövidebb távolság két pont között? Az arabeszk,
válaszolta egyszer egy olasz író, ez a kacskaringós
minta. Ez Róma…
Miért nem hagytak fel az emberek – nem is fognak soha
fölhagyni – azzal, hogy Rómát felkeressék? Mert itt kifordul sarkából a világ, és mégis minden összeáll. Maga a
csoda a nagyváros zajában és forgatagában.
Aki átélte már ezt, megérti, hogy a város nevét: ROMA,
fordítva kellene olvasni: AMOR.
Firenze "A művészetek fővárosa"
Ez a város a leglakályosabb és legkellemesebb tartózkodási hely, amit egyáltalában el lehet képzelni – írta
1839-ben Firenzéről Jacob Burckhardt.
Az Arno fölött még a régi hidak feszülnek, zöldesszürke
szalagja átszeli a várost, mely tornyaival és kupoláival,
palotáival és kertjeivel elterül a széles völgyben. Északon és délen ciprusok és olajfák nőtték be a magaslatokat, melyekre csodálatos kolostorokat és villákat
építettek. Firenzében nincs egy szemernyi sem Róma
barokk érzékiségéből, sem Velence morbid igézetéből
– Firenze a tiszta formák városa.
A városképet a hatalmas reneszánsz paloták és
templomok határozzák meg. Ezeket olyan halhatatlan
művészek emelték, mint Alberti, Brunelleschi és Michelangelo, és olyanok díszítették, mint Donatello, Botticelli,
Masaccio, Leonardo da Vinci, és Ghiberti – aki például
a Battistero képen látható bronzkapuját alkotta.

A Mediciek városa lehetne egy egyedülálló, hatalmas
múzeum is – bizonyos értelemben valóban az –, de
ezenkívül még számos arca van.
Elegáns üzleteivel, finom éttermeivel, tipikus trattoriáival,
mozgalmas utcácskáival és csendes tereivel, csodálatos fényeivel – melyek óráról órára változva mintegy
átszellemítik a város sziluettjét – Firenze minden
látogatóját elbűvöli.
Verona
Verona város Shakespeare Rómeó és Júlia jelenete
miatt a legismertebb. Verona egy festői város, amely
tele van római kori romokkal, reneszánsz palotákkal
és középkori épületekkel. A Milánó és Velence között
található város egy kicsit kevesebb figyelmet kap az
utazóktól, mint a több híres szomszédváros, de nem a
látnivalók hiánya miatt. Verona egy régi olasz város bájait kínálja anélkül, hogy az idelátogatóknak állandóan
küzdeni kellene a tömeggel. Bár az ide utazók első állomása a Júlia-ház – a nemrégiben hozzáépült erkéllyel
–, fontos megjegyezni, hogy a Rómeó és Júlia csak egy
kitalált történet hősei voltak.
Párizs
"Vándorünnep" – Ez volt Párizs Ernest Hemingway
számára.
Franciaország fővárosa azonban sokkal több ennél: a
szerelem városa.
A divat fővárosa.
A festők, írók és filmesek fővárosa.
A konyhaművészet fővárosa…
Egy szokványos helynek mindig egy lépéssel a világ
többi része előtt kell járnia, hogy ezek közül a klisék
közül akár csak egyet is valamelyest igazságosan
ítéljen meg – Párizsnak azonban csupán a leírásával
oldalakat lehetne megtölteni. Ezért az ember már az
első látogatást megelőzően is úgy érzi, mintha ismerné
Párizst, hiszen Toulouse-Lautrec képeiről ismeri a
Moulin Rouge-t, számtalan filmben látta az Eiffel-tornyot,
Simone de Beauvoir könyveiből megismerhette a Saint-Germaint. S habár a festői régi csarnokok már régen
eltűntek, a Rue de Rivoli pedig belefullad a forgalmi
dugókba, és egész Franciaországban közmondásos a
fővárosiak arroganciája – tudat alatt mindenki a maga
eszményképét keresi Párizsban, lett légyen az a divat
városa vagy a híres konyháé, a művészeteké vagy
a szerelemé. Így mosódik össze egyetlen séta alatt
spontán módon a fantázia és a realitás. Ez adja meg a
vonzerejét napjainkban egy párizsi tartózkodásnak.

