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Hon Tours • 2022 
KörutazásoK, hajóutaK

Székelyföld legSzebb tájain
Erdély, és benne a Székelyföld szép és híres látnivalói.

erdélyen át a duna-deltába
Erdélyi, székely és csángó látnivalók, hajózás a Duna-delta mellékágaiban, szárnyashajóval a Fekete- 
tengerhez, fürdés a Duna torkolatánál.

időpont: 2022. április 30. – 2022. május 4., 
2022., június 18-22.,  2022. július 16-20., 
2022. augusztus 20-24., 2022. szep-
tember 10-14., 2022. október 22-26.,, 5 
nap/4 éj.

elhelyezés: faluturizmusban, 2 ágyas szo-
bákban fürdőszoba-használattal. .

ellátás: félpanzió.
utazás: kényelmes, légkondicionált autó-

busszal.
idegenvezetés
részvételi díj: 84 800 Ft/fő
egyágyas felár: 14 500 Ft/fő
fakultatív programok:
- egész napos kirándulás a Madarasi 

Hargitára: 9 400 Ft/fő (a program leg-
alább 18 fő utas jelentkezése esetén 
indul)

- Medveles: 5 700 Ft/fő
Útvonal: 1. nap:  Budapest-Nagyvá-

rad-Kalotaszentkirály; 2. nap: Kolozs-
vár-Torockó-Marosvásárhely-Szová-
ta-Korond-Székelyszentlélek; 3. nap: 
Csíkszereda-Csíksomlyó-Gyilkos-tó-Bé-
kás-szoros-Székelyszentlélek; 4. nap: 
farkaslaka-Szent Anna-tó-Alsócserná-
ton, Kézdivásárhely, vagy madarasi-Har-
gita-Székelyudvarhely; 5. nap: Seges-
vár-Torda-Körösfő-Budapest.

időpont: 2022. augusztus 2-7., 6 nap/5 éj-
szaka.

elhelyezés: 3*-os szállodában, 2 – 3 ágyas 
fürdőszobás szobákban, valamint falu-
turizmusban.

ellátás: félpanzió.
utazás: kényelmes, légkondicionált autó-

busszal.
idegenvezetés
részvételi díj: 173 500 Ft/fő
egyágyas felár: 28 500 Ft/fő
Útvonal: 1. nap: Nagyvárad-Kolozs-

vár-Székelyszentlélek; 2. nap: Csíksom-
lyó-Gyimesbükk-Galac-Tulcea; 3. nap: 
hajókirándulás a Duna mellékágaiban, 
mocsraiban; 4. nap: hajózás Suliná-
ra, Fekete-tenger; 5. nap: Kézdivásár-
hely-Nyerges-tető-Székelyszentlélek; 6. 
nap: Marosvásárhely-Budapest.
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Hon Tours Utazási Iroda
Alapítási év: 1998

Eng. szám: u-000687
www.hontours.hu
info@hontours.hu,

1056 Budapest, Belváros
Duna u. 3. – Váci utca 39.

Tel.: 06-1/266-0644

A Hon Tours Kft. (székhely: 1056 Budapest, 
Duna u. 3.; adószám: 13490140-2-41; cégjegy-
zékszám: 01-09-737923) vagyoni biztosíték 
biztosítását az Aegon Magyarország Általá-
nos Biztosító Zrt. nyújtja. Kötvényszám: VBB 
101281/190702. (1091 Budapest, Üllői út 1.) En-
gedélyszám: U-000687, melyet Budapest Főváros 
Kormányhivatala adott ki. 

CSíkSoMlyói bÚCSÚ
Részvétel a legnagyobb katolikus zarándoklaton, mely egyben a legnagyobb nemzeti seregszemle is, 
megannyi székelyföldi épített és természeti szépség felkeresésével.

kárpátaljai körÚt
Híres városok, a Kárpátok csodái, érdekes települések megkapó látnivalói.

időpont: 2022. június 2-6., 5 nap/4 éjszaka
elhelyezés: 3*-os szállodában, 2 - 3 ágyas 

fürdőszobás szobákban, valamint falu-
turizmusban.

