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BEVEZETÉS

HAJÓS UTAK

Kedves Utasaink, Partnereink!

Kedvezmények

Örömmel nyújtjuk át 25. katalógusunkat. Otthon Európában, itthon a Kárpát-medencében – mondtuk
1998-ban, és azóta is oly sokszor. Fő célunk volt kezdetektől a tágabb honunk, a Kárpát-medence és környékének bemutatása. Negyed század alatt ezernyi utat szerveztünk több tízezer utasunknak.
Katalógusainkban rendre kínánunk újdonságokat.
2019-ben folyami útjaink újdonsága, hogy a Száva folyóra is elmegyünk, egészen Boszniáig. Az út egyik
érdekessége, hogy 1914. júliusa óta nem járt magyar személyhajó a Duna legnagyobb mellékfolyóján. Az
érdeklődés már a katalógus készítése idején is jelentős.
Idén is részt veszünk az egyik ausztriai, nyári napfordulós, tűzijátékos, dunai ünnepek egyikén. Felső-dunai
útjaink programjai kicsit módosultak, lehetővé téve újabb látnivalók felkeresését.
Új programunk a Kirándulás Baranyában, hajózás a Dráván és a Dunán. Az út ugyan csak kétnapos, de
kedvező áron kínál gazdag szárazföldi programot és egy félnapos hajózást.
Jelentősen bővült erdélyi kínálatunk: az Élménykirándulás a székelyeknél című utunk az egyre gazdagabb
székely turisztikai programkínálatra épít, személyesebbé, izgalmasabbá téve az út több napját is, mélyebbre
pillantva a közösségek életében. Az út programja különösen gazdag.
A Vadregényes túrák a Kárpátokban című utunkat főleg a mozgékonyabb utasainknak kínáljuk. Nem túl
nehéz, de 10-15 km gyaloglásokat is tartalmazó programunkkal oda juthatnak el, ahová csak a pásztorok, erdészek, vadászok szoktak elmenni. Ebben az útban is van falubejáró programrész, de fontos eleme a
Kárpátokban a II. világháború idején épített Árpád-vonal erődrendszerrel való ismerkedés is, ismerkedés
az akkori harcokkal akkori székely katonák visszaemlékezései alapján is.
2019 június elején Ferenc pápa Romániába látogat és felkeresi az erdélyi és moldvai magyar ajkú katolikusság, bizonyára minden magyar szent helyét, Csíksomlyót is. Ebből az alkalomból utat indítunk Pápalátogatás Csíksomlyón címmel.
További erdélyi újdonság az Észak-Erdély és a festett kolostorok világa című utunk. A ritkábban látogatott máramarosi látnivalók, az UNESCO világörökségi listáján szereplő moldvai festett kolostorok, de felkeressük a Wesselényiek, a Károlyiak családi fészkeit és Ady Endre szülőházát is.
Egyedülálló ajánlatunk a Moldáviából Odesszán át a Duna-deltába. Erdélyen átutazva megnézzük Moldávia hírességeit, eljutunk a senki által el nem ismert Dnyeszter Menti Köztársaságba, az ott lévő lenyűgöző
és hatalmas konyakgyárba, majd a Fekete-tengernél elérjük Odesszát, az orosz kultúra egyik központját.
Innen az Etelköz déli részén, nagy mocsarak vidékén jutunk el a Duna-delta ukrajnai részébe.
Szintén újdonság a Balkán alig ismert gyöngyszemei utunk. Szerepel benne Belgrád, Zlatibor vidéke, a
montenegrói szurdokok, Albánia fontos városai, látnivalói valamint Macedónia éke, Ohrid.
Szép élményeket, tartalmas utazásokat kívánunk!

Transzfer a Hon Tours által szervezett utazásoknál
a következő településekről kérhető:
Győr, Tata, Tatabánya, Pécs, Szekszárd, Paks, Dunaföldvár,
Dunaújváros, Szeged, Békéscsaba, Kiskunfélegyháza,
Kecskemét, Debrecen, Szolnok, Cegléd,
Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Füzesabony, Gyöngyös.

(Eltérő települések esetén a transzfer külön megbeszélés alapján, egyedi feltételekkel lehetséges.)

A transzfer ára minden esetben 12 500 Ft/fő.
Részletek honlapunkon.
Kiadja a Hon Tours Utazási Iroda. Felelős kiadó: Jáky Gábor
A vagyoni biztosíték biztosítását az Colonnade Insurance SA. Magyarországi Fióktelepénél
kötötték meg. (Ügyfélszolgálat: 1139 Budapest, Váci út 99., Tel.: +36 1 460 1400; Kötvényszám: 990 0000169)
A szerkesztésben részt vettek: Szommer Zsófia, Kalóczkai István.
Tervezés és nyomdai előkészítés: Hollós János Nyomda: e-Print Magyarország Zrt.
Irodánk a jelen prospektusban esetlegesen előforduló nyomdahibákért és az azokból eredő
károkért felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő képekkel és szövegekkel kapcsolatos minden jog fenntartva, azok sem részben sem egészben írásos engedély nélkül fel nem
használhatók.
Címlap képek: Fischer Márta, Kádár Zoltán
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Érvényesek a Hon Tours által szervezett, meghirdetett utazások esetében.
Családi kedvezmény
14 éven
aluliak
részére

15%

két felnőtt kísérővel
együtt utazás max.
2 kedvezményezett fő

3-4. 14
éven aluli
részére

10%

két felnőtt kísérővel
együtt utazás max.
2 kedvezményezett fő

Törzsutas kedvezmény:
5%
Alkalmi kedvezmények
3-10%
HONos Leckekönyv kedvezmény
utanként jelölt mértékben 1–5%
Hon Tours Utazási Iroda
1056 Budapest, Duna u. 3.
(bejárat: Váci u. 39.)
Tel.: 1-2660644, 1-266-3417;
e-mail: info@hontours.hu
www.hontours.hu
www.tanulmanyiutak.hu

HONos

Leckekönyv

Kérje, vezesse!
A HONos Leckekönyvet utasaink igényelhetik. A Leckekönyvben
szereplő szabályok (ld. a hontours.hu oldalon is) szerint ös�szegyűjtött 6 matrica után az utas ajándékot, vagy egy további
útból kedvezményt igényelhet. Az utaknál piktogram jelzi, hány
százalék kedvezmény vehető igénybe.
Egyágyas felár kedvezménye: a piktogrammal jelölt utaknál nem
kell megfizetni az egyágyas felárat, ha valaki vállalja a társítást,
de a társítás másik társítható utas hiányában nem megoldható.
Az Előfoglalási kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

Jelmagyarázat
Egyágyas felár
kedvezménye

új! Újdonság

(ha vállalja a társítást,
de nem jut társ neki)

Oda-vissza
más útvonal

Családi kedvezmény

Oda-vissza
azonos útvonal
Világörökségi
látnivaló
AG

3%

Leckekönyv
kedvezmény

Audio guide

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
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Hajóval a Vaskapuhoz

2%

AG

5 nap/4 éj

HAJÓS UTAK

Időpont: 2019. május 10-14., augusztus
6-10., szeptember 1-5.
Elhelyezés: közepes kategóriájú szállodákban, 2 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás: hajóval és kényelmes, légkondicionált autóbusszal
Idegenvezetés: végig a program alatt
Részvételi díj:
122 800 Ft
Kikötői illeték:
17 500 Ft
Útlemondási biztosítás:
1 850 Ft
Választható szolgáltatások:
Egyágyas felár:
13 300 Ft
Félpanziós felár:
12 800 Ft
Audio guide felár (rádió adó-vevős
idegenvezetés): 2 280 Ft (A hajó nyitott részén e nélkül nem hallható az
idegenvezetés.)
A részvételi díj a baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás árát (2 825 Ft/
fő) és a belépőket (kb. 5 EUR) nem
tartalmazza.

1. nap: Áthajózás Magyarországon
egykori zuhatagi szakaszát: Baross-tábla, Stenka-, Kozla-,
Indulás reggel Budapestről (1653 fkm). Az egész napos
Dojke-, Izlas-, Tachtalia-, Jeliseva-, Svinica zuhatagok és
hajózás során a következő látnivalókat érintjük: Csepel
a Grében-hegyfok. Útközben előadás a zuhatagi hajó- Szabadkikötő, Százhalombatta, Ercsi - Eötvös-emlékzásról és a Zuhatag szabályozásáról. Érkezés Donji Mimű, Tass - Csepel-sziget vége, Dunaföldvár - vár, Paks
lanovacra (991 fkm) az esti órákban. Autóbusszal utazás
- város és erőmű, Sió-torkolat, Gemenci erdő, Baja - Sua Liskovac-hegységben lévő szállásunkra.
govica, IV. Károly királyunk és Türr István emlékműve, 5. nap: Kazán, Vaskapu, Bánság
Kádár-sziget, Dunaszekcső - löszfal. Kikötés Mohácson
Reggel a szerb kiléptető határvizsgálat után elhajózunk
(1447 fkm) este 7 óra körül között. Vízparti szálláshely
Donji Milanovacról. Hajózás a Jucz-szorosban, majd a
elfoglalása, vacsora.
Nagy- és Kis-Kazánban. Széchenyi-emléktábla, jelző2. nap: Alföld peremén, keletnek fordulva
állomások, Veterani-barlang, Decebal szobra, TraiaIndulás reggel Mohács városból Mohács határra. Határnus-tábla. Emlékezés Széchenyi-emléktábla kapcsán a
vizsgálat után rövidesen elhagyjuk az országot. Második
„legnagyobb magyarra”. Bepillantunk a Zuhatag utolsó
napi hajóutunkon a következő látványosságokat, érdeszorosába, a Sipibe, majd Ada-Kaleh szigete felett megkességeket érintjük: Ferenc-csatorna - bácskai csatorfordulva hajós utunk 700 folyamkilométer megtétele
narendszer, Kopácsi-rét, Dráva-torkolat, Erdőd - vár és
után Orsován (954 fkm) véget ér. Román beléptető
az egykori Budapest-Adria komp, Vukovár - a délszláv
határvizsgálat után autóbuszra szállva a Krassó-Szöréháború emlékezete, Fruska Gora hegység, Újlak - az
nyi-érchegységben kanyargó varázslatos utakon elérjük
Újlakiak fészke, Kapisztrán Szent János sírja, PéterÉszak-Bánságot, majd a késő esti órákban Budapestet.
várad. Este 7-8 óra között kikötünk Újvidéken (1255
fkm). Szerb beléptető határvizsgálat után autóbuszos
transzfer a szállodába, szállásunk elfoglalása.
3. nap: A növekvő Dunán
Reggeli után autóbusszal felmegyünk a péterváradi várba. Megtekintjük a Monarchia nagy erődjét és a híres
óratornyot. Késő délelőtt indulunk Újvidékről hajóval.
Napunk látnivalói a Dunáról: Titeli-löszfal, a Tisza-torkolata, Zimony - millenniumi torony, a Nagy-Hadisziget.
Elérve a Szávát, behajózunk a nagy folyóba, kikötünk a
szerb fővárosban, Belgrádban (1170 fkm). Transzferbusszal utazunk a nándorfehérvári várhoz. Séta a nagy
kiterjedésű erősségben, majd elfoglaljuk szállásunkat.
4. nap: A Zuhatag
Reggeli után hajóra szállunk Belgrádban. Fontosabb látnivalók a Dunáról: Pancsova - a Temes torkolata a világítótornyokkal, a Sumadija-hegység nyúlványai, Szendrő
vára, Ráma - a több kilométer szélesre szétterülő Duna,
Ráma vára, Ópalánka - a Duna-Tisza-Duna csatorna torkolata, Báziás - Néra-torok, Ezüst-sziget, Babakay-szikla,
Galambóc vára. A hegyek közé behajózva elérjük a Duna
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Kádár Zoltán képe

Szendrő vára

Hajóval Passauba

AG

3% új!

Napfordulós tűzijáték a Dunán

HAJÓS UTAK

5 nap/4 éj
Időpont:
2019. június 13-17.
Elhelyezés: szállodában***, 2-3 ágyas
fürdőszobás szobákban.
Ellátás:
reggeli, vagy félpanzió
Utazás:
hajóval és autóbusszal
Részvételi díj:
124 800 Ft
Kikötői illeték:
14 800 Ft
Útlemondási biztosítás:
1 880 Ft
Utasbiztosítás:
2 825 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
31 000 Ft
Félpanziós felár:
25 400 Ft
Nyári napfordulós tűzijáték a Dunán
(min. 25 fő):
9 900 Ft
Rádióvevős fülhallgató: 2 280 Ft
Belépők:
kb. 35 EUR.

Dürnstein
1. nap. Budapest–Komárom–bősi vízlépcső–Pozsony
kilátás tárul elénk. Elhajózunk Schönbühel híres kastélya mellett, majd kikötünk a melki apátság alatt, auIndulás reggel autóbusszal Budapestről. Komáromban
tóbusszal szállásunkra megyünk.
(1765 folyamkilométer) hajóra szállunk, majd kisvártatva elhaladunk a Monostori erőd, majd KoppánymoA Niebelungengau nyári napforduló tűzijátékos ünnepsénostor mellett. Gönyüig még jellegzetesen közép-dunai
gére jelentkezők este 8 óra körül autóbusszal Pöchlarnba
szakaszon haladunk, majd a Mosoni-Duna torkolatától
utaznak, s ott hajóra szállnak. Hajózás lassú menetben
Ybbs-ig. Mikor besötétedik, megkezdődik a tűzijáték, a
kezd a folyam felsőszakasz jelleget ölteni. Megküzdve a
Szigetközi-Duna erős folyásával eljutunk a bősi vízlépcső
partokon máglyák gyúlnak. Más hajókkal konvojban
alvíz csatornájáig, pár órára elhagyjuk a Duna medrét.
Pöchlarnig haladunk, miközben a településekről tűziÁtzsilipelve a felvízen folytatjuk utunkat, a templomok
játékokat lőnek fel, Maria Taferl temploma fényárban
tornyával egy magasságban hajózunk. Somorja térségéúszik.. Útközben egy pohár italt, s kis falatkákat szolben tóvá terebélyesedik a Duna, a jobb partot a folyót
gálnak fel a hajón. A hangulatos ünneplés befejeztével
egyoldalúan elterelő C variáns gátja alkotja. MegismerPöchlarnban kiszállunk, és a 15 km-re lévő szállásunkra
jük a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer történetét. A
utazunk autóbusszal. Érkezés éjfél körül.
víztározó felett az ismét sebes Dunán érjük el Pozsonyt 4. nap. Ybbs – Strudengau – Grein – Linz
(1868 fkm), a bősi zsilipelés időtartamától függően késő
Későbbi reggeli után Ybbsben hajóra szállunk, majd
délután. Városnéző sétával zárjuk a napot.
áthaladunk a Habsburg vár és uradalom tövében épült
2. nap. Pozsony – Dévény – Bécs – Tulln – Krems
Ybbs-persenbeugi vízlépcsőn, Ausztria legrégibb duReggeli után autóbusszal Dévénybe (1880 fkm) utanai műtárgyán. A duzzasztó szépséges felvízén haladva
zunk, a vár tövében, a Porta Hungaricánál hajóra szálérjük el a Strudengau vidékét, melynek látványa összelunk, s elindulunk a sebes Dunán felfelé. A Morava
mérhető a Wachau tájaival. Werfenstein vára mellett elfolyó torkolatától már Ausztriában hajózunk. Rövidehaladva kikötünk Greinben. Séta a várhoz, látogatás a
sen feltűnik a bájos Hainburg városa. Bécs közelében
Szász-Coburg család kastélyának termeiben. Hajónkra
zsilipelünk Freudenaunál, majd áthajózunk az osztrák
visszaszállva lassan elhagyjuk a Strudengaut, a Dunáról csodáljuk meg a ma is Habsburg-uradalmat alkotó
fővároson, megismerkedünk az osztrák főváros hídjaiWallsee-i várkastélyt, majd ismét zsilipelünk. Délután
val és az ENSZ-negyeddel. A Bécsi-erdő hegyeit kerülve
elérjük a greifensteini zsilipet, majd kikötés Tullnban
elérjük az Enns folyót és kikötünk Mauthausenben (2112
(1965 fkm). Megcsodáljuk a Niebelung legenda egy
fkm). Innen Linzbe utazunk: rövid
eseményét feldolgozó szoborcsoportot, mely Attila hun
séta a főtéren és környékén, majd
elfoglaljuk szállásunkat.
vezér lánykérését mutatja be. Tullnból autóbusszal szál5. nap. Linz – Aschach – Enlásunkra utazunk.
gelhartszell – Passau
3. nap. Krems–Wachau–Aggsbach–Melk–Wie–Budapest
selburg ( - Niebelungengau)
Reggeli után városnéző séta a Wachau fővárosában,
Autóbusszal Aschachba utazunk,
Kremsben. Hajóra szállunk és nekivágunk a a Kulturáitt hajóra szállunk (2163 fkm). Inlis Világörökség részét képező Wachaunak. Dürnsteindulás után röviddel zsilipelünk a
nél az apátságot és annak jellegzetes kék tornyát, fent
legnagyobb szintkülönbségű oszta sziklaormon a várat csodáljuk meg. Továbbhajózva
rák duzzasztónál, majd a Duna tüna bámulatos vidéken templomok és várak között, eldérvilágába érünk. Hegyek között
haladunk Weißenkirchen, Spitz és a Vénuszáról ismert
az összeszűkült folyón kanyarogWillendorf mellett. Aggsbachnál kikötünk, autóbusszal
va, sziklaszirteken ősi várak torfelmegyünk az aggsteini várba, ahonnan lenyűgöző
nyait csodálva végighajózunk nagy
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folyamunk legfestőibb táján. A Duna-hurokban
(Donauschlinge) kiszállási lehetőség azoknak,
akik meg szeretnék tekinteni az engelszelli trappista templomot, ők autóbusszal előre
mennek 14 km-t. Engelhartszellnél kikötés,
visszaszállnak a templomot felkereső utasok,
majd elérjük a jochensteini vízlépcsőt, ahol a
bal part már Németország. A zsilip előtt elhajózunk Nepomuki Szent János zátonyra épült
kápolnája és szobra mellett. Maradva a hegyek
között, délután elérjük a három folyó városát
Passaut (2225 fkm). Hajónkról kiszállva rövid
városnéző séta, majd utazás rövid pihenőkkel Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.

Passau
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Hajóskaland a Vaskaputól Újvidékig

3%

AG

5 nap/4 éj
megnézzük a monumentális Baross-táblát. Rövidesen a sziklák Elhelyezés: 3 csillagos szállodában
között egészen kicsire szűkült Időpont: 2019. 05. 14-18., 09.05-09.
Duna az Al-Duna határát jelző Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal és hajóval
Babakay-sziklánál hirtelen kiszélesedik, a jobb partot a csip- Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt
kés falú Galambóc vára díszíti.
Kikötés Veliko Gradiste-n (1059 Ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió)
96 700 Ft
fkm), belépő vizsgálat Szerbiába. Részvételi díj:
14 800 Ft
A határvizsgálatok időigényének Kikötői illeték:
1450 Ft
függvényében a hajóról kiszáll- Útlemondási biztosítás:
va autóbusszal visszamegyünk Választható szolgáltatások:
17 500 Ft
Galambóc várához, hogy köze- Egyágyas felár:
12 800 Ft
lebbről is megszemléljük a Duna Félpanziós felár:
1 470 Ft
mente egyik legszebb erődítmé- Audio guide:
Baleset-, betegség-,
nyét. Szállás Gradistén.
poggyászbiztosítás:
2 825 Ft
3. nap: Irány
A részvételi díj a belépőket (kb. 500 RSD
Nándorfehérvár!
és 5 EUR) nem tartalmazza!
Kádár Zoltán képe Reggeli után beszállunk hajónkra, tovább hajózunk a Lok1. nap: Dunára le!
va-hegység mellett. Elhagyjuk a Néra torkolatát, Ráma
Indulás reggel Budapestről autóbusszal, rövid pihenőkvárát, a Duna ismét több kilométeresre szélesedik, aztán
legszebb, egyben jelképes pontjára, a péterváradi várba. Vacsora és szállás Újvidéken.
kel utazunk Temesvárig. Városnéző séta a Bánság szép
jön az „Aranyember” „Senki-szigete”, kisvártatva megfővárosában: a barokk, a klasszicista és a szecessziós
csodálhatjuk Szendrő hatalmas, vízparti várát. Kora 5. nap: A Vajdaságban
Délelőtti városnézés Újvidéken, majd rövid
főterek, majd továbbutazás a szépséges Krassó-Szödélután elérjük a pancsovai szigetvilágot, a Temes folyó
rényi-érchegységen át Herkulesfürdőre. Városnézés a
világítótornyokkal jelzett torkolatát. Éles folyamkanyaszabadprogram. Utazás autóbusszal SzabadMonarchia egykori kiemelt fürdővároskájában: Szarulatok után feltűnik Belgrád, Szerbia fővárosa. A nánkára. Városnézés a szecessziós belvárosban,
páry fürdő, Herkules-szobor, katolikus körtemplom.
dorfehérvári diadallal az egész világon híressé vált vár
utána látogatás Tóthfaluban: megnézzük a
falait megkerülve hajózunk be a Dunáról a Szávára. Itt
Szállás Herkulesfürdőn.
„mini Délvidéket”, az elmúlt napokban be2. nap: Duna-áttörés
kikötünk (1170 fkm), autóbuszra szállunk, felkeressük
járt táj újonnan készült makettjét. Fakultatív
Reggeli után hajóra szállunk (953 fkm) és román kiléptea Kalemegdánt (a várat), majd szállásunkra megyünk.
program keretében kis itókával, süteményektő határvizsgálat után megindulunk a Dunán felfelé. Az 4. nap: A Vajdaság és a Szerémség határán
kel búcsúzunk a Délvidéktől. Utazás Budapestre. Érkezés a kora esti órákban.
Orsovai-öbölben az elmerült városról, majd betekintve a
Reggeli után beszállunk a Száván ringatózó hajónkra. A
Sipi-szorosba Ada-Kalehról, a legendás szigetről meséDunára kihajózva (1170 fkm) tovább haladunk felfelé.
A bal part Vajdaság, a jobb part Szerémség. A belgrálünk. A szelídebb hegyek egyre morcosabban sziklássá
di Nagy-Hadisziget után mindjárt Zimonynál, egykori
válnak, megnézzük a Trajanus táblát, majd beérünk a
Kis-Kazánba. A Varnica jelzőállomás mellett elhaladva
határvárosunknál járunk. Nagy kanyarulatok, magas
végighajózunk a Nagy-Kazán-szoroson és a Jucz-szorolöszfalak alkotta partok, hosszan nyújtózkodó szigetek
teszik változatossá utunkat. Lassan elérjük a Tisza torson. Elérjük a szerb al-dunai üdülőfalut, Donji Milanokolatát, szemben vele a szalánkeméni löszmagaslat. A
vacot, szemben vele megnézzük Három Torony várát,
Kerekedi-szigetnél egészen közeli élményt nyújt a nomajd innen észak-nyugat felé hajózunk. A hegyek között kanyarodva újabb nevezetességek: Greben-hegyfok,
mád állattartás. Újvidékig érintjük még Karlócát, majd a
Lepenski Vir – őskori leletegyüttes, majd Drenkó vára
Duna-Tisza-Duna-csatorna torkolatát. Újvidéken (1255
után nyugat felé hajózva az egykori Stenka-zuhatagról
fkm) kiszállunk, autóbusszal felmegyünk a Duna egyik

Hajóskaland a Vaskaputól baranyáig
új!

AG

2%

5 nap/4 éj
Elhelyezés:
3 csillagos szállodában
Időpont:
2019. 08. 10-14.
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal és hajóval
Idegenvezetés
Ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió)
Részvételi díj:
105 000 Ft
Kikötői illeték:
18 100 Ft
Kötelező útlemondási
biztosítás:
1 560 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
14 500 Ft
Félpanziós felár:
12 800 Ft
Audio guide:
1 450 Ft
Budapesti indulás felára:
8 000 ft
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Galambóc
1. nap: Dunára le!
Indulás reggel Pécsről autóbusszal, rövid pihenőkkel utazunk Temesvárig. (A pécsi buszhoz Budapestről transzfer indul.) Városnéző séta a Bánság szép fővárosában:
a barokk, a klasszicista és a szecessziós főterek, majd

100 év után ismét

nézhetjük meg Liberland államát. Bezdánnál (1425 fkm) a Ferenc-csatorna zsilipjénél
a bácskai csatornarendszerről beszélünk,
míg a kiskőszegi (Batina) partizánemlékmű
kapcsán a jugoszláv időket idézzük fel. Késő
délután elérjük a magyarországi Duna szakaszt (1433 fkm). Kisvártatva feltűnik Mohács
városa (1447 fkm), majd a határkikötőben
kikötve belépünk Magyarországra. Ezután a
hajó visszaáll a városi kikötőbe, autóbusszal
Pécsre, illetve Budapestre utazunk, érkezés
késő este.

