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Körutazások
Folyami hajóutak

Erdély • Délvidék • Kárpátalja • Felvidék • Trianon  
Moldávia • Ukrajna • Besszarábia • Szerbia • Albánia  
Macedónia • Lengyelország • Csehország • Ausztria  

Baltikum • Duna • Dráva
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Kedvezmények
Érvényesek a Hon Tours által szerve-
zett, 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

B
EV

EZ
ET

ÉS

A Hon Tours Kft. (székhely: 1056 Budapest, 
Duna u. 3.; adószám: 13490140-2-41; 
cégjegyzékszám: 01-09-737923) vagyoni 
biztosíték biztosítását az Colonnade 
Insurance SA. Magyarországi Fióktelepénél 
kötötte meg. (Ügyfélszolgálat: 1139 
Budapest, Váci út 99., Tel.: +36 1 460 1400; 
Kötvényszám: 990 0000169) Engedély 
száma U-000687, melyet Budapest Főváros 
Kormányhivatala adott ki. (1056 Budapest, 
Váci utca 62-64, Telefon: 06-1-328-5862; 
E-mail cím: budapest@bfkh.gov.hu;  
Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234)

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

Jelmagyarázat

Oda-vissza 
más útvonal

Oda-vissza
azonos útvonal

Világörökségi 
látnivaló

Családi kedvezmény

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

Leckekönyv
kedvezmény

Audio guide
AG

Kérje, vezesse!

új! Újdonság

3%

A HONos Leckekönyvet utasaink igényelhetik. A Leckekönyvben 
szereplő szabályok (ld. a hontours.hu oldalon is) szerint ösz-
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.

Kedves Utasaink, Partnereink!
Utazási irodánk huszonharmadik szezonjának programjait mutatja be jelen katalógusunk. 
A mostanra hagyományosnak mondható, népszerű útjaink változatlan, vagy kicsit módosított formában 
idén is szerepelnek kínálatunkban. Munkánk lényegi részét kezdettől a Kárpát-medencei utak képezik, és 
folyami útjainkat is már kilencedszer hirdetjük meg. (Azokat az útjainkat itt nem jelezzük, amelyek már 
a katalógus szerkesztése alatt beteltek.)

2020-ban is jelentkezünk újdonságokkal. Az autóbuszos körutazások közül kiemelendő két, nagyon 
gazdag programot kínáló, meggyőződésünk szerint csodálatos erdélyi út, A Szászföldön át a székelyekhez és 
a Székelyek és csángók földjén című. Kárpátalja esetében a megszokott ötnapos körutunk mellett kínálunk 
egy új lehetőséget is Kárpátalja expressz címmel. Ez az út csak négynapos, nálunk rendhagyó módon nem 
faluturizmusban, hanem háromcsillagos szállodában laknak utasaink. Továbbá az ukrán határvizsgálat 
hosszas viszontagságait kiküszöbölendő, Budapestről az ukrán határ túlsó oldaláig, illetve Munkácsról 
vissza menetrendi intercity vonattal utazik csoportunk.

2020-ban van a gyalázatos trianoni békeszerződés 100. évfordulója. Ebből az alkalomból a Párizs 
melletti Versailles-ba utazunk Párizs – Versailles – Trianon 100! címmel, hogy pontosan a szerződés alá-
írásának 100 évvel ezelőtti időpontjában a Nagy-Trianon palotában legyünk.

A Dunán legutóbb 2017-ben hajóztunk át a Vaskapu I. vízlépcsőn. Idén erre ismét lehetőség nyílik a 
Hajóval még a Vaskapun is túl, valamint a Hajóskaland a Vaskapun át Újvidékig elnevezésű útjainkon. 
Itt a résztvevők megismerkedhetnek a Duna legnagyobb duzzasztóján való átkelés lenyűgöző érdekességé-
vel is. Rövidebb hajózásra adnak lehetőséget a Dráva folyót is érintő új útjaink, és a híres szabadkai piac 
felkeresésével kombinált dunai kirándulásunk. A korábbi Budapest-Komárom hajóút helyett izgalmasabb, 
Zebegényt és a komáromi erődöt, valamint Vácot és Esztergomot is bemutató programokat kínálunk.

Mivel évről-évre kérdéseket kapunk egészen a Duna-deltáig történő hajózást illetően, így egy svájci hajó 
kérésünkre kidolgozott különleges ajánlatát kínáljuk Önöknek: lehetségessé vált a Nestroy szállodahajóra a 
budapesti felszállás, és Bukarestből már nem Bécsbe, hanem Budapestre röpítik vissza utasainkat. Mindez 
a folyami szállodahajók világát tekintve, kedvező áron érhető el.

A népszerű Duna-deltát idén már három útvonalon közelítjük meg. Erdélyen át a Duna-deltába című 
utunk két teljes napot tölt hajóval, majd szárnyashajóval a deltában. A tavaly már nagyon sikeres Moldá-
viából Odesszán át a Duna-deltába elnevezésű utunk a delta ukrán részét keresi fel, míg szállodahajóval 
bejárhatjuk mind az ukrán-román kiliai ágat, mind a román sulinait.

Megköszönve utasaink hűségét, kedvességét, tartalmas utazásokat kívánunk!

Transzfer és szállásajánlatunk Budapestről induló útjainkhoz.
Transzfer a Hon Tours által szervezett utazásoknál a következő településekről kérhető:
Győr, Tata, Tatabánya, Pécs, Szekszárd, Paks, Dunaföldvár, Dunaújváros,  
Szeged, 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.

Hotel Rila ** 
Az autóbusszal induló utazások találkozási helyének 
közelében ajánlunk utasaink számára kedvező szállás-
lehetőséget. Így a távolabbról jövő utasaink is kényel-
mesebben érkezhetnek meg a kora reggeli órákban. 
A szálloda egyszerű, de tiszta 1, 2, 3 és 4 ágyas szo-
bákkal rendelkezik, amelyekhez saját fürdőszoba is 
tartozik. A teljes házban nagy sebességű WIFI elérés 
áll a vendégek rendelkezésére.
Ár kétágyas szobában: 6 500 Ft/fő 
Kérhető reggeli, amely esetében a korai távozáskor a 
reggeli bekészítése is kérhető: 1 600 Ft/reggeli
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szám Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Szervező
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Hajóval a Vaskapuhoz 4 30 HT
Hajóval Passauba 5 2 HT
Hajózás a Vaskapun is túl 6 13 HT
Passau - Budapest hajóval 7 6 20 HT
Hajóskaland a Vaskapun át Újvidékig 8 17 HT
Hajózás a Felső-Dunán Passauig 9 16 HT
Hajózás a Dráván 10 8 HT
Hajókirándulás Horvátországból Mohácsra 10 21 HT
Budapest-Zebegény-Komárom hajókirán-
dulás

11 1 HT

Budapest-Vác-Esztergom hajókirándulás 11 15 HT
Kirándulás a Gemenci-erdőben, hajózás a Dunán 11 11 8 8 HT
Látogatás a szabadkai piacon, hajózás a Dunán 12 6 HT
Kirándulás Kalocsára, hajózás Budapestre 12 22 HT
Dráva-Duna hajókirándulás 13 10 HT
Dunai útjaink hajója 13
Budapestről a Duna-deltába szállodahajóval 14 2 9 12 13, 29 GT
Budapest - Duna-delta - Budapest szálloda-
hajóval

15 16 MP

Budapest - Passau szállodahajóval 15 22 31 MP
Duna térkép (Regensburg-Szörényvár) 16

K
ár

pá
t-

m
ed

en
ce

Erdélyen át a Duna-deltába 18 4 HT
A Vaskapu és a Monarchia reneszánsza 19 20 HT
Körösfeketetói vásár 19 9 KE
Kárpát-medence - térkép 20
Székelyföld legszebb tájain 22 29 20 17 19 12 23 HT
Szászföldön át a székelyekhez 23 20 HT
Csíksomlyó 24 28 HT
Wass Albert emléktúra 24 14 KE
Székelyek és csángók földjén 25 28 HT
Ismerkedés a moldvai csángók életével 26 8 HT
Mokanicával a Máramarosi-havasokban 26 18 15 KE
Kárpátaljai körút 27 19 HT
Kárpátalja expressz 27 23 HT
Felvidéki portya 28 4 KE

Tá
vo

la
bb

i t
áj

ak
on

Trianon 28 2 KE
A Balkán alig ismert gyöngyszemei 29 22 HT
Moldáviából Odesszán át a Duna-deltába 30 26 HT
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 31 30 21 4, 16, 

25
13, 
18, 
28

20, 27 5, 16 8, 22 PT

Kalandozás Dél-Lengyelországban 31 30 21 16 13, 28 9, 20, 
27

5, 16 8, 22 PT

Baltikumi körutazás 32 11 KE
Szilveszter a székely góbéknál 32 HT
Hasznos tudnivalók 33
Általános szerződési feltételek 34
Szervező irodák rövidítései: HT - HON Tours, KE - Kárpáteurópa, MP - Mahart Passnave, PT - Proko Travel, GT - 
GSW Touristik AG.
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5 nap/4 éj
Időpont: 2020. augusztus 30. - 2020. szep-

tember 3.
Elhelyezés: közepes kategóriájú szállodák-

ban, 2 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás:  reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás: hajóval és kényelmes, légkondicio-

nált autóbusszal
Idegenvezetés: végig a program alatt
Alap részvételi díj:  146 700 Ft/fő

ebből részvételi díj:  128 900 Ft/fő
ebből kikötőtői illeték:  17 800 Ft/fő

útlemondási biztosítás:  1 935 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  13 300 Ft/fő
Félpanziós felár:  13 200 Ft/fő
Utasbiztosítás:  3 000 Ft/fő
Rádióvevős fülhallgató:  2 280 Ft/fő  
(A hajó nyitott részén e nélkül nem hall-
ható az idegenvezetés.)
Belépők:  kb. 5 EUR

Hajóval a vaskapuHoz 2%

1. nap: Áthajózás Magyarországon
Indulás reggel Budapestről (1653-as folyamkilométer). 
Az egész napos hajózás során a következő látnivalókat 
érintjük Csepel (Szabadkikötő), Százhalombatta, Ercsi 
(Eötvös-emlékmű), Tass (Csepel-sziget vége), Dunaföld-
vár (vár), Paks (város és erőmű), Sió-torkolat, Gemenci 
erdő, Baja (Sugovica, IV. Károly királyunk és Türr István 
emlékműve), Kádár-sziget, Dunaszekcső (löszfal). Ki-
kötés Mohácson (1447-es fkm) este 7 óra körül között. 
Vízparti szálláshely elfoglalása, vacsora.