ellátás: félpanzió.
utazás: kényelmes, légkondicionált autó-

busszal.
idegenvezetés
részvételi díj: 74 400 Ft/fő
egyágyas felár: 11 900Ft/fő
Útvonal: 1. nap: Budapest-Király-hágó-Ko-

lozsvár-Székelyszentlélek; 2 nap: Gyer-
gyószentmiklós-Gyilkos-tó-Békás-szo-
ros-Karcfalva-Madéfalva; 3. nap: Csík-
somlyó; 4. nap: Szováta-Parajd-Farkas-
laka-Szejkefürdő-Székelyudvarhely; 5. 
nap: Marosvásárhely-Körösfő-Budapest

időpont: 2022. július 16-20., 5 nap/4 éj-
szaka

elhelyezés: faluturizmusban Beregszász 
mellett.

ellátás: félpanzió.
utazás: kényelmes, légkondicionált autó-

busszal.
idegenvezetés
részvételi díj: 63 400 Ft/fő
egyágyas felár: 9 500Ft/fő
Útvonal: 1. nap: Budapest-Csetfalva-Ti-

szaújlak; 2. nap: Ungvár-Palágykomo-
róc-Szelmenc; 3. nap: Munkács-Szoly-
va-Alsóverecke-Vereckei-hágó-Felső-
gereben-Beregszentmiklós; 4. nap: 
Szinevéri-tengerszem – Szeklence, 
Nagyszőlős (bivalyfarm); 5. nap: Bereg-
szász-Tiszacsoma-Budapest.
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Hajóval a vaSkapuHoz
Hajózás Budapesttől 700 km hosszan útközbeni városnézésekkel, hazautazás autóbusszal  
a Krassó-Szörényi-érchegységen át.

paSSau – budapeSt Hajóval
Utazás Passauba autóbusszal, útközben a melki apátság, az ybbsi vízlépcső felkeresése, 
városnézés Linzben, hajózás Passautól Budapestig szinte a teljes Duna szakaszon, apátságok, 
várak, városnézés Kremsben és Pozsonyban.

időpont: 2022. augusztus 23-27. (5 nap/4 
éjszaka).

elhelyezés: közepes kategóriájú szállodák-
ban, 2 ágyas, fürdőszobás szobákban.

ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió).
utazás: hajóval és kényelmes, légkondicio-

nált autóbusszal.
idegenvezetés
teljes részvételi díj: 153 800 Ft
ebből részvételi díj: 136 000 Ft/fő
ebből kikötői illeték: 17 800 Ft/fő
egyágyas felár: 14 000 Ft/fő
félpanziós felár: 13 600 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Mohács – Újvidék – 

Belgrád – Donji Milanovac – Orsova hajó-
val, Orsova-Budapest autóbusszal.

időpont: 2022. június 28 – július 2., szep-
tember 18-22, (5 nap/4 éj)

elhelyezés: szállodában***, 2-3 ágyas für-
dőszobás szobákban.

ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió).
utazás: hajóval és kényelmes, légkondicio-

nált autóbusszal.
idegenvezetés
teljes részvételi díj: 169 600 Ft
ebből részvételi díj: 154 000 Ft/fő
ebből kikötői illeték: 15 600 Ft/fő
egyágyas felár: 47 000 Ft/fő
félpanziós felár: 31 800 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Melk – Ybbs – Linz 

- Passau autóbusszal, Passau – Linz – 
Wallsee – Maria Taferl – Wachau – Krems 
– Tulln – Bécs – Pozsony – Budapest 
hajóval.

vaskapu

Schönbühel



hon tours4 www.hontours.hu info@hontours.hu

Kö
ru

tak
, h

ajó
ut

ak
 

HajóSkaland a vaSkaputól Újvidékig
Autóbusszal utazás a Bánságban és a Vajdaságban, hajózás három napon át belgrádi 
városnézéssel.

Hajóval Még a vaSkapun iS tÚl
Hajózás Mohács, Pétervárad (vár), Újvidék, Belgrád és a galambóci vár érintésével a Vaskapuhoz, át 
a szorosokon, zsilipelés a Duna legnagyobb hajózsilipében, majd bánsági érdekességekkel utazás 
vissza autóbusszal.

időpont: 2022. május 20-24., augusztus 
27-31., 5 nap/4 éjszaka

elhelyezés: szállodában***,
ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió).
utazás: hajóval és kényelmes, légkondicio-

nált autóbusszal.
idegenvezetés
teljes részvételi díj: 138 600 Ft
ebből részvételi díj: 123 000 Ft/fő
ebből kikötői illeték: 15 600 Ft/fő
egyágyas felár: 18 500 Ft/fő
félpanziós felár: 14 600 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Temesvár – Herku-

lesfürdő – Szörényvár – Orsova. Hajóval 
Orsova – Veliko Gradiste – Belgrád – Új-
vidék, majd busszal Szabadka – Tóthfalu 
– Budapest.