Krakkó "Ahol még élnek a hagyományok"
Hatszáz éve minden órában megszólal a trombitajel a
Mária-templom magas tornyából. Ami ma az egyik legnagyobb turistaattrakciónak látszik, sokkal több ennél.
Úgy is mondhatnánk, hogy a dallam Krakkó történetét
szimbolizálja, mert a trombitaszó hirtelen megszakad. A
hagyomány ugyanis a XIII. századi mongol támadásra
emlékeztet, amikor a toronyban őrködő katonát ellenséges nyílvessző találta el kötelességének teljesítése
közben.
A Krakkóban bekövetkezett változások mindig a
történelem menetében végbement jelentős események
következményei volta, így például Lengyelországnak a
szomszéd nagyhatalmak általi felosztása a XVIII. században, vagy a gyászos, német megszállás, amikor ezt
a várost jelölték ki a náci főkormányzó székhelyéül.
Krakkóban az ember mindenütt szembe találja magát
a történelemmel. Alapjában véve a középkori város
számos épülete megmaradt, kiegészülve reneszánsz
és barokk homlokzatokkal. A város lakói óvják nemzeti
viseletüket és hagyományos ünnepeiket, melyek alkalmával a zenekarok nemzeti viseletben játszanak.
A város azonban nem visszafelé tart, ellenkezőleg,
nagyon is mozgalmasan él a jelenben, a művészetek
iránti szeretete és gazdag kulturális élete önmagában is
ennek bizonyítéka.
Plitvicei-tavak Nemzeti Park
Horvátország közepén található a gyönyörű Plitvicei-tavak Nemzeti Park, amely egy erdőrezervátum, amely a
16 figyelemre méltó teraszos taváról a leginkább ismert.
Az egymáshoz vízesésekkel kapcsolódó tavak egy nem
kevésbé lenyűgöző mészkő kanyonban helyezkednek
el. Burkolt járdák, valamint nagyobb kihívást jelentő
nyomvonalak kanyarognak a tavak körül, gyönyörű
panorámát kínálva. A parkban lehetőség van felfedezni
néhány barlangot és megtekinteni a tavakat egy igazán
egyedi nézőpontból: belülről a barlangból.

Róma
1. nap: elutazás Rómába közvetlen járattal. Buszos
városnézés és transzfer a szállodához, utána gyalogos magyar nyelvű városnézés. Ellátogatunk a méltán
híres Spanyol lépcsőhöz, a nemrégiben felújított Trevi
kúthoz, majd a Piazza Navona tere következik, végül
a kupolájáról híres Pantheon.
2. nap: reggeli után szabadprogram vagy fakultatív
gyalogos városnézés: Antik Róma legfontosabb
látnivalói Forum Romanum (az egykori birodalom
központja); Colosseum; Capitolium; Piazza Venezia,
II. Viktor Emánuel emlékmű. A program min. 15 fő jelentkezésétől indul, mely tartalmazza a magyar nyelvű
idegenvezetést és a belépőjegyeket a Colosseumba,
Forum Romanumba és a Palatinus dombra.
3. nap: reggeli után szabadprogram vagy félnapos
fakultatív program (min. 15 főtől) a Vatikánba (az
ár tartalmazza a belépőjegyet a múzeumba és az
idegenvezetést). A Vatikáni múzeum és többek között
a Sixtusi Kápolna megtekintése után bejárjuk a Bazilikát és a Szent Péter teret.
Délután szabadprogram, lehetőség vásárlásra.