2. nap: Alföld peremén, keletnek fordulva
Indulás reggel Mohács városból Mohács határra. Határ-
vizsgálat után rövidesen elhagyjuk az országot. Második 
napi hajóutunkon a következő látványosságokat, érde-
kességeket érintjük: Ferenc-csatorna (bácskai csatorna-
rendszer), Kopácsi-rét, Dráva-torkolat, Erdőd (vár és az 
egykori Budapest—Adria komp), Vukovár (a délszláv 
háború emlékezete), Fruska Gora hegység, Újlak (az Új-
lakiak fészke), Kapisztrán Szent János sírja, Pétervárad. 
Este 7-8 óra között kikötünk Újvidéken (1255-ös fkm). 
Szerb beléptető határvizsgálat után autóbuszos transz-
fer a szállodába, szállásunk elfoglalása. 

3. nap: A növekvő Dunán
Reggeli után felmegyünk a péterváradi várba. Megte-
kintjük a Monarchia nagy erődjét és a híres óratornyot. 
Késő délelőtt indulunk Újvidékről hajóval. Napunk látni-
valói a Dunáról: a béskai híd, a Kerekedi-sziget nomád 
világa, Titeli-löszfal, a Tisza torkolata, Zimony (millen-
niumi torony, a Nagy-Hadisziget). Elérve a Szávát, be-
hajózunk a nagy folyóba, kikötünk a szerb fővárosban, 
Belgrádban (1170-es fkm). Transzferbusszal utazunk a 
nándorfehérvári várhoz. Séta a nagy kiterjedésű erős-
ségben, majd elfoglaljuk szállásunkat.

4. nap: A Zuhatag
Reggel indulás hajóval Belgrádból. Fő látványosságok: 
a Temes torkolata világítótornyokkal, Szendrő vára, de-
libláti homokpuszta, rámi kiszélesedés (3,5-4 km széles 
Duna), Néra-torkolat, Krassó-Szörényi-érchegység, Ga-
lambóc vára. A Babakay-sziklánál elérjük a Duna-át-
törést, megcsodáljuk a Baross-táblát, majd jönnek az 

egykori Zuhatag szorosai: a Sztenka, a Kozla-Dojke, az 
Izlasz-Tachtália, a Szvinica. Estefelé érkezés Donji Mila-
novacra (991-es fkm), utazás autóbusszal Bor megyébe, 
Majdanpekre a szállodába.

5. nap: Kazán, Vaskapu, Bánság
Reggel a szerb kiléptető határvizsgálat után elhajózunk 
Donji Milanovacról. Hajózás a Jucz-szorosban, majd a 
Nagy- és Kis-Kazánban. Széchenyi Emléktábla, jelző-
állomások, Veterani-barlang, Decebal szobra, Traia-
nus-tábla. Emlékezés Széchenyi-emléktábla kapcsán a 
„legnagyobb magyarra”. Bepillantunk a Zuhatag utolsó 
szorosába, a Sipibe, majd Ada-Kaleh szigete felett meg-
fordulva hajós utunk 700 folyamkilométer megtétele 
után Orsován (954-es fkm) véget ér. Román beléptető 
határvizsgálat után autóbuszra szállva a Krassó-Szöré-
nyi-érchegységben kanyargó varázslatos utakon elérjük 
Észak-Bánságot, majd a késő esti órákban Budapestet.

Vaskapu
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Hajóval passauba AGAG3%

5 nap/4 éj
Időpont:  2020. május 2-6. 
Elhelyezés:  szállodában***,  

2-3 ágyas fürdőszobás szobákban.
Ellátás:  reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás:  hajóval és autóbusszal
Alap részvételi díj:  147 600 Ft/fő

ebből részvételi díj:  132 800 Ft/fő
ebből kikötőtői illeték:  14 800 Ft/fő

útlemondási biztosítás:  1 990 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  32 000 Ft
Félpanziós felár:  27 900 Ft
Utasbiztosítás:  3 000Ft/fő
Rádióvevős fülhallgató:  2 280 Ft
Belépők:  kb. 35 EUR

1. nap. Budapest – Komárom – bősi vízlépcső 
– Pozsony 
Indulás reggel autóbusszal Budapestről. Komáromban 
(1765-ös folyamkilométer) hajóra szállunk, majd kisvár-
tatva elhaladunk a Monostori Erőd, majd Koppánymo-
nostor mellett. Gönyüig még jellegzetesen közép-dunai 
szakaszon haladunk, majd a Mosoni-Duna torkolatától 
kezd a folyam felsőszakasz jelleget ölteni. Megküzdve a 
Szigetközi-Duna erős folyásával eljutunk a Bősi vízlépcső 
alvíz csatornájáig, pár órára elhagyjuk a Duna medrét. 
Átzsilipelve a felvízen folytatjuk utunkat, a templomok 
tornyával egy magasságban hajózunk. Somorja térségé-
ben tóvá terebélyesedik a Duna, a jobb partot a folyót 
egyoldalúan elterelő C variáns gátja alkotja. Megismer-
jük a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer történetét. A 
víztározó felett az ismét sebes Dunán érjük el Pozsonyt 
(1868-as fkm) a bősi zsilipelés időtartamától függően 
késő délután. Városnéző sétával zárjuk a napot.

2. nap. Pozsony – Dévény – Bécs – Tulln – Krems
Reggeli után autóbusszal Dévénybe (1880-as fkm) uta-
zunk, a vár tövében, a Porta Hungaricanál hajóra szál-
lunk, s elindulunk a sebes Dunán felfelé. A Morava 
folyó torkolatától már Ausztriában hajózunk. Rövide-
sen feltűnik a bájos Hainburg városa. Bécs közelében 
zsilipelünk Freudenaunál, majd áthajazunk az osztrák 
fővároson, megismerkedünk az osztrák főváros hídjai-
val és az ENSZ negyeddel. A Bécsi-erdő hegyeit kerülve 
elérjük a greifensteini zsilipet, majd kikötés Tullnban 
(1964-es fkm). Megcsodáljuk a Niebelung legenda egy 
eseményét feldolgozó szoborcsoportot, mely Attila hun 
vezér lánykérését mutatja be. Tullnból autóbusszal krem-
si szállásunkra utazunk.

3. nap. Krems – Wachau – Aggsbach – Melk 
– Wieselburg
Reggeli után városnéző séta a Wachau fővárosában, 
Kremsben. Hajóra szállunk (2002-es fkm) és nekivágunk 
a a Kulturális Világörökség részét képező Wachaunak.  
Hamarosan kikötünk Dürnsteinnél, felkeressük a jel-
legzetes kéktornyú apátságot, sétálunk az ódon utcákon. 
Továbbhajózva a vízről csodálhatjuk meg a sziklaormon 
Dürnstein várát, majd a bámulatos vidéken templomok 
és várak között elhaladunk Weißenkirchen, Spitz és a 

Vénuszáról ismert Willendorf mellett. Aggsbachnál 
kikötünk, autóbusszal felmegyünk az aggsteini vár-
hoz, ahonnan lenyűgöző kilátás tárul elénk, a Wachau 
hosszú szakaszát látva. Elhajózunk Schönbühel híres 
kastélya mellett, majd a melki apátság után zsilipelünk, 
és Pöchlarnig (2044-es fkm) hajózunk. Itt kikötünk, 
autóbusszal szállásunkra megyünk.

4. nap. Ybbs – Strudengau – Grein – Linz 
Reggeli után Ybbsbe utazunk és felkeressük az ybbs-per-
senbeugi vízlépcsőben kialakított látogatócentrumot, 
megismerjük az erőmű működését. Utána hajóra szál-
lunk (2059-es fkm), és áthaladunk a Habsburg vár és 
uradalom tövében épült vízlépcsőn, Ausztria legrégibb 
dunai műtárgyán. A duzzasztó szépséges felvízén ha-
ladva érjük el a Strudengau vidékét, melynek látványa 
összemérhető a Wachau tájaival. Werfenstein vára mel-
lett elhaladva kikötünk Greinben (2078-as fkm). Fa-
kultatív séta a várhoz, látogatás a Szász-Coburg család 
kastélyának termeiben. A greini programon résztvevők 
Wallseeben (2093-es fkm) szállnak vissza a hajóra. A 
Dunáról csodáljuk meg a ma is Habsburg-uradalmat 
alkotó Wallsee-i várkastélyt, majd ismét zsilipelünk. 
Délután elérjük az Enns folyót, elhaladunk Mauthausen 
mellett, majd napunk harmadik zsilipelése után megte-
kintjük Linz kevésbé ismert arcát, a kikötők és a köréjük 
települt hatalmas ipari üzemek világát. Számtalan hajó 
mellett haladunk el, aztán egy hirtelen kanyar után fel-
tűnik Linz belvárosa. Kikötünk (2135-ös fkm), a főtéren 
és környékén városnéző sétát teszünk, majd autóbusz-
szal városi szállásunkra megyünk.