időpont: 2022. augusztus 5-10., (6 nap/5 
éjszaka)

elhelyezés: szállodában***,
ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió).
utazás: hajóval és kényelmes, légkondicio-

nált autóbusszal.
idegenvezetés
teljes részvételi díj: 172 900 Ft
ebből részvételi díj: 154 500 Ft/fő
ebből kikötői illeték: 18 400 Ft/fő
egyágyas felár: 22 900 Ft/fő
félpanziós felár: 16 700 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Mohács – Újvidék 

– Belgrád – Veliko Gradiste - Vaskapu – 
Kladovo hajóval, Kladovo – Herkulesfür-
dő – Budapest autóbusszal.

vaskapu

pétervárad
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HajózáS a felSő-dunán paSSauig
Utazás Győrbe autóbusszal, innen hajóval a Mosoni-Dunán, majd a Dunán át a bősi vízlépcsőn, 
majd tavon, majd később további vízlépcsőkön át, apátságok, várak, városok megtekintése mellett 
Passauig, onnan vissza autóbusszal. 

HajóSkaland a vaSkapun át baranyáig
Autóbusszal utazás a Bánságban és a Vajdaságban, hajózás három napon át belgrádi városnézéssel.

HajózáS győrből Melkbe
Városnézések, várak, apátságok Pozsonyban, Kremsben, Dürnsteiben és Melkben, zsilipek, a bősi 
tározó tó, a Wachau csodálatos kultúrtája.

időpont: 2022. június 24-28.. (5 nap/4 éj-
szaka)

elhelyezés: szállodában***
ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió).
utazás: hajóval és kényelmes, légkondicio-

nált autóbusszal.
idegenvezetés
teljes részvételi díj: 163 600 Ft
ebből részvételi díj: 148 000 Ft/fő
ebből kikötői illeték: 15 600 Ft/fő
egyágyas felár: 36 000 Ft/fő
félpanziós felár: 30 000 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Győr busszal, majd 

Győr – Pozsony – Tulln – Krems – Aggs-
bach – Melk – Grein – Linz – Engelhart-
szell – Passau hajóval.

időpont: 2022. augusztus 8-13. 5 nap/4 
éjszaka

elhelyezés: szállodában***,
ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió).
utazás: hajóval és kényelmes, légkondicio-

nált autóbusszal.
idegenvezetés
teljes részvételi díj: 149 800 Ft
ebből részvételi díj: 132 000 Ft/fő
ebből kikötői illeték: 17 800 Ft/fő
egyágyas felár: 19 200 Ft/fő
félpanziós felár: 14 200 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Temesvár – Herku-

lesfürdő – Vaskapu-duzzasztó - Kladovo 
autóbusszal. Hajóval Kladovo – Vaskapu 
vízlépcső – Veliko Gradiste – Belgrád – 
Újvidék, majd a horvátországi Almásból 
Mohácsra. 

időpont: 2022. szeptember 13-15. (3 nap/2 
éjszaka)

elhelyezés: szállodában***
ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió).
utazás: hajóval és kényelmes, légkondicio-

nált autóbusszal.
idegenvezetés
teljes részvételi díj: 76 600 Ft
ebből részvételi díj: 72 000 Ft/fő
ebből kikötői illeték: 4 600 Ft/fő
egyágyas felár: 16 000 Ft/fő
félpanziós felár: 14 400 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Győr busszal, majd 

Győr – Pozsony – Tulln – Krems – Wacha 
– Aggsbach – Melk hajóval, vissza Győ-
rön át Budapestre autóbusszal.

passau

Melk
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zarándokvonat rákóCzi fejedeleM SzülőHázáHoz

budapeSt – koMároM HajóÚt

időpont: 2022.05.24-25., 2 nap/1 éjszaka.
utazás: autóbusszal és hajóval
teljes részvételi díj: 49 500 Ft
ebből részvételi díj: 42 500 Ft/fő
ebből kikötői illeték: 7 000 Ft/fő
egyágyas felár: 6 000 Ft/fő
félpanziós felár: 4 200 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Pécs – Siklós – Má-

riagyüd – Harkány – Drávaszabolcs 
autóbusszal. Drávaszabolcs – Mohács 
hajóval a Dráván és a Dunán. (A program 
a Dráva vízállásának függvényében vál-
tozhat.)