4. nap: reggeli után szabadprogram vagy félnapos
buszos fakultatív program, min. 15 főtől a Rómához
közeli Tivoliba, a kertek városába. Tivolit híressé a
teraszosan épült reneszánsz parkjának szökőkút
csodái, és 400 éves hatalmas fái (ciprusok, cédrusok,
pineák) teszik. A Villa d´Este parkjának megtekintése
idegenvezetőnkkel, majd visszautazás Rómába.
5. nap: reggeli után szabadidő, majd a menetrend
függvényében transzfer a repülőtérre.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Általános információ: utazás Budapest-Róma-Budapest útvonalon, menetrend szerinti járattal.
Az ár tartalmazza: a repülőjegyet, 3*-os szállodai
elhelyezéssel (Hotel Marc Aurelio 3*+ vagy Pacific
Hotel 3*), reggelis ellátással, feladható poggyásszal
(max. 23 kg) + 1 kézi poggyásszal (max. 8 kg) és
fedélzeti ellátással.
Szálláshelyeink mozgáskorlátozott utazók számára
korlátozottan foglalhatók. Akadálymentesített szobafoglalási lehetőségekről érdeklődjön irodánkban.

GYALOGOS VÁROSNÉZÉS | MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉS

Róma városlátogatás
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/olaszorszag/roma/roma-varoslatogatas.html

Párizs
1. nap
Érkezés után teljes várost átfogó autóbuszos panoráma városnézés: Pompidou központ, Városháza, Bastille tér, bouquiniste-ek, Louvre negyede, Vendôme
tér, Opera negyede, Concorde tér, Champs-Elysées,
Diadalív, Trocadéro, Eiffel torony, Montparnasse negyed, Latin negyed (Sorbonne, Panthéon, Luxembourg kert). Transzfer a szállodában. Délután séta
a forgatagos Les Halles negyedben, amely hajdan
Párizs gyomra volt, azaz a vásárcsarnok. Fakultatív
vacsora a városban, majd fakultatív hajókirándulás a
Szajnán (Szajna part Unesco Világörökség).
2. nap
Reggeli után indulás a szállásról. Egész napos
gyalogos és metrós városnézés: igazi különlegesség:
Medici Katalin, IV Henrik, Victor Hugo nyomában
fedezzük fel a Marais negyedet. A név utal a hajdani
mocsaras, lápos területre, amely ma a párizsiak és
külföldiek kedvenc kávézó és vásárló helye. Sétánk
folyamán megtekintjük Párizs legfontosabb középkori
városfalát a XII. sz. végéből, és látni fogjuk Párizs
talán legöregebb házát az 1300-as évekből. A Szent
Lajos szigeten keresztül elsétálunk a Cité szigetre,
Párizs ókori bölcsőjére: Notre-Dame, Szent Kápolna
(XIII. sz.-i üvegablak sorozat), virágpiac, Conciergerie.
Délután megtekintjük a világhíres Louvre Múzeum
csodálatos műkincseit (igény szerint magyar nyelvű,
helyi tárlatvezetéssel). Séta a Tüilériák kertjében,
majd fakultatív vacsorázási lehetőség. Este séta a
Montmartre-on (Moulin Rouge, festők tere, Sacré
Coeur).

3. nap
Gyalogos és metrós városnézés folytatása: Párizs
leghíresebb múzeumainak meglátogatása: Invalídusok Dómja (I Napóleon sírja), Rodin múzeum, Orsay
múzeum, az impresszionista festészet fellegvára,
parfüm múzeum. Fakultatív vacsora a városban,
séta a Champs-Élysées-n majd esti panoráma az
Eiffel-toronyból.
4. nap
Reggeli, csomagok elhelyezése a csomagszobában.
Fakultatív program a Versailles-i kastélyhoz (magyar
nyelvű tárlatvezetéssel), kellemes séta a kertben majd
transzfer a szállodából a repülőtérre,
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Párizs városlátogatás
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/franciaorszag/parizs/parizs-varoslatogatas.html