5. nap. Linz – Aschach – 
Engelhartszell – Passau 
- Budapest
Autóbusszal Brandstattba utazunk, 
itt hajóra szállunk (2157-es fkm). 
Indulás után röviddel zsilipelünk 
a legnagyobb szintkülönbségű 
osztrák duzzasztónál, majd a Du-
na tündérvilágába érünk. Hegyek 
között az összeszűkült folyón ka-
nyarogva, sziklaszirteken ősi várak 
tornyait csodálva végighajózunk 

nagy folyamunk legfestőibb táján. A Du-
na-hurokban (Donauschlinge) kiszállási 
lehetőség azoknak, akik meg szeretnék te-
kinteni az engelszelli trappista templomot, 
ők autóbusszal előre mennek 14 km-t. A ha-
jó Engelhartszellnél kiköt, visszaszállnak a 
templomot felkereső utasok, majd elérjük a 
jochensteini vízlépcsőt, ahol a bal part már 
Németország. A zsilip előtt elhajózunk Ne-
pomuki Szent János zátonyra épült kápolnája 
és szobra mellett. Maradva a hegyek között 
délután elérjük a három folyó városát Pas-
saut (2225 fkm). Hajónkról kiszállva rövid 
városnéző sétát teszünk, majd utazás rövid 
pihenőkkel Budapestre. Érkezés a késő es-
ti órákban.

Passau

Schönbühel
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6 nap/4 éj
Időpont:  2020. augusztus 13-18.
Elhelyezés: közepes kategóriájú szállodák-

ban, 2 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás:  reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás:  hajóval és kényelmes, 

légkondicionált autóbusszal
Idegenvezetés: végig a program alatt
Alap részvételi díj:  167 100 Ft/fő

ebből részvételi díj:  148 500 Ft/fő
ebből kikötőtői illeték:  18 600 Ft/fő

útlemondási biztosítás: 2 230 Ft/fő
Választható szolgáltatások:

Egyágyas felár:  14 200 Ft/fő
Félpanziós felár:  14 600 Ft/fő
Győri indulás felára:  4 300 Ft/fő
Utasbiztosítás:  3 600 Ft/fő
Rádióvevős fülhallgató:  2 280 Ft/fő 
(A hajó nyitott részén e nélkül nem hall-
ható az idegenvezetés.)
Belépőket:  kb. 5 EUR

Hajóval még a vaskapun is túl AG3%

1. nap: Áthajózás Magyarországon
Indulás Győrből autóbusszal 6 órakor. Behajózás Buda-
pesten, Újpesten 8 órakor (1654-es folyamkilométer). 
Az egész napos hajózás során a következő látnivalókat 
érintjük: Csepel (Szabadkikötő), Százhalombatta, Er-
csi (Eötvös-emlékmű), Tass (Csepel-sziget vége), Du-
naföldvár (vár), Paks (város és erőmű), Sió-torkolat, 
Gemenci-erdő, Baja (Sugovica, IV. Károly királyunk és 
Türr István emlékműve), Kádár-sziget, Dunaszekcső 
(löszfal). Kikötés Mohácson (1447-es fkm) este 7 óra 
körül között. Vízparti szálláshely elfoglalása, vacsora.

2. nap: Az alföld peremén, keletnek fordulva
Indulás reggel Mohács városból Mohács határra. Határ-
vizsgálat után rövidesen elhagyjuk az országot. Második 
napi hajóutunkon a következő látványosságokat, érde-
kességeket érintjük: Ferenc-csatorna (bácskai csatorna-
rendszer), Kopácsi-rét, Dráva-torkolat, Erdőd (vár és az 
egykori Budapest—Adria komp), Vukovár (a délszláv 
háború emlékezete), Fruska Gora hegység, Újlak (az Új-
lakiak fészke), Kapisztrán Szent János sírja, Pétervárad. 
Este 7-8 óra között kikötünk Újvidéken (1255-ös fkm). 
Szerb beléptető határvizsgálat után autóbuszos transz-
fer a szállodába, szállásunk elfoglalása. 

3. nap: A növekvő Dunán
Reggeli után felmegyünk a péterváradi várba. Megte-
kintjük a Monarchia nagy erődjét és a híres óratornyot. 
Késő délelőtt indulunk Újvidékről hajóval. Napunk látni-
valói a Dunáról: a béskai híd, a Kerekedi-sziget nomád 
világa, Titeli-löszfal, a Tisza torkolata, Zimony (millen-
niumi torony, a Nagy-Hadisziget). Elérve a Szávát, be-
hajózunk a nagy folyóba, kikötünk a szerb fővárosban, 
Belgrádban (1170-es fkm). Transzferbusszal utazunk a 
nándorfehérvári várhoz. Séta a nagy kiterjedésű erős-
ségben, majd elfoglaljuk szállásunkat. 

4. nap. A Zuhatag
Reggel indulás hajóval Belgrádból. Fő látványosságok: 
a Temes torkolata világítótornyokkal, Szendrő vára, de-
libláti homokpuszta, rámi kiszélesedés (3,5-4 km széles 
Duna), Néra-torkolat, Krassó-Szörényi-érchegység, Ga-
lambóc vára. A Babakay-sziklánál elérjük a Duna-át-
törést, megcsodáljuk a Baross-táblát, majd jönnek az 

6. nap. A Bánság
Utazás a Sipi-szoros mentén, ezúttal a part-
ról csodálhatjuk a vidéket. Orsovánál ma-
gunk mögött hagyjuk a Dunát. Látogatás 
Herkulesfürdőn, majd Temesvár érintésével 
Budapestre és Győrbe utazunk. Érkezés az 
esti órákban.

egykori Zuhatag szorosai: a Sztenka, a Kozla-Dojke, az 
Izlasz-Tachtália, a Szvinica. Estefelé érkezés Donji Mila-
novacra (991-es fkm), utazás autóbusszal Bor megyébe, 
Majdanpekre a szállodába. 

5. nap. Kazán-szorosok. Vaskapu I. vízlépcső
Reggel behajózás után a hajó elindul a Jucz-szorosban. 
Kisvártatva feltűnik a Nagy Kazán-szoros: Széchenyi-em-
léktába, Ponikova- és Veterani-barlang, jelzőállomások. 
A dunatölgyesi öböl után jön a Kis-Kazán-szoros, Tra-
janus-tábla. Elhajózunk Orsova mellett, befordulunk a 
Sipi-szorosba, melynek végén áll a Vaskapu I. vízlépcső. 
A 30 méteres szintkülönbségű zsilipelés időtartamától 
függően kikötés a zsilip alatt 10 km-re lévő Kladovón 
(933-as fkm) valamikor délután. (Korai kikötés esetén 
látogatás Fetislam várában és az erőmű múzeumában.) 
A duzzasztón autóbusszal átkelve belépünk Romániába, 
szállás Szörényváron.

új!

Vaskapu

Pétervárad

Zsilipben
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1. nap:  Budapest – Melk – Ybbs – Linz
Indulás Budapestről reggel 6 órakor. Autóbuszos utazás 
rövid pihenőkkel Melkbe, ahol megnézzük a híres, bencés 
apátságot: márványterem, könyvtár, templom, múzeum. 
Továbbutazás Ybbsbe: látogatás az Ybbs-persenbeugi 
vízlécső erőművében, ismerkedés a dunai duzzasztók-
kal. Következő állomásunk Linz, Felső-Ausztria fővá-
rosa, ahol belvárosi sétát teszünk: a dóm, a városháza, 
Mozart-ház, főtér. Szállás a városban.

2. nap: Linz – Passau – Donauschlinge – Linz 
Reggeli után Passauba utazunk. Városnézésünk során 
felkeressük a dómot, mely a világ egyik legnagyobb or-
gonájának is helyet ad, Gizella királynénk sírját, majd az 
óváros bájos utcácskáiban sétálva eljutunk az Inn, az Ilz 
és a Duna összefolyásához. Behajózás után elindulunk 
hajónkkal völgymenetben a 2225-ös folyamkilométertől. 
A német-osztrák határszakaszon elérjük a jochensteini 
vízlépcsőt. Első zsilipelésünk után osztrák területre érve 
nekivágunk a Duna legfestőibb szakaszának, áthaladunk 
a hajózható részt tekintve legkisebb sugarú kanyaron, 
a Donauschlingén (Duna-hurok). Több mint 40 km-en 
át hajózunk erdős hegyek között, kiérve a wörth-i síkra 
még kétszer zsilipelünk: Aschachnál, majd az ottens-
heimi kastély felett. Kora este elérjük Linzet (2135-ös 
fkm). Szállás az előző napi helyen. 

3. nap: Linz – Wallsee – Maria Taferl – Wachau 
– Dürnstein – Krems 
Reggeli után autóbusszal Wallsee-be (2093-as fkm) 
utazunk, itt szállunk fel hajónkra. Hamarosan elérjük 
a Felső-Duna egyik legszebb szakaszát, a Struden-t, 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 meg-
ismert ybbs-i 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 Wachau-t. Ahogy a 
melki apátság lenyűgöző épülete távolodik, úgy tűnik fel 
Schönbühel kastélya, a Duna mente egyik legjellemzőbb 
épületegyüttese, majd Aggsbach Dorfban kikötünk, s bu-
szunkkal felmegyünk a hegycsúcson magasló Aggstein 
várához, ahonnan pazar panoráma tárul elénk. Hajónkra 

5 nap/4 éj
Időpont:  2020. május 6-10., szeptember 

20-24.
Elhelyezés:  szállodában***, 2-3 ágyas 

fürdőszobás szobákban.
Ellátás:  reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás:  hajóval és autóbusszal
Alap részvételi díj:  153 600 Ft/fő

ebből részvételi díj:  138 800 Ft/fő
ebből kikötői illeték:  14 800 Ft/fő

útlemondási biztosítás:  2 080 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  32 400 Ft/fő
Félpanziós felár:  27 900 Ft/fő
Utasbiztosítás:  3 000 Ft/fő
Rádióvevős fülhallgató: 2 280 Ft
Belépők:  kb. 50 EUR.

visszaszállva a híres bortermő vidék szőlős hegyoldalai 
között hajózunk Kremsig (2002 fkm), városnézés után 
foglaljuk el a városban lévő szállásunkat.