új!

Hajóval Bácskából Boszniába

HAJÓS UTAK

továbbutazás a szépséges Krassó-Szörényi-érchegységen
át Herkulesfürdőre. Városnézés a Monarchia egykori
kiemelt fürdővároskájában: Szapáry-fürdő, Herkules
szobor, katolikus körtemplom. Szállás Herkulesfürdőn.
2-4. nap: Megegyezik a Hajóskaland a Vaskaputól Újvidékig programmal, azzal a különbséggel, hogy a 4. nap
délutánján, ha időnk engedi, lehetőség lesz Újvidéken
a Duna egyik nagyon szép partján fürdőzni.
5. nap: Szlavóniából Baranyába a Dunán
Élményeink a Tarcal- hegységben, a Fruska Gora Nemzeti
Park területén várnak minket. Az erdős dombvidék tele
van sokféle látnivalóval, amelyek közül leghíresebbek
a Krušedol és a Hopovo kolostorok. Az egyiket megtekintjük, majd autóbuszunkkal Vukovárig utazunk.
Itt ismét hajóra szállunk. Megtekintjük a vízről a délszláv
háború okozta sebeket, megismerkedünk a vukovári eseményekkel. Egész nap erősen kanyargó folyószakaszon
hajózunk. Megkerülve Erdőd várát rövidesen Almás
község közelében elérjük a Drávát (1383 fkm). Éles kanyarulatok, szigetek, fehérlő homokpadok között haladva feltűnik Apatin (1402 fkm). A vitatott horvát-szerb
határon haladva, egyszer horvát, máskor szerb vizeken
hajózva közelről érzékelhetjük a helyzet furcsaságait,

AG

4 nap/3 éj
Időpont:
2019. május 18-21.
Elhelyezés:
3 és 3+ csillagos
hotelekben
Ellátás: reggeli, fakultatív félpanzió.
Részvételi díj:
69 000 Ft
Kikötői illeték:
14 200 Ft
Útlemondási biztosítás:
1 040 Ft
Baleset-, betegség-,
poggyászbiztosítás:
2 260 Ft
Választható szolgáltatások:
Félpanziós felár:
9 300 Ft
Egyágyas felár:
16 900 Ft

Brckó
1914 nyara óta nem járt magyar személyhajó a Duna
(Sremska Mitrovica) (Száva 138 fkm), szállás a közeli
Árpatarlón.
legnagyobb mellékfolyóján, a Száván, holott ott egykoron
a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt.-nek menetrendi 3. nap. Reggeli után ismét Szávaszentdemeterre utazunk
járatai is voltak. 2019-ben a boszniai Brckóig hajózunk fel,
és megtekintjük a Római Birodalom egyik legfontosabb
ami 230 km a folyó 560 km hosszú hajózható szakaszából.
városának, Sirmiumnak a maradványait. Kilépünk Szer1. nap. Reggel indulás autóbusszal Budapestről. Rövid
biából és hajózunk tovább a Száván felfelé. Újabb éles
pihenőkkel Újvidékre utazunk, itt hajóra szállunk és
kanyarok után a Drina folyó torkolata következik, ahonelindulunk a Dunán lefelé (Duna 1255 fkm). Utunk
nan a folyó jobb partja már a Bosznia-Hercegovina egyik
során átmegyünk a 40 m magas béskai híd alatt, majd
tagállamához, a Boszniai Szerb Köztársasághoz tartozik.
a Kerekedi-sziget nomád állattartását figyeljük meg. A
Kisvártatva a folyó bal partját nézve is magunk mögött
titeli löszfal után elérjük a Tisza torkolatát, majd újabb
hagyjuk Szerbiát, elérve Horvátországot. A délutáni
nagy kanyarok, szigetek után Zimonyt, egykori határórákban kikötünk a Brckói Körzet székhelyén (Száva
városunkat, a város dombján magasodó millenniumi
228 fkm). Határvizsgálat után a szállodánkba megyünk.
tornyot. A Nagy-Hadi-szigetet (1170 fkm) megkerülve
Estefelé szabadprogram a városban.
behajózunk a Szávába és kikötünk a szerb főváros köz- 4. nap. Autóbusszal az egykori Sói Bánság vidékén
pontjában. Autóbusszal megyünk fel a nándorfehérvári
utazunk a Tinja folyó völgyébe, hogy felkeressük
várba, majd szállásunkra.
Szrebernik csodálatos, sziklákra épült lovagvárát.
2. nap. Reggel hajóra szállunk és elindulunk felfelé a
Következő állomásunk Gradacac városa: rövid szaSzáván (0,5 fkm). Elhaladunk a Száva két partjára épült
badprogram a vár, a mecset és a katolikus templom
város számos hídja alatt, majd a város szórakozásra és
környékén. Észak felé utazva Samacnál hagyjuk el
pihenésre kiépült része, a Ciganija-sziget mellett. Az éles
Boszniát, még egy pillantást vetve a Szávára, majd
kanyarokat tevő folyó mentén állnak Szabács híres váráHorvátországban folytatjuk utunkat. Diakóváron
a székesegyházat tekintjük meg, majd Szlavónia
nak maradványai. Kora este érkezés Szávaszentdemeterre
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Gradacac
fővárosába, Eszékre utazunk, ahol a várnegyedben teszünk sétát. Átkelve a Dráván,
Udvarnál elérjük Magyarországot. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.
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Passau–Budapest hajóval

2%

AG

5 nap/4 éj
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Időpont:
2019. június. 17-21.,
szeptember 21-25.
Elhelyezés: szállodában***, 2-3 ágyas
fürdőszobás szobákban.
Ellátás:
reggeli, vagy félpanzió
Utazás:
hajóval és autóbusszal
Részvételi díj:
133 800 Ft
Kikötői illeték:
13 800 Ft
Útlemondási biztosítás:
2 010 Ft
Utasbiztosítás:
2 825 Ft
Választható szolgáltatások:
Egyágyas felár:
31 000 Ft
Félpanziós felár:
26 800 Ft
Rádióvevős fülhallgató:
2 280 Ft
Belépők:
kb. 50 EUR.

Jochenstein
1. nap: Budapest – Melk – Ybbs – Linz
visszaszállva a híres bortermő vidék szőlős hegyoldalai
Indulás Budapestről reggel 6 órakor. Autóbuszos utazás
között hajózunk júniusban Dürnsteinig (2008 fkm), ahol
rövid pihenőkkel Melkbe, ahol megnézzük a híres, bencés
kiszállva sétálunk az ódon városkában, majd autóbusszal
apátságot: márványterem, könyvtár, templom, múzeum.
a Bécsi-erdőbe, szállásunkra utazunk. Szeptemberben
Továbbutazás Ybbs-be: látogatás az Ybbs-persenbeugi
Kremsig (2002 fkm) hajózunk, városnézés után foglalvízlécső erőművében, ismerkedés a dunai duzzasztókjuk el a városban lévő szállásunkat.
kal. Következő állomásunk Linz, Felső-Ausztria fővá- 4. nap: Bécsi-erdő/Krems – Klosterneurosa, ahol belvárosi sétát teszünk: a dóm, a városháza,
burg – Tulln/Korneuburg – Hainburg - Pozsony
Mozart-ház, főtér. Szállás a városban.
Reggeli után autóbusszal Klosterneuburgba utazunk,
2. nap: Linz – Passau – Donauschlinge – Linz
megcsodáljuk az ausztriai Habsburgok Escorialjának
Reggeli után Passauba utazunk. Városnézésünk során
elképzelt Ágoston-rendi kolostort, majd júniusban
felkeressük a dómot, mely a világ egyik legnagyobb orTullnban (1964 fkm), szeptemberben Korneuburgban
(1943 fkm) hajóra szállunk. Áthajózunk az osztrák főgonájának is helyet ad, Gizella királynénk sírját, majd az
városon, annak számtalan hídja alatt, látva a modern
óváros bájos utcácskáiban sétálva eljutunk az Inn, az Ilz
és a Duna összefolyásához. Behajózás után elindulunk
Bécs felhőkarcolóit, ismét zsilipelünk, és a gyorsfolyású
hajónkkal völgymenetben a 2225-ös folyamkilométertől.
Bécsi-Dunán hamar elérjük Hainburgot, ahol kikötünk,
A német–osztrák határszakaszon elérjük a jochensteiniés autóbusszal a közeli Scloßhofba, Ausztria legnagyobb
vízlépcsőt. Első zsilipelésünk után osztrák területre érve
és bámulatosan felújított kastély együtteséhez utazunk.
nekivágunk a Duna legfestőibb szakaszának, áthaladunk
Visszatérve Hainburgba, visszaszállunk hajónkra és
a hajózható részt tekintve legkisebb sugarú kanyaron, a
a Porta Hungaricán áthajózva elérjük Dévényt, majd
Donauschlingén (Duna-hurok). Több mint 40 km-en át
Pozsonyt (1868 fkm). Rövid városnéző séta után szállásunkra megyünk.
hajózunk erdős hegyek között, kiérve a wörthi síkra még
kétszer zsilipelünk: Aschachnál, majd az ottensheimi kastély 5. nap: Pozsony – Bős – Duna-kanyar – Budapest
felett. Kora este elérjük Linzet. Szállás az előző napi helyen.
Reggeli után hajóra szállva nekivágunk az utolsó 220 km3. nap: Linz – Wallsee – Maria Taferl – Wanek. Pozsony alatt hamar elérjük a bősi duzzasztó felvizét,
chau – Dürnstein – Bécsi-erdő/
Krems
Reggeli után autóbusszal Wallsee-be (2095 fkm) utazunk, itt szállunk fel hajónkra. Hamarosan elérjük a
Felső-Duna egyik legszebb szakaszát, a Strudent, az
egykor hírhedten veszélyes víziutat, a Duna erdőkkel,
hegyekkel körbevett szűkületét. A vízről pompás rálátás
nyílik Werfenstein várára, Greinburg kastélyára. Mire
kitágul előttünk a környék, elérjük az első nap már megismert ybbsi vízlépcsőt, majd kikötünk Marbachban.
Autóbusszal felmegyünk a Niebelungengau hegyeire,
megnézzük a Maria Taferl csodálatos kegytemplomát
és annak kincstárát. Emmersdorfban visszaszállunk
hajónkra, és kisvártatva elérjük a Duna – a Vaskapu
mellett – leghíresebb szakaszát, a Wachaut. Ahogy a
melki apátság lenyűgöző épülete távolodik, úgy tűnik fel
Schönbühel kastélya, a Duna mente egyik legjellemzőbb
épületegyüttese, majd Aggsbach Dorfban kikötünk, s buszunkkal felmegyünk a hegycsúcson magasló Aggstein
várába, ahonnan pazar panoráma tárul elénk. Hajónkra
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Pozsony
a tóvá szélesedő folyón, majd az erőmű üzemvízcsatornájában hajózunk a zsilipig. Útközben megismerkedünk a Bős-nagymarosi Vízlépcsőrendszer történetével, tervezett
működésével, megvalósult részével. Utolsó
zsilipelésünk után elérjük a sebes szigetközi
Dunát. Budapestig tartó utunkon láthatjuk
a komáromi erődöt, Esztergomot, majd a
Dunakanyaron áthajózva Visegrádot. Érkezés Budapestre (1653 fkm) az esti órákban.

Ybbs

Hajózás a Felső-Dunán Passauig

2%

AG

1. nap. Budapest – Komárom – bősi vízlépcső –
a melki apátság. Melknél újabb zsilipelés következik,
Pozsony
majd napunkat pöchlarni kikötéssel fejezzük be (2044
Indulás reggel autóbusszal Budapestről. Komáromban
fkm). Szállás a közelben.
(1768 folyamkilométer) hajóra szállunk, majd kisvártatva 4. nap. Ybbs – Grein – Wallsee - Linz
elhaladunk a Monostori erőd, majd Koppánymonostor
Reggeli után Ybbsbe utazunk, itt hajóra szállunk (2058
mellett. Gönyüig még jellegzetesen közép-dunai szakafkm), majd felzsilipelünk az ybbs-persenbeugi vízlépszon haladunk, majd a Mosoni-Duna torkolatától kezd
csőn, a Habsburg-vár és -uradalom tövében. A duza folyam felsőszakasz jelleget ölteni. Megküzdve a Szizasztó szépséges felvizén haladva érjük el a Strudengetközi-Duna erős folyásával, eljutunk a bősi vízlépcső
gau vidékét, melynek látványa összemérhető a Wachau
alvíz csatornájáig, pár órára elhagyjuk a Duna medrét.
tájaival. Werfenstein vára mellett elhaladva kikötünk
Átzsilipelve a felvízen folytatjuk utunkat, a templomok
Greinben. Séta a mesés városkában a várhoz, látogatás a
tornyával egy magasságban hajózunk. Somorja térségéSzász-Coburg család kastélyának termeiben. Hajónkra
ben tóvá terebélyesedik a Duna, a jobb partot a folyót
Wallseeben, egy másik Habsburg-várkastélynál szállunk
egyoldalúan elterelő C variáns gátja alkotja. Megismervissza, majd ismét zsilipelünk. Késő délután elérjük az
jük a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer történetét. A
Enns folyót, majd napunk harmadik zsilipelése után
megtekintjük Linz kevésbé ismert arcát: a kikötők és
víztározó felett az ismét sebes Dunán érjük el Pozsonyt
a köréjük települt hatalmas ipari üzemek mellett ha(1868 fkm) a bősi zsilipelés időtartamától függően késő
délután. Városnéző sétával zárjuk a napot.
ladunk, aztán egy hirtelen kanyar után feltűnik Linz
belvárosa. Kikötünk (2135 fkm), a főtéren és környé2. nap. Pozsony – Dévény – Bécs – Tulln – Bécsierdő
kén városnéző sétát teszünk, majd autóbusszal városi
szállásunkra megyünk.
Reggeli után autóbusszal Dévénybe (1880 fkm) utazunk,
a vár tövében, a Porta Hungaricánál hajóra szállunk, s 5. nap. Linz – Aschach – Engelhartszell – Passau
elindulunk a sebes Dunán felfelé. A Morava folyó tor- Budapest
kolatától már Ausztriában hajózunk. Rövidesen feltűnik
Reggeli után autóbusszal Aschachba utazunk, itt hajóra
a bájos Hainburg városa. Bécs közelében zsilipelünk
szállunk (2163 fkm). Indulás után röviddel zsilipelünk
Freudenaunál, majd áthajózunk az osztrák fővároson,
a legnagyobb szintkülönbségű osztrák duzzasztónál,
megismerkedünk az osztrák főváros hídjaival és az
ENSZ-negyeddel. A Bécsi-erdő hegyeit kerülve elérjük a
greifensteini zsilipet, majd kikötés Tullnban (1965 fkm).
Megcsodáljuk a Niebelung legenda egy eseményét feldolgozó szoborcsoportot, mely Attila hun vezér lánykérését mutatja be. Tullnból autóbusszal szállásunkra,
a Bécsi-erdőbe utazunk.
3. nap. Bécsi-erdő – Göttweig – Krems – Aggstein – Pöchlarn
Reggeli után autóbusszal a Duna menti bencés kolostorok egyikébe, a pompázatos göttweigibe utazunk.
Megtekintjük a császári szárnyat és a templomot. Leereszkedve a hegyről Kremsben, a Wachau fővárosában
hajóra szállunk (2002 fkm). Krems után rögtön a hegyek között találjuk magunkat, a szőlő- és sárgabaracktermelés vidékén. Elhaladunk Dürnstein városka, s a
híres kéktornyú templom mellett. Jönnek sorra a Wachau szép kis települései: Weißenkirchen, Spitz, majd
a Vénuszáról híres Willendorf. Aggsbachnál kikötünk,
autóbusszal felmegyünk az aggsteini várhoz, ahol a Wachau vidékének legszebb panorámájában gyönyörködhetünk. Visszatérve hajónkra elhajózunk Schönbühel
kolostora, majd híres kastélya mellett, aztán feltűnik
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5 nap/4 éj
Időpont:
2019. szeptember 17-21.
Elhelyezés: szállodában***, 2-3 ágyas
fürdőszobás szobákban.
Ellátás:
reggeli, vagy félpanzió
Utazás:
hajóval és autóbusszal
Részvételi díj:
124 800 Ft
Kikötői illeték:
14 800 Ft
Útlemondási biztosítás:
1 880 Ft
Utasbiztosítás:
2 825 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
31 000 Ft
Félpanziós felár:
25 400 Ft
Rádióvevős fülhallgató:
2 280 Ft
Belépők:
kb. 35 EUR.

majd a Duna tündérvilágába érünk. Hegyek között az összeszűkült folyón kanyarogva, sziklaszirteken ősi várak tornyait
csodálva végighajózunk nagy folyamunk
legfestőibb táján. A Duna-hurokban (Donauschlinge) kiszállási lehetőség azoknak,
akik meg szeretnék tekinteni az engelszelli
trappista templomot, ők autóbusszal előre
mennek 14 km-t. Engelhartszellnél kikötés,
visszaszállnak a templomot felkereső utasok,
majd elérjük a jochensteini vízlépcsőt, ahol
a bal part már Németország. A zsilip előtt
elhajózunk Nepomuki Szent János zátonyra
épült kápolnája és szobra mellett. Maradva
a hegyek között délután elérjük a három folyó városát, Passaut (2225 fkm). Hajónkról
kiszállva rövid városnéző séta, majd utazás
rövid pihenőkkel Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.

Schönbühel
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Budapest-Komárom hajókirándulás
1 nap

HAJÓS UTAK

Időpont: 2019. június 12., szeptember
16.
Utazás: hajóval
Részvételi díj: 4.800 Ft

mellett hajózunk. Neszmélynél megpillantjuk a mellékágban lévő hajóskanzent, majd
lassan elérjük Komáromot. Kikötés Révkomáromban (a szlovák oldalon) kb. 1 km-re a
magyarországi vasútállomástól, kb. 17:30-kor.
Visszautazás egyénileg. Vonatok félóránként
indulnak Budapest és Győr felé.

Indulás reggel Budapestről (1653 fkm). Budapest elhagyása után vízállástól függően hajózás felfelé a Szentendrei-Dunán (Budapest 200 cm vízállás felett), vagy
a Váci-ágban, Szentendre, vagy Vác története, panorámája. A Szentendrei-szigetet elhagyva elhajózunk
Visegrád vára alatt (1692 fkm), majd jön a Duna-kanyar vidék legszebb része, a dömösi szűkület. A festői

Zebegényt, majd Szobot elhagyva elérjük az Ipoly folyót (1708 fkm), innentől a bal part már Szlovákia. A
Helemba-sziget után feltűnik Esztergom (1719 fkm)
a Mária Valéria híddal, s eljön az ebédidő is, amikor
egytálételes ebédet szolgálunk fel. Kisvártatva már jön
is a Táti-Duna a gőzösök egykori, vízbe épült, ma ipari
műemlék szénrakodójával. Innen a Gerecse nyúlványai

Környei Miklós képe

Kirándulás a Gemenci-Erdőben, hajózás a Dunán

3%

1 nap
IIdőpont: 2019. augusztus 15., szeptember 10.
Utazás: hajóval, kisvasúttal, autóbus�szal
Idegenvezetés
Részvételi díj:
14.800 Ft

Indulás autóbusszal reggel Budapestről, utazás a Pörbölyi Ökoturisztikai Központig. Itt felszállunk a keskenynyomtávú erdei vasútra, hogy közel 20 km-t utazzunk
Európa egyik legnagyobb és legszebb ártéri erdejében.
Különvonatunkról a Gemenc-Dunapart nevű hangulatos
állomáson szállunk le, és itt hajózunk be szép, jól felszerelt hajónkra is. A Dunán felfelé haladva rövidesen
elérjük a Sió torkolatát, itt szólunk a Balaton és a Duna
vízi kapcsolatáról, a csatorna forgalmáról. Elhajózunk
Fadd, Fajsz települések mellett, majd a kalocsai partokat
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is elérjük. Elérjük Paksot, látjuk az atomerőmű dunai
kapcsolatát. Útközben sokat megtudunk a hajózásról, a
Dunáról, annak szabályozásáról. Látjuk Dunaföldvárt,
Dunaújvárost, a Ráckeve–Soroksári-Duna alsó végét, a
dunai áldozatok emlékművét, Kulcsnál az egykori, budapesti Manci híd maradványait, a lórévi szerb partot,
Ercsinél az Eötvös család kriptáját, a battai olajkikötőt, a
csepeli kikötőt, majd áthajózunk az esti díszkivilágításban tündöklő Budapesten, utunkat az újpesti öbölben
(1653 fkm) fejezzük be késő este.

www.hontours.hu

Útközben a hajón ebédelési lehetőség van, illetve gazdag italkínálattal várja a hajókonyha
az érdeklődőket.
Délután kiszállási lehetőség van Soltnál. Aki
nem szeretne késő estig hajózni, az innen
autóbuszunkkal visszautazhat Budapestre.

Kirándulás Baranyában, hajózás a Dráván és a Dunán
elérjük a Dunát (1383 fkm). Balra fordulva innen
kezdve felfelé, árral szemben hajózunk. A Duna
ezen szakaszát az éles kanyarok, szigetek, fehérlő
homokpadok jellemzik. Apatin (1402 fkm) mellett
elhaladva megismerjük a város történetét. A vitatott horvát-szerb határon haladva, egyszer horvát,
máskor szerb vizeken hajózva közelről érzékelhetjük a helyzet furcsaságait, nézhetjük meg Liberland
államát. Bezdánnál (1425 fkm) a Ferenc-csatorna
zsilipjénél a bácskai csatornarendszerről beszélünk,
míg a kiskőszegi (Batina) partizánemlékmű kapcsán
a jugoszláv időket idézzük fel. Késő délután elérjük
a magyarországi Duna szakaszt (1433 fkm). Kisvártatva feltűnik Mohács városa (1447 fkm), majd
a határkikötőben kikötve belépünk Magyarországra. Ezután a hajó visszaáll a városi kikötőbe. Hajós
utunk befejeztével autóbuszra szállunk, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

új!

4%
2 nap/1 éj

Időpont:
2019. szeptember 8–9.
Részvételi díj:
28 000 Ft
Kikötői illeték:
6 800 Ft
Útlemondási biztosítás:
420 Ft
Választható szolgáltatások:
Egyágyas felár:
2 200 Ft
Félpanziós felár:
3 640 Ft
Audio guide felár (rádió adó-vevős
idegenvezetés):
490 Ft
A részvételi díj a baleset-, betegségés poggyászbiztosítás árát (660 Ft/
fő) és a belépőket (Malommúzeum –
850 Ft, Siklós – 1800 Ft, Pécs –
összesen 5000 Ft Ft) nem tartalmazza.

Eszék

HAJÓS UTAK

1. nap. Reggel autóbusszal indulás Budapestről, utazás
a Mecsekbe. Első megállónk a szépséges tavairól is nevezetes Orfű, ahol az egyedülálló Malommúzeumot
tekintjük meg. Innen a Mecsek hegyei között kanyargunk Pécsre. Városnézés a hazai Baranya fővárosában: a
római és a török kor emlékei, Gázi Kászim pasa dzsámi,
a vár, a székesegyház, a városközpont. Szabadprogram
után Siklósra megyünk, felkeressük a Tenkes kapitánya
sorozat egyik főszereplőjét, a várat. Napunkat harkányi
szállásunkon fejezzük be.
2. nap. Reggeli után Horvátországba utazunk. Áthaladva a Drávaszögön Eszékre érünk: séta a várnegyedben és a főtéren, majd a Dráván ringó hajónkra
szállunk (Dráva 21 fkm). Horvát kilépő vizsgálat
után elhajózunk a délelőtt meglátogatott eszéki vár,
majd kikötők mellett. Eszék után a bal parton már
a Kopácsi-rét természetvédelmi terület, csodálatos
vízivilág mellett hajózunk. Almás község közelében

Pécs

Kirándulás Kalocsára, hajózás Budapestre
Reggel korai indulás Budapestről. Utazás autóbusszal
Kalocsára, a honfoglalás kori városba, mely 1000 éve a
magyar katolikusság második központja. Látogatás az
érseki székesegyházban, könyvtárban, kincstárban és
a paprikamúzeumban.
Autóbusszal utazunk a foktői Duna-partra. Hajóra szállunk (1516 fkm), s elindulunk a Dunán felfelé. Késői
ebédre lehetőség a hajón. Útközben sokat megtudunk

a hajózásról, a Dunáról, annak szabályozásáról, látjuk,
Dunaföldvárt, Dunaújvárost, a Ráckeve–Soroksári-Duna alsó végét, a dunai áldozatok emlékművét, Kulcsnál
az egykori, budapesti Manci híd maradványait, a lórévi
szerb partot, Ercsinél az Eötvös család kriptáját, a battai olajkikötőt, a csepeli kikötőt. Este áthajózunk az esti díszkivilágításban tündöklő Budapesten, utunkat az
Újpesti öbölben (1653 fkm) fejezzük be 22 óra körül.