Mininyaralás a Kvarner-öbölben
és a Plitvicei-tavak
1. nap: Budapest - Rijeka – Kraljevica
Találkozó Népligetben, a Hell Miksa sétánynál, az Elnök
utcával szemben 05:45-kor. Indulás 06:00 órakor. Kora
délután érkezünk meg a Rijekától mindössze 2 km-re
lévő Trsat várába. 13. században a Frangepánok által
épített vár a Recsina kanyarulata feletti 138 méter magas
dombon áll. A vár délnyugati sarkában áll a vár legrégibb
részének tartott Frangepán-torony. Ez ma is a vár legerősebb és legmagasabb tornya, csodás innen a kilátás a
Kvarner-öbölre. A vár megtekintése után továbbutazás
a Kvarner-öbölbe. Érkezés után a szállás elfoglalása
Kraljevicában, 2*-os hotelben. Vacsora.
2. nap: Kraljevica
Reggeli. A mai nap a pihenésé. Kikapcsolódás a
tengerparton. Lehetőség van részt venni egy fakultatív
kiránduláson a Krk-szigetre. (minimum létszám 25 fő).
Autóbuszunkkal a Krk-hídon át érkezünk a szigetre, majd
meglátogatjuk Vrbnik városkát, mely a tengerparton,
dombok között helyezkedik el, kedves óvárossal, ahol
egyébként a világ egyik legkeskenyebb, szinte vállszélességű utcája is található. Csodás fotók készülhetnek a
régi házak tövében, a meredek, kifényesedett kövezetű
utcácskákban, és nem utolsó sorban a városka valamelyik borozójában megízlelni a sziget legfinomabb borait.
Ezután elindulunk visszafelé, és útközben megállunk a
sziget fővárosában, Krk-ben, ahol fakultatív ebédelési
lehetőséget kínálunk (100 HRK). Az óváros sikátoraiban
autentikus házak várnak bennünket, a parton elfogyaszthatjuk délutáni kávénkat, vagy egy finom horvát sört.
Szállás, vacsora.
3. nap: Kraljevica
Pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulás
Opatijába. Autóbuszunkkal Rijekán át érkezünk az Osztrák-Magyar Monarchia felsőbb köreinek egyik legkedveltebb üdülőhelyére, Opatijába. Még Ferenc József is itt
töltötte a téli hónapokat (nem a bécsi Schönbrunnban).

Ennek köszönhetően az egész várost a fényűző, szecessziós stílusú paloták jellemzik. Abbázia (mai nevén
Opatija) egyik legemblematikusabb jelképe a százéves
sétány, a lungomare, melyet 1885-ben kezdték építeni,
amikor a települést klimatikus gyógyhellyé nyilvánították.
A Hollywood-i Híresek utcájára hajazva, Abbázia híres
promenádján is márványcsillagokat helyeztek el, amelyekkel a Horvátországot a sport, művészeti és egyéb
területeken népszerűsítő hírességek előtt tisztelegnek.
Kötelező látványosságai között találjuk a valószínűleg
1420-ban épült Szt. Jakab-templomot. Ez az apátság
(opatija) lett később a település névadója. Az Angyali
üdvözlet-templom Abbázia legszebb látképei közé tartozik. Szépséges külsejével és lenyűgöző megjelenésével
Abbázia ékköve és teszi teljes várossá. Visszaindulás a
késő délutáni órákban. Szállás, vacsora.
4. nap: Plitvicei-tavak - Budapest
Reggeli után (9:00 óra körül) elutazunk az Európa-szerte
ismert Plitvicei-tavakhoz, Horvátország legjelentősebb
nemzeti parkjába. A meseszép tavak füzérszerűen
húzódnak a vadregényes Kapela-hegységben, melyeket
„ezer” apró erecske, patakocska és vadabbnál vadabb
zuhatagok táplálják. A smaragd és a türkiz színek ezer
árnyalatában pompázó víztükör, a fantasztikus erdei
környezet egy színpompás mesevilágba repít bennünket. Horvátország gyöngyszemeinek is tekinthető tavak
és vízesések 1979 óta az UNESCO Világörökség részét
képezik. A nemzeti park tizennyolc tavát összesen 92
vízesés köti össze, melyek közül a legnagyobb 71 méter
magasból ömlik a Korana-folyóba. Délutánig barangolunk a nemzeti parkban, majd hazautazás. Érkezés a
késő esti órákban.
Utazás: autóbusszal, útközben 2-3 óránként pihenő.
Ellátás: félpanzió.
Csoportkísérő/ idegenvezető: a csoportot az egész út
folyamán magyarnyelvű idegenvezető kíséri.