4. nap: Krems – Klosterneuburg – Korneuburg 
– Hainburg - Pozsony
Reggeli után autóbusszal Klosterneuburgba utazunk, 
megcsodáljuk az ausztriai Habsburgok „Escorial-jának” 
elképzelt Ágoston-rendi kolostort, majd Korneuburg-
ban (1943 fkm) hajóra szállunk. Áthajózunk az osztrák 
fővároson, annak számtalan hídja alatt, látva a modern 
Bécs felhőkarcolóit, ismét zsilipelünk, és a gyorsfolyású 
„bécsi Dunán” hamar elérjük Hainburgot, ahol kikötünk, 
és autóbusszal a közeli Scloßhofba, Ausztria legnagyobb 
és bámulatosan felújított kastélyegyütteséhez utazunk. 
Visszatérve Hainburgba, visszaszállunk hajónkra és a 
Porta Hungarica-n áthajózva elérjük Dévényt, majd 
Pozsonyt (1868 fkm). Rövid városnéző séta után szál-
lásunkra megyünk.

5. nap: Pozsony – Bős – Duna-kanyar - Budapest
Reggeli után hajóra szállva nekivágunk az utolsó 220 
km-nek. Pozsony alatt hamar elérjük a bősi duzzasztó 
felvizét, a tóvá szélesedő folyón, majd az erőmű üzemvíz 
csatornájában hajózunk a zsilipig. Útközben megismer-
kedünk a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer történeté-
vel, tervezett működésével, megvalósult részével. Utolsó 

passau–budapest Hajóval

zsilipelésünk után elérjük a sebes szigetközi 
Dunát. Budapestig tartó utunkon láthatjuk 
a komáromi erődöt, Esztergomot, majd a 
Duna-kanyaron áthajózva Visegrádot. Érke-
zés Budapestre (1653 fkm) az esti órákban.

jochenstein

Pozsony

Passau
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1. nap: Le a Dunához!
Indulás reggel Budapestről autóbusszal, rövid pihenők-
kel utazunk Temesvárig. Városnéző séta a Bánság szép 
fővárosában: a barokk, a klasszicista és a szecessziós 
főterek, majd továbbutazás a szépséges Krassó-Szöré-
nyi-érchegységen, majd a Mehádiai-hágón át a Duna 
mediterrán részéig. Innen a fenséges Sipi-szoros mel-
lett haladunk, melynek végén megpillantjuk a Vas-
kapu I. vízlépcsőt. A duzzasztón átkelünk Szerbiába. 
Szállás Kladovon.

2. nap: Duna-áttörés 
Reggeli után hajóra szállunk (933 fkm) és megin-
dulunk a Dunán felfelé. Rövidesen elérjük a Vaska-
pu I. duzzasztót és 30 méter magasra megyünk fel 
a zsilipben. Kihajózva a zsilipből a Sipi-szorosban 
folytatjuk utunkat. Az orsovai-öbölnél az elmerült 
szigetről, Ada-Kalehről és az egykori Orsováról esik 
szó.. A szelídebb hegyek egyre morcosabban sziklássá 
válnak, megnézzük a Trajanus táblát, majd beérünk 
a Kis-Kazánba. A Varnica jelzőállomás mellett el-
haladva végighajózunk a Nagy-Kazán-szoroson és 
Jucz-szoroson. Elérjük a szerb al-dunai üdülőfalut, 
Donji Milanovacot, szemben vele megnézzük Három 
Torony várának két tornyát, majd innen észak-nyugat 
felé hajózunk. A hegyek között kanyarodva újabb ne-
vezetességek: Greben-hegyfok, Lepenski Vir (őskori 
leletegyüttes), majd Drenkó vára után nyugat felé ha-
józva az egykori Stenka-zuhatagról megnézzük a mo-
numentális Baross-táblát. Rövidesen a sziklák között 
egészen kicsire szűkült Duna az Al-Duna határát jelző 
Babakay-sziklánál hirtelen kiszélesedik, a jobb partot 
a csipkés falú Galambóc vára díszíti. Kikötés Veliko 
Gradiste-n (1059 fkm). Szállás Gradiste-n. 

3. nap: Irány Nándorfehérvár! 
Reggeli után beszállunk hajónkra, tovább hajózunk a 
Lokva-hegység mellett. Elhagyjuk a Néra torkolatát, Rá-
ma várát, a Duna ismét több kilométeresre szélesedik, 
aztán jön az „Aranyember” „Senki-szigete”, kisvártatva 
megcsodálhatjuk Szendrő hatalmas, vízparti várát. Kora 
délután elérjük a pancsovai szigetvilágot, a Temes folyó 
világítótornyokkal jelzett torkolatát. Éles folyamkanya-
rulatok után feltűnik Belgrád, Szerbia fővárosa. A nán-
dorfehérvári diadallal az egész világon híressé vált vár 
falait megkerülve hajózunk be a Dunáról a Szávára. Itt 

Hajóskaland a vaskapun át újvidékig AG3%

Nándorfehérvár

Vaskapu I-es zsilip

Izlás-Tachtália

kikötünk (1170 fkm), autóbuszra szállunk, felkeressük 
a Kalemegdánt (a várat), majd szállásunkra megyünk.

4. nap: A Vajdaság és a Szerémség határán 
Reggeli után beszállunk a Száván ringatózó hajónkra. A 
Dunára kihajózva (1170 fkm) tovább haladunk felfelé. 
A bal part Vajdaság, a jobb part Szerémség. A belgrá-
di Nagy-Hadisziget után mindjárt Zimonynál, egykori 
határvárosunknál járunk. Nagy kanyarulatok, magas 
löszfalak alkotta partok, hosszan nyújtózkodó szigetek 
teszik változatossá utunkat. Lassan elérjük a Tisza tor-
kolatát, szemben vele a szalánkeméni löszmagaslat. A 
Kerekedi-szigetnél egészen közeli élményt nyújt a nomád 

állattartás. Újvidékig érintjük még Karlócát, 
majd a Duna-Tisza-Duna-csatorna torkolatát. 
Újvidéken (1255 fkm) kiszállunk, autóbusszal 
felmegyünk a Duna egyik legszebb, egyben 
jelképes pontjára, a péterváradi várba. Va-
csora és szállás Újvidéken.

5. nap: Szlavóniából Baranyába a 
Dunán
Délelőtti városnézés Újvidéken, majd rövid 
szabadprogram. Utazás autóbusszal Szabad-
kára. Városnézés a szecessziós belvárosban, 
utána látogatás Tóthfaluban: megnézzük a 
„mini Délvidéket”, az elmúlt napokban be-
járt táj újonnan készült makettjét. Fakultatív 
program keretében kis itókával, sütemények-
kel búcsúzunk a Délvidéktől.  Utazás Buda-
pestre. Érkezés a kora esti órákban.

5 nap/4 éj
Időpont:  2020. augusztus 17-21.
Elhelyezés:  3 csillagos szállodában
Ellátás:  reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás: kényelmes, légkondicionált autó-

busszal és hajóval
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama 

alatt
Alap részvételi díj:  129 000 Ft/fő

ebből részvételi díj:  112 000 Ft/fő
ebből kikötőtői illeték:  17 000 Ft/fő

útlemondási biztosítás:  1710 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  18 200 Ft/fő
Félpanziós felár:  12 800 Ft/fő
Utasbiztosítás:  3 000 ft/fő
Rádióvevős fülhallgató:  1 470 Ft/fő
Belépők:  kb. 10 EUR.

új!
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5 nap/4 éj
Időpont:  2020. szeptember 16-20.
Elhelyezés:  szállodában***,  

2-3 ágyas fürdőszobás szobákban.
Ellátás:  reggeli, vagy félpanzió
Utazás:  hajóval és autóbusszal
Alap részvételi díj:  147 600 Ft/fő

ebből részvételi díj:  132 800 Ft/fő
ebből kikötőtői illeték:  14 800 Ft/fő

útlemondási biztosítás:  1 990 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  32 000 Ft
Félpanziós felár:  27 900 Ft
Utasbiztosítás:  3 000 Ft/fő
Rádióvevős fülhallgató:  2 280 Ft
Belépők:  kb. 30 EUR.

Hajózás a Felső-dunán passauig AGAG2%

1. nap. Budapest – Komárom – bősi vízlépcső 
– Pozsony
Indulás reggel autóbusszal Budapestről. Komáromban 
(1768-as folyamkilométer) hajóra szállunk, majd kisvár-
tatva elhaladunk a Monostori Erőd, majd Koppánymo-
nostor mellett. Gönyüig még jellegzetesen Közép-dunai 
szakaszon haladunk, majd a Mosoni-Duna torkolatától 
kezd a folyam felsőszakasz jelleget ölteni. Megküzdve a 
Szigetközi-Duna erős folyásával eljutunk a bősi vízlépcső 
alvíz csatornájáig, pár órára elhagyjuk a Duna medrét. 
Átzsilipelve a felvízen folytatjuk utunkat, a templomok 
tornyával egy magasságban hajózunk. Somorja térségé-
ben tóvá terebélyesedik a Duna, a jobb partot a folyót 
egyoldalúan elterelő C variáns gátja alkotja. Megismer-
jük a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer történetét. A 
víztározó felett az ismét sebes Dunán érjük el Pozsonyt 
(1868-as fkm) a bősi zsilipelés időtartamától függően 
késő délután. Városnéző sétával zárjuk a napot.