1 nap
Időpont: 2019. május 25.
Utazás: autóbusszal és hajóval.
Részvételi díj: 11 500 Ft
Belépő díjak Kalocsán: 2 900 Ft

Környei Miklós képe
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Hajóval az adventi vásárokba
Kora délután utazás Ausztriába, Schlosshofba. Savoyai Jenő hadvezér pompázatos
kastélyában és annak udvarában szépséges
karácsonyi vásár vár ránk: kézművesek,
ajándékötletek, kulináris érdekességek,
csemegék. Késő délután hazaindulunk
autóbusszal, érkezés Budapestre kora este.
B) program
1. nap. Reggel utazás autóbusszal Ausztriába, Schlosshofba. Savoyai Jenő hadvezér pompázatos kastélyában és annak
udvarában szépséges karácsonyi vásár
vár ránk: kézművesek, ajándék-ötletek,
kulináris érdekességek, csemegék. Délután átutazunk Pozsonyba, a koronázóváros szépséges belvárosába. Délutáni, esti városnéző
A) program:
séta, kulináris élvezetek a pozsonyi adventi vásárban,
1. nap. Reggel utazás autóbusszal Komáromba. Hajóra
fürdőzés advent fényeiben. Szállás Pozsonyban.
szállás Öregkomáromban, majd indulás a Dunán felfelé. A Monostori erőd és az új komáromi híd építke- 2. nap. Reggeli után hajóra szállunk és megindulunk a
sebes folyón lefelé. Rövidesen elérjük a bősi vízlépcső
zése mellett elhaladva közeledünk a Közép-Duna felső
végéhez, Gönyühöz. A Mosoni-Duna torkolata után a
tározótavát. Megismerkedünk a Duna elterelésének
kanyargós, gyors folyású Szigetközi-Dunán hajózunk.
történetével és annak műszaki lehetőségével. A felvízSzapnál elhagyjuk a Dunát és Magyarországot, a bősi
csatornában a templomtornyok magasságából lefelé
erőmű alvízcsatornájában közelítjük meg a Duna mánézve haladunk a csallóközi települések között. Bősnél
sodik legmagasabb duzzasztóját. 20 méter emelkedés
20 métert megyünk le a zsilipben, majd az alvízcsatorután a felvízcsatornán hajózunk, a csallóközi falvak téli
nán kisvártatva elérjük ismét
képe alattunk suhan el. Elérve a tározótavat hallunk a
az Öreg-Dunát, a kanyargó,
gyors Szigetközi-Dunán haDuna eltereléséről, majd visszaérve az Öreg-Dunába
kisvártatva kikötünk Pozsonyban. Délutáni, esti vájózunk Gönyüig, aztán a
rosnéző séta a történelmi, parádés városközpontban,
Monostori erőd bástyájánál
elérjük Öregkomáromot. Itt
kulináris élvezetek a pozsonyi adventi vásárban. Szállás Pozsonyban.
kiszállunk és autóbusszal
2. nap. Délelőtt szabadprogram Pozsonyban, vagy kiránutazunk Budapestre, érkedulási lehetőség a dévényi várhoz, a Porta Hungaricához.
zés kora este.

új!

5%
2 nap/1 éj

Időpont:
2019. december 14-15.
Elhelyezés:
4 csillagos hotelben
Ellátás: reggeli, fakultatív félpanzió.
Részvételi díj:
39 000 Ft
Kikötői illeték:
3 800 Ft
Útlemondási biztosítás:
630 Ft
Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás:
1 130 Ft
Választható szolgáltatások:
Félpanziós felár:
6 800 Ft
Egyágyas felár:
8 500 Ft

Dunai hajós útjaink kedvelt hajójáról
ROHAM, épült 1895-ben gőzhajtású vontató csavargőzösnek. Legutóbbi teljeskörű átépítése 2011-ben
fejeződött be, ennek során dízel meghajtású, termes
rendezvényhajóvá alakították át. Hossza 32 m, szélessége 5,7 m, utasbefogadó képessége max. 60 fő.
A főfedélzeten van a zárt utastér, 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. 9001600 Ft között változik. Sör kb. 500-700 Ft, 1 dl bor
250-450 Ft.) Útjaink során lényeges, hogy utasaink
minél többet lássanak a folyóból, partjaiból, s minél
többet tudjanak meg mind a látnivalókról, mind a
folyóról, mind a hajózásról. Az idegenvezetés a a hajó zárt terében hallható jól, szabadtéren javasolt az
audio guide (rádióvevős fülhallgató) igénybevétele.
A hajó sebessége hegymenetben kb. 10-14 km/h,
völgymenetben kb. 18-23 km/h. A zsilipelési idők, a
kikötői foglaltságok, a határátkelések változtathatják
a programot! Változás különösen akkor lehetséges,
ha valamelyik zsilipkamrát lezárják, vagy havaria
miatt torlódnak a hajók.
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Budapest–ukrán Duna-delta–Budapest
MS VIKTORIA 4 *+ szállodahajóval

Budapest-Passau

Időpont: 2019. július 17 – 28.
Elhelyezés:
kétágyas kabinokban
Ellátás:
teljes panzió
Utazás: szállodahajóval és autóbusszal
Részvételi díjak:
- alsó fedélzeti
kabinban:
909 000 Ft
- közép fedélzeti franciabalkonos
kabinban:
1 129 000 Ft
- felső fedélzeti franciabalkonos
kabinban:
1 259 000 Ft
Kiránduláscsomag
(kék színnel jelöltek):
92 000 Ft
All inclusive italcsomag: 115 000 Ft

HAJÓS UTAK

12 nap/11 éj

5. nap: Délelőtt érkezés Brailába. Autóbus�szal kirándulás Moldáviába, átkelés a Pruton,
folklórprogram, borkóstoló egy kis moldáv
faluban. Este továbbhajózás Brailából.
6. nap: Kora reggel érkezés Vilkovoba, az
ukrán delta központjába. Kirándulóhajókkal
utazás az egyedülálló természeti paradicsomba, a Duna-deltába a nullás kilométerig. Zárásként Vilkovo városának felfedezésére is
lehetőség nyílik egyénileg. 16 órakor vis�szaindul a hajó.
7. nap: Érkezés 12:30-kor Cernavodára. Kirándulás a Fekete-tenger mellett fekvő Constanta városába. Este 8-kor továbbindul a hajó.
1. nap: Utastalálkozó Budapesten a Nemzetközi Hajó- 8. nap: Kikötés 14 órakor Nikápolyban (Nikopol) Városállomás parkolójában 09:30-kor.
nézés Plevenben a történelmi városközpont és a pompás
Indulás Budapestről autóbusszal Soltra 10:00. Beszállás
Kajlaka Park meglátogatásával. 19 órától ismét hajózunk.
a hajóba 13:00-kor.
9. nap: Folyami nap, pihenés a hajón, áthajózás a
Hajózás Mohács felé a kabinok elfoglalása és utasVaskapun.
10. nap: Reggel érkezés Belgrádba (Beograd). Látogatájékoztató.
tás a várban, városnézés, majd kirándulás Topolába a
2. nap: Reggel érkezés Újvidékre (Novi Sad). Gyalogos városnézés az óvárosban. 14 órakor továbbhajózás
Szent György templom meglátogatásával. Este 7-kor
Belgrádba. Esti kirándulás Belgrádban szórakoztató
továbbhajózás.
folklór műsorral.
11. nap: 8:30-kor érkezés Almásra (Aljmaš). Kirándulás
3. nap: Egész napos hajózás, áthaladás a Vaskapu-szoroson.
Eszék varázslatos óvárosába és a várnegyedbe. Visszaszállás a hajóra 14 óra körül Kiskőszegen (Batinán).
4. nap: Délben érkezés Gyurgyevóba (Giurgiuba). Városnézés a Kelet Párizsában, gyalogos kirándulással 12. nap: Érkezés 9 órakor Budapestre. Reggeli után kiszállás a hajóról. Kiskőszeg (Batina) 08:30
Bukarestben. Este 7-től továbbhajózás.

A részvételi díj tartalmazza: a magyar
csoportkísérőt és idegenvezetést a
fakultatív kirándulásokon (min 16 fő
jelentkezése esetén), szállást a hajón
a választott kabinkategóriában (ablakos kabinban alsó, közép, illetve felső
fedélzeten franciabalkonos kabinban)
teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora),
a fedélzeten található szórakoztató
létesítmények használatát, kikötői illetéket, a Duna deltába utazás esetén
a Soltra utazást, a passaui út esetén
a passaui kirándulást, és autóbuszos
hazautazást Budapestre
A részvételi díj nem tartalmazza: egyéb
italfogyasztást, a javasolt borravalót
(kb. 4-7 euró/fő/éj), a piros színnel jelzett, csak a fedélzeten lefoglalható
kirándulásokat), a stornó biztosítást
(1,7%), baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást 500,-Ft/nap/fő, személyes
kiadásokat.

az MS MAXIMA 4*+ szállodahajóval
1. Nap: Utastalálkozó és
beszállás a hajóba Budapesten 16:00-kor. A kabinok elfoglalása, vacsora a
hajón. Indulás 22 órakor.
2. Nap: Reggeli, ebéd és
vacsora a hajón. Érkezés
Pozsonyba 13 órakor. Városnézés Pozsonyban az
óvárosi sétálóutcákon át
egészen a várig, majd szabadidő. Kirándulás az esti
fényekben a pozsonyi várig, kilátással a kivilágított
városra. Indulás 23 órakor.
3. Nap: Reggel 7-kor érkezés
Bécsbe. Reggeli, ebéd és
vacsora a hajón Városnézés a hagyományokban gazdag
Bécsben, a Szt. István bazilika, a vár és a nagykörút felfedezése majd szabadidő. A császári Schönbrunn kastély
és kertjének meglátogatása. Kirándulás egy autentikus
osztrák borászatba vagy klasszikus zenei koncert Mozart és Strauss darabokkal.
4. Nap: Indulás éjjel 2-kor Bécsből. (Ön ekkor békésen
alhat szép kabinjában.) Reggeli, ebéd és vacsora a hajón. Érkezés Melkbe a Wachaun való áthajózás után
12 órakor. Az impozáns Melki Apátság meglátogatása.
Továbbhajózás a Nibelungengau, majd a Strudengau
vidékén át 16 órától.
5. Nap: A kora reggeli órákban hajózás a Donauschlinge szépséges vidékén. Reggeli a hajón. Megérkezés
Passauba. Autóbuszos kirándulás a várba, ahonnan páratlan kilátás nyílik a három folyó összefolyására, majd

5 nap/4 éj
Időpont:
2019. május 9-13.,

augusztus 1-5.
Elhelyezés:
kétágyas kabinokban
Ellátás:
teljes panzió
Utazás:szállodahajóval

és autóbusszal
Részvételi díjak:
- alsó fedélzeti
kabinban:
239 000 Ft
- közép fedélzeti franciabalkonos
kabinban (MV kategória): 289 000 Ft
- közép fedélzeti franciabalkonos
kabinban (MD kategória): 309 000 Ft
- felső fedélzeti franciabalkonos
kabinban:
354 000 Ft
Egyágyas felár lekérés alapján: +30%
Kiránduláscsomag
(kék színnel jelöltek):
33 000 Ft
All inclusive italcsomag:
37 000 Ft

gyalogos városnézés (Boldog Gizella ereklye,
Szent István katedrális stb.). Kis szabadidő
után buszos hazautazás Budapestre rövid
pihenőkkel. Érkezés forgalomtól függően
az esti órákban.

www.hontours.hu
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Erdélyen át a Duna-deltába

2%

KÁRPÁT-MEDENCE

6 nap/5 éj

1. nap: Nagyvárad – Kolozsvár – Székelyszentlélek

Kora reggeli indulás Budapestről. Határátkelés Ártándnál. Pihenő Nagyváradon és Kolozsváron, amennyiben
az időbeosztás lehetővé teszi városnézés. Átkelve Belső-Erdélyen elérjük a Székelyföldet. A Küküllő mentén,
Székelyszentléleken vacsora és szállás.

6. nap: Marosvásárhely

Udvarhely vidékét elhagyva Marosvásárhelyre utazunk.
Pihenő a város központjában, majd utazás tovább. Az
ártándi határátkelésst követően érkezés Budapestre
az esti órákban.

2. nap: Csíksomlyó – Gyimesbükk – Galac – Tulcea

Reggeli után utazás a Hargitán át a Csíki-medencébe.
Csíksomlyón felkeressük a kegytemplomot, majd a
Gyimesi-völgy felé vesszük utunkat. Következő állomásunk a Gyimesi-szorosban Gyimesbükk, a Rákóczi-vár
és az egykori határon álló vasúti őrházban berendezett
kis múzeum. Moldvába érve a Tatros, majd a Szeret
völgyében utazunk az Al-Duna híres központi kikötővárosába, Galacra. Komppal átkelünk a kilométer
szélesen hömpölygő Dunán, majd a dobrudzsai oldalon
utazunk tovább a delta fővárosába, Tulcea-ra. Vacsora
és szállás. (3 éj a városban)

3. nap: Hajókirándulás a Dunán

Délelőtt hajóra szállunk. 6 órás hajókirándulásunkon
bebarangoljuk a delta felső vidékén a szulinai és a kiliai ágak közötti páratlan vízivilágot a 35-ös mérföld
csatornáján, a Sontea-csatornán át a Bolond-tóig. A
kirándulás alatt a fedélzeten helyi halspecialitásokat
kóstolhatunk. A Tulceába történő délutáni visszaérkezés után szabadprogram, majd vacsora.

4. nap: Szulina – Fekete-tenger

Reggel szárnyashajóra szállunk és másfél óra alatt végigszáguldunk a Duna szulinai ágán egészen a torkolatig,
Szulináig. Napunkat itt töltjük a kis, csak vízen megközelíthető kikötővárosban. Megérkezés után vízi járműveinkkel izgalmas kirándulást teszünk a Duna hosszú
útjának végső kilométerein egészen a Fekete-tengerig.
Strandolási lehetőség a Duna torkolatánál a tengeri plázson. Késő délután szárnyashajónk visszavisz minket
Tulceára. Itt ismét vacsora és szállás.

5. nap: Kézdivásárhely–Nyerges-tető–Székelyszentlélek

Búcsút intve a deltának, majd a galaci kompról Dobrudzsának, ismét a Szeret völgyében utazunk. Ezúttal
nem a Gyimesi-, hanem az Ojtozi-szoroson kelünk át
a Kárpátokon. Rövid városnézés és pihenő Háromszék
fővárosában, Kézdivásárhelyen, majd a Kászon vidékén
elérjük a Nyerges-tetőt. Főhajtás nemzeti emlékhelyünkön. Leereszkedve a Csíki-medencébe, átkelve a Hargitán vacsora és szállás Székelyszentléleken.
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Elhelyezés: 3 csillagos szállodában, 2
ágyas, fürdőszobás szobákban, valamint faluturizmusban
Időpont: 2019. 07. 30. - 2019. 08. 04.
Utazás: kényelmes légkondicionált
autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt
Ellátás: félpanzió, a program szerint
Részvételi díj:
133 500 Ft
Útlemondási biztosítás:
2 005 Ft
Választható szolgáltatások:
Egyágyas felár:
19 800Ft
Kötelező baleset-, betegség-,
poggyászbiztosítás:
3 390 Ft
A részvételi díj a belépőket (kb. 30
RON/fő) nem tartalmazza!
A részvételi díj tartalmazza: a 2 éjszakai szállást faluturizmusban,
3 éjszaka szállást *** szállodában,
félpanziós ellátással, az autóbuszos utazást és az idegenvezetést,
hajózást halebéddel a Duna-deltában, a szárnyashajó és a sulinai csónakázás költségeit.
A részvételi díj nem tartalmazza: a
kötelező útlemondási biztosítást, a
baleset-, a betegség-, a poggyászbiztosítást és a belépőket.

A Vaskapu és a Monarchia reneszánsza

Pétervárad
1. nap. Szabadka – Tóthfalu – Újvidék – Pétervárad

Kora reggeli indulás Budapestről. Röszkei határátkelés,
városnézés Szabadkán: látogatást teszünk a régi városháza dísztermében, majd belvárosi sétánk keretében látni
fogjuk a Zsolnay-kutakat és a városmagot meghatározó
szecessziós épületeket. Utána pihenőt tartunk Tóthfaluban, fakultatív pálinkakóstolás burekkel. Továbbutazva
délre késő délután elérjük Újvidéket, ahol átkelve a Duna felett a Monarchia egyik legjelentősebb erődjében
és katona-városában, Péterváradon felkeressük a várat,
megtekintjük a híres óratornyot. Szállás Újvidéken.

4 nap/3 éj
Elhelyezés: 3 csillagos szállodákban
Időpont:
2019. augusztus 22-25.
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Idegenvezetés:
az utazás teljes
tartama alatt
Ellátás:
reggeli
Részvételi díj:
58 000 Ft
Útlemondási biztosítás:
870 Ft
Választható szolgáltatások
Félpanziós felár:
8 000 Ft
Egyágyas felár:
10 000 Ft
Hajózás a Kazán-szorosban
(minimum 22 fő esetén):
6 000 Ft
Utasbiztosítás:
2 260 Ft
Belépők: 12 EUR. Vonatjegy 11 RON.

KÁRPÁT-MEDENCE

a Dunára. Továbbutazva a Duna völgyében, elérve a
Duna-áttörés hegyvidékét Galambócnál újabb szép
várat csodálhatunk meg. Rozgonyiné legendájára emlékezve a Duna egykori zuhatagi szakasza mellett folytatjuk utunkat alagutakon, viaduktokon át. Szállásunk
a Liskovac-hegységben lesz.
3. nap. Vaskapu – Orsova – Kazán-szorosok –
Szörény-vár
Visszatérve a Duna völgyébe, tovább kanyargunk a folyó
mellett, hogy végül a Sipi-szoros alsó végén a Vaskapu
vízlépcsőn átkeljünk Romániába. Itt meglátogatjuk a
Duna legnagyobb vízlépcsőjében kialakított múzeumot,
a turbinatermet, felidézzük a vízierőmű-duzzasztó-hajózsilip hármas megépülte előtti világot, Ada-Kaleh
szigetének történetét. Lenyűgöző panorámájú úton
haladunk tovább Orsova, egykori határvárosunk felé,
ahol fakultatív program következik: hajóra szállunk,
és elindulunk a Dunán a Kazán-szorosokba: útközben
láthatjuk a Traianus-emléktáblát, Decebal monumentális szobrát, az egykori zuhatagi hajózást irányító jelzőállomásokat, a Veterani- és Ponikova-barlangokat,
megemlékezünk Széchenyi István itteni tevékenységéről.
A sziklaszorosok világából Orsovára visszatérve autóbuszra szállunk, és szállásunkra, Szörényvárra utazunk.

3%

4. nap. Szörényvár–Herkulesfürdő – Stájerlakanina –
Oravicabánya – Temesvár

Reggel séta Herkulesfürdőn, a Monarchia egykori kiemelkedő fürdőhelyén. Utazás a szépséges érchegységben. Stájerlakaninán vonatra szállunk: az ún Bánáti Semmering védett vasútvonalra. Magas hegyek
között, sűrű erdőben kanyarog le Oravice bánya felé.
Az élményvonatozás után a Bánát síkká váló vidékén
utazunk a régió fővárosába (és az egykori magyar fővárosba), Temesvárra: séta a belváros különböző korokat
felidéző főterein. Érkezés Budapestre az esti órákban.

2. nap. Karlóca – Belgrád – Szendrő – Galambóc – Al-Duna

Reggeli után a Szerémségbe utazunk. Karlócán a karlócai
békére emlékezünk, majd elérjük az egykori határvárost,
Zimonyt. Átkelünk a Száva felett és a nándorfehérvári
várhoz megyünk. Végigsétálunk a váron, felidézzük
a Hunyadi János által aratott diadalt, bekukkantunk
a szerb főváros belvárosába is. Belgrádot elhagyva az
al-dunai székely településeket érintve Székelykevére
utazunk, ahol megnézzük a katolikus templomot és
kicsit megpihenünk. Visszamenve a Duna jobb partjára Szendrőre utazunk, itt felkeressük a hatalmas területen fekvő várat, a csipkés falakról pillantunk le

Herkulesfürdő

Körösfeketetói vásár
3 nap/2 éj

1. nap: Budapest – 4-es főút – Püspökladány – Ártánd (határ) – Nagyvárad – Király-hágó –Körösfeketetó (barangolás és vásárlás a színes forgatagban,
kb. 4 óra) – Kalotaszeg: Bánffyhunyad – szállás
Magyarlónán.
2. nap: Kolozsvár (Mátyás király szülőháza és szobra, Szent Mihály székesegyház, rövid séta a Házsongárdi temetőben, a farkas utcai református
templom címergyűjteménye) – Torda (látogatás
az izgalmas sóbányában) – Torockó (Néprajzi
Múzeum) – szállás Magyarlónán.
3. nap: Magyarlóna – Körösfő – Körösfeketetó (második lehetőség a vásár felfedezésére, kb. 3 óra) –
Király-hágó – Nagyvárad – Ártánd (határállomás)
– Püspökladány – 4-es főút – Budapest. Érkezés
az esti órákban.

Magyarvalkó

www.hontours.hu

Időpont:
2019. október 11 -13.,
Elhelyezés:
Magyarlónán
faluturizmusban
Ellátás:
félpanzió
Utazás:
autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt.
Részvételi díj:
36 990 Ft
Kötelező útlemondási biztosítás:
670 Ft
Kötelező baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás:
1 695 Ft
Választható szolgáltatások:
Egyágyas felár:
9 990 Ft
Belépők:
kb. 20 RON

Hon ToursKárpát-medence
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A HON Tours főbb úti céljai

Székelyföld legszebb tájain

2%
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5 nap/4 éj

Kovács Réka Éva képe
1. nap: Nagyvárad – Bánffyhunyad – Kolozsvár

Találkozás a kora reggeli órákban Budapesten. Utazás
rövid pihenőkkel az ártándi határátkelőhöz. A határátkelés után érkezés Nagyváradra, városnézés: püspöki
székesegyház, Kanonok sor, Szent László szobor. Magyarvalkón látogatás a jellegzetes kalotaszegi református
templomban, majd utazás tovább Kolozsvárra ahol a
város főbb nevezetességeivel ismerkedik meg a csoport:
Mátyás király lovasszobra, Mátyás király szülőháza,
református templom, Szent György szobor. Vacsora és
szállás Magyarlónán.

2. nap: Tordai-hasadék–Torockó–Marosvásárhely–Szováta – Korond – Székelyszentlélek

Kirándulás a Szent Anna-tóhoz és a Mohos-tőzeglápban,
majd utazás Alsócsernátonba. Itt látogatás a Székelyföld leggazdagabb falumúzeumában. Kézdivásárhelyen
városnézés, majd utazás a szálláshelyre.
B) útvonal: egész napos fakultatív kirándulás a Madarasi Hargitára (7 500 Ft/fő), este medvelestúra (4
500 Ft/fő): A csoport ezen programot választó része
reggeli után Szentegyházára utazik. Itt átszállnak a
traktor vontatta szekerekre, amelyeken egy vidám kirándulás veszi kezdetét a Madarasi Hargitára, azaz a
székelyek 1801 méter magas szent hegyére. A traktor a
menedékházig viszi utasainkat, innen már csak másfél kilométeres gyalogtúra a kopjafákkal tűzdelt csúcs.
A Madarasi Hargita meghódításának elengedhetetlen
része a Szökő-vízesés és láp felkeresése. A kirándulás
után utasaink visszaérkeznek a szállásadó faluba. Út
közben megálló Székelyudvarhelyen, rövid ismerkedés a
várossal. Az izgalmakban teli nap megkoronázásaként
egy esti programot ajánlunk. Terepjárókkal visszük el
az érdeklődőket az erdő mélyére, ahol kiépített medvelesből figyelhető meg a Kárpátok csúcsragadózója, a
barnamedve (max. 14 fő).