BUSZOS UTAZÁS | TENGERPARTI PIHENÉS | FÉLPANZIÓVAL

Mininyaralás a Kvarner-öbölben
és a Plitvicei-tavak
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/horvatorszag/kraljevica/mininyaralas-a-kvarner-obolben-es-a-plitvicei-tava.html

Buszos körutazás Auschwitz,
Krakkó, Wieliczka és Zakopane
1. nap:
Találkozás: 05:45-kor Népliget – Könyves Kálmán krt.Hell Miksa sétánynál (Elnök utcával szemben). Indulás
06:00-kor. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Krakkóba. Érkezés a déli, kora délutáni órákban. A délután folyamán felkeressük Lengyelország második legnagyobb
városát, Krakkót. Megtekintjük a Wawel-dombot a Királyi
palotával és a székesegyházzal, teszünk egy kellemes
sétát a Visztula partján, majd a további nevezetességek
(Főtér a Posztóházzal, Mária templom, stb.) látogatása
következik. Elfoglaljuk a szállást, igény szerint vacsora.
2. nap:
Délelőtt szabad program, vagy részvétel a fakultatív
programon.
Fakultatív lehetőség: Látogatás az Auschwitzi és Birkenaui koncentrációs táborokba. Reggeli után indulás a
volt koncentrációs táborba, mely a legnagyobb német
megsemmisítő tábor volt a II. világháború idején. Meglátogatjuk a táborokat és a holokauszt és a világháború
borzalmait bemutató kiállításokat. A táborokban a
program kb. 3,5 óra. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy
megrázó élményt jelent a tábor látogatása!

3. nap:
Reggeli után érkezünk a wieliczkai sóbányába, ahol helyi
vezetéssel meglátogatjuk az UNESCO Világörökség listájára elsők között felkerült sóbányát, mely méltán híres
tárnáiról és termeiről, valamint az azokban található csodás só-szobrokról, és egyéb alkotásokról. A látogatás
időtartama kb. 2,5 óra.
A program után tovább utazunk Zakopaneba, ahol pihenőt tartva megebédelhetünk, sétálhatunk a városban,
felmehetünk a Gubalowka-csúcsra a felvonóval, és megcsodálhatjuk a kilátást, majd 17:00 órakor találkozás az
idegenvezető által megadott helyszínen, és megkezdjük
utazásunkat Budapestre. Útközben 3-4 óránként tartunk
pihenőt. Hazaérkezés éjfél körül.
A programot magyar nyelvű idegenvezető kíséri.
Utazás: autóbusszal, útközben 2-3 óránként pihenő.
Ellátás: reggeli (félpanzió kérhető).
Csoportkísérő/ idegenvezető: a csoportot az egész út
folyamán magyarnyelvű idegenvezető kíséri.

Jelentkezéskor kérjük a részvételi díjat befizetni, mivel a
jegyvásárlás előre történik. A helyi idegenvezető, audioguide és jegyfoglalás díja az idegenvezetőnél fizetendő.
Délután ismét krakkói séta következik, majd szabadprogram, igény szerint vacsora.
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Buszos körutazás Auschwitz,
Krakkó, Wieliczka és Zakopane
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/lengyelorszag/krakko/auschwitz---krakko---wieliczka---zakopane.html