2. nap. Pozsony – Dévény – Bécs – Tulln – Krems
Reggeli után autóbusszal Dévénybe (1880-as fkm) uta-
zunk, a vár tövében, a Porta Hungarica-nál hajóra szál-
lunk, s elindulunk a sebes Dunán felfelé. A Morava 
folyó torkolatától már Ausztriában hajózunk. Rövide-
sen feltűnik a bájos Hainburg városa. Bécs közelében 
zsilipelünk Freudenaunál, majd áthajazunk az osztrák 
fővároson, megismerkedünk az osztrák főváros hídjai-
val és az ENSZ-negyeddel. A Bécsi-erdő hegyeit kerülve 
elérjük a greifensteini zsilipet, majd kikötés Tullnban 
(1965-ös fkm). Megcsodáljuk a Niebelung legenda egy 
eseményét feldolgozó szoborcsoportot, mely Attila hun 
vezér lánykérését mutatja be. Tullnból autóbusszal szál-
lásunkra, Kremsbe utazunk.

3. nap. Krems – Göttweig – Krems – Aggstein 
– Pöchlarn 
Reggeli után autóbusszal a Duna menti bencés kolos-
torok egyikébe, a pompázatos göttweigibe utazunk. 
Megtekintjük a császári szárnyat és a templomot. Le-
ereszkedve a hegyről Kremsben, a Wachau fővárosában 
hajóra szállunk (2002-es fkm). Krems után rögtön a he-
gyek között találjuk magunkat, a szőlő és sárgabarack 
termelés vidékén. Elhaladunk Dürnstein városka, s a 
híres kéktornyú templom mellett. Jönnek sorra a Wa-
chau szép kis települései: Weißenkirchen, Spitz, majd 
a Vénuszáról híres Willendorf. Aggsbachnál kikötünk, 
autóbusszal felmegyünk az aggsteini várhoz, ahol a Wa-
chau vidékének legszebb panorámájában gyönyörköd-
hetünk. Visszatérve hajónkra elhajózunk Schönbühel 
kolostora, majd híres kastélya mellett, aztán feltűnik 

a melki apátság. Melknél újabb zsilipelés következik, 
majd napunkat pöchlarni kikötéssel fejezzük be (2044-
es fkm). Szállás a közelben.

4. nap. Pöchlarn – Grein – Wallsee - Linz
Reggeli után visszautazunk Pöchlarnba, itt hajóra szál-
lunk (2044-es fkm), és végigmegyünk a Nibelungengau 
nevű szakasz szelíd hegyei között, látjuk a Maria Taferl-i 
kegytemplomot, majd elérjük az ybbs-persenbeugi víz-
lépcsőt, felzsilipelünk a Habsburg vár és uradalom tö-
vében. A duzzasztó szépséges felvízén haladva érjük el 
a Strudengau vidékét, melynek látványa összemérhető 
a Wachau tájaival. Werfenstein vára mellett elhaladva 
kikötünk Greinben. Séta a mesés városkában a várhoz, 
látogatás a Szász-Coburg család kastélyának termeiben. 
Hajónkra visszaszállva rövidesen elhagyjuk a Strudent. 
Wallseenél, egy másik Habsburg-várkastélynál ismét 
zsilipelünk. Késő délután elérjük az Enns folyót, majd 
Mauthausennél (2112-es fkm) átszállunk autóbuszunkra. 
Linzbe megyünk, ahol városnéző séta után elfoglaljuk 
szállásunkat.

5. nap. Linz – Brandstatt – Engelhartszell – 
Passau - Budapest
Reggeli után autóbusszal Brandstattba utazunk, itt 
hajóra szállunk (2157-es fkm). Indulás után rövid-
del zsilipelünk a legnagyobb szintkülönbségű osztrák 

duzzasztónál, majd a Duna tündérvilágába 
érünk. Hegyek között az összeszűkült fo-
lyón kanyarogva, sziklaszirteken ősi várak 
tornyait csodálva végighajózunk nagy folya-
munk 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, Passau-t (2225-ös fkm). Hajónkról 
kiszállva rövid városnéző séta, majd utazás 
rövid pihenőkkel Budapestre. Érkezés a ké-
ső esti órákban.

Passau

Schönbühel
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Az utunk során bejárandó Dráva-szakaszon való hajózás 
egyedi, rendkívül ritka alkalom, mert csak megfelelő vízállás 
mellett lehetséges. Az elmúlt 14 év vízállásadatait megvizs-
gálva tűztük ki utunk napját, ezen a napon ugyanis 10 alka-
lommal fel tudtunk volna hajózni, ami 71%-os valószínűséget 
jelent. Nem megfelelő vízállás esetén a program módosul.

1. nap. Reggel autóbusszal indulás Budapestről, utazás 
a Mecsekbe. Első látnivalónk az ország legmagasabb 
épülete, a pécsi tv-torony. A pécsi és a mecseki panorá-
ma megcsodálása után a Baranya fővárosában csatan-
golunk: 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 vá-
rat. Siklósról „nemzeti nagylétünk nagy temetője” fe-
lé vesszük az irányt és megtekintjük a mohácsi csata 
helyszínén létrehozott nemzeti emlékhelyet: a múzeu-
mi részben megismerhetjük a csata körülményeit, az 
emlékparkban a kopjafák erdejében hőseinkre emlé-
kezhetünk. Napunkat Mohácson, Duna-parti, szép, 
kényelmes szállásunkon fejezzük be.

2. nap. Reggeli után Horvátországba utazunk. Áthaladva 
a Drávaszögön, egészen Almásig (1380-as folyamki-
lométer) utazunk, ahol a Dunán ringó hajónkra szál-
lunk. Kilépő határvizsgálat után elindulunk a Dunán 
felfelé, hogy rövidesen behajózzunk a Duna negye-
dik legnagyobb mellékfolyójára, a Drávára (1383-as 
fkm). A Kopácsi-rét vadregényes természetvédelmi 
területe mellett hajózunk, majd jön az eszéki kikötő, 
aztán az eszéki vár és város. Eszék felett a Dráva sok-
kal kanyargósabbá, szűkebbé válik. Erre nagyon ritkán 
járnak hajók. A belistyei kikötő felett még élesebbek 
a kanyarulatok, egyre több a sziget. Keselyősfapusz-
ta térségében elérjük Magyarországot, és kisvártatva 
kikötünk Drávaszabolcson (78-as fkm). Határvizs-
gálat után autóbusszal utazás Budapestre, érkezés a 
késő esti órákban.
A Dráva alacsony vízállása esetén Vukovártól (dunai 
1333-as fkm) Eszékig (drávai 22-es fkm) visszük uta-
sainkat. (Tekintettel a Dráva szeszélyesen ingadozó víz-
állására, teljes bizonyossággal csak pár nappal korábban 
állapítható meg az érkezési kikötő.)

Hajózás a dráván
2 nap/1 éj

Időpont:  2020.06.08-09.
Elhelyezés:  3 csillagos szállodában
Ellátás:  reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás: kényelmes, légkondicionált autó-

busszal és hajóval
Idegenvezetés
Alap részvételi díj:  38 000 Ft/fő

ebből részvételi díj:  31 000 Ft/fő
ebből kikötőtői illeték:  7 000 Ft/fő

útlemondási biztosítás:  470 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  4 500 Ft/fő
Félpanziós felár:  4 200 Ft/fő
Utasbiztosítás:  600 Ft/fő
Rádióvevős fülhallgató:  490 Ft/fő 
(A hajó nyitott részén e nélkül  
nem hallható az idegenvezetés.)
Belépők:  7 800 Ft/fő

1 nap
Időpont:  2020. augusztus 21., 1 nap

Utazás:  hajóval, autóbusszal

Részvételi díj:  15 600 Ft/fő

4%

PécsEszék

új!

Reggel utazás autóbusszal Pécsről Almásra (Aljmas 
– 1380-as folyamkilométer). Behajózás után kilépő 
határvizsgálat. Elindulás után rövidesen elhagyjuk a 
Dráva torkolatát. A Duna ezen szakaszát az éles ka-
nyarok, szigetek, fehérlő homokpadok jellemzik. Apa-
tin (1402 fkm) mellett elhaladva megismerjük a város 

történetét. A vitatott horvát-szerb határon haladva, 
egyszer horvát, máskor szerb vizeken hajózva közel-
ről érzékelhetjük a helyzet furcsaságait. Bezdánnál a 
Ferenc-csatorna zsilipjénél a bácskai öntöző és hajózó 
csatornarendszer egyik bejáratát láthatjuk, míg a kis-
kőszegi (Batina) partizánemlékmű kapcsán a jugoszláv 

Hajókirándulás Horvátországból moHácsra

időket idézzük fel. Késő délután elérjük a 
magyarországi Duna szakaszt (1433 fkm). 
Kisvártatva feltűnik Mohács városa (1447 
fkm), majd a határkikötőben kikötve belé-
pünk Magyarországra. Ezután a hajó visszaáll 
a városi kikötőbe. Hajós utunk befejeztével 
autóbuszra szállunk és Pécsre megyünk. A 
hajózás hossza: 70  km a Dunán. Útközben 
a hajón ebédelési lehetőség van.
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budapest – vác - esztergom Hajókirándulás

budapest – zebegény - komárom Hajókirándulás

1 nap
Időpont:  2020. június 11., július 8., 

szeptember 8.
Utazás:  hajóval, kisvasúttal, autóbusszal
Idegenvezetés
Részvételi díj:  15 600 Ft/fő

3%

3%

új!