Reggeli után kirándulás a vadregényes Tordai-hasadékban. A számos legendában szereplő mészkőhasadék egy
szépen kiépített, jól járható és izgalmas kanyontúrával
járható be. Torockón, az Europa Nostra-díjas aranyosszéki faluban séta a híres házsoron és látogatás a múzeumban, ahol utasaink megismerhetik az egykori bányászváros, Erdély legnyugatibb székely településének
történetét. Utazás tovább Marosvásárhelyre, városnézés:
kultúrpalota, Toldalaghy-palota, Teleki-téka. Szovátán keresztül érkezés Korondra. Vásárlási lehetőség 5. nap: Segesvár – Torda – Körösfő
a székely kézművesek portékáiból. Vacsora és szállás
A korai reggeli után utazás Segesvárra, városnézés:
Székelyszentléleken. (3 éj a településen)
Óváros, Óratorony, Schuller-ház. Tordán izgalmas lá3. nap: Csíkszereda – Csíksomlyó – Gyilkos-tó – Békástogatás a sok évszázada üzemelő, látványos sóbányászoros
ban. A Királyhágón vagy Körösfőn pihenő, majd érUtazás Csíksomlyóra, látogatás a kegytemplomban.
kezés az ártándi határátkelőhöz. Érkezés Budapestre
Kirándulás a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szorosba. Út
az esti órákban.
közben megálló a madéfalvi Siculicidium-emlékműnél
és a karcfalvi XV. századi erődített templomnál. Utazás
Borzontra, egy erdei fogadóba, ahol egy hangulatos székely vacsoraestben és feledhetetlen erdei kocsikázásban
lesz a csoportnak része.
4. nap: Farkaslaka – Szejkefürdő – Szent Anna-tó – Alsócsernáton – Kézdivásárhely vagy Madarasi Hargita –
Székelyudvarhely – medveles

Ezen a napon választhatnak utasaink, hogy a csodálatos
vulkanikus tóhoz, a Szent Anna-tóhoz és a Mohos-tőzeglápba kiránduljanak vagy az ikonikus MadarasiHargitát hódítsák meg.
A) útvonal: Farkaslakán tisztelgés Tamási Áron emlékének. Szejkefürdőn látogatás Orbán Balázs síremlékénél, amelyhez székelykapuk egész során át vezet az út.
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Időpont: 2019. április 27. - május 1., június 21-25., július 19-23., augusztus
17-21., szeptember 14-18., október
19-23.
Elhelyezés: faluturizmusban, 2 ágyas
szobákban fürdőszoba-használattal.
Ellátás:
félpanzió
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt
Részvételi díj:
65 800 Ft
Útlemondási biztosítás:
985 Ft
Választható szolgáltatások:
Egyágyas felár:
9 800 Ft
Fakultatív programok:
- Egész napos kirándulás
a Madarasi Hargitára:
7 500 Ft
(a program legalább 18 fő utas jelentkezése esetén indul)
- Medveles (max. 14 fő):
4 500 Ft
Baleset-, betegség-,
poggyászbiztosítás:
2 825 Ft
A részvételi díj tartalmazza:
- 4 éjszakai szállás és félpanziós
ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés,
- székely vacsoraest.
A részvételi díj nem tartalmazza:
- a belépődíjakat (kb. 70 RON/fő).

Dél-Erdély csodái

3%
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5 nap/4 éj
Elhelyezés: Csernakeresztúron faluturizmusban, 2 ágyas szobákban
fürdőszoba-használattal, Törcsváron panzióban és Segesváron ***-os
szállodában, 2 ágyas fürdőszobás
szobákban.
Időpont:
2019. július 3-7.
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Ellátás: félpanzió
Idegenvezetés: az utazás időtartama alatt
Részvételi díj:
79 800 Ft
Kötelező útlemondási biztosítás:

1 200 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
15 000 Ft
Baleset-, betegség-,
poggyászbiztosítás:
2 825 Ft
A részvételi díj a és a belépődíjakat
(kb. 150 RON/fő) nem tartalmazza.

Vajdahunyad
1. nap: Temesvár – Erdélyi-Vaskapu – Demsus – Őraljaboldogfalva – Csernakeresztúr

apátság romjait keressük fel, majd a Fogarason át Törcsvárra utazunk, és felkeressük a híres várkastélyt. A
rendelkezésre álló idő függvényében ellátogatunk a
barcarozsnyói várhoz is. Vacsora és szállás Törcsváron.

Kora reggeli budapesti indulás után határátlépés Kis
zomborinál. A Bánság településein át elérjük Temesvárt, a vidék központját, az egykori Monarchia egyik 3. nap: Sinaia – Brassó – Prázsmár – Kőhalom – Segesvár
Reggeli után a Bucsecs-hegységet megkerülve Sinaiara
legjelentősebb városát. Városnézés: a három főtér a bamegyünk, hogy bejárjuk az egyik leghíresebb román
rokk kortól a XX. századig. Karánsebesen át elérjük az
látnivalót, a Peles-kastélyt. A Tömösi-hágón átkelve
Erdélyi-Vaskaput. Átkelve a Ruszka-havasok hágóján
a hajdan szászok lakta Brassóba ereszkedünk vissza,
megcsodáljuk XIII. századi demsusi és őraljaboldogfalvi
városnézés: Fekete templom, főtér, várfalak. Maradva
templomokat. A Sztrigy-völgyében északra haladva ela Kárpátok délkeleti csücskében, Prázsmárra utazunk,
érjük Csernakeresztúrt. Vacsora és szállás a bukovinai
Erdély egyik legszebb erődtemplomához (a Világörökszékelyek falujában.
ség része). Ezután a nemrég szépen rendbe tett Kőha2. nap: Bilea-tó – Kerc – Fogaras – Törcsvár
lom várát keressük fel. Vacsora és szállás Segesváron.
A Déli-Kárpátok északi oldalán haladva elérjük az Olt
völgyét. Itt rákanyarodva a híres-hírhedt transzfogarasi 4. nap: Segesvár – Berethalom – Nagyszeben – Szászsebes – Gyulafehérvár
országútra, 2000 méteres magasság fölé kapaszkodunk
Reggeli után városnézés az egyik legszebb szász váaz Erdélyi Alpoknak is nevezett Fogarasi havasokban,
egészen a Bilea-tóig, ahol a növényzetet már csak morosban, Segesváron: várnegyed (szintén Világörökség),
Óratorony, Schullertreppe. Innen a Nagy-Küköllő
hák, zuzmók jelentik. Rövid szabadprogram, tóparti
völgyében haladunk Berethalomig, az egykori püsséta után leereszkedünk a hegyről és a kerci cisztercita
pöki erődtemplomig. Nagyszebenbe, a jelenlegi és
a történelmi Erdély egyik legjelentősebb városába
utazunk. Sétálunk a szépen helyreállított főtéren, a
sokat látott várfalak között. Szászsebesen, utunk következő állomásán a csodálatos gótikus templomot
és a Szapolyai-házat tekintjük meg. Napunk utolsó
városa Gyulafehérvár, az egykori fejedelmi város: a
korszerű védművek, a Károly-kapu, a román stílusú

Gyulafehérvár
érseki székesegyház, benne - többek között
- Hunyadi János sírjával. Vacsora és szállás
Csernakeresztúron.

5. nap: Vajdahunyad – Déva vára – Arad

Demsus

Gyulafehérvár

www.hontours.hu

Reggeli után Vajdahunyad várkastélyát, a
Hunyadi család fészkét, majd magos Déva
várát csodáljuk meg, majd a Maros völgyében gyors iramban utazunk hazafelé. Programunkat Aradon, a magyar Golgota városában
zárjuk: Zala György híres szoborcsoportja
után a vértanúk emlékművénél búcsúzunk
Dél-Erdélytől. Érkezés Budapestre az esti órákban.
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Csíksomlyói búcsú

1%

KÁRPÁT-MEDENCE

Erdély két leghíresebb természeti jelenségénél, a Gyilkos-tónál és a Békás-szorosban. A meredek sziklafalakat elhagyva, Karcfalván megálló az
erődtemplomnál, Madéfalván pedig a
Székelyvész emlékműnél.
3. nap: Csíksomlyó

1. nap: Budapest – Ártánd – Király-hágó – Kolozsvár –
Székelyszentlélek

2.

Találkozás a kora reggeli órákban Budapesten. Az ártándi határátkelést követően hamarosan eléri a csoport
Kalotaszeget és Erdély kapuját, a Király-hágót. Kolozsváron keresztül folytatódik az utazás. A városnézés során a főtér látványosságait, a Szent Mihály templomot
(kívülről) és Mátyás király lovasszobrát tekintjük meg.
Székelyszentlélekre érkezve finom vacsora, kellemes
szállás fogadja a vendéget.
nap: Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Békásszoros – Karcfalva – Madéfalva

Reggeli után a Gyergyói-medence központjába, Gyergyószentmiklósra utazik a csoport. A Tarisznyás Márton
Múzeum gazdag néprajzi gyűjteménnyel büszkélkedik.
A múzeumlátogatás után az örmény katolikus templom megtekintése következik. Továbbutazva kirándulás

Reggeli után utazás Csíksomlyóra,
részvétel a csíksomlyói búcsún. A szertartás végén felemelő érzésekkel érkezik vissza a csoport a nyeregből Csíkszeredára. Délután szabadidő, majd
utazás vissza a szálláshelyre.

4. nap: Szováta – Parajd – Korond – Farkaslaka – Szejkefürdő – Székelyudvarhely

Utazás Szovátára, séta a kiterített medvebőrre hasonlító, sós vizű Medve-tó körül. Parajdon látogatás a sóbánya lélegzetelállító föld alatti termeiben, majd utazás
Korondra. Itt séta és vásárlási lehetőség a székely kézművesség remekeiből. Farkaslakán látogatás Tamási
Áron szülőházánál. Szejkefürdőn kényelmes séta Orbán Balázs, a Székelyföld leírójának sírjához, amelyhez
székelykapuk során át vezet az út. Székelyudarhelyen
rövid városnézés.

5 nap/4 éj
Időpont:
2019. június 6-10.
Elhelyezés: faluturizmusban, 2 ágyas
szobákban, fürdőszoba-használattal
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj:
55 600 Ft
Kötelező útlemondási biztosítás:

790 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
9 400 Ft
Baleset-, betegség-,
poggyászbiztosítást:
2 825 Ft
A részvételi díj tartalmazza: a 4 éjszakai szállást faluturizmusban,
félpanziós ellátással, az autóbuszos utazást és az idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza:
a belépőket (kb. 50 RON/fő).

5. nap: Marosvásárhely – Körösfő – Budapest

A korai reggeli után búcsú a szállásadóktól, indulás
haza. Pihenő Marosvásárhelyen, városnéző séta a székelyek legnagyobb városában. Körösfőn még egy utolsó
visszatekintés Erdélyre, majd utazás a határra. Érkezés
Budapestre az esti órákban.

Csíksomlyó expressz – Székely gyors

1. nap: A Csíksomlyó expressz szerelvénye Szombathelyről indul! Felszállási lehetőségek: Szombathely,
Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya.
Találkozó Budapesten a Keleti pályaudvaron (várhatóan
03:30-tól), a különvonatnál! A csíksomlyó expressz és a
székely gyors Budapestről közösen, Magyarország leghosszabb személyszállító szerelvényeként indul útnak
Erdély felé (várhatóan 04:45-kor).
További felszállási lehetőségek: Szolnok, Püspökladány,
Biharkeresztes. Érkezés a határra a délelőtti órákban,
majd indulás tovább a Nagyvárad (Sebes-Körös völgye)
– Kolozsvár – Dés – Déda – Gyergyószentmiklós – felcsíki falvak útvonalon. Útközben áthaladunk és lehetőség szerint megismerkedünk a települések kulturális
és történelmi nevezetességeivel: a néprajzáról messze
földön híres Nagyváraddal, Kolozsvárral, Mátyás király
szülővárosával, a Kis- és a Nagy-Szamos összefolyásánál fekvő Déssel, Dédával, Gyergyószentmiklóssal, valamint a Maros és az Olt forrásvidékével. Megérkezés a
Székelyföldre, ahol a Csíksomlyó expressz leteszi utasait
Felcsík több településén (Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva,
Csíkmadaras, Csíkrákos, Madéfalva), majd a Székely
Gyors tovább viszi utasait Alcsíkba (Csíkszentkirály,
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4 nap/3 éj
Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Csatószeg, Újtusnád,
Tusnádfürdő, Sepsibükszád). Az egyes vasútállomáso- Időpont:
2019. június 07 - 10.
kon a szállásadók várják a vendégeket.
Elhelyezés: alcsíki és felcsíki falvak2. nap: Reggeli után indulás a csíksomlyói búcsúba a
ban, faluturizmus keretében szészálláshelyek vasútállomásairól, az utaskísérők irákely-magyar családoknál, vendégnyításával. Érkezés Csíkszereda vasútállomására, majd
házaknál, panzióban fürdőszoba
a keresztaljakkal gyalog megyünk Csíksomlyóra. Itt
használattal vagy 3*-os szállodában
felkapaszkodunk a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nye- Ellátás:
félpanzió
regbe, ahol több százezer zarándok társaságában részt Utazás: Össznemzeti Különvonattal
veszünk a 12.30-kor kezdődő szentmisén. Ezt követően
másodosztályon
érdemes egyénileg meglátogatni a Csodatévő Szűz Má- Idegenvezetés: az utazás teljes tarria szobrot a csíksomlyói kegytemplomban. A délutáni
tama alatt.
szabadidőben fakultatív séta Csíkszereda központjában, Részvételi díj:
69 990 Ft
majd indulás vonattal vissza a szálláshelyekre. Estebéd a Útlemondási biztosítás:
1 260 Ft
vendéglátóknál vagy falusi vendéglőben. Figyelem! Aki Kötelező baleset-, betegség- és
elszakadt a csoportjától, menjen a csíkszeredai vasútpoggyászbiztosítás: 
2 260 Ft
állomásra az idegenvezetője által megadott időpontra. Választható szolgáltatások:
3. nap: Reggeli a vendéglátóknál, majd indulás Madé- Panziós felár: 
19 990 Ft
falva érintésével a Gyimesekbe, az ezeréves határhoz. Csak vonatjegy: 
39 000 F
Alcsíkból és Felcsíkból két szerelvényként érkezik Madéfalvára a csíksomlyó expressz és a székely gyors. Innen összekapcsolva őket, egy szerelvényként mennek 4. nap: A székely gyors és a csíksomlyó exptovább a Gyimesekbe. Útvonal: Karakó-völgyhíd – Lóressz közös szerelvénye a kora reggeli órákvész – Gyimesközéplok – Gyimesbükk, a történelmi
ban indul útnak Alcsíkból Felcsíkon át, ErMagyarország vasúti határállomása. Gyimesbükkön
dély északi útvonalán keresztül Magyarormegtekintjük a Rákóczi vár romjait, ahol vonatunk
szágra. Székelyföldről Désen, Zsibón, Zimozdonya is megáll, és dudaszóval köszönti a több
lahon, Nagykárolyon és Érmihályfalván
tízezernyi magyar-székely hazafit. Kis ünnepséget tarát éri el a magyar határt. Kelet-Magyarortunk a vár tövében, az Ezeréves határon álló, felújított,
szágon a szerelvény megáll Debrecenben,
30. számú MÁV őrháznál (a MÁV egykoron legkeletibb
Püspökladányban és Szolnokon. Érkezés
őrháza), illetve részt veszünk a Kontumáci kápolnánál
Budapest-Keleti pályaudvarra. Innen a csíkcelebrált szentmisén.
somlyó expressz a jól megszokott Dunántúli
A délutáni órákban visszaindulunk a szálláshelyekre,
útvonalán továbbszállítja utasait Budapestérkezést követően vacsora.
től Szombathelyig.
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Pápalátogatás Csíksomlyón

új! 2%

Időpont: 2019. május 31 - június 03.,
Elhelyezés:
faluturizmusban
Ellátás:
félpanzió
Utazás:
autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt.
Részvételi díj:
48 700 Ft
Útlemondási biztosítás:
740 Ft
Utasbiztosítás:
2 260 Ft
Választható szolgáltatások:
Egyágyas felár:
7 000 Ft
Korondi séta fakultatív
program:
3 860 Ft

KÁRPÁT-MEDENCE

4 nap/3 éj

Őszentsége Ferenc pápa a román államelnök és a romániai katolikus egyház meghívására apostoli látogatásra
Romániába látogat. Ennek során ellátogat Bukarestbe, a
román nyelvű katolikusság központjába, Iasi-ba (Jászvásárba), a romániai görögkatolikusok központjába, Balázsfalvára és a magyar nyelvű katolikusok legszentebb
helyére, Csíksomlyóra. Utunk fő célja, a csíksomlyói
pápai szentmisén való részvétel.

csíksomlyói hármashalom oltárhoz (4-5,5 km). A szentmise után gyülekező buszunknál, utazás vissza Székelyszentlélekre. Útközben megállás Székelyudvarhelyen,
rövid séta a főtéren.
3. nap: Látogatás a környékbéli falvakban, ízlelgetjük a
Székelyföldet. Fakultatív programként Korondon lovas szekerekkel teszünk sétát, járunk taplófeldolgozónál, takácsnál, fazekasnál, méhésznél – ízes, székely
idegenvezetéssel ismerjük meg a mesterségek világát.
1. nap: Kora reggel indulás Budapestről. Utazás a román
A fakultatív programon részt venni akarók vagy maguk
határig, átkelés várhatóan Nagykárolynál. Innen a Szitölthetnek kb. 3 órát Korondon, vagy buszunk elviszi
lágyságon áthaladva érjük el Belső-Erdélyt. Rövid letérő
őket Parajdra, ahol kb. 1,5-2 órás szabadprogram kereBalázsfalvára: ismerkedés a görögkatolikussággal, a batében megnézhetik a sóbányát is. Korondról visszaútban
lázsfalvi székesegyház és az Apafi-kastély megtekintése.
Farkaslakán Tamási Áron sírját keressük fel. Délután
Medgyesen és Segesváron át érjük el a Székelyföldet.
traktorok vontatta szekereken a Gordon-hegyre meVacsora és szállás Székelyszentléleken.
gyünk a hatalmas Jézus szíve kilátóhoz.
2. nap: A később ismertté váló pápai szentmise időpont- 4. nap: Próbálva kikerülni a legforgalmasabb utakat Szojához igazodva indulunk Székelyszentlélekről. Utazás a
vátán elkanyarodunk Szászrégen felé és kis pihenőkkel
Hargitán át Csíkszeredába, addig, ameddig beengedik
a Dés, Szatmárnémeti úton jövünk haza, érkezés Buhajtani autóbuszunkat. Innen gyaloglás a nyeregbe, a
dapestre késő este.

Mokanicával a Máramarosi-havasokban
1. nap: Budapest – M3 – Nyíregyháza – Csengersima
megáll, az erdő áll rendelkezésre, mint egykor a
(határállomás) – Szatmárnémeti (főtér, Vécsey-ház,
fiatalkori túrákon) – Barcánfalva (ortodox kolosahol a szatmári békét kötötték) – Erdőd (a várkastély
tor, a máramarosi faépítészet remekműve) – Desze
(jászvásári Szent Piroska ortodox fatemplom, mely
megtekintése, amelynek kápolnájában Petőfi Sándor
és Szendrey Júlia örök hűséget fogadtak egymásnak)
a Világörökség része) – Neteda-hágó – Kapnikbá– Misztótfalu (Misztótfalusi Kis Miklós emlékház) –
nya – szállás Koltón.
szállás Felsővisón.
3. nap: Nagybánya (a gyönyörűen helyreállított óvárosi
2. nap: Felsővisó: kirándulás a Mokanica gőzössel a
főtér, Festészeti Múzeum, Ásványtani Múzeum, IstMáramarosi-havasok vadregényes tájain. Az egyszeván-torony) – Mogosa (hegyvidéki üdülőtelep, libegőzés
rű, fapados szerelvényen utasaink visszazökkennek
a Gutin-hegységben) – Koltó (a Teleki kastély, ahol a
a máramarosi emberek monarchia korabeli világáPetőfi házaspár a mézesheteit töltötte, ma Petőfi-Teleki
ba. (Ne várjon luxust, WC nincs a vonaton, amikor
Múzeum) – szállás Koltón.

4 nap/3 éj
Időpont: 
2019. július 20 - 23.,

augusztus 17 - 20.
Elhelyezés: 
Felsővisón panzióban,

Koltón faluturizmusban
Ellátás:
félpanzió
Utazás:
autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt.
Részvételi díj:
57 990 Ft
Kötelező útlemondási biztosítás:

1 045 Ft
Kötelező baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás:
2 260 Ft
Választható szolgáltatások:
Egyágyas felár:
15 990 Ft
Belépők: kb.
130 RON

4. nap: Szatmárnémeti – Nagykároly
(Károlyi kastély, Kaffka Margit emléktábla, a fogadó épülete, ahol Petőfi
Sándor és Szendrey Júlia megismerték
egymást) – Kaplony (a Károlyi család
kriptája) – Érmindszent (Ady Endre szülőháza, ma múzeum) – Vállaj
(határállomás) – Nyíregyháza – M3
– Budapest.
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Élménykirándulás a székelyeknél

új!

4%

KÁRPÁT-MEDENCE

5 nap/4 éj
Időpont:
2019. augusztus 6–11.
Elhelyezés:
faluturizmusban
Ellátás:
félpanzió
Utazás:
autóbusszal
Részvételi díj
(bevezető áron):
82 400 Ft
Útlemondási biztosítás:
1 240 Ft
Utasbiztosítás:
330 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
7 500 Ft
Korondi program:
3 860 Ft

Torockó
Utunk rendhagyó abban az értelemben, hogy nem szaalkalmassá tett teherautóra szállunk, székelyvarsági
lad minden nap településről településre, hanem több
„sétára” indulunk: pálinka, sajt és lekvár kóstolás egy
helyen is hosszasan elidőzik, alaposabban ismerkedve
tanyán. Hideg ebédet falatozunk a Parlamentben, Vara helyi emberekkel, szokásokkal, mesterségekkel, ízekság híres kocsmájában. Felkeressük a Csorgó-kő vízkel, rendkívüli élményekben részesítve a látogatót. De
esést, a kilátót, megismerkedünk a zsindelykészítés
a többi napon is ritkán felkeresett látnivalókhoz jutunk
fortélyaival. Délután leereszkedünk Udvarhelyszék
el, sok-sok természeti és épített szépség látványával gazközpontjába, Székelyudvarhelyre, majd Székelyszentdagodva. Az út ára a programba foglalt sok szolgáltatás
lélekre, szállásunkra megyünk.
miatt magasabb más, hasonló utakhoz képest, de Ön 4. nap: Reggeli után a szomszédos faluban, Farkaslakán
érezni fogja, hogy bőven megérte.
tiszteletünket tesszük Tamási Áron sírjánál, majd a
1. nap: Kora reggeli indulás Budapestről. Kis pihenőkkel
Kalonda-tetőn átkelve a kézművességéről híres Kofolyamatos utazás Szatmárnémetiig. Itt rövid megálló a
rond településre utazunk. 3 órás fakultatív program
városközpontban. Továbbutazás Belső-Erdélybe, Dés,
keretében szekerekkel sétát teszünk a faluban, járunk
Szászrégen érintésével elérjük a Székelyföldet. Rövid
taplófeldolgozónál, fazekas és takács műhelyekben,
időzés a marosvécsi Kemény kastélynál, majd a Maros
méhészeknél. A programon részt venni nem szándéfestői völgyében haladva este elérjük a Gyergyói-mekozóknak szabadprogram az 1-2 km hosszan kitelepült
dencét. Vacsora és szállás Gyergyószárhegyen.
kézműves vásárban. Továbbutazva Parajdnál elérjük a
2. nap: Reggeli után utazás a Keleti-Kárpátokba. Az ásKis-Küküllő völgyét. Hármasfaluban pillantást vetünk
ványvizeiről híres Borszék közelében felkeressük a II.
az 1848-at megidéző kopjafák sorára, Erdőszentgyörvilágháborús magyar védvonal, az Árpád-vonal itteni
gyön elkanyarodunk Küsmöd-patak völgyébe, ahol a
erődítéseit, bunkereit. Szakszerű ismertetés az erődromániai falurombolás áldozata, Bözödújfalu emlékéláncolatról, az itt védekező katonák mindennapjairól.
re létesült parkban idézzük fel a sokvallású település,
Visszatérve a Gyergyói-medencébe, Gyergyóremetére
a székely Jeruzsálem emlékét. Következő állomásunk
megyünk. Megnézzük a megmaradt vízimalmokat, az
Kőrispatak, ahol a Szalmakalap Múzeumot keressük
osztovátákat (szövőszékeket), az utcán feltörő borvízfel, megismerve a környéken egykor nagyon elterjedt
forrásokat, meglátogatjuk a csokoládégyárat, Cseres
szalmafonás mesterségét. Leutazva a Nagy-Küküllő
Tibor író emlékmúzeumát, pillantást vetünk a kilávölgyébe Székelykeresztúrral, a Székely Autonómia
tóból a tágabb környékre, szekerekkel egy esztanára
leendő határán fekvő városkával ismerkedünk. Érintve
megyünk, ahol sajtokat kóstolhatunk. Estefelé patak
az 1848-as székely nemzetgyűlés színhelyét, Agyagfalpartján pisztrángot sütünk vacsorára. (A halat nem
vát, Székelyderzsre utazunk. Itt még ma is az unitárius
kedvelőknek más vacsorát biztosítunk.) Szállásunk
erődtemplom falai mögött, a bástyában tárolják a gazdismét Gyergyószárhegyen lesz.
asszonyok családjuk tartós élelmiszerét. Napunk zárá3. nap: Reggel ismét a Keleti-Kárpátokba indulunk, ám
saként Székelyudvarhelyen sétálunk. Szállásunk ismét
egy másik hágón át. Gyergyószentmiklós érintésével
Székelyszentléleken lesz.
átkelünk a Pongrác-tetőn és leereszkedünk a Gyil- 5. nap: Reggeli után a Nyikó, majd a Nagy-Küküllő menkos-tóhoz. Séta a tónál, aztán irány a Békás-szoros
tén Segesvárra utazunk. Városnézés az UNESCO vifenséges szurdoka. A pokol torkánál visszafordulunk
lágörökségi listáján szereplő történelmi városközpontés elindulunk vissza Gyergyóba. Áthaladunk a medenban. Következő állomásunk az egyik utolsó, még ma
cén, aztán déli irányban, a Libán-hágó felé hagyjuk el.
is működő szász közösség csodálatos erődtemploma
A Görgényi-havasokat és a Hargitát elválasztó völgyekAlmakeréken. Továbbhaladva Szászföldön Medgyesen
ben haladunk a zetelaki-víztározóig. Ennek túloldaidőzünk el, majd a nagybaromlaki erődtemplomot csolán rövidesen elérjük a nagy területen szétszóródott,
dáljuk meg. Balázsfalván, a román görögkatolikusok
hegyi települést, Székelyvarságot. Személyszállításra
központjában láthatjuk az Apafi kastélyt, ahol aláírták
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az Erdélyi fejedelemség megszűntét kimondó
szerződést. Nagyenyed központjában a várnál állunk meg. Szemben a híres kollégium,
a várfalban az 1849-ben lemészárolt magyarok emléktáblája. A Kőközi-szoroson át
az egyedülálló aranyosszéki székely faluba,
egykori bányászvároskába, Torockóra utazunk. A hangulatos házsorok mellett a helyi
múzeumot is megnézzük, ha időnk engedi.
Az Aranyos völgyén átkelve Magyarlónára,
szállásunkra utazunk.
6. nap: Délelőtt kalotaszegi látnivalókkal búcsúzunk Erdélytől. Magyargyerőmonostoron a fallal körülvett református templomot
tekintjük meg. Kalotaszentkirályon kis népi
bemutatóban lesz részünk, melléje pogácsát és
pálinkát kóstolunk. A Sebes-Körös völgyében
rövidesen Csucsára érünk, ahol az egykori
Boncza-kastély kertjében a Boncza Bertának
udvarló Ady Endre emlékházát keressük fel.
Csucsa után rövidesen nekivágunk a történelmi Erdély határát is jelentő Király-hágónak.
A hágó tetején szabadprogram, lehetőség
étkezésre. Leérve az Alföldre, rövid városnézés Nagyváradon. Ártándi határátkelés
után érkezés Budapestre az esti órákban.