Kirándulás a Garda-tónál, séta
Veronában
1. nap: Budapest – Trieszt – Garda-tó
Találkozás 05:15-kor a Népliget, Hell Miksasétány,
Planetárium táblánál. Indulás 05:30-kor. Utunk
Szlovénián keresztülvezet Olaszországba. Triesztbe
érkezvén a város leghíresebbépületéhez fogunk ellátogatni, ami nem más, mint a Miramare kastély. A 19.
századi romantikus palotát Habsburg Miksa építtette
és élt itt feleségével párévet Sarolta belga királyi
hercegnővel. A kastélyból gyönyörű kilátás tárulelénk
a trieszti öbölre és az Adriára. A kastélynál tartunk
egy kis szabadidőt. Tovább utazás a Garda-tó mellett
fekvő szállásunkra, ahol 3 éjszakát fogunk eltölteni.
2. nap: Garda tó
Reggeli után elutazás a Garda tóhoz. Elsőállomásunk
Malcesine gyönyörű városa lesz, ahol a városnézés
alkalmával megismerhetjükleghíresebb jelképeit a
Scaliger-kastélyt és a ma városházaként működő Palazzodei Capitanit. A városból felvonóval felmegyünk
a Monte Baldo tetejére (1700 méter), ahonnan káprázatos panoráma tárul elénk. Következő állomásunk
a Riva del Garda a tóészaki részének mediterrán
hangulatú kisvárosa lesz. Egyik legérdekesebbnevezetessége az 13. században épült Torre Apponale
34 méter magas óratorony. Szabadidő, bolyongás a
macskaköves utcácskákban. A nap utolsó megállója
a Varone vízesés lesz, mely pár kilométerre található
Riva del Gardatól. Az Alsó-barlangbanegy igen keskeny sziklakürtőben zúdul a mélybe, közel 100 méter
magasból avíztömeg, páratlan látványosságot nyújtva
az odalátogatóknak. A Felső-barlangig 115 lépcsőfokon keresztül jutunkfel, miközben csodálhatjuk az
egyedülálló mikroklímának köszönhető botanikuskertet. Sok különleges növény virágzik itt, melyek ritkán
láthatók együtt. Késő délután visszatérünk a Garda-tó
mellett fekvő szállásunkra.

3. nap: Garda tó Sirmione – Verona – Bardolino
Reggeli után elutazás a tóba hosszan benyúlóföldnyelven fekvő Sirmione városkába. Az óvárosba
vezető hídon átsétálvataláljuk a mesebeli középkori
Scaligeri kastélyt. Színes óvárosa kávézókban éséttermekben gazdag. Szabadidőben fürdőzési lehetőséget vagy hajókirándulástjavaslunk. Továbbutazunk
Veronába. A szerelmesekvárosának egésze
az UNESCO kulturális világörökségének része, köszönhető ezfőként a híres ókori Arénájának.
A város könnyen felfedezhető gyalogosan, így afőbb
nevezetességeket egy séta keretében meglátogatjuk.
A séta után visszaszállunk autóbuszunkba, ésa
nap utolsó állomásaként Észak-Olaszország egyik
leghíresebb borvidékére Bardolinobautazunk. Megismerhetjük a Borászati múzeumot, és az Olíva olaj
múzeumot,illetve szabadidőben az egyik hangulatos
trattoriában megkóstolhatjuk a helyispecialitásokat.
Késő délután visszatérünk a Garda-tó mellettfekvő
szállásunkra.
4. nap: Vicenza – Budapest
Reggeli után, megtekintjük a „Palladiovárosa”-ként is
ismert varázslatos Vicenzát. A mester munkássága
városszertevisszaköszön, szép épületei, villái felejthetetlen élményt nyújtanak azépítészetet kedvelőknek.
Városnézés után elkezdjük utazásunkat hazafelé.
Napközbenirövidebb megállóink után érkezés Budapestre a késő esti órákban.
Utazás: autóbusszal, útközben 2-3 óránként pihenő.
Ellátás: reggeli (félpanzió kérhető).
Csoportkísérő/ idegenvezető: a csoportot az egész
út folyamán magyarnyelvű idegenvezető kíséri.

BUSZOS KÖRUTAZÁS | 4 NAPOS UTAZÁS | VERONA, TRIESZT

Kirándulás a Garda-tónál,
séta Veronában
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/olaszorszag/verona/garda-to-es-kornyeke.html