új!

kirándulás a gemenci-erdőben, Hajózás a dunán 3%

1 nap
Időpont:  2020. május 1.
Utazás:  hajóval és autóbusszal
Részvételi díj:  14 500 Ft/fő
Belépődíjak:  kb. 2 000 Ft/fő

1 nap
Időpont:  2020. szeptember 15.
Utazás:  hajóval és autóbusszal
Részvételi díj:  14 000 Ft/fő
Belépődíjak:  kb. 3 500 Ft/fő

Indulás reggel Budapestről (1653-as fkm). Budapest 
elhagyása után vízállástól függően hajózás felfelé a 
Szentendrei-Dunán (Budapest 220 cm-es vízállás fe-
lett), vagy a váci-ágban, megcsodáljuk Szentendre, vagy 
Vác történetét, panorámáját A Szentendrei-szigetet el-
hagyva elhajózunk Visegrád vára alatt (1692-es fkm), 
majd jön a Duna-kanyar vidékének legszebb része, a 
dömösi szűkület. A festői Zebegényben kikötünk, fel-
keressük a Kós Károly tervei szerint épült templomot, 

majd szabadprogram: lehetőség van felmenni a Tria-
non-emlékműhöz, vagy megnézni a Szőnyi, vagy a 
hajós múzeumot. Zebegényből továbbhaladva, majd 
Szobot elhagyva elérjük az Ipoly folyót (1708-as fkm), 
innen a bal part már Szlovákia. A Helemba-sziget után 
feltűnik Esztergom (1719 fkm) a Mária Valéria híd-
dal. Ebédelési lehetőség a hajón. Kisvártatva már jön 
is a Táti-Duna a gőzösök egykori, vízbe épült, ma ipari 
műemlék szénrakodójával. Innen a Gerecse nyúlványai 

mellett hajózunk. Neszmélynél megpillantjuk 
a mellékágban lévő hajóskanzent, majd lassan 
elérjük Komáromot. Kikötés Komáromban 
a Monostori Erődnél. Látogatás az erődben, 
megtekintjük a színvonalas kiállítást, majd 
autóbusszal Budapestre utazunk.

Környei Miklós képe

Indulás reggel Budapestről (1653-as fkm). Budapest el-
hagyása hajózás felfelé a váci ágban. Vácon kikötünk, 
városnézés: a székesegyház, a Konstantin tér, a Szent-
háromság tér, a Március 15. tér, a börtön és a diadalív. 
Visszaszállva hajónkra, a Szentendrei-szigetet elhagy-
va, elhajózunk Visegrád vára alatt (1692-es fkm), majd 
jön a Duna-kanyar vidékének legszebb része, a dömösi 
szűkület. Útközben ebédelési lehetőség. Zebegénynél 

Indulás autóbusszal reggel Budapestről, utazás a Pörbö-
lyi Ökoturisztikai Központig. Itt felszállunk a keskeny-
nyomtávú erdei vasútra, hogy közel 20 km-t utazzunk 
Európa egyik legnagyobb és legszebb ártéri erdőjében. 
Különvonatunkról a Gemenc-Dunapart nevű hangulatos 

állomáson szállunk le, és itt hajózunk be szép, jól fel-
szerelt hajónkra is (1495-ös folyamkilométer). A Du-
nán felfelé haladva rövidesen elérjük a Sió torkolatát, 
itt szólunk a Balaton és a Duna vízi kapcsolatáról, a csa-
torna forgalmáról. Elhajózunk Fadd, Fajsz települések 

láthatjuk a dombon lévő Trianon-emlékművet, majd 
elhagyva elérjük az Ipoly folyót (1708-as fkm), innena 
bal part már Szlovákia. A Helemba-sziget után feltűnik 
Esztergom (1719-es fkm) a Mária Valéria híddal. Kikö-
tünk és városnézésre indulunk. Látogatás a bazilikában 
és a kincstárban, majd a várban. (A programokon részt 
venni nem szándékozóknak szabad program.) Utazás 
autóbusszal Budapestre, érkezés kora este.

mellett, majd a kalocsai partokat is elérjük. 
Paksnál az atomerőmű vízi kapcsolatát is-
merjük meg. Útközben sokat megtudunk 
a hajózásról, a Dunáról, annak szabályozá-
sáról, 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 krip-
táját, a battai olajkikötőt, a csepeli kikötőt, 
majd áthajózunk az esti díszkivilágításban 
tündöklő Budapesten, utunkat az újpesti 
öbölben (1653-as fkm) fejezzük be késő este.
Útközben a hajón ebédelési lehetőség van, il-
letve gazdag italkínálattal várja a hajókonyha 
az érdeklődőket.
Délután kiszállási lehetőség van Soltnál 
(1558-as fkm), aki nem szeretne késő estig 
hajózni, az innen autóbuszunkkal vissza-
utazhat Budapestre.
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2 nap/1 éj
Időpont:  2020. szeptember 6-7.
Elhelyezés:  faluturizmusban.
Ellátás:  félpanzió
Utazás:  hajóval és autóbusszal
Alap részvételi díj:  29 400 Ft/fő

ebből részvételi díj:  22 400 Ft/fő
ebből kikötőtői illeték:  7 000 Ft/fő

útlemondási biztosítás:  335 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  3 000 Ft
Utasbiztosítás:  1 200 Ft/fő

1. nap. Kora reggel indulás Budapestről. Határátlépés 
után röviddel érkezés Szabadkára. Városnéző séta ke-
retében ismerkedés a várossal, majd elérjük a szabad-
kai piacot. A ruhák, régiségek, zöldségek, gyümölcsök, 
kézműves termékek, gasztronómiai érdekességek híres, 
nagy piaca, mely hangulatával a turisták százait vonzza 
hétvégente. Délután utazás Zentára, ismerkedés a Tisza 
parti városkával: a zentai csata emlékműve, a városháza. 
Napunkat Tóthfaluban fejezzük be, megnézzük a Mini 
Délvidéket, a szoborparkot. Vacsoránk és szállásunk 
is a településen lesz.

2. nap. Reggeli után keresztül utazunk a Bácskán. 

Gombosnál elhagyjuk Szerbiát, átkelünk a Duna fe-
lett, Erdődnél belépünk Horvátországba. Rövidesen 
elérjük Almás községet. Itt szállunk fel hajónkra (1380-
as folyamkilométer). Elindulás után hamarosan a Drá-
va folyó torkolatánál hajózunk, majd továbbhaladunk 
a Duna kanyargós szakaszán. A következő település 
Apatin, majd jön a drávaszögi Kiskőszeg a batinai csata 
emlékművével és a szerb oldalon Bezdán a Ferenc-csa-
torna kiágazásával. Átlépve a magyar határt kora este 
Mohácson belépünk Magyarországra, majd a városi 
kikötőben (1447-es fkm) kihajózunk és Budapestre 
utazunk. Érkezés az esti órákban.

látogatás a szabadkai piacon, Hajózás a dunán

1 nap
Időpont:  2020. augusztus 22.
Utazás:  autóbusszal és hajóval.
Részvételi díj:  12 500 Ft
Belépődíjak Kalocsán:  kb. 3 500 Ft

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 paprika múzeumban.
Autóbusszal utazunk a foktői Duna-partra. Hajóra szál-
lunk (1515-ös fkm), s elindulunk a Dunán felfelé. Ebé-
delési lehetőség a hajón. Útközben sokat megtudunk a 
hajózásról, a Dunáról, annak szabályozásáról, az első 
feltűnő város Paks. Akik nem szeretnének Budapesti 

hajózni, azok kiszállhatnak kb. 3 órás hajózás után 
Solton 1558-as fkm), majd autóbuszunk visszaviszi 
őket Budapestre. A hajón maradók láthatják a vízről 
Dunaföldvárt, Dunaújvárost, a Ráckeve-Soroksári Du-
na alsó végét, a dunai áldozatok emlékművét, Kulcsnál 
az egykori, budapesti Manci híd maradványait, a lórévi 
„szerb” partot, Ercsinél az Eötvös család kriptáját, a bat-
tai olajkikötőt, a csepeli kikötőt, majd áthajózunk az 
esti díszkivilágításban tündöklő Budapesten, utunkat 
az újpesti öbölben (1653-as fkm) fejezzük be késő este.

kirándulás kalocsára, Hajózás budapestre

Környei Miklós képe

4%

Tóthfalu

4% új!
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ROHAM, épült 1895-ben gőzhajtású vontató csavar-
gőzösnek. Legutóbbi teljeskörű átépítése 2011-ben 
fejeződött be, ennek során dízel meghajtású, termes 
rendezvényhajóvá alakították át. Hossza 32 m, szé-
lessége 5,7 m, utasbefogadó képessége max. 60 fő. 
A főfedélzeten van a zárt utastér, ahol minden uta-
sunknak jut ülőhely 3-4-5-6 fős asztaloknál. (A ha-
jón előre nem osztunk ki helyeket.) Ezen kívül van 
fedett és nyitott fedélzet is, a felső fedélzet nyitott, 
fedetlen. A hajón felszerelt konyha működik, ott ké-
szülnek naponta a főételek, sütemények, de ott kér-
hetőek mindenféle italok is. (A főételek ára kb. 900-
1600 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 ha-
jó 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.

dunai Hajós útjaink kedvelt Hajójáról

1 nap
Időpont:  2020. június 10., 1 nap
Utazás:  hajóval, autóbusszal
Részvételi díj:  14 500 Ft/fő