Vadregényes túrák a Kárpátokban

új! 5%

Időpont:
2019. szeptember 4–8.
Elhelyezés:
faluturizmusban
Ellátás:
félpanzió
Utazás:
autóbusszal
Részvételi díj
(bevezető áron):
63 800 Ft
Útlemondási biztosítás:
960 Ft
Utasbiztosítás:
2 825 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
7 200 Ft

KÁRPÁT-MEDENCE

5 nap/4 éj

Ezt az utazást azoknak ajánljuk, akik szeretnének a KárA környező esztenáról hozott sajtot, ordát és más hepátok szépségeivel közelebbről megismerkedni, és örömlyi, tejterméket kóstolhatunk meg. Este Rózsika némel vágnak neki kisebb túráknak. Az utat és a túrákat a
ni vízi malmának kertjében pisztrángos vacsorával
zárjuk a napot (itt megkóstolhatunk és egyéb helyi
Gyergyó vidékét különösen jól ismerő vezető kalauzolja.
termékeket is) a tábortűz mellett, majd visszaindu1. nap: Indulás kora reggel Budapestről. Utazás rövid
pihenőkkel Szatmárnémetin, Désen, Szeretfalván át a
lunk szállásunkra
Maros felső folyásáig. Innen az Istenszéke alatt hala- 4. nap: A Keleti-Kárpátokba kirándulunk. Gyergyószentdunk a Wass Albert által oly sok regényben megrajzolt
miklóson át felmegyünk a Pongrác-tetőre, majd le a
festői völgyben. Érkezés estefelé Gyergyószárhegyre.
Gyilkos-tóhoz. Innen kirándulunk a Mária-kőhöz. Itt
2. nap: Kirándulás a Görgényi-havasokba. Utunk fő célja
három kilátóról nézhetünk le a Békás- és a Kis-Béaz 1481 m magas Kecske-kő, mely Európa legnagyobb,
kás-szoros sziklafalai közé. A két szoros találkozási
10 km átmérőjű egykori, mára kialudt vulkánjának az
pontjánál található az Őrtorony nevű szikla. A gyalogegyik szélén lévő sziklacsúcs. A hegyről fenséges kilátás
túra folyamán megtekintjük a Virágos mezőt, mely egy
nyílik a Gyergyói-medencére, a Görgény-völgyére és a
illatozó, szinte csak virágokból álló rét a sziklás hegyek
Kelemen-havasokra. A túránk hossza kb. 14 km. Kora
által körbevéve. Délután kirándulás a Békás-szorosba,
estére visszatérünk Gyergyószárhegyre, szállásunkra.
majd szállásunkra utazunk.
Gyaloglás közben lehet gombát szedni és erdei gyü- 5. nap: Reggeli után búcsút veszünk az ekkorra már minmölcsöket kóstolgatni az illatos fenyőerdőkben. Ebéddenki által nagyon megszeretett Gyergyótól és a Makor tüzet gyújtunk erre kialakított helyen és szalonnát
ros-völgyén át hazaindulunk. Rövid pihenőkkel utazva
vagy éppen gombát sütünk. Este egy nyári kertben kis
estére elérjük Budapestet.
„házibuli” helyi zenekar részvételével.
3. nap: Reggel indulás Borszékre, ahol bejárjuk a világhírű ásványvíz kutakat, borvizet iszunk és megtekintjük a borvíz múzeumot is. Aki szeretné, ez alatt
megfürödhet az osztrák-magyar időket idéző Ósáros
fürdőben is. Ezután megtekintjük az Árpád-vonalnak
nevezett, második világháborús erődrendszer maradványait a város határában, hagyományőrző bemutató
az egykori sáncoknál. Délután Gyergyóremetére érkezünk. Ebéd a közösségi házban, utána az End-Ibo házicsokoládé gyárhoz megyünk, megkóstoljuk a frissen
készült csokoládéból készült termékeket a csokoládékészítés helyi jellegzetességeinek bemutatása mellett,
majd mindenki kedvére vásárolhat a gyár bemutatóüzletében. Szekerekkel elindulunk a festői Eszenyő
völgyébe, ahol megtekintjük Góga Rózsika néni vízi
malmát, szőnyegmosóját és ki lehet próbálni a szövőházában lévő osztovátákat is (szövőszék) vagy meg is
lehet vásárolni szőtteseit. A 82 éves Rózsika néni egy
150 éves malom utolsó molnárasszonya, aki élete során férjével együtt működtette a malomszerkezetet. A
közelben található egy teljesen felújított vízimalom is,
melyet szintén megtekintünk a malomházzal együtt.
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Ismerkedés a moldvai csángók életével

1. nap: Budapest – 4-es főút – Püspökladány – Ártánd
(határállomás) – Nagyvárad – Király-hágó (rövid pihenő) – Gyalu – erdélyi autópálya – Marosludas – Marosvásárhely – Gernyeszeg (Teleki Mihály kancellár sírja a
gótikus stílusú református templomban, a Teleki kastély
kívülről) – Szászrégen – Marosvécs (a Maros romantikus völgye, ahol Wass Albert A funtineli boszorkány
című regénye játszódik) – Maroshévíz – szállás a Székelyföldön, Gyergyószárhegyen.
2. nap: Gyergyószárhegy – Gyergyószentmiklós – Békás-szoros (rövid séta a vadregényes sziklaszurdokban)
– ezeréves határ – Karácsonkő (Piatra-Neamt) – Szabófalva (Sabaoani, séta északi moldvai csángók jellegzetes
falujában, 1831-es magyar felkelés újonnan felavatott
emlékműve, csángó múzeum, Lakatos Demeter költő
sírja) – Kickófalva (Tetcani, Szent István megmentett
szobra) – Románvásár (Roman) – Bákó (Bacau) – Alsórekecsin (Racaciuni) – szállás Klézsén (fogadás igazi
helyi pálinkával).

6 nap/5 éj
3. nap: Trunk (Benedek Márton csángó orvos szülőháza és sírja, amely a Időpont: 2019. július 27 - augusztus 01.
környék legismertebb zarándokhelye) Elhelyezés: Gyergyószárhegyen és
– Alsórekecsin – Gastény (Gasteni, az
Gelencén faluturizmusban, Klézsén
Árpád-kori magyar templom roma „Magyar Házban” és faluturizjai) – Külsőrekecsin (a régi jellegzetes,
musban
tornácos csángó porták, kóstolással Ellátás:
félpanzió
egybekötött látogatás a helyi pálin- Utazás:
autóbusszal
kafőzdében, vásárlási lehetőség, régi Idegenvezetés: az utazás teljes tarpincesor kívülről) – Klézse (Cleja, a
tama alatt.
Szeretklézse Alapítvány székháza, ahol Részvételi díj:
74 990 Ft
óvoda, iskola illetve múzeum találha- Kötelező útlemondási
tó, mellette Álmos fejedelem mellszobbiztosítás:
1 350 Ft
ra található) – Nagypatak (Valea Mare, Kötelező baleset-, betegség- és
1438-as alapítású Szent Márton fatemplom) – Forrófalva
poggyászbiztosítás:
3 390 Ft
(Faraoani) – szállás Klézsén.
Választható szolgáltatások:
4. nap: Bákó (történeti múzeum) – Lészped (Lespezi, is- Egyágyas felár:
19 990 Ft
merkedés a helyiek életével a magyar házban) – Bákó Belépők: kb. 50 RON + 1 900 Ft fakul(történeti múzeum) – Pusztina (Pustiana, Szent István
tatív csángó ebéd
szobor és templom, Fakultatív program: jellegzetes csángó ebéd az egyik falusi portán, 1900 Ft/fő) –Lujzikalagor
(Luizi Calugara, egy szép csokor a csángó népdalok(erőd templom megtekintése) – Kézdivásárból és mesékből Mária nénitől, a moldvai csángó föld
hely – Alsócsernáton (Néprajzi Múzeum)
legnagyobb temploma) – Lábnyik (Vladnic, templom
– Gelence (a világörökséghez tartozó Árlátogatás és falutörténet a helyi plébános vezetésével)
pád-kori templomunk, a Szent László legenda
– Magyarfalu (a legkeletibb csángó-magyar település,
freskóival), szállás Gelencén.
túl a Kárpátokon. A másfél ezres zsákfaluban mindenki 6. nap: Gelence – Kézdivásárhely – Szászhermagyarul beszél. Római katolikus templom megtekinmány (XII. századi evangélikus erődtemptése, a falu történetének ismertetése.) – szállás Klézsén.
lom) – Feketehalom – Fogaras – Nagysze5. nap: Alsórekecsin – Szászkút (régi magyar emlékek)
ben – Szászsebes (Szapolyai ház kívülről,
– Onyest (Onesti) – Ojtozi-szoros, Sósmező (ezeréves
a szászok Árpád-kori, szobrokkal díszített
határ, magyar katonák sírjai) – Ojtoz (Hármashalom
temploma) – Déva – Arad – Nagylak (határemlékmű) – Bereck (Gábor Áron emlékház) – Zabola
állomás) – Makó – M5 – Budapest.

Észak-Erdély és a festett kolostorok világa
új!

4%
4 nap/3 éj

1. nap: Szatmárnémeti – Nagybánya – Koltó

Találkozás a kora reggeli órákban Budapesten. Indulás
után utazás rövid pihenőkkel, majd határátkelés Csengersimánál. Utazás tovább Szatmárnémetibe, városnézés:
főtér, püspöki székesegyház, Vécsey-ház (itt tárgyalták
a szatmári béke pontjait), református templom. Informatív városnézés Nagybányán. Szállás Koltón.

2. nap: Máramaros

3. nap: Moldvai kolostorok

Reggeli után felkeressük a Sucevita kolostort. További
utunk során lassan kiérünk a moldvai dombok közé. Rövid
pihenő Kacsikán, a moldvai katolikusok fontos búcsújáró
helyén, majd újabb két, híres kolostor következik: Humor
és a Kelet Sixtusi-kápolnájának is nevezett, UNESCO Világörökség részét képező Voronet. A Kárpátokban ezúttal
a Borgói-hágón kelünk át. Szállás Besztercén.

Utazás az Iza völgyében a máramarosi fatemplomok
hazájában, a fontosabb fatemplomok megtekintése: 4. nap: Át Erdélyen
Barcánfalva, Izakonyha, Dragomérfalva, Jód. A BorBetlen és Dés városkákon át elhagyjuk a történelmi
sai-hágón eljutunk a bukovinai festett kolostorok viErdélyt és a Szilágyságba utazunk. Megcsodáljuk a
Wesselényiek, köztük a zsibói bölény kastélyát. Az
lágába. Szállás Sucevitán a kolostor szomszédságában.
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Időpont:
2019. július 25-28.
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Elhelyezés: Koltón és Székelyszentléleken faluturizmusban 2 ágyas szobákban fürdőszoba-használattal,
Sucevitán színvonalas panzióban
2 ágyas, fürdőszobás szobákban,
Besztercén *** hotelben.
Idegenvezetés
Ellátás: reggeli, fakultatív félpanzió
Részvételi díj:
59 500 Ft
Útlemondási biztosítás:
750 Ft
Választható szolgáltatások:
Félpanziós felár:
9 700 Ft
Egyágyas felár:
11 800 Ft
A részvételi díj a baleset-, betegség-,
poggyászbiztosítást (2 825 Ft, és
a belépőket (kb. 50 RON/fő) nem
tartalmazza.

érmelléki Érmindszenten Ady Endre szülőházát keressük fel, majd a nagykárolyi
Károlyi kastélyba megyünk. Nagykároly
után rövidesen elérjük a szatmári vidéket. Érkezés az esti órákban Budapestre.

Kárpátaljai körút

3%

3. nap: Tiszaújlak – Nagyszőlős – Szinevéri-tengerszem–Ökörmező–Szeklence

1. nap: Beregszász – Csetfalva

Találkozás a kora reggeli órákban Budapesten. Határátkelés Beregsuránynál. Városnézés Beregszászon: emlékezés Bethlen Gáborra, Rákóczi Ferencre, Esze Tamásra,
Illyés Gyulára, Kölcsey Ferencre, Széchenyi Istvánra,
Petőfi Sándorra és Kazinczy Ferencre. Csetfalván látogatás a XIV. sz-i református és a XXI. sz-i ökumenikus templomban. Vacsora és szállás Borzsován. (2 éj)

2. nap: Munkács – Szolyva – Alsóverecke – Vereckei-hágó – Beregszentmiklós – Beregszász

Tiszaújlakon a turul emlékművet keressük fel. Nagyszőlősön megtekintjük
a Perényi-kastélyt. Utazás a Szinevéri-tengerszemhez (989 m-rel a tenger
szintje felett), Kárpátalja egyik legmegragadóbb természeti szépségéhez, és útközben megtekintjük az Árpád-vonal
egyik bunkerét is. Útban Ökörmezőre
megállás a világ tetején, a Szinevéri-hágón. Ökörmezőn pihenő, majd ereszkedés vissza a Tisza mentéhez. Szeklencére érkezve nem
szabad kihagyni a XVII. sz-i katolikus fatemplomot és
a harangházat. Estére Viskre érkezik a csoport. (2 éj)

4. nap: Técső – Terebesfejérpataka – Rahó – Kőrösmező – Tatár-hágó – Visk

5 nap/4 éj
Elhelyezés: faluturizmusban Visken
és Borzsován
Időpont: 2019. június 21-25., augusztus 17-21.
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Idegenvezetés: az utazás tartama
alatt
Részvételi díj:
56 500 Ft
Kötelező útlemondási
biztosítás:
850 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
9 500 Ft
Baleset-, betegség és
poggyászbiztosítás:
2 825 Ft
A részvételi díj nem tartalmazza a
belépőket (kb. 3 200 Ft), melyek
árát az idegenvezető szedi össze
és fizeti ki a látnivalóknál.

KÁRPÁT-MEDENCE

lágerek áldozatainak emlékparkja)–Alsóverecke–Vereckei-hágó (841 m) útvonalon. Visszaútban Beregszentmiklóson
a Schönborn-kastélyt keressük fel.

Kirándulás a Tisza felső folyása mentén a Técső (református templom 200 kazettás mennyezettel, Kossuth-szobor, Hollósy-szobor)–Aknaszlatina–Terebesfejérpataka: Európa közepe-emlékoszlop és Hucul Életviteli
Múzeum–Rahó (Tisza-összefolyás)–Kőrösmező–Tatár-hágó útvonalon.

Reggeli után utazás Munkácsra, látogatás a Zrínyi Ilona
és II. Rákóczi Ferenc által halhatatlanná vált várban. A 5. nap: Ungvár
belvárosi séta során felkeressük a Rákócziak uradalmi
Búcsú a viski szállásadóktól, indulás haza. Ungvárra
érkezve városnézés Ungváron: a vár, a skanzen, a göházát, a Fejér-házat, Munkácsy Mihály emléktábláját és szobrát, valamint a római katolikus templomot
rög katolikus bazilika, a belváros. A határátkelés után
is. Délután kirándulás a Munkács–Szolyva (a sztálini
utazás Budapestre.

Felvidéki portya
5 nap/4 éj
Szent István, Szent
László szobrok, Időpont:
2019. július 06 - 10.
képek, Vazul-to- Elhelyezés: Zsérén faluturizmusban
rony, városháza, Ellátás: félpanzió
Vak Bottyán háza, Utazás: autóbusszal
Konstantín egye- Idegenvezetés: az utazás teljes tartem) – Zobor-hegy
tama alatt.
(milleneumi emlék- Részvételi díj:
59 990 Ft
mű, az egykori ben- Kötelező útlemondási
cés templom rombiztosítás:
1 080 Ft
jai) – Csitár (forrás, Kötelező baleset-, betegség- és
Kodály Zoltán empoggyászbiztosítás:
2 825 Ft
léktábla) – szállás Választható szolgáltatások:
Zsérén.
Egyágyas felár:
19 990 Ft
3. nap: Privigye – Belépők:
kb. 38 EUR
Selmecbánya Bajmóc (a kastély,
amelyet többek kö1. nap: Budapest – Parassapuszta (határ) – Zólyom (várzött a Thurzó és Pálffy család birtokolt, a romantireformkori országgyűléseket tartották, stb.)
kastély, ahol Balassi Bálint született) – Szentantal (gróf
kus francia várkastélyok hangulatát idézi) – Trencsén
– Bős (duzzasztógát) – Dunaszerdahely – GaKoháry András kastélya) – Selmecbánya (történelmi
(Csák Máté vára, ódon belváros) – Beckó (várrom,
lánta – szállás Zsérén.
séta a belvárosban, melynek teljes területe védett műMednyánszky kúria) – Pöstyén fürdővárosi hangulat 5. nap: Vágsellye – Deáki (román kori temploemlék, Szentvér kápolna, Veronika kendőjének erek(szerelmesek hídja, vágott, azaz csapolt sör kóstolási
ma a magyar művelődéstörténet egyik leglyéje) – Selmeci-hegység. – Zsarnóca – Garamszentbelehetőség) – szállás Zsérén.
fontosabb emlékhelye, innen került elő a
nedek (a bencések gótikus kolostora, szakrális jelekkel) 4. nap: Nagyszombat (óvárosi séta, a Pázmány Péter alahalotti beszédet tartalmazó Pray-kódex) –
– Nagyvezekényi csata színhelye, emlékmű, ahol a négy
pította első magyarországi egyetem) – Dévény (túra a
Érsekújvár főtere – Ógyalla (Konkoly-Thege
várromhoz, amely ezer éven át a történelmi MagyarEszterházy elesett – Zsitva mente, Malonya a Felsőahai
Miklós, Feszty Árpád szülő- és nyughelye)
tájház, pincesor – szállás Zsérén.
ország nyugati kapuja volt) – Pozsony (vár, Szent Er– Révkomárom (séta Jókai Mór és Lehár
2. nap: Zoborerdő (bölény rezervátum) – Kistapolcsány
zsébet szobra, Szent-Márton dóm, ahol Habsburg-házi
Ferenc városában, Szent András templom,
(Rákóczi kastély és múzeum, Stróbl Alajos állatszobmagyar királyokat koronáztak, Egyetemi könyvtár,
Európa-udvar) – Bény – Kéménd – Párkány
rok az angolparkban) – Gimeskosztolány (korai román
prímás palota, Óvárosháza, Roland-kút, Mihály-kapu,
(az újjáépített Mária Valéria híd) – Eszterstílusú Szent György-templom) – Nyitra (püspökvár,
Grassalkovich-palota, Magyar Királyi Kamara, ahol a
gom – Budapest. Érkezés az esti órákban.
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A Magas-Tátra gyöngyszemei

3%

KÁRPÁT-MEDENCE

3 nap/2 éj

gyalogtúrával érjük el a két Tarpatak (Kis-TarpaFolyamatos utazással és néhány rövidebb pihenővel
tak és Nagy-Tarpatak) egyesülése után keletkezett
érkezünk a határállomásra. Hosszabb pihenőt tartunk
csodálatos vízeséseket. (Megfelelő, kényelmes cipőt
Füleken. Felsétálunk a várhoz, körbe fényképezhethozzanak magukkal!) Levezetésként Ó-Tátrafüreden
jük, majd utunkat folytatva Rimaszombaton tartunk
sétálunk, megcsodálva a Monarchia korabeli épühosszabb pihenőt. A városi sétánk után Európa egyik
leteket. A nap befejezéseként séta a Csorba-tónál.
legnagyobb és legszebb jégbarlangjához utazunk, mely
Fáradalmainkat ismét Poprád környékén, a szálláDobsinától nem messze fekszik. A barlang ma is élő,
sunkon pihenjük ki.
hiszen még ma is állandóan képződik benne jég, mely 3. nap: Deményfalvi-cseppkőbarlang  –  Rózsahegy  –  Selnéhol 30-40 méter vastagságú. (Hozzanak magukkal
mecbánya
kabátot, mert a barlangban a hőmérséklet 0 Celsius fok
Reggeli után a Deményfalvi-cseppkőbarlangba látoalatt van! A szállás Poprádon.
gatunk el. Utunkat folytatva Rózsahegyre érkezünk.
2. nap: Magas-Tátra  –  Tarpataki-vízesések  –  Ó-TátrafüEllátogatunk egy hangulatos hegyi gazdaságba, ahol
red  –  Csorba-tó
finom sajtokat kóstolhatunk, a szabadtéri múzeumban
Reggeli után a Magas-Tátra második legmagasabb
egykor használt eszközöket láthatunk, de található ott
egy kedves kisállat-simogató is. Selmecbányán a szacsúcsát hódítjuk meg, a Lomnici csúcsot. A 2632 méter magas hegyet kabinos felvonóval közelítjük meg.
badtéri bányamúzeumban ismerkedünk a bányászat
A program időjárás függő! Visszatérve egy kellemes
rejtelmeivel. Érkezés Budapestre az esti órákban.
1. nap: Fülek   –  –  Rimaszombat  –  Dobsinai-jégbarlang

Időpont: 2019. augusztus 2–4.
Elhelyezés: Poprádon *** szállodában,
2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás:
reggeli
Utazás:
autóbusszal
Idegenvezetés:
az utazás alatt
Részvételi díj:
39 800 Ft
Kötelező útlemondási
biztosítás:
600 Ft
Választható szolgáltatások:
Egyágyas felár:
9 700 Ft
Félpanziós felár:
6 300 Ft
Baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás:
1 695 Ft
A részvételi díja belépőket
(kb. 60 EUR/fő) nem tartalmazza.