Toszkána és egy csipet
Umbria
1. nap: Budapest - Montecatini Terme
Találkozás 05:15 órakor Budapesten, a Népligetben, a Hell
Miksa sétánynál. Indulás 05:30-kor. Montecatini Termeben
lesz szállásunk itt 5 éjszakát fogunk tölteni.
2. nap: Cinque Terre
Reggeli után elutazás La Speziaba, ahol vonatra szállunk,
hogy felfedezzük az öt kisvárost. Élénkzöld, meredek
domboldalak, Ligur-tenger türkizkék színe, Riomaggiore,
Manarola, Corniglia, Vernazza és Monterosso al Mare mind
– mind páratlan élményt nyújt.
3. nap: Pisa
Reggeli után látogatást teszünk a mindenki által ismert
Csodák terére. A világ egyik leghíresebb tornya, a pisai Dóm
téren fekvő katedrális harangtornya. A Piazza dei Miracoli,
az UNESCO Világörökség része. Itt található a ferde torony,
a Dóm, a keresztelőkápolna és a temető. Szabadidőben
lehetőség lesz felmenni a toronyba is egyénileg. Pisa után
ellátogatunk a Toszkán tengerpartra, ahol a délután hátralévő részét töltjük pihenéssel, strandolással.
4. nap: Volterra - San Gimignano
Reggeli után napunk első állomásaként Volterrába utazunk,
melynek középkori hangulatot árasztó belvárosában sétálva
gyönyörködhetnek a környező vidékben és a Tirrén-tengerre
nyíló fantasztikus kilátásban. Utána az utunk a toszkán
tájakon keresztül San Gimignanoba vezet.Városfala és a 15
lakótornya sok képeslapról visszaköszön.A Chianti vidék
méltán híres borairól, így a mai nap végén egy pincészetbe látogatunk el. A program alatt megismerkedhetünk a
pincészet boraival, gyártási folyamataival és természetesen
a kóstoló sem maradhat el!
5. nap: Firenze
Reggeli után, fakultatív program keretein belül a napot a
Toszkán tartomány fővárosára, Firenzére szenteljük. A helyi
idegenvezetőnk segítségével sétánk során megismerhetjük

a város fő nevezetességei. Szabadidő a városban. Délután
fakultatív program az Uffizi-képtárba magyar tárlatvezetéssel.
A szálláshelyre az esti órákban érkezünk.
6. nap: Siena – Pienza - Montepulciano
Reggeli után búcsút veszünk eddigi szálláshelyünktől és
ellátogatunk Sienába. Dómja Olaszország egyik legjelentősebb gótikus katedrálisa. Mindezt fűszerezik szűk sikátorai,
elegáns üzletei és épületei, melynek szinte mindegyike már
műemlék. Majd Pienzaba érkezünk, történelmi központja
az UNESCO kulturális világörökségének a része. Pienzat
elhagyva továbbutazunk Montepulcianoba. Porte Pratótól
induló főutcája a legszebb paloták között vezet hosszan és
meglehetősen meredeken a Piazza Grandéig. A tér a város
legmagasabb pontján található, és itt kapott helyet a Városháza és a XVI. századi monumentális Dóm is.
Késő délután elutazunk a szálláshelyünkre, az Umbiában
található Todi városába, ahol 2 éjszakát fogunk tölteni.
7. nap: Perugia – Marmore vízesés - Orvieto
Első megállónk a Márvány-vízesés lesz. Második megállónk
Perugia, a tartomány főváros lesz. Az etruszk alapítású, 450500 méter magasságú dombra épült város alatt szinte teljes
épségben megmaradt középkori városrész. Többszintes
mozgólépcsőrendszerrel felmegyünk a városba, majd a fő
látványosságok után tartunk egy kis szabadidőd. A várostól
elköszönve a napunk és körutazásunk utolsó állomásaként
Orvietoba látogatunk. Sétánk után egy kis szabadidő, majd
visszautazás a szállodába.
8. nap: Todi – Budapest
Elutazás Budapestre a kora reggeli órákban. Napközbeni rövidebb megállóink után érkezés Budapestre az esti órákban.
Utazás: autóbusszal, útközben 2-3 óránként pihenő.
Ellátás: reggeli (félpanzió kérhető).
Csoportkísérő/ idegenvezető: a csoportot az egész út
folyamán magyarnyelvű idegenvezető kíséri.
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Toszkána és egy csipet
Umbria
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/olaszorszag/montecatini-terme/toszkana-es-egy-csipet-umbria.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