Reggel utazás autóbusszal Pécsről Drávaszabolcsra. 
Behajózás után kilépő határvizsgálat. Kiléptető határ-
vizsgálat után indulás a Dráván a 78-as fkm-től lefelé. 
A szűk, kanyargós, természetes állapotú folyón egyedül-
álló élmény a tavaszi hajózás. Pár óra múltán elérjük 
Eszéket (21 fkm), a Drávaszög központját. Itt be- majd 
rögtön kilépünk Horvátországból és folytatjuk utunkat 
az eszéki vár, majd kikötők mellett. Itt már a Dráva szé-
lesebb, kevésbé szeszélyes szakaszán haladunk a Kopá-
csi-rét természetvédelmi terület, csodálatos vízivilág 
mellett. Almás község közelében elérjük a Dunát (1383 
fkm). Balra fordulva innen kezdve felfelé, árral szem-
ben 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 öntöző és hajózó 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 határkikö-
tőben kikötve belépünk Magyarországra. Ezután a ha-
jó visszaáll a városi kikötőbe. Hajós utunk befejeztével 

dráva-duna Hajókirándulás

autóbuszra szállunk és Pécsre, illetve Buda-
pestre megyünk. A hajózás hossza: 78 km a 
Dráván és 66 km a Dunán. Útközben a hajón 
ebédelési lehetőség van.
(Fontos: Amennyiben a Dráva vízállása nem 
megfelelő, úgy reggel autóbusszal Pécsről 
Eszékre utazunk. Városnéző séta a belváros-
ban és a várban. Dél körül a csoport hajóra 
száll, majd elindul a Dráván lefelé a program 
szerint. Ebben az esetben a Dráván 21 km-t, 
a Dunán 66 km-t hajózunk. Tekintettel a Drá-
va szeszélyesen ingadozó vízállására, teljes 
bizonyossággal csak három nappal korábban 
állapítható meg az indulási kikötő. Az elmúlt 
14 év vízállásadatait megvizsgálva tűztük ki 
utunk napját, ezen a napon ugyanis 10 alka-
lommal tudtunk volna hajózni a Dráván, ami 
71%-os valószínűséget jelent.)

5% új!
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12 nap/11 éj
Időpontok: 2020.04.02.-09., 07.09-16., 08.12-19., 09.13-

20., 09.29-10.06.,10.15-22. (8 nap, 7 éj)
Utazás: szállodahajóval és repülővel.

Részvételi díjak:

Kabin kategória Ár Egyágyas 
felár

Kétágyas szerencse- 
kabinban 373 660 224 400

Kétágyas kabinban  
a Grillparzer fedélzeten 424 660 255 000

Kétágyas kabinban  
a Schiller fedélzeten 577 660 346 800

Kétágyas kabinban  
a Goethe fedélzeten 611 660 367 200

Az árak személyenként értendők!

Az árak tartalmazzák:
• a nyolcnapos hajóutat az MS NESTROY 

szállodahajóval;
• minden be- és kihajózási költséget, illetve a 

zsilipköltségeket és a kikötői díjakat;
• a szállást a lefoglalt kabinkategóriában;
• a teljes panziós ellátást az első nap ebédjétől 

az utolsó nap reggelijéig;
• egy gálavacsorát a teljes panzió keretein belül;
• a fedélzeti programokon való szabad 

részvételt;
• a repülőjegyet Bukarestből Budapestre 20 

kg-os csomaggal;
• a reptéri illetéket és biztonsági illetéket;
• az autóbuszos transzfert Brailából a buka-

resti reptérre;
• a német nyelvű idegenvezetést

Az ár nem tartalmazza:
• az italokat és a személyes kiadásokat;
• a borravalót (javasolt mértéke 9 EUR/fő/nap);
• a kirándulások árát;
• az italcsomagot, melynek ára 67 660 Ft/fő.
Az italcsomag tartalma: folyóborok, a hajó pezs-
gője, csapolt és üveges sör és alkoholmentes sör, 
ásványvíz, alkoholmentes italok, nem frissen 
facsart gyümölcslevek, napi egy koktélt, víz-
fogyasztás a kabinban, víz a kirándulásokra, 
kávé, tea, naponta 9-24 óráig. 

A kiránduláscsomag tartalma
• városnézés Belgrádban
• kirándulás Bukarestbe ebéddel és városné-

zéssel vagy városnézés Ruszcsukon és ki-
rándulás az ivanovói sziklatemplomokhoz;

• 1. hajókirándulás a deltában Vilkovonál;
• városnézés Vilkovon;
• 2. hajókirándulás a deltában Huszonhármas 

mérföld nevű településen.
A kiránduláscsomag ára: 71 400 Ft/fő. 
A kirándulásokon az idegenvezetés nyelve a 
német.

Fontos:
• a hajóút lefolyásában, a kirándulások prog-

ramjában való változtatás lehetőségét a ha-
jóstársaság fenntartja;

• a hajóstársaság fenntartja a jogot, hogy uta-
sait más módon (pl. busszal) szállítsa el, 
különösen kis- és nagyvíz idején, vagy mű-
szaki hiba miatt;

Az utazásszervező a GSW Touristik AG, az 
utazás kapcsán az ő szerződési feltételei az 
érvényesek.

szállodaHajóval budapestről a duna-deltába
csodálatos nyolcnapos utazás budapestről a duna-deltába a nestroy szállodahajóval.

1. nap: 11 órától beszállás Budapesten. 
2. nap: Érkezés Belgrádba, délután városnézés.
3. nap: Áthajózás a Vaskapun
4. nap: Kikötés Ruszén (Ruszcsukon). Egész napos ki-

rándulás Bukarestbe ebéddel és városnézéssel, vagy 
városnézés Ruszcsukon és kirándulás az ivanovoi 
sziklatemplomokhoz.

5. nap: Kikötés Moldávia egyetlen kikötőjében, Giurgiu-
lesti-ben, utazás Valeni-be folklórprogramra.

6. nap: Hajózás a Duna-delta északi ágában, a kiliaiban. 
Kikötés Vilkovón. Séta a városkában, délután hajókirán-
dulás a különböző ágakban.

7. nap: Áthajózás a szulinai ágba. A Huszonhármas mér-
föld nevű településnél csónakkirándulás. Utána hajózás 
Fekete-tengerig.

8. nap: Kihajózás Brailán, utazás Bukarestbe, repülés 
Budapestre.
(Dőlten a kiránduláscsomagba tartozó szolgáltatások.)

A hajó
A Johann Nepomuk Nestroy osztrák-német színmű-
íróról és színészről elnevezett szállodahajó 2007-ben 
épült, 2017-18-ban nagy felújításon esett át. Hossza 125 
m, szélessége 11,45 , merülése 1,55 m, a vízvonal feletti 
magassága 6 m. A hajón négy fedélzet van, a követke-
zők: a Grillpparzer fedélzeten 35 kabin van nem nyitha-
tó ablakokkal, a Schiller és  Goethe fedélzeteken 37 ill. 
41 franciabalkonos kabin van. Minden kabin kétágyas 
és kb. 12 m2-es. Az ágy kanapévá alakítható. A tuso-
lós, wc-vel ellátott kabinok felszereltségéhez tartoznak: 

hajszárító, TV, fedélzeti telefon, széf, fűtés és 220 V-os 
dugaljak. A hajó klimatizált, a kabinok hőmérséklete 
szabályozható. A felső, napozó fedélzeten napernyők 
alatt lehet pihenni. A fedélzetek között lift is működik.
A hajón van recepció, étterem, bár, fitnesszterem és 
masszázsszoba. A reggeli mindig büféreggeli, az ebéd 
részben büférendszerű, részben felszolgált, a vacsora 
többfogásos és felszolgált.
A hajón a fedélzeti nyelv a német. Ugyanakkor a személy-
zetben évek óta szép számmal dolgoznak magyarok is, 
de a magyar nyelv használhatóságára garancia nincsen.

Kazán-szoros
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10 nap/9 éj
Időpont:  2020. szeptember 16-25.
Elhelyezés:  kétágyas kabinokban
Ellátás:  teljes panzió
Utazás:  szállodahajóval és autóbusszal
Részvételi díjak:

- alsó fedélzeti kabinban:  
 855 000 Ft/fő;
-  közép fedélzeti franciabalkonos 

kabinban:  1 049 000 Ft/fő;
-  felső fedélzeti franciabalkonos 

kabinban:  1 355 000 Ft/fő.
Kiránduláscsomag (kék színnel jelöltek): 

 65 000 Ft/fő
All inclusive italcsomag: 107 000 Ft/fő

5 nap/4 éj
Időpont:  2020. június 22-26., augusztus 

31. – szeptember 4.
Elhelyezés:  kétágyas kabinokban
Ellátás:  teljes panzió
Utazás:  szállodahajóval és autóbusszal
Részvételi díjak:

- alsó fedélzeti kabinban: 
 239 000 Ft/fő;
-  közép fedélzeti franciabalkonos 

kabinban: 309 000 Ft/fő;
-  felső fedélzeti franciabalkonos 

kabinban: 389 000 Ft/fő.
Egyágyas felár lekérés alapján
Kiránduláscsomag (kék színnel jelöltek): 

 33 000 Ft/fő
All inclusive italcsomag : 41 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: a magyar cso-
portkísérőt és idegenvezetést a fakultatív 
kirándulásokon min 16 fő jelentkezése ese-
tén, szállást a hajón a választott kabinka-
tegóriában (ablakos kabinban alsó, közép, 
illetve felső fedélzeten franciabalkonos 
kabinban) teljes ellátást (reggeli, ebéd, 
vacsora), a fedélzeten található szórakoz-
tató létesítmények használatát, kikötői 
illetéket, a Duna deltába utazás esetén 
a Soltra utazást, a passaui út esetén a 
passaui kirándulást, és autóbuszos haza-
utazást Budapestre

A részvételi díj nem tartalmazza:  egyéb ital-
fogyasztást, a javasolt borravalót (kb. 4-7 
euró/fő/éj), a piros színnel jelzett, csak a 
fedélzeten lefoglalható kirándulásokat), 
a stornó biztosítást (1,7%), Baleset-, Be-
tegség-, Poggyászbiztosítást 500,-Ft/
nap/fő, személyes kiadásokat.

budapest-passau 
az ms maXima 4*+ szállodahajóval

1. nap: Utastalálkozó Budapesten a Nemzetközi Hajóállo-
más parkolójában 09:30-kor. Indulás Budapestről autó-
busszal Soltra 10:00. Beszállás a hajóba 13:00-kor. Hajó-
zás Mohács felé, kabinok elfoglalása és utastájékoztató.