Történelmi magyar városok és várak
4 nap/3 éj

Bártfa
Dél-Lengyelország a történelem által testvérré tett nékollégium, Klobusiczky-palota, Fekete sas ház, stb.)
– Lőcse (Szepes vármegye egykori székhelye; Szent
peink állandó érintkezéseink színtere. Ősi dinasztiáink
női szentjei, továbbá Lajos király, Báthory István, RákóJakab-templom a Thurzó-kápolnával, régi városháza,
czi és Bem nyomában járunk a Kárpátok lankás tájain.
minorita templom) – Bártfa (a Főtér sgraffitós házai,
A magyar termékek egykori kereskedelmi útjain jutunk
Szt. Egyed templom, régi városháza, stb.) – Ólubló (a
el a középkorban magyar szótól is hangos lengyel terüvár, ahol Benyovszky Móric is raboskodott) – szálletek központjába.
lás a Dunajec-hegyi patak mellett, a Vöröskolostor
1. nap: Budapest – M3 – Monok (Kossuth Lajos szülőkörnyékén.
háza) – Széphalom (Kazinczy Ferenc Mauzóleum) – 3. nap: Tutajozás a Dunajec vadregényes sziklái között
(kb. 10 EUR/fő) – Nedec (Niedzica, a hajdani magyar
Sátoraljaújhely – Borsi (II. Rákóczi Ferenc szülőháza)
határvár, amelyhez számos legenda fűződik) – Ószan– Kassa (dóm, a gótikus építészet egyik legszebb alkotása, II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós nyughelye,
dec (Stary Sacz, magyar zarándokhely, klarisszák kolosMárai Sándor szülőházának megtekintése, egykori
tora, IV. Béla lányának, Boldog Kingának nyughelye)
– szállás Krakkóban.
premontrei templom, rendház és gimnázium, a főtér
palotái) – szállás Rozsnyó környékén.
4. nap: Krakkó – Zakopane (siklóvasúttal fel a Gubalow2. nap: Krasznahorka büszke vára mellett haladunk el.
kára, ahonnan felejthetetlen kilátás nyílik a Magas-TátSajnos a várat nem tudjuk megtekinteni, mert pár évra északi vonulataira, kis szabadidő a sétálóutcában)
vel ezelőtt leégett – Kassa – Eperjes (a Főtér kápráza– Kisárva – Besztercebánya – Budapest. Érkezés az
tos házsora, Szent Miklós templom, régi evangélikus
esti órákban.
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Időpont: 2019. augusztus 17 - 20.
Elhelyezés: faluturizmus keretein belül és szállodában
Ellátás: reggeli, igény esetén félpanzió
Utazás:
autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt.
Részvételi díj:
63 990 Ft
Kötelező útlemondási
biztosítás:
1 150 Ft
Kötelező baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás:
2 825 Ft
Választható szolgáltatások:
Egyágyas felár:
19 990 Ft
Félpanziós felár:
15 990 Ft

A Balkán alig ismert gyöngyszemei

új! 5%

Időpont:
2019. szeptember 24-29.
Elhelyezés:
*** szállodákban
Ellátás: reggeli, fakultatív félpanzió
Utazás:
autóbusszal
Részvételi díj:
96 800 Ft
Útlemondási biztosítás:
1 455 Ft
Utasbiztosítás:
3 390 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
16 700 Ft
Félpanziós felár:
12 800 Ft

Távolabbi tájakon

6 nap/5 éj

Berat
egykori szövetségesének. Szabadidőben lehetőségünk
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Első megállónk
lesz végigsétálni és vásárolni a hangulatos bazárban.
Belgrádban lesz, ahol megtekintjük a város nevezetesséVacsora a szállodában.
geit. Nándorfehérvári várnál megemlékezünk az 1456-os
diadalról, itt lesz egy kis szabadidő, ahol a főváros be- 4. nap: Reggeli után elhagyva durrësi szállásunkat,
Dél-Albánia felé indulunk. Rövidesen Berat-ba érünk.
vásárló utcáján lesz lehetőség korzózni. Továbbhaladva
Aki megpillantja a hófehér, sokablakos házakat a
megtekintjük Európa legnagyobb pravoszláv templomát,
hegyoldalban, azonnal megérti, miért került fel Bea Szent Száva-templomot, ami immár több mint száz
éve épül, de még mindig nincs teljesen kész, viszont az
rat az UNESCO Világörökségi listájára. Nevezik
ezer ablakos városnak is. Berat az Osumi folyó melalagsorban elkészült a kápolna, ahol megfestették a mi
lett fekszik. A régi városrész a folyó melletti meredek
Szent István királyunk freskóját is. Buszos városnézéhegyekre épült. Fent, a Çekbeni hegy tetején épült a
sen ismerkedünk Belgrád főbb épületeivel: parlament,
vár, itt van a keresztény városrész számtalan tempnagykövetségek utcája, vasúti pályaudvar, Zoran Gyinlommal, szűk utcákkal. Itt megtekintjük a Mária
gyics, szerb miniszterelnök meggyilkolásának a helymennybemenetele székesegyházat. A székesegyház
színe. Továbbutazás, majd vacsora és szállás elfoglalása.
1986 óta az Onufri Nemzeti Ikonográfiai Múzeum
2. nap: Reggeli után indulás a szerbek szent hegye, a
állandó tárlatának ad otthont. A hegyoldalon terül
Zlatibor hegység felé, ami hasonlatos az erdélyi Harel a Mangalem, a muzulmán negyed, fehér házaival,
gitánkhoz, ahol csodálatos természeti környezetben
számtalan ablakával. Innen kapta Berat állandó jelzőüdülhetnek a pihenni vágyók, télen pedig virágzik a
jét. Az Osumi partján van a középkori rész, mecsettel,
síturizmus. Itt megpihenünk egy panoráma kilátónál,
medresszével (iskolával), hannal (zarándokszállással).
majd irány a montenegrói határ. Határátlépés után
Késő délután elérjük a fenséges Ohridi-tavat, mely tegyönyörű tájakon haladunk keresztül: felmegyünk
rületre a Balaton 2/3-a, de térfogatát tekintve annál
1000 méter fölé, majd leereszkedünk a Moracsa folyó
28-szor nagyobb. Ohrid városban a jellegzetes óvávölgyébe, ahol gyönyörű sziklafalak mellett haladunk
rosban sétálunk, felkeressük a Szent István korában
el, panoráma utazáson veszünk részt. A kanyon bejáraépült csodálatos Szent Szófia bazilikát, majd az ohritánál megállunk egy rövid pihenőre ahol megtekintjük
di várat. Visszasétálva a kikötőbe hajóra szállunk és
a Moracsa kolostort. Podgorica érintésével érkezünk az
sétahajózást teszünk az átlagosan 150 m mély tavon.
Albán határra, a Szkadári-tó mellett. Határátlépés után
A félpanziót is igénylők macedón zenés, jellegzetesen
átvágunk Szkadár, vagy Shkodra településen és irány a
helyi vacsorával zárják a napot.
szállás, Durresben. Vacsora az esti órákban.
3. nap: Lehetőség egész napos strandolásra. Akik a ki- 5. nap: Délelőtt elhagyjuk Ohridot, átkelünk a Dinári-Alpokon. Rövidesen feltűnnek Macedónia albán
rándulást választják, azok reggeli után Albánia fővánemzetiségű vidékének minaretjei, majd keletre forrosába, Tiranába utaznak. Megtekintjük a rohamosan
fejlődő albán fővárost. A Szkander bég téren kezdünk
dulva Macedónia fővárosába, Szkopjéba érünk. Városmajd elhaladva a minisztériumi épületek mellett, benéző sétára indulunk: Kale-erőd, Daud pasa fürdője,
Kursumli-hán (a legnagyobb skopjei karavánszeráj),
kukkantunk a bunker múzeumba, majd a sétálóutcán
végighaladva megnézzük a sakkozók parkját, ahol foaz egyminaretes Aladzsa-dzsámi. A séta során érintjük Teréz anya szülőházát is. A városnézést követően
lyamatosan helyi férfiak sakk-, vagy kártyajátékokat
szabadprogram és vacsora a félpanziót kérőknek. Este
játszanak egymással. Az Albán Tudományos Akadéutazás a szálláshelyre Kumanovoba.
mia mellett elhaladva érkezünk az Albán Parlament
épületéhez. Sétánk végén megtekintjük a Kalkuttai 6. nap: Kumanovot elhagyva rövidesen belépünk Szerbiába. Dél-Szerbia nagyvárosába, a kb. 200 ezer lakoSzent Teréz-katedrálist, majd szabadidő. Autóbusszal
sú Nisbe megyünk. Látogatás a várban és a részben a
továbbhaladva Szkender bég sasfészkébe érkezünk,
keresztény lázadók kifőzött koponyáiból épített KopoKruja városába, ami a hegyoldalba épült, ahol szinte
nya-toronynál. Rövid szabadprogram után hazainduminden Szkender bégről szól. Megtekintjük a felleglunk. Autópályán haladunk a Nagy-Morava folyó, majd
várat, ahol számtalan érdekesség van, többek között
a Duna mentén. Belgrádtól már az ismert úton közeleemléket állítanak Hunyadi Jánosnak is Szkender bég
dünk Budapestre. Érkezés az esti órákban.
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Moldáviából Odesszán át a Duna-deltába

új! 5%

Távolabbi tájakon

6 nap/5 éj
Időpont: 2019. augusztus 27. –
szeptember 3.
Elhelyezés:
*** szállodákban,
Erdélyben faluturizmusban
Ellátás: félpanzió, a 6. napon ebéd is
Utazás:
autóbusszal
Részvételi díj
(bevezető áron):
173 800 Ft
Útlemondási biztosítás:
2 610 Ft
Utasbiztosítás:
4 520 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
34 500 Ft
A cricovai pincerendszer megtekintése borkóstolóval:
4 800 Ft
KVINT konyakgyár meglátogatása
konyakkóstolóval:
4 900 Ft

fogyasztjuk el vacsoránkat, s közben megnézünk egy
Egyedülálló utazás ritkán felkeresett területekre. Erdélyen
táncos folklórprogramot is. Este visszamegyünk Chiát a romániai Moldva fővárosába, Jászvásárra utazunk,
majd Moldávia legfontosabb látnivalóit keressük fel.
sinauba szállásunkra.
Utunk innen az Etelköz távolabbi részére, a Dnyeszter 4. nap: Reggeli után a Dnyeszter Menti Köztársaságba,
menti területre visz, Tiraspolba, majd Odesszánál elérmás néven Transznisztriába megyünk. A terület a helyi
jük a Fekete-tengert. Az orosz kultúra egyik fellegvárát
megítélés és a nemzetközi közösség szerint Moldávia
része, gyakorlatilag önálló államként az orosz 14. hadjelentő városból a Mátyás király által építtetett Dnyeszterfehérvárt. Innen a Duna-delta ukrajnai részébe utasereg békefenntartásával működik. Első állomásunk
zunk és kihajózunk a Duna-ág torkolatáig, a tengerig.
Bender, azaz Thigina vára. A külső vár ma is részben
Dobrudzsán és Erdélyen át jövünk haza.
katonai létesítmény, a belső vár rendezetten, a várhoz
1. nap: Kora reggeli indulás Budapestről. Ártándnál hakapcsolható hírességek szobraival vár minket. Itt találjuk
tárátlépés Romániába. Rövid városnézés Nagyváradon:
Münchausen báró ágyúgolyóját, hiszen a híres német
székesegyház, Kanonok sor, a vár. Továbbutazás kis
katona Bendernél is harcolt. Újabb kori látnivaló a katopihenőkkel a Király-hágón és Belső-Erdélyen át a Szénai temető második világháborús magyar elesettek sírkelyföldre. Szállás és vacsora Gyergyóban.
jaival, magyar emléktáblával. Benderből Transznisztria
2. nap: Reggel nekivágunk a Kárpátoknak, a Gyergyói-mefővárosába, Tiraszpolba utazunk. Idősebbeknek emlék,
dencéből felkapaszkodunk a Gyilkos-tóhoz, aztán elfiatalabbaknak tanulság: a volt szovjet világ tárul elénk,
érjük a fenséges Békás-szorost. A sziklaszurdok után
épületeivel, járműivel, a maga hangulatával. A belvácsak lassan kezd kitárulni a táj, ekkor már Moldvában
rosban sétálva megszemléljük a fontosabb épületeket,
járunk. Délután elérjük Moldva fővárosát, Jászvásárt,
a katonai emlékhelyet, a városalapító Suworow táborrománul Iasi-t. Rövid séta a központban, a katolikus
nok emlékművét. Ezután szabadprogram a városban,
és az ortodox székesegyház, a kultúrpalota, valamint a
illetve a világhírű KVINT konyakgyárat meglátogatók
régi és a modern belváros megtekintése. Jászvásártól a
belépnek egy bámulatos világba: hatalmas hordósorok,
elhelyezett 0 folyamkilométerig. Innen egy
román-moldáv határ felé vesszük utunkat, melyen Al11 millió hektoliter konyak, korszerű technológia, tiszmásik ágban hajózunk az Ocsavszki-szigetre,
bestinél kelünk át. Este érkezés Moldávia fővárosába,
teletreméltó múlt, szép gyári múzeum. Utasaink ötféle,
ahol egy helyi halspecialitást szolgálnak fel
Chisinauba (Kisinyov, Kisjenő).
5-10 éves konyakot, azaz desztillált bort kóstolhatnak
ebédként. Vilkovora visszatérve autóbuszra
3. nap: Reggeli után városnézés Chisinauban: Az Úr szümeg falatozással egybekötve. Tiraszpolból Ukrajnába,
szállunk és a Budzsák jelentős, szépen rendletése ortodox katedrális, a római katolikus püspöki
a közeli Odesszába utazunk tovább. Az éjt a nagy, patiben tartott városkájába, Izmailba megyük
székesegyház, diadalív, városháza, séta a belvárosban,
nás, fekete-tengeri kikötővárosban töltjük.
szállásunkra.
ahol Puskin is élt, aki több mint száz művét itt írta. 5. nap: A napot Ukrajna negyedik legnagyobb városá- 7. nap: Izmailból a moldáv-ukrán határ felé
Utána Cricovába utazunk, ahol a bortermelés egy egész
ban, a több mint egy millió lakosú Odesszában töltjük.
indulunk. Kisvártatva elérjük a Szovjetunió
várost hozott létre mind a föld felett, mind alatta egy
Városnézésünk során bejárjuk a XIX. századi belváros
egykori legjelentősebb dunai és egyben fon130 km hosszú pincerendszerben. A fakultatív földalatti
utcáit, tereit, a Katalin szobortól a Patyomkin-lépcsőn át
tos tengeri kikötőjét Renit. Izmailtól eltérően
városnézésre jelentkezők kis elektromos autókkal járják
megközelítjük Odessza lényegét, a kikötőt. Ellátogatunk
itt a ’80-as évek szovjet utcaképe tárul elénk.
be a pincevárost, meg-megállva a bor és pezsgőpalacaz orosz kultúra egyik fellegvárába, a több szempontból
Reni után Giurgiulesti-nél ismét belépünk
kozóknál, a Cricovát bemutató mozinál, a furcsa fényis egyedülálló, csodálatos operaházba, megnézzük anMoldáviába, hogy 2,5 km megtétele után már
űzéssel elkészített kóstoló- és rendezvénytermeknél, a
nak híres lépcsőit, nézőterét és a színházi múzeumát.
el is érjük a moldáv-román határt. A nagy
világ hírességeinek borkészleteinél. A látogatás végén
Délután szabadprogram, majd kora este elindulunk az
al-dunai kikötőben, Galacon rövid technikai
borkóstolón veszünk részt. A programra nem jelentukrán riviérára, ahol szállásunk elfoglalása után egy
pihenőt tartunk, majd Foksányon át elérjük
kezők ez idő alatt a cricovai étteremben kóstolhatják
esti tengeri fürdőzésre is mód nyílik.
a Kárpátokat. A hegyeken átkelve már a Szémeg a neves borvidék termését. Cricováról az 1773-ban 6. nap: Reggeli után a tengertől távolodva a brakkvízű,
kelyföldre, Kézdivásárhelyre jutunk. Innen a
alapított curchi kolostorhoz megyünk, mely Moldávia
félsós Dnyeszter-limány mentén utazunk DnyeszterfehéKászon vidékén, Csíkszeredán és a Hargitán
egyik legszebb, leggazdagabb és legnagyobb kolostora.
várra: felkeressük a Mátyás király által épített, méretes
át utazunk Udvarhelyszékre, szállásunkra.
Napunk utolsó látnivalója Orheiul Vechi (Orhei – Őrerődítményt. A külső várban árusok, régi mesterségeket 8. nap: utolsó napunkat a Szászföldön kezdhely, Várhely), vagy ahogy a várost megszálló tatárok
bemutató sátrak között sétálunk a belső várba, a belső
jük. Városnézés a szép Segesváron: séta a
nevezték: Shehr al-Cedid. A Raut folyó látványos kafalakhoz, ahonnan szép kilátás nyílik a Dnyeszter nagy
belvárosban és a fellegvárban. Továbbutazás
nyonjának ez a része egy nagy archeológiai múzeum,
torkolati tavára. Továbbutazunk a Budzsák vidékén a
Medgyesen, Dicsőszentmártonon, majd az
barlangokkal, sziklákba vájt odúkkal, kb. másfél évDuna-delta ukrajnai részére, a Kiliai-ághoz. Vilkove
észak-erdélyi autópályán át a Szamos völezred különböző korainak maradványaival, és egy ma
községben, amit Ukrajna Velencéjének is neveznek, hagyébe. Rövid pihenő Kalotaszegen, majd
is álló, működő kolostorral. Kissé arrébb, a Raut folyó
jóra szállunk és a mellékágak rendszerében, kb. 15 km
Ártándnál elérjük Magyarországot. Érkezés
partján fekvő panzió jellegzetes moldovai éttermében
hosszan kihajózunk a Fekete-tengerig, a Kiliai-ágnál
Budapestre az esti órákban.
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Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Reggel indulás, Szlovákiába a rajkai határátkelés
után érkezünk. A Duna fölött áthaladva Pozsony
látképe tárul elénk. A cseh határt átlépve megérkezünk Lednice-be, mely egyben első világörökségi
helyszínünk. Az angol gótika és a romantikus stílus
keveréke a nagyon szépen felújított kastély. Az itt
látható fa kidolgozások és csillárok kiváló művészek
munkái. Továbbhaladva Brnoban, az ország második
legnagyobb városában tartunk gyalogos városnézést.
Megtekintjük az Óvárosházát, a Piac teret, a Szent
Péter és Pál-katedrálist. Az esti órákban érkezünk
Prágába a szállásunkra. (3 éj)

2. nap: Prága – Karlovy Vary – Prága

4 nap/3 éj

3. nap: Prága és hajókirándulás

Folytatjuk prágai városnézésünket. A mai nap első
látványossága a Vencel-tér, mely a cseh történelemben
többször is fontos szerepet játszott. Továbbsétálunk
a belvárosban a főtérig. Itt megtekintjük többek között a híres órát (Orloj), láthatjuk Husz János monumentális szobrát, továbbá gyönyörködhetünk a teret
ölelő szépen felújított házakban. Az óváros felkerült
az UNESCO Világörökségek Listájára. Ezt követően
folytatjuk utunkat Prága másik híres építményéhez, a
Károly-hídhoz. Városnézésünket a zsidó negyednél fejezzük be. Ezt követően a szabadprogram alatt egyéni
sétára, nézelődésre, ajándékvásárlásra nyílik lehetőség.
A koraesti órákban szervezünk egy hangulatos, kb. 2
órás fakultatív hajók irándulást a Moldván, mely svédasztalos vacsorával van egybekötve. Akik nem választják
a hajózási programot, azoknak lehetőség nyílik önálló
sétára a kivilágított belvárosban. Este autóbusztranszfer a szállodába. Fakultatív hajókirándulás vacsorával
(ital nélkül): 8.000,- Ft.

Délelőtt gyalogos városnézés Prágában. Városnézésünket a Hradzsinban, a várban kezdjük. Szent Vitus
hatalmas katedrálisa a turisták kedvelt célpontja.
Mellette található a Sárkányölő Szent György-szobor,
a Királyi Palota és a Szent György-bazilika. Szépen
felújították a fogalommá vált Aranyutcácskát. Dél- 4. nap: Prága – Kutná Hora – Telč – Budapest
Ez a nap is a cseh világörökségekről szól. Délelőtt a Prága
után, akinek kedve tartja, önálló egyéni programot
szervezhet magának Prága történelmi óvárosában.
közelében lévő Kutná Hora látványosságai közül megMásik lehetőségként egy hang ulatos, kb. 6 órás fatekintjük a csodaszép Szent Borbála-katedrálist, mely
a közép-kelet-európai gótikus építészet egyik legszebb
kultatív kirándulásra és időutazásra jöhet velünk
példája. A város peremén található egy csontkápolna,
a meseszép Karlovy Varyba. A Tepla folyó mellett
melyet szintén felkeresünk. Délután Telčben állunk meg.
teraszosan kiépült város csodaszépen felújított, moA város egységes hangulatú, látványos főterén sétálunk,
narchia korabeli épületei között sétálunk. Késő délahol szép fotókat készíthetünk az árkádos-lábas házakutáni órákban hagyjuk el Karlovy Varyt, este érkeról, valamint a közelben lévő várról. Szabadprogram
zünk vissza prágai szállásunkra. Fakultatív Karlovy
után hazaindulunk és az esti órákban érkezünk BudaVary kirándulás (Garantált indulás, jelentkezés a
pestre, majd mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
helyszínen): 20 €.

Időpontok: 2019. április 18–21.; május 09–12.; június 16–19., 21–24.;
július 1–4., 15–18., 28–31.; augusztus 3–6., 8–11., 17–20.; augusztus
31 – szeptember 3.; 5–8.; 22–25.;
október 20-23.; október 31 – november 3.
Szállás: 3 éjszaka *** szállodában
2 ágyas tusolós/WC-s szobákban
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora,
1. és 2. napon)
Részvételi díj:
66 000 Ft
Választható szolgáltatások:
Fakultatív vacsora (1. és 2. nap a
hotelben):
7 500 Ft
Egyágyas szoba felár:
23 000 Ft
Április és májusi csoport szállása
****-os hotel.
Szállásfelár:
8 900 Ft
Vacsora felár:
2 400 Ft
Előszezoni kedvezmény (júniusi
csoportok):
6 500 Ft
Belépők ára: kb. 800 CZK + fakultatív
+ IFA 700 Ft (itthon fizetendő)
Ingyenes fel- és leszállási helyek: Budapest, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, Gyöngyös, Győr,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged,
Szekszárd, Tatabánya
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1. nap: Szeged (Pécs, Debrecen) – Budapest – Lednice –
Brno – Prága

Kalandozás Dél-Lengyelországban
4 nap/3 éj

2. nap: Auschwitz – Czestochowa

Reggeli után mindenki eldönti, hogy sétál, nézelődik
a szálloda környékén, vagy eljön velünk egy nagyon
érdekes kirándulásra. Először az auschwitzi lágerbe
megyünk. Ezt követően a birkenaui tábornál is megállunk egy rövid időre. A megrázó látványok után kifejezetten jó a nyugodt zarándokhely felkeresése Czestochowaban, ami e nagy katolikus ország legismertebb
zarándokhelye. Jasna Gora kolostorát a magyar pálos
rend alapította 1382-ben. A Fekete Madonna kegykép
két évvel később került a kolostorba. Estére érünk vis�sza a szállásunkra.

3. nap: Wieliczka – Krakkó

1. nap: Szeged (Pécs, Debrecen)–Budapest–Zakopane

Reggeli után napunkat a Világörökségi Listán is szereplő wieliczkai sóbányába megtekintésével kezdjük. Itt
leszállunk a bánya mélyébe. A közel kétórás program
során bemutatják a nehéz munka rejtelmeit. A sóbányászat veszélyei, évszázados technikája és egy varázslatos
világ tárul a látogató szeme elé. Programunkat folytatjuk Krakkóval. Először a Visztula partján fekvő királyi
várba, a Wawelbe látogatunk el. A várban tett nézelődésünket a székesegyházban fejezzük be, ahol Báthory
István végső nyughelyét láthatjuk. Krakkó felfedezése
a belvárossal folytatódik. Fő látványosságok: Rynek,
Posztóház, Mária-templom. Gyalogos sétánk után szabadprogram a központban. Ezt követően egy hangulatos kisbusszal utazunk vissza buszunkhoz, így Krakkó
újabb arcát ismerjük meg. Szállás, mint előző napokon.