időpont: 2022. március 27.
utazás: különvonattal
részvételi díj: 17 500 – 19 500 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Miskolc – Borsi és 

vissza. Részvétel a Rákóczi fejedelem 
születésnapi ünnepségén a borsi Rákó-
czi kastélyban.

kiránduláS baranyában, HajózáS a dráva 
SoSeM látott SzakaSzain

időpont: 2022. június 22.
utazás: hajóval és autóbusszal
részvételi díj: 14 900 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Komárom hajóval, 

vissza autóbusszal, Komáromban a Mo-
nostori és a Csillagerőd megtekintése.

eszék
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HajókiránduláS a dunán éS dráván

időpont: 2022. augusztus 31.
utazás: hajóval és autóbusszal
részvételi díj: 16 000 Ft/fő
Útvonal: Pécsről a horvátországi Almásra, 

majd Mohácsról Pécsre utazás autó-
busszal. Almásról Mohácsig kb. öt és fél 
órás hajózás a Dunán.

időpont: 2022. szeptember 11.
utazás: hajóval és autóbusszal
részvételi díj: 14 900 Ft/fő
Útvonal: Budapest – Esztergom hajóval, 

vissza autóbusszal, városnézés Vácon 
és Esztergomban.

időpont: 2022. május 24.
utazás: hajóval és autóbusszal
részvételi díj: 24 500 Ft/fő
Útvonal: Pécsről a horvátországi Almásra, 

majd Drávaszabolcsról Pécsre utazás 
autóbusszal. Almásról Drávaszabolcsra 
hajóval a Dunán és a Dráván. (A program 
a Dráva vízállásának függvényében vál-
tozhat.)

HajózáS HorvátorSzágból MoHáCSra
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puSztaprograM Solton,  
HajózáS a löSzfalak Mentén

időpont: 2022. szeptember 1.
utazás: hajóval és autóbusszal
részvételi díj: 16 500 Ft/fő
Útvonal: Utazás Budapestről Kalocsára 

autóbusszal. Látogatás az érseki szé-
kesegyházban, könyvtárban, kincstár-
ban és a paprika múzeumban. Hajózás 
Soltról Budapestre.

időpont: 2022. augusztus 14.
utazás: hajóval és autóbusszal
részvételi díj: 16 000 Ft/fő
Útvonal: Utazás Budapestről Ráckevén 

át Solt-Révbérpusztára autóbusszal. 
„Pusztaprogram” után hajózás Soltról 
Budapestre.

kiránduláS kaloCSára, HajózáS budapeStre

ROHAM, épült 1895-ben gőzhajtású von-
tató csavargőzösnek. Legutóbbi teljeskörű 
átépítése 2011-ben fejeződött be, ennek 
során dízel meghajtású, termes rendez-
vényhajóvá alakították át. Hossza 32 m, 
szélessége 5,7 m, utasbefogadó képessége 
max. 60 fő. A főfedélzeten van a zárt utas-
tér, ahol minden utasunknak jut ülőhely 
3-4-5-6 fős asztaloknál. (A hajón előre 
nem osztunk ki helyeket.) Ezen kívül van 
fedett és nyitott fedélzet is, a felső fedélzet 
nyitott, fedetlen. A hajón felszerelt konyha 
működik, ott készülnek naponta a főételek, 
sütemények, de ott kérhetőek mindenféle 
italok is. (A főételek ára kb. 900-1800 Ft 
között változik. Sör kb. 600-900 Ft, 1 dl 
bor 250-450 Ft.) Útjaink során lényeges, 
hogy utasaink minél többet lássanak a fo-
lyóból, partjaiból, s minél többet tudjanak 
meg mind a látnivalókról, mind a folyó-
ról, mind a hajózásról. Az idegenvezetés 
a a hajó zárt terében hallható jól, szabad-
téren javasolt az audio guide (rádióvevős 
fülhallgató) igénybevétele. A hajó sebes-
sége hegymenetben kb. 10-14 km/h, völ-
gymenetben kb. 18-23 km/h. A zsilipelési 
idők, a kikötői foglaltságok, a határátkelé-
sek változtathatják a programot! Változás 
különösen akkor lehetséges, ha valamelyik 
zsilipkamrát lezárják, vagy havaria miatt 
torlódnak a hajók.

környei Miklós képe