Reggel parassapusztai határátlépéssel megyünk Szlovákiába. Az országon áthaladva, kisebb pihenőkkel
érkezünk Lengyelországba. Kora délután egy mesés
városkában állunk meg. Zakopane csodálatos fekvésű település, Közép-Európa egyik legkedveltebb
és leglátogatottabb téli turisztikai központja. Zakopánéban gyalogos séta. A faházakból épült kis hegyi
falucska ma már több tízezres létszámával egész évben egy nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlít. A sícentrum, a hangulatos sétáló utca, a hatalmas piac, az új
Fogadalmi fatemplom, a Gubalowka-hegy mind ezt
a tényt bizonyítják. A szabadidő alatt lesz vásárlási
lehetőség a piacon. Jó idő esetén felvonóval érjük el 4. nap: Dunajec – Budapest
a Gobalowkát, ahonnan mesés kilátás nyílik. Ezt köReggeli után hazaindulunk. Elhagyjuk Lengyelországot.
vetően Krakkó melletti szállásunkra utazunk, ahol
Szlovákiában, a határhoz közel egy különleges tutajofakultatív vacsora (3 éj).
záson veszünk részt a Dunajec folyón (ha az időjárás

www.hontours.hu

Időpont: 2019. április 18 – 21., május 09 – 12., június 16 – 19., július
1-4., 15-18., 28-31.; augusztus 3-6.,
17-20.; augusztus 31-szeptember
3., 22-25.; október 20-23; október
31-november 3.
Szállás: 3 éjszaka *** szálloda 2 ágyas
tusolós WC-s szobáiban
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Részvételi díj:
52 000 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:
17 000 Ft
Fakultatív vacsora:
9 500 Ft
Garantált fakultatív Auschwitz
– Czestochowa kirándulás
(belépővel, helyi idegenvezetővel):
5800 Ft. (Csak az utazás megrendelésekor lehet jelentkezni.)
Belépők ára: kb. 10 € + 224 PLN + fakultatív

nem oly szélsőséges, hogy veszélyeztetné ezt
a szép programot). Nemcsak a tutajon való
utazás az érdekes, hanem a táj is megkapó.
Kikötésünk után egy hang ulatos helyi vendéglőben, akinek kedve van, a szabadidő
alatt, a szlovák konyha finomságait is meg
tudja kóstolni. Ezt követően rövid pihenőkkel
hazautazunk Magyarországra. Budapest után
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
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10 nap/9 éj

1. nap: Budapest – Parassapuszta (határállomás) – felvidéki bányavárosok: Selmecbánya (a Leányvár, az Óvár,
a Pestiskereszt, séta a középkori műemlék belvárosban),
Körmöcbánya (séta a hajdanán ezüst- és aranypénz
veréséről európai hírnévre szert tett városka ódon belvárosában) – Túrócszentmárton – Trsztena – Chyzne
(szlovák-lengyel határ) – Rabka – Nowy Sacz – Brzesko – szállás Tarnów környékén.
2. nap: Rzeszów (pihenő útközben) – Lublin (óváros: a
gótikus várkápolna, a városfal a Krakkói kapuval, Szent
János székesegyház, stb.) – Bialystok (pihenő útközben)
– szállás Lomzában.
3. nap: Lomza – Suwalki – Balti köztársaságok, Litvánia: Siauliai (Keresztek hegye) – Bauska (Litvánia barokk gyöngyszeme, a Rundale kastély, melyet Rastelli
a szentpétervári téli palota tervezője, építője tervezett)
– Lettország: szállás Rigában.
4. nap: Riga (városnézés: séta a Daugava-folyó partján, az
Óvár, az Arsenal barokk épületei, a Jakab templom, a
dóm és a Lőportorony, stb.) – tovább a Rigai-öböl mentén (jó idő esetén fürdőzés a homokos tengerparton) –
Észtország: Parnu (séta és fürdés a Rigai-öböl partján
fekvő hírneves észt fürdőhelyen) – szállás Tallinban.
5. nap: Tallin (egész napos városnézés: az Oliveste-templom, a Harju-domb sétány, a Kiek-in-de-Kök bástya
1470-ből, a Hosszú Hermann bástya, a Linda-domb,
Várhegy: kis vár, nagy vár, dóm, a XIV. századi Konvent palota, az Alsóváros kapubástyái és középkori
belvárosa, stb.) – szállás Tallinban.

6. nap: Egész napos fakultatív hajókirándulás Finnországba, városnézés Helsinkiben (halpiac a Köztársasági Palotával, evangélikus székesegyház, II. Sándor
cár szobra, Finnlandia Palota kívülről, Mannerheim
szobor, Sziklatemplom, Sibelius emlékmű, stb.) – szállás Tallinban.
7. nap: Tallin – Parnu (Tájmúzeum, rövid fürdés a tengerparton) – Lettország: Rigai-öböl – Césis (Hanza város:
Long vár, Új Palota, Szent János templom) – szállás
Rigában (ugyanabban a szállodában, mint odafelé,
esti városnézés).
8. nap: Riga – Litvánia: Vilnius (városnézés: az egyetem
régi épülete, gótikus, reneszánsz, barokk templomok,
Auschross-városkapu, stb.) – Trakai-tórendszer: Vytautas romantikus lovagvára – Lengyelország: szállás
Lomzában.
9. nap: Augustów – Varsó (kedvcsináló rövid séta az újjáépített várban) – Kielce – szállás Krakkóban.
10. nap: Krakkó – Tarnów (Bem József emléktáblája
és sírja, városnézés a régi hangulatú lábasházakkal
tűzdelt hajdani piactéren, a Ryneken) – Ószandec
(magyar zarándokhely, klarisszák kolostora, IV.
Béla lányának, Szent Kingának nyughelye) – Nedec (Niedzica, az egykori ezeréves határ, ma lengyel-szlovák határállomás) – Szepesófalu (Spisská
Stará Ves) – Késmárk – Poprád – Ördöglakodalma-hágó – Besztercebánya – Zólyom – Parassapuszta (határállomás) – Budapest. Érkezés a késő
esti órákban.

Szilveszter a székely góbéknál

Szilveszter

1. nap: Kora reggeli indulás Budapestről. Határátkelés
Ártándnál. Pihenő Kolozsváron, majd utazás tovább
Székelyszentlélekre.
2. nap: Reggeli után disznóvágás Székelyszentléleken, majd
megfelelő hóviszonyok esetén szánozás (nem megfelelő
hóviszonyok esetén szekerezés), forralt bor kóstolása.
Délután városnézés Segesváron, a középkori szász városban. Este disznótoros vacsora, káposztaleves, puliszka.
3. nap: Reggeli utazás Parajdra, látogatás a sóbánya hatalmas földalatti termeiben. Korondon vásárlási lehetőség
a székely kézművesek termékeiből, Farkaslakán Tamási
Áron-emlékek. Délután érkezés vissza a szálláshelyre,
készülődés az estére, majd a bőséges szilveszteri vacsora és mulatozás élőzenével hajnalig.
4. nap: Délelőtt szabadprogram. Majd utazás a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szorosba, Erdély leghíresebb természeti
látványosságaihoz. Este utószilveszteri mulatság.
5. nap: Reggeli után indulás haza, útközben megálló
Marosvásárhelyen.
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Időpont: 2019. augusztus 17 - 26., 10
nap/9 éjszaka
Elhelyezés: középkategóriájú szállodákban
Ellátás: reggeli, igény esetén félpanzió
Utazás:
autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt.
Részvételi díj:
179 990 Ft
Kötelező útlemondási
biztosítás:
3 240 Ft
Kötelező baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás:
5 650 Ft
Választható szolgáltatások:
Félpanziós felár:
26 990 Ft
Egyágyas felár:
44 990 Ft
Belépők: kb. 100 EUR, ebből kb. 60
EUR a hajójegy

2%
5 nap/4 éj
IIdőpont:
2019. december 29. 2020. január 2., 5 nap/4 éjszaka
Elhelyezés: Székelyszentléleken, faluturizmusban, 2 ágyas szobákban
Ellátás: félpanzió disznótoros vacsorával és szilveszteri mulatsággal
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt.
Részvételi díj:
74 500 Ft
Kötelező útlemondási
biztosítás:
1 030 Ft
Kötelező baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás:
2 825 Ft
Egyágyas felár:
9 800 Ft
Belépők költsége:
kb. 60 RON)

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Katalógusunk csupán a legfontosabb információkat tartalmazza az utazásokról. Kívánságra azonban irodáinkban részletes
és mindenre kiterjedő tájékoztatót kaphat (ország ismertető,
időjárási adatok, vallási és kulturális ismeretek, kötelező és
javasolt oltások, stb.). Kérjük, hogy utazása előtt mindig
tájékozódjon, hogy az esetleges nyomdai hibák okozta tévedéseket, az idő közben elavult információkat kizárhassuk.
ÁRAINK
A devizaárfolyamok tartós megváltozása esetén a részvételi
díjak változtatásának jogát, az utazási szerződésben foglaltak
betartásával, fenntartjuk. A katalógusban található részvételi
díjakat 315 HUF/EUR árfolyamig garantáljuk.
RÉSZVÉTELI DÍJAK
A megadott részvételi díjak 1 főre, 2 ágyas elhelyezés esetén és forintban értendők. Részvételi díjaink tartalmazzák a
szállást, a megadott ellátást, az utazási költséget, a magyar
idegenvezető és az útlemondási biztosítás (sztornó biztosítás)
összegét (amennyiben az felárként nincs külön feltüntetve).
NEM TARTALMAZZA: a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját, a repülőtéri és kikötői illetékeket, az esetleges
vízumdíja(ka)t, a transzfereket, a belépőjegyek árát, és az
egyéb felárakat (pl.: egyágyas felár, külön fizetendő étkezések,
stb.). Ezekről a díjakról részletes információt talál az adott
utaknál, honlapunkon, illetve kérésére kollégáink mindenre
kiterjedően tájékoztatják.
AKCIÓK
Amennyiben a programfüzetben meghirdetett katalógus áron
történt a befizetés, vagy akciós áron történt a foglalás, azt
egy későbbi kedvezményes díjra módosítani nem lehetséges.
KÖLTŐPÉNZ, HITELKÁRTYA
Az irodánk által szervezett célországok nagy részénél az ismertebb hitelkártyák (pl. VISA, MasterCard, AMEX, stb.) is teljesen elfogadott fizetőeszközök. Biztonsági okokból javasoljuk
ezek használatát, de praktikusságból mindenképpen ajánlunk
némi készpénz (aprópénz) kivitelét is! (pl. belépők, toalett,
stb.). Kérjük, ügyeljenek a helyi valuták szabályozására!
AZ UTAZÁSHOZ FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
Külföldi útjainkon – gyermekek és felnőttek egyaránt – általában kártya formájú személyi igazolvánnyal lehet részt venni.
Ukrajnába és a Dnyeszter Menti Köztársaságba csak útlevéllel
lehet belépni, melynek érvényessége általában minimum 6
hónap kell, hogy legyen! Sok esetben egyéb feltételeknek is
meg kell felelni. Pontos információt a Külügyminisztérium,
vagy irodánk honlapján találhat. Javasoljuk, amennyiben van
útlevelük, úgy azt vigyék magukkal. Az úti okmányok meglétét, illetve érvényességét nem áll módunkban ellenőrizni.
Annak beszerzéséről utasaink egyénileg kötelesek gondoskodni! Az ennek hiányából eredő károkért felelősséget nem
vállalunk. Amennyiben valamely utasunkat az úti okmány
érvénytelensége, az adott ország vízumának hiánya miatt
nem engedik át az országhatáron, akkor irodánk ezért felelősséget nem vállal. Ebben az esetben a befizetett részvételi
díj nem jár vissza, ill. az utasnak magának, saját költségén
kell gondoskodnia a hazautazás feltételeiről.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
• Társasutazásaink indítása autóbuszos utazás esetén 30
fős, hajós utak esetén 45 fős létszámhoz és az ellenirányú
út megfelelő töltöttségéhez kötött. Az ettől eltérő feltételeket
külön közöljük.
• A programváltoztatás, valamint a programok időbeni megcserélésének, illetve a megadott szállodák kategórián belüli
megváltoztatásának, az autóbusz, valamint az idegenvezető
személye cseréjének jogát fenntartjuk.
• Helyi viszonyok miatt (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi
ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz meghibásodása)
miatt a programmódosítás jogát az utazásszervező fenntartja.
Az emiatti esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált
költségét (vagy befizetett fakultatív program, belépőjegy)
irodánk később visszatéríti.
• Folyami hajóutak esetében fenntartjuk a programváltoztatás
jogát, ha a vízállás, hatósági intézkedés (folyami zárlat), zsilipek korlátozott rendelkezésre állása, más hajó havariája,
kikötők foglaltsága, forgalmi torlódás, vagy műszaki probléma
nem teszi lehetővé a meghirdetett menetrend teljesítését.
• Kérjük, hogy lemondás esetén a befizetést igazoló dokumentumokat hozza magával.
• Banki átutalással történő fizetéskor irodánk nem ad bizonylatot a befizetésről. Ha az átutaló az általunk megadott
számlaszámra utalt, akkor az összeg meg is érkezett. A befizetési bizonylatot mindenki saját, számlavezető bankjától
kaphatja meg.
AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK
Az autóbuszos körutazásoknál az ülőhelyeket az utazásszervező osztja be saját szabályai szerint a foglaláskor rendelke-

zésre álló szabad helyek függvényében. Ezen ülőhelyek az
utazás teljes időtartama alatt érvényben maradnak. Ez csak
kivételes esetben, pl. az autóbusz típusának cseréje miatt
változhat. Irodánk ekkor is igyekszik az eredeti rendeléshez
minél jobban igazodó férőhelyet biztosítani, azonban ezt nem
tudjuk garantálni. FELHÍVJUK UTASAINK FIGYELMÉT,
hogy irodánk fenntartja a jogot arra, hogy nem elégséges, vagy
nagyobb utaslétszám esetén a körutazást a csoport létszámához igazodó (18-28-33-37-60 stb. fős) autóbusszal indítsa el.
Ebben az esetben az utazás lemondására NINCS lehetőség és
reklamációt nem tudunk elfogadni. Hosszabb utazásoknál az
autóbuszokon esetlegesen biztosított WC-t csak sürgős esetben lehet használni! Buszjáratainkon a dohányzás TILOS!
Budapesten csak a kijelölt indulási helyen biztosított a le- és a
felszállás. Kérjük, igyekezzenek betartani a találkozók pontos
idejét, mind Önmaguk, mind utastársaik érdekében! Késés
esetén az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum
15 percet tud várni, majd írásos jegyzőkönyv felvételét követően elindul. Az autóbusz utolsó sorában az ülések általában
nem, vagy csak kis mértékben dönthetők. Az itt biztosított
férőhely árkedvezményre nem jogosít. Hosszabb utakra célszerű takarót, kispárnát vinni. A busz útvonaláról és a vidéki
fel-, és leszállási lehetőségekről az adott körutazás leírásánál
pontos információt adunk.
VIDÉKI FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉG AUTÓBUSZOS KÖRUTAZÁSOKHOZ!
Az Utazásszervező az autóbuszos körutazásokhoz igyekszik
vidéki csatlakozási lehetőséget biztosítani, a részletekről érdeklődjenek munkatársainknál. A pontos felszállási helyet
az Utazásszervező adja. Kérjük a mobiltelefonszám pontos
megadását már a jelentkezéskor! A beszélt felszállási helyet
legkésőbb az indulást megelőző 8. napig lehet módosítani
5.000 Ft/fő módosítási díj megfizetése mellett. Azon körutazások esetében, amelyek eltérő útvonalon hagyják el az
országot és térnek vissza, megadjuk a felszállási és leszállási
helyet, az ezek helyek közötti utazásról irodánk nem gondoskodik Kérjük, vegyék figyelembe az utazásuk tervezésekor,
hogy a transzferek fel- és leszállási helyei a legtöbb esetben a
város szélén, autópálya mellett, hipermarketek parkolójában,
illetve benzinkutaknál találhatóak. Fel- és leszállásra csak az
előre megadott helyeken van lehetőség!!
A körutazásokat budapesti indulással és érkezéssel szervezzük. A részvételi díj is ezt tartalmazza. A vidéki csatlakozásokat transzferbuszok segítségével végezzük. FIGYELEM:
amennyiben nem jelzik a megadott városokból történő
transzfer igényüket, vagy azt az Utazásszervező nem tudja
biztosítani, úgy a jelentkezés budapesti felszállással kerül
visszaigazolásra. Amennyiben az utas nem adta meg mobiltelefon számát, úgy az autóbusz 15 perc várakozást követően
az Önök értesítésének lehetősége nélkül tovább indul. Az ebből
eredő késésekért, károkért, többletköltségekért irodánk nem
vállal felelősséget!
ELHELYEZÉS
• A katalógusunkban szereplő szálláshelyek kategóriába sorolása eltérő lehet a magyarországi normáktól, az adott országénak megfelelő előírások szerint. A szállodák minősége között
– még azonos kategóriába sorolás esetén is – jelentős eltérések
lehetnek. Erre vonatkozó panaszokat nem áll módunkban
elfogadni. Az egyes szálláshelyeken a szobák elosztása kizárólag a szálloda hatásköre, ezt befolyásolni sajnos nem áll
módunkban. Külön kívánságokat természetesen továbbítunk,
de azok teljesítését nem tudjuk garantálni.
• Előfordulhat, hogy a csoport nem egy szállodában kerül elhelyezésre a szállodák döntése, vagy utasok kései jelentkezése
miatt. A szállodák mindegyike megfelel a meghirdetett színvonalnak, különbözőségük miatt reklamációt nem fogadunk el.
• Faluturizmus: magánházas elhelyezést jelent, fürdőszoba
használattal. Az elhelyezést évek óta kipróbált házaknál biztosítjuk. A szálláshely jellegéből adódóan előfordulhat, hogy
több szobára egy fürdőszoba jut.
• A szálláshelyek nem feltétlenül a városközpontokban találhatóak, de többnyire tömegközlekedéssel a központ elérhető.
Ezt garantálni azonban nem áll módunkban.
• A szállodákra jellemző, hogy közös helyiségeik tágasak,
kényelmesek, a szobák azonban nem a nappali tartózkodást
szolgálják. Ablakaik nem feltétlenül a panorámás tájra (tengerre, tóra stb.) néznek.
• Egyágyas elhelyezés felár ellenében szintén rendelhető, de
sok esetben csak korlátozott számban. Az egyágyas szobák
általában kisebb méretűek, felszereltségük egyszerűbb és
gyakran kedvezőtlenebb fekvésűek.
• Pótágyas elhelyezést felnőtt, vagy gyermek részére két teljes
árat fizető utassal egy szobában tudunk biztosítani, amennyiben arra a szálloda lehetőséget ad. A pótágyak nem nyújtják
egy normál ágy kényelmét!
• Egyedülállóak részére – körutazások esetén – irodánk a tár-
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sításban segítséget nyújt. Amennyiben Ön vállalja a társítást,
úgy az egyágyas felárat (maximum 20.000 Ft/fő összeghatárig)
nem kell megfizetnie. (A társsal kapcsolatos utólagos reklamációt nem fogadunk el! Pl.: a társ horkol, stb.)
• A megrendelt és visszaigazolt szállást irodánk jogosult azonos vagy magasabb kategóriájú szállásra cserélni.
• A szálláshelyek környékén üzemelő bárok, szórakozóhelyek hangerő korlátozása nem minden esetben lép életbe 22
óra után, így ezekkel szemben irodánk, helyi képviseletünk,
partnerirodánk és idegenvezetőnk sem tud érdemben eljárni,
így ezért felelősséget nem tudunk vállalni.
• Egyes szálláshelyeken előfordulhatnak előre be nem kalkulált
felújítási munkálatok, amelyekért szíves megértésüket kérjük!
• A szállodai szobákban tárolt értéktárgyakért sem az Utazásszervező, sem partnerei nem vállalnak felelősséget. Az értékek
őrzése, a széfbérlés, a letétbe helyezés a szálláshelyek többségénél megoldható, falusi turizmus esetében nem. Készpénz,
ékszer, hitelkártya, útlevél nem tekinthető értéktárgynak.
Ezekre sem a felelősségünk, sem a biztosítás nem terjed ki.
• A szobákban található minibár külön fizetendő és csak
külön kérésre töltik fel.
ELLÁTÁS
Szállodák esetében mindig külön jelezzük, hogy milyen ellátást tudunk ajánlani, illetve, hogy a részvételi díj mit tartalmaz. Ez általában reggelis, fél- vagy teljes panziós étkezést
jelent. A reggeli kontinentális, a vacsora 2-3 fogásos menü
– italfogyasztás nélkül. Az ettől eltérő ellátást külön közöljük.
Felhívjuk azonban szíves figyelmüket, hogy a főétkezéseknél
(ebéd, vacsora) az italfogyasztást külön, a helyszínen kell
megfizetniük! Amennyiben a részvételi díjat tartalmazó ellátást valamilyen okból nem veszik igénybe, annak díját nem
áll módunkban visszatéríteni. Az eltérő étkezési igényeket az
utazásra történő jelentkezéskor kell megadni, amennyiben
lehetséges, az étterem és irodánk ezt igyekszik teljesíteni, a
helyszínen jelzett igényeket nem tudjuk kielégíteni.
ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS
A programfüzetben szereplő, a Hon Tours által szervezett
körutazások részvételi díja nem tartalmazza az útlemondási
biztosítás díját, melynek mértéke 1,5%, illetve az ajánlatban
közölt fix összeg. Ez a stornó biztosítás a szerződő és közvetlen hozzátartozójának balesete, betegsége, ill. halálesete
esetén nyújt biztosítási fedezetet, 20% önrész levonásával. A
felárakra, illetékekre a meghirdetett útlemondási biztosítás
nem vonatkozik! Az azokra vonatkozó biztosításról illetve a
programfüzetben lévő más Utazásszervezők útlemondási biztosításainak feltételeiről kérjék munkatársaink tájékoztatását.
BALESET-, BETEGSÉG- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
Hon Tours a körutazásoknál a Colonnade Insurance SA.
Magyarországi Fióktelepen (korábban Atlasz) biztosításait
ajánlja (részletes tájékoztatót lásd a https://colonnade.hu/
oldalon) Saját biztonságuk érdekében csak érvényes biztosítással lehet részt venni az utazásokon. Pontos feltételekről
érdeklődjön irodáinkban, ahol a biztosítási módozatokról
tájékoztató anyaggal tudunk szolgálni. Az esetlegesen felmerülő kárigényüket kizárólag a biztosító társaságok felé és
kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv
(kórház, rendőrség, idegenvezető, szállásadó) benyújtásával
érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód!
IDEGENVEZETÉS
Felhívjuk figyelmüket, hogy a katalógusban található körutakhoz minden esetben felkészült, magyar nyelvű idegenvezetőt
biztosítunk. Előfordulhat azonban, hogy az idegenvezető
csak a célországba érkezéstől áll a csoport rendelkezésére. A
magyar és a külföldi országok hatályos jogszabályai alapján
az idegenvezető szolgáltatásai közé nem tartozhat az épületeken belüli idegenvezetés, ill. egyes országokban a főbb
látnivalók közvetlen közelében, és a városnézések során sem
megengedett a hazai idegenvezető munkája. Képviselőnk ilyen
esetekben a helyszínre érkezést megelőzően, vagy azt követően
tartja meg a részletes ismertetést. Amennyiben a helyszínen
valamilyen szolgáltatásunkkal kapcsolatban gondja, problémája adódna, kérjük, azonnal jelezze az idegenvezetőknek,
csoportkísérőnek vagy helyi képviselőnknek, hogy minél
előbb segítségére lehessenek, és még ott, a helyszínen meg
tudják oldani problémáját! Amennyiben a problémát nem
sikerül a helyszínen orvosolni, fel kell hívni a részvételi jegyen
/ utas tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámunkat.
Ennek hiányában, a problémára irányuló kártérítési igényt
nem fogadunk el!
FAKULTATÍV PROGRAMOK, BELÉPŐJEGYEK
• A programoknál meghirdetett fakultatív kirándulásokra
már itthon forintban is befizethetnek. Vannak viszont olyan
program-lehetőségek is, amelyek csak a helyszínen választhatók, mert pl. időjárás, létszám, vagy egészségi állapot függvényei, és/vagy csak a helyszínen dőlhet el, hogy elegendő idő
maradt-e a kivitelezésükhöz.
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• A helyszínen befizetett programokkal kapcsolatban irodánk
semmilyen felelősséget nem vállal! Az esetleges problémáikat
kérjük, a helyszínen orvosolják.
• A leírásokban szereplő fakultatív programlehetőségek (múzeumlátogatás, étterem, stb…) csak a feltüntetett minimális
jelentkező megléte esetén indulnak. A fakultatív programok
által érintett látnivalók belépőjegyeinek árát A PROGRAM
RÉSZVÉTELI DÍJA NEM TARTALMAZZA. (Kivéve, ha azt a
program leírásánál, vagy áránál külön jelezzük.)
• A belépőjegyek árai irányárak, amelyek összegét a katalógus
zárásakor érvényben lévő adatok alapján állítottuk össze. A
programfüzet zárását követően ezek a díjak módosulhatnak!
EGYÉB
• Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a programfüzetben
található Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF – Utazási
Szerződés), mely az értékesítő helyeken, valamint az Utazásszervező internetes honlapján is olvasható.

• Az iroda által átadott, megküldött minden információs
anyag, hibajegyzék a szerződés elidegeníthetetlen részét képezi.
• Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások,
prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező adott ki, az utazási szerződés
teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei szempontjából
érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai
nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak
közreműködőin.
• A programfüzet zárásának időpontja 2018. január 25.
• Egyes utazások esetében utazásközvetítőként értékesítjük
az utakat. Ezen esetekben a programszervező iroda utazási feltételei érvényesek, az Utas és az utazásszervező köt
szerződést egymással, így reklamáció esetén is a szervező
tartozik felelősséggel az Utas felé. A más utazásszervezők által szervezett körutazásoknál nincs lehetőségünk

törzs-utas- és előfoglalási kedvezményt érvényesíteni,
kivéve, ha az utazás szervezője ezt kifejezetten lehetővé
teszi irodánk számára!
Minden utazásnál, a tartalomjegyzékben megtalálják az
utazásszervező nevét.
• A programfüzetben szereplő információk, képek tájékoztató
jellegűek, azokban történt változásokért, hibákért felelősséget
nem vállalunk. Az ár- és programváltozások, szöveghibák
lehetőségének jogát fenntartjuk!
• Az ár- és programváltozások, szálláshelyek és közlekedési
eszközök azonos kategórián belüli változtatásának-, jogát
fenntartjuk!
• Kérjük, hogy a pontos tájékozódás érdekében folyamatosan
figyelje honlapunkat , ahol mindig a legfrissebb információkat
találja meg utazásainkról.
Jó utat és kellemes időtöltést kívánunk!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
0. Bevezetés
0.1. A Hon Tours utazási iroda (a továbbiakban HT), mint
Utazásszervező az alábbiakban közzéteszi a papíralapú (a
továbbiakban: programfüzet) és honlapjain (a továbbiakban: honlap), illetve az egyéb tájékoztatóiban (pl. szórólap,
egyéb kiadvány stb.) felajánlott utazási szolgáltatások
igénybevételének általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF vagy általános utazási feltételek). Az utazási
csomagokra vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány, a
hasznos tudnivalókban rögzített információk, valamint HT
részéről átadott, faxon, vagy e-mail üzenetben megküldött
tájékoztatás, egyedi tájékoztató, programismertetés, hibajegyzék a jelen ÁSZF, vagy az egyedi szerződési feltételek
és a honlapon szereplő, esetenként a programfüzet kiadása
után aktualizált információk is a szerződés elidegeníthetetlen részét képezik.
0.2. Az utazási szerződésre HT programfüzetében, honlapján, az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok)-ról szóló egyéb tájékoztatójában (hasznos tudnivalók)
közzétett, valamint az utazásra jogosító okmányokban, a
részvételi díj megfizetését igazoló számlában szereplő,
továbbá az általános utazási feltételekben meghatározott
tartalom az irányadó, azzal, hogy az ezekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szolgáltatásokra vonatkozó
szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
szabályait, és a Ptk. Vonatkozó szabályait, különösen a
6:254 §-át kell alkalmazni.
1. Az utazási szerződés megkötése
1.1. A megrendelő (a továbbiakban: megrendelő, vagy
utazó) HT utazási szolgáltatásait – eltérő szabályozás hiányában - HT utazási irodáiban, vagy bármely más, HT
utazási szolgáltatásait értékesítő utazási vállalkozónál (a
továbbiakban: utazásközvetítő) megrendelheti. Az utazási
szerződés az utazási irodában történő megrendelés esetén
érvényesen akkor jön létre, amikor HT vagy az utazásközvetítő által kiállított papíralapú jelentkezési lapot a
megrendelő aláírta, átadta és HT a megrendelést elfogadta.
Ha a jelentkezést HT helyhiány, vagy bármely más okból
csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek
tényét feltünteti. Ebben az esetben utazási szerződés csak
akkor jön létre, ha HT az utazót a jelentkezés elfogadásáról
a későbbiekben írásban értesíti.
1.2. A honlapon felajánlott utazási szolgáltatásokat az
utazó elektronikus úton is megrendelheti (a továbbiakban:
online megrendelés). Az utazási szerződés online megrendelés esetén érvényesen akkor jön létre, amikor az utazó
a mindenkori általános utazási feltételek megismerését
és elfogadását rögzítő megrendelést (online jelentkezési
lapot) az utazó kitöltötte, és HT részére elektronikus módon elküldte, valamint HT a megrendelés regisztrálását
elektronikus úton az utazó által megadott e-mailcímre
megküldte és a megrendelést HT elfogadta. Erről HT az
utazót elektronikus úton értesíti. Az értesítés a megrendelés
regisztrálásáról nem jelenti a megrendelés elfogadását, és
nem hozza létre az utazási szerződést. Az utazó tudomásul
veszi, hogy jelen szerződés a megrendelt szolgáltatás(ok)
igénybevételére csak abban az esetben jogosítja fel, ha
a részvételi díjat HT számlájára időben, hiánytalanul és
igazolható módon megfizette. Ennek hiányában – bármilyen okból következett is be – a szerződés nem hatályos.
1.3. Ha nem az utazó hanem részére egy 3. személy foglalja

le az utat, HT nem köteles megvizsgálni, hogy e 3. személy
jogszerűen képviseli-e az utazót. Ez esetben a 3. személyt az
utazó képviselőjének kell tekinteni és az utazási szerződés
szerint az utazást terhelő kötelezettségek az utazó javára
szerződést kötő 3. személyt terhelik.
1.4. A programfüzetben, illetve a honlapon, vagy egyéb tájékoztatóban közzétett általános, valamint a célország(ok)-ra
vonatkozó információk, az utazási szerződés tárgyát képező
szolgáltatás(ok) leírása, a jelentkezési lap, illetve az online
megrendelés és az általános utazási feltételek az utazási
szerződés tartalmát képezik úgy a programfüzetekben,
mint a honlapon, vagy az egyéb kiadványban közzétett
utazási szolgáltatásokra történő szerződéskötés esetén.
1.5. HT felhívja a megrendelő/utazó figyelmét. hogy az
utazási szerződés csak az előbbi pontokban leírtt feltételek
hiánytalan meglétét követően, a teljes részvételi díj HT
bankszámlájára vagy házipénztárába történő igazolható
beérkezésével válik hatályossá. Az utazási szerződés a teljes részvételi díj HT bankszámlájára vagy házipénztárába
történő beérkezését megelőzően érvényes de nem hatályos.
A nem hatályos utazási szerződéssel kapcsolatban HT-t
nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
1.6. HT-t nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Indokolás nélkül elutasíthatja az utazó, megrendelő által
kezdeményezett szerződés megkötését.
2. Az utazási szerződés teljesítése
2.1. HT kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatás(ok)-at/részszolgáltatás(ok)-at (a továbbiakban:
szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i)
útján teljesíteni, a programfüzetben, illetve a honlapon
közzétett, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található leírás tartalmának megfelelően.
2.2. HT, ha az utazási szerződésben megjelölt valamely
szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem
tudja, akkor köteles azt más, megfelelő, hasonló értékű
szolgáltatással pótolni, az utazási szerződésben meghatározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó
üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató
útján is (helyettesítő szolgáltatás). A helyettesítő szolgáltatás elfogadását az utazó indokolt esetben megtagadhatja.
2.3. Hajóval történő utazás esetében, amennyiben az utazás
megkezdése előtt 72 órán belül, vagy az út során akadály
(hajó meghibásodása, vis maior) merül fel, az Utazásszervező saját költségén gondoskodik arról, hogy az utazó a
célállomásra eljusson. Ennek érdekében az Utazásszervező
jogosult más típusú közlekedési eszközt igénybe venni,
ilyenkor az Utazásszervező többlet díjat nem számol fel, de
visszatérítést sem fizet. Utazásszervező fenntartja a jogot,
magas és alacsony vízállás, kikötői foglaltságok, zsilipek
zárlata, folyami zárlatok, hajózási személyzet rosszulléte,
forgalmi torlódás miatt a hajó menetrendjének módosítására, vagy az utazók közúti szállítására.
2.4. HT az utazáson való részvételre jogosító és ahhoz
kapcsolódó iratokat, ide értve HT közreműködésével megkötött biztosítás(ok) igénybevételére jogosító bizonylatot
(a továbbiakban: úti dokumentumokat) a teljes részvételi
díj kiegyenlítését követően köteles az utazónak – eltérő
megállapodás hiányában – az indulás előtt egy héttel átadni
az utazási szerződésben megjelölt módon.
3. Fizetési feltételek
3.1. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a
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részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt,
külön felszámításra kerülő díjakból tevődik össze. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külön felszámításra kerülő
díjak változhatnak. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát (szállás, ellátás,
utazás, síbérlet stb.), a szervezési költségeket és az ÁFA-t,
tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő, de külön
felszámításra kerülő díjakat (biztosítások, üdülőhelyi díj,
regisztrációs díj, végső takarítás, repülőtéri vagy kikötői
illeték rezsiköltség, fűtési díj, kaució stb.) HT a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon, vagy az utazási tájékoztató-ban
(a legutolsó ismert állapotnak megfelelően) írásban közli.
A szerződő felek kijelentik, hogy ezen összegek esetleges
változása nem szerződésszegés és erre való hivatkozással
a szerződést nem lehet lemondani, attól nem lehet elállni.
Kivételt képez, ha a részvételi díj összegének változása
meghaladja annak 8%-át.
3.2. Fizetési határidők, fizetési mód
3.2.1. Az utazás megkezdését megelőző 60. napnál korábbi
szerződéskötés esetén az utazó az utazási szerződés eltérő
kikötése hiányában a szerződés megkötésekor a részvételi
díj 10%-ának megfelelő összegű foglalót és a részvételi díj
30%-ának megfelelő összegű előleget köteles fizetni. Felhívjuk a figyelmet a foglaló szabályainak alkalmazására. A
foglaló jogcímén befizetett összeg a szerződés megkötésétől
az utazás megkezdését megelőző 60. napig minősül foglalónak. Amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését
megelőző 60. nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a
kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Az utazás
megkezdését megelőző 60. naptól kezdődően az utazó
által foglaló jogcímén befizetett összeg vonatkozásában a
foglaló szabályait nem kell alkalmazni és a befizetett ös�szeg jogcíme előlegre módosul. Az utazó a fizetendő teljes
díjat – a befizetett előleg, ill. foglaló összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő
megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése
előtt 30 nappal köteles külön felhívás nélkül megfizetni.
3.2.2. Az utazás megkezdését megelőző 60 napon belüli
szerződéskötés esetén az utazó – a 3.2.3. pontban foglaltak
kivételével – az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában
a szerződés megkötésekor a részvételi díj 40%-ának megfelelő összegű előleget köteles fizetni. Az utazó a fizetendő
teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az
utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése
előtt 30 nappal köteles, külön felhívás nélkül megfizetni.
3.2.3. A 3.2.2. pontban foglaltaktól eltérően az utazás
megkezdését megelőző 30 napon belüli megrendelés esetén a fizetendő teljes részvételi díjat a jelentkezéssel vagy
szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni.
3.3. Amikor a fizetés nem készpénzben történik, a fizetés
azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás
HT bankszámláján megtörtént. Banki átutalás esetében
HT a pénz beérkeztéről semmiféle igazolást nem ad, a
bizonylatot az átutalási megbízást adó személy bankja adja.
3.4. Bármely fizetési határidő elmulasztása az utazó részéről szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel HT
jogosult a szerződéstől elállni, az utazó pedig köteles HT
költségeit megtéríteni. A költségtérítés átalányösszegben
történik, mértéke a részvételi díj és az elállás időpontjának

az utazás megkezdésének napján, illetve az utazás meg
nem kezdése esetén.
6.2.2. Bizonyos utazási szolgáltatásoknál előfordulhat,
hogy a bánatpénz mértéke a 6.2.1. pontban írottaktól eltér,
melyről további információval HT szolgál.
7. HT elállása
7.1. HT legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal
írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől,
amennyiben a minimális utaslétszám nem gyűlt össze,
vagy általa nem befolyásolható külső körülmény lehetetleníti el az utazást. A minimális utaslétszámról HT ad
utankénti tájékoztatást.
7.2. Ha HT nem az utazó érdekkörében felmerült okból
áll el az utazási szerződéstől, akkor
a.) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű
helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására HT-nak lehetősége van, illetve ha a helyettesítő
szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, akkor HT
a díjkülönbözetet köteles az utazónak megtéríteni, vagy
b.) ha HT a fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatást felajánlani nem tud, vagy a felkínált helyettesítő szolgáltatást
az utazó nem fogadja el, akkor HT köteles az utazó által
befizetett teljes díjat (díjelőleget) a jogszabályoknak megfelelően visszafizetni, és
7.3. Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát,
egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási
szerződés szerinti program teljesítését, valamint nem az
elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után
HT, illetve képviselője jogosult azonnali hatállyal kizárni
az utazásból, azaz jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől. Ez esetben az utazó a hazautazásáról is maga köteles
gondoskodni. Ebben az esetben HT kárának megtérítését
is követelheti az utazótól.
8. Hibás teljesítés
8.1. Hibás teljesítés esetén az utazó szavatossági igényét
érvényesítheti. Az utazó szavatossági igénye elsősorban
kijavítás iránti igény, amelyet HT úgy teljesít, hogy az
utazó által közölt hibát az utazó egyetértésével kijavítják,
vagy a hibás szolgáltatás helyett HT azonos vagy magasabb
értékű szolgáltatást nyújt. Ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében
felmerült okból nem vesz igénybe, vagy ha az utazását a
tervezettnél korábban megszakítja, HT nem köteles erre
tekintettel a részvételi díjat leszállítani, ill. visszatéríteni.
8.2. Az utazó szavatossági igényeire egyebekben a 472/2017.
(XII. 28.) Korm. Rendeletben foglaltak az irányadók.
8.3. Ha az utazó a fentiek szerint szavatossági igényt kíván
érvényesíteni, kifogását a helyszínen (írásban) haladéktalanul közölnie kell HT helyi képviselőjével, vagy - ha HT helyi
képviselője nincs jelen - az érintett helyszíni szolgáltatóval
(közreműködővel vagy a közreműködő képviselőjével).
A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős, és a
bizonyítási teher az utazóra hárul. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy
példányát az utazónak át kell adni. HT a kifogás rendezésére
a konkrét lehetőségek függvényében javaslatot tesz, pótszolgáltatást ajánl fel, amely azonban nem jelenti a kifogás
elismerését. Az utazónak nyilatkoznia kell arról, hogy HT
javaslatát, a felajánlott pótszolgáltatást elfogadja-e, melyet
a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni kell. Ha az utazó HT
javaslatát elfogadja, azzal a felek között a szavatossági igény
rendezése tárgyában a megállapodás létrejön. Amennyiben
a helyszíni kifogás az utazó számára elfogadhatóan nem
kerülne rendezésre (pl. a szolgáltató nem ismeri el a panaszt
stb.), az utazó köteles HT-t a részvételi jegyen, vagy az utazó
tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon haladéktalanul értesíteni. Ha a felek a szavatossági igény rendezése
tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak és az
utazó szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt
az utazás befejezésétől számított legkésőbb 7 napon belül
köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. Az utazó
felel a közlés késedelméből eredő károkért. HT az utazó
igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles azt
kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az utazót értesíteni.
8.4. Ha az utazó az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos
szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is
bejelentheti. Felek a kárigényt - a személyi sérülés és a
súlyos gondatlanságból okozott kár kivételével - a részvételi
díj háromszorosában maximálják.
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8.5. Az utazó által az utazási szerződés teljesítése során
harmadik személyeknek okozott károkért az utazó felel.
9. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi
rendelkezések
Az útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi
rendelkezések betartásáért az utazó felel. HT köteles
az utazási szerződés megkötése során az utazó figyelmét felhívni erre, valamint a rendelkezések folyamatos
változására és az ezekkel kapcsolatos összes szükséges
tájékoztatást megadni. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről az utazó maga gondoskodik. HT – lehetősége szerint – a vízum(ok) beszerzését az utazó kérésére
(ügyintézési díj ellenében) magyar állampolgárok részére
vállalhatja. HT csak az Európai Unió tagállamainak állampolgárait köteles tájékoztatni a cél és tranzit országok
útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Ha a rendelkezések be nem tartása
miatt az utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell
tekinteni, mintha a 6.2. pontban írottak szerint az utazást
nem kezdte volna meg.
10. Biztosítás
10.1. A HT által szervezett programok esetében a részvételi
díj az útlemondási biztosítás díját és a baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás (BBP) díját nem tartalmazza. A biztosítások díja a részvételi díjon felül felárként fizetendő. Az
utazók kárigényüket közvetlenül a biztosító felé és kizárólag
a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik.
HT-nak a BBP biztosítás hatálya alá tartozó káresemények
vonatkozásában nincs lehetősége eljárni. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód. Az útlemondási biztosítás
nem terjed ki a felárakra és fakultatív programokra. Az
útlemondási biztosítás önrésze 20%.
10.2. A HT a számára előírt vagyoni biztosítékra Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe biztosítóval
kötött szerződést. Címe: 1139 Budapest, Váci út 99., tel.:
+3614601400
11. Jogviták rendezése
HT kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből
adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésére. A
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a
értelmében HT tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a
panaszügyintézés helye a vállalkozás 1056 Budapest, Duna
u. 3. alatti székhelye, amely egyben levelezési cím is. Az
esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben
is az info@hontours.hu e-mail címen. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint az utazó, mint
fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint
illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet,
ha panaszügyének rendezését HT-nál megkísérelte, de az
nem vezetett eredményre. HT székhelye szerint illetékes
Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
A békéltető testületi eljárás szabályait az 1997. évi CLV.
törvény 18-38 §-ai tartalmazzák.
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg
illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség:
http://jarasinfo.gov.hu). A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1. Telefonszám:
+36-1-795-1700)
Felügyeleti szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi
út 37-39., postacím: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: 919.
12. Egyéb
12.1. HT által meghirdetett különböző kedvezmények
nem vonhatóak össze.
12.2. Az iroda a szolgáltatások természeti környezetének
rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: hó hiány)
felelősséget nem vállal.
12.3. HT a katalógusaiban, valamint honlapjain használhat
olyan képeket, amelyek nem az adott szálláshelyet ábrázolják, csak az adott szállástípus alapvető paramétereinek
szemléltetését segítik (pl. Joker apartmanok, adott tengerparti részletek, hegyvidéki képek, illusztrációk), amelyek
nem képezhetik kártérítés alapját.
12.4. HT a programfüzetekben foglaltak, ill. a honlapok
változtatásának jogát fenntartja.
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függvénye, számítási módja és mértéke megegyezik a 6.2.
pontban és alpontjaiban szabályozott bánatpénz számítási
módjával és mértékével.
3.5. HT az indulás megkezdése előtt a később jelentkezők
részére üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökkentésének jogát (pl. kedvezményes akció) fenntartja. A korábban
leelőlegezett, ill. teljes egészében befizetett utakra az ilyen
akciós ár nem érvényes. Erre vonatkozóan semmiféle reklamációt HT nem fogad el.
4. Együttműködési és segítségnyújtási kötelezettség
Az utazó és HT a szerződés teljesítése során - különösen a
rövid határidős megrendelések esetén - kötelesek együttműködni. HT segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli
segítségnyújtásról való tájékoztatást, az alternatív utazási
megoldás lehetőség szerintit keresését jelenti.
5. Az utazási szerződés módosítása
Az utazási szerződés az indulást megelőzően az alábbiak
szerint módosítható:
5.1. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó
adók, illetékek, közterhek, a devizaárfolyamok jelentős
megváltozása miatt HT a részvételi díjat legkésőbb az utazás
megkezdése előtti 20. napig felemelheti, illetve csökkentheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor
az utazó bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül elállhat a
szerződéstől, és a 7.2. pontbeli jogok illetik meg. A részvételi díj csökkentése esetén a HT a csökkentés összegét
költségeinek levonása után visszafizeti az utazónak.
5.2. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését
követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett
központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem
javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő
felsorolásba felvételre került, akkor HT is és az utazó is
bánatpénz fizetése nélkül elállhat az utazási szerződéstől,
a befizetett részvételi díj teljes összegben visszafizetendő.
5.3. Amennyiben HT az utazási szerződés módosítását
kezdeményezi, akkor az utazó haladéktalanul, de max.
2 napon belül köteles HT-t az arra vonatkozó döntéséről tájékoztatni, hogy a szerződésmódosítást elfogadja-e,
vagy eláll az utazási szerződéstől. HT jogosult az utazó
késedelmes közlésből származó költségeinek csökkentése
érdekében intézkedni.
5.4. Az utazó jogosult az utazási szerződésben lekötött
utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy
részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az utazó köteles
erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az
utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek
teljesítését, és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit.
5.5. Ha a felek az utazó kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges elemeinek (pl. név) módosításában
állapodnak meg, az utazó köteles HT módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással
egyidejűleg megtéríteni. Az utazási szerződés lényeges
feltételének (pl. úti cél, időpont, repülőjegy esetében névmódosítás stb.) módosítására csak az utazó részéről a 6.2.
pontbeli bánatpénz-fizetés mellett történő elállás, és új
foglalás keretei között van lehetőség. Kivételt képez, ha
HT ajánlja fel a változtatás ilyetén jogát.
6. Az utazó elállási joga
6.1. Az utazó az utazási szerződéstől az utazás megkezdése
előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell az utazási
irodával az utazást azonosító adatra (szerződésszám, vagy
pozíciószám) hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást
szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utazó - előzetes
nyilatkozattétel nélkül - nem kezdi meg utazását. Ilyen
esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő
elállási időpontnak.
6.2. Ha az utazó az utazási szerződéstől eláll, és az elállás
oka nem az 5.1., 5.2., 5.3. pontban meghatározott okok
valamelyike, akkor köteles HT részére bánatpénzt fizetni a 6.2.1., 6.2.2. pont szerint meghatározott összegben.
6.2.1. A bánatpénz mértéke a befizetett részvételi díj és
egyéb részvételi díj elemek:
10%-a az utazás megkezdése előtti 60-35. napig;
40%-a a 34. naptól a 21. napig;
75%-a a 20. naptól a 11. napig;
100%-a a 10. naptól az utazás megkezdésének napjáig,
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Izgalmas újdonságok a Hon Toursnál!
Élménykirándulás
Erdélyben

Moldáviából
Odesszán át
a Duna-deltába

• egyedülálló, rendkívüli
• máshogyan nehezen elérhető
vidékek: Moldávia, Dnyeszter
Menti Köztársaság, az ukrán riviéra
és Duna-delta
• a posztszovjet világ
ellentmondásossága
• a nagyvárosoktól a mocsarakig

szabadulás a kliséktől
Erdély alig ismert értékei
a természetesség bája
az étel, a nyelv
és a lélek ízei
• otthonról haza
• feledhetetlen hangulat
• csókfalvi erős
•
•
•
•

2019. augusztus 6-11.
24. oldal

2019. aug. 27. – szept. 3.
30. oldal

Vadregényes túrák
a Kárpátokban

•
•
•
•
•
•
•
•

a kokojza hazájában
világháborús magyar bunkerek
a borvizek világa
az esztenák hangulata
tábortűz, mulatság
gyergyói gyöngyök
az osztováta kattogása
a Békás-szoros a gólya távlatából
2019. szeptember 4-8.
25. oldal

Gyermekének, unokájának fontos, Valuta
hogy időben elkezdje…
vétel-eladás
mindig jó áron

Osztálykirándulások, rendhagyó tanórák

Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken!
Segítség a HATÁRTALANUL program megvalósításában.
www.hontours.hu

Nézze meg árfolyamainkat
a www.hontours.hu
oldalon,vagy érdeklődjön
telefonon a
+36-70/451-9519 számon

HON TOURS Utazási Iroda
1056 Budapest, Duna u. 3.

Tel.: + 36 1 266 0644; info@hontours.hu