2. nap: Városnézés Belgrádban az erőd megláto-
gatásával, majd szabadidő. Esti kirándulás Belg-
rádban szórakoztató esti műsorral.

3. nap: Egész napos hajózás, áthaladás a Vaskapu-szoroson.

budapest – duna-delta – budapest 
ms viktoria 4 *+ szállodahajóval

1. Nap: Utas találkozó és 
beszállás a hajóba Buda-
pesten 16:00-kor. Kabinok 
elfoglalása, vacsora a ha-
jón. Indulás 22 órakor. 

2. Nap: Reggeli, ebéd és 
vacsora a hajón. Érke-
zés Pozsonyba 13 óra-
kor. Városnézés Po-
zsonyban az óváro-
si sétálóutcákon át 
egészen a várig, majd 
szabadidő. Kirándulás 
az esti fényekben a 
pozsonyi várig, ki-
látással a kivilágí-
tott városra. Indulás 
23 órakor.

3. Nap: Reggel 7-kor érke-
zés Bécsbe. Reggeli, ebéd 
és vacsora a hajón Városnézés a hagyományok-
ban gazdag Bécsben, a Szt. István Bazilika, a vár és 
a nagykörút felfedezése majd szabadidő. A császári 
Schönbrunn kastély és kertjének megláto-
gatása. 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 ha-
jón. Érkezés Melkbe a Wachau-on való áthajózás után 
12 órakor. Az impozáns Melki Apátság meg-
látogatása. Továbbhajózás a Nibelungengau, majd 
a Strudengau vidékén át 15:30 órától.

5. Nap: A reggel korai órákban hajózás a Donauschlinge 
szépséges vidékén. Reggeli a hajón. Megérkezés Passau-
ba. Autóbuszos kirándulás a várba, ahonnan páratlan 

4. nap: Városnézés Ru-
széban látogatással a hí-
res bolgár-ortodox Szenthá-
romság Templomba.
5. nap: A román Du-
na-delta egyedülálló nö-
vény- és állatvilágának 
felfedezése nagyobb 
kirándulóhajókkal 
vagy a még különlegesebb 
természetközeli élmény-
re vágyóknak kisebb 
kirándulóhajókkal.
6. nap: Városnézés a „Ke-
leti Párizsban“, kirándu-
lás a bukaresti Fel-
hőpalotába csomagolt 

ebéddel (Gyurgyevótól Oltenicáig).
7. nap: Folyami nap, egész napos hajózás, pihenés a hajón.
8. nap: Városnéző séta újvidék színes óváro-

sában. Szabadidő az egyéni kikapcsolódásra.
9. nap: Kirándulás Eszék varázslatos óvárosába 

és a várnegyedbe, egyéni felfedezéssel
10. nap: Kora délután érkezés Budapestre, kiszállás a 

hajóból.

kilátás nyílik a három folyó összefolyására, 
majd gyalogos városnézés (Boldog Gizella 
ereklye, Szent István Katedrális stb.). Kis 
szabadidő után buszos hazautazás Buda-
pestre rövid pihenőkkel. Érkezés forgalomtól 
függően az esti órákban.
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6 nap/5 éj

Időpont: 2020. augusztus 4-9.
Elhelyezés:  3*-os szállodában,  

2 - 3 ágyas fürdőszobás szobákban, va-
lamint faluturizmusban.

Ellátás: félpanzió.
Utazás: légkondicionált autóbusszal.
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama 

alatt.
Részvételi díj: 143  500 Ft/fő
Egyágyas felár: 19 800 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

-  5 éjszakai szállás és félpanziós ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés,
-  utazás szárnyashajóval Tulcea - Sulina 

és vissza útvonalon,
-  csónakkirándulás Sulináról a Fekete-

tengerig,
-  hajókirándulás ebéddel a Duna-deltában.

A részvételi díj nem tartalmazza:
- útlemondási biztosítás:  2 155 Ft/fő,
- utasbiztosítás:  3 600 Ft/fő,
- belépődíjakat:  (kb. 30 RON/fő). 

1. nap: Nagyvárad - Kolozsvár - Székelyszentlélek
Kora reggeli indulás Budapestről. Határátkelés Ártánd-
nál. Pihenő Nagyváradon és Kolozsváron, amennyiben 
az időbeosztás lehetővé teszi városnézés. Átkelve Bel-
ső-Erdélyen elérjük a Székelyföldet. A Küküllő mentén, 
Székelyszentléleken vacsora és szállás.

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 állo-
másunk a Gyimesi-szorosban Gyimesbükk, a Rákóczi 
vár és az egykori határon álló vasúti őrházban beren-
dezett kis múzeum. Moldvába érve a Tatros, majd a 
Szeret völgyében utazunk az Al-Duna híres központi 
kikötővárosába, Galacra. Komppal átkelünk a kilo-
méter szélesen hömpölygő Dunán, majd a dobrudzsai 
oldalon utazunk tovább a delta fővárosába, Tulcea-ra. 
Vacsora és szállás. (3 éj)

3. nap: Hajókirándulás a Dunán
Délelőtt hajóra szállunk. 6 órás hajókirándulásunkon 
bebarangoljuk a delta felső vidékén a szulinai és a ki-
liai 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 visszaérke-
zés után szabadprogram, majd vacsora.

4. nap: Szulina - Fekete-tenger
Reggel szárnyashajóra szállunk és másfél óra alatt vé-
gigszáguldunk a Duna szulinai ágán egészen a torko-
latig, 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 Feke-
te-tengerig. Strandolási lehetőség a Duna torkola-
tánál a tengeri plázson. Késő délután szárnyasha-
jónk visszavisz minket Tulceára. Itt ismét vacsora 
és szállás.

5. nap: Kézdivásárhely - Nyerges-tető 
- Székelyszentlélek
Búcsút intve a deltának, majd a galaci kompról Dob-
rudzsának ismét a Szeret völgyében utazunk. Ezúttal 
nem a Gyimesi-, hanem az Ojtozi-szoroson kelünk át 
a Kárpátokon. Rövid városnézés és pihenő Három-
szék fővárosában, Kézdivásárhelyen, majd a Kászon 
vidékén elérjük a Nyerges-tetőt. Főhajtás nemzeti 

emlékhelyünkön. Leereszkedve a Csíki-medencébe, át-
kelve a Hargitán vacsora és szállás Székelyszentléleken.

6.nap: Marosvásárhely
Udvarhely vidékét elhagyva Marosvásárhelyre utazunk. 

erdélyen át a duna-deltába 2%

Pihenő a város központjában, majd utazás 
tovább. Az ártándi határátkelést követően 
érkezés Budapestre az esti órákban.
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4 nap/3 éj

Időpont:  2020. augusztus 20-23.
Elhelyezés:  3*-os szállodában, 2–3 ágyas 

fürdőszobás szobákban
Ellátás:  reggeli, fakultatív félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama 

alatt
Részvételi díj:   63 000 Ft/fő
Választható szolgáltatások:
-  Hajózás a Kazán-szorosban  

(min. 22 fő esetén):  6 000 Ft/fő. 
Egyágyas felár:  10 000 Ft/fő

Félpanziós felár:  8 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

- 3 éjszakai szállás és reggeli ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés.

 A részvételi díj nem tartalmazza:
-  útlemondási biztosítás:  945 Ft/fő
-  utasbiztosítás: 2 400 Ft/fő
-  a belépődíjakat  

(kb. 12 EUR/fő, vonatjegy  11 RON/fő).
 1. nap: Szabadka - Tóthfalu - újvidék - Pétervárad

Kora reggeli indulás Budapestről. Röszkei határát-
kelés, városnézés Szabadkán: látogatást teszünk a 
régi város-háza dísztermében, majd belvárosi sé-
tánk keretében látni fogjuk a Zsolnay-kutakat és 
a városmagot meghatározó szecessziós épületeket. 
Utána pihenőt tartunk Tóthfaluban, fakultatív pá-
linkakóstolás burekkel. Továbbutazva délre késő 
délután elérjük Újvidéket, ahol átkelve a Duna fe-
lett a Monarchia egyik legjelentősebb erődjében és 
katona-városában, Péterváradon felkeressük a várat, 
megtekintjük a híres óratornyot. Szállás Újvidéken.

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 telepü-
léseket érintve Székelykevére utazunk, ahol meg-
nézzük a katolikus templomot és kicsit megpihe-
nünk. Visszamenve a Duna jobb partjára Szendrőre 

a vaskapu és a monarcHia reneszánsza

körösFeketetói vásár 3 nap/2 éj

Időpont: 2020.október 9–11.
Elhelyezés:  Magyarlónán faluturizmusban
Ellátás:  félpanzió
Utazás:   légkondicionált autóbusszal
Idegenvezetés:  az utazás teljes tartama 

alatt
Részvételi díj:  39 990 Ft/fő
Egyágyas felár:  9 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

-  2 éjszakai szállás és félpanziós ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés.

A részvételi díj nem tartalmazza:
-  útlemondási biztosítás:  7 200 Ft/fő,
-  utasbiztosítás:  1 800 Ft/fő
-  belépődíjakat:  (kb. 20 RON/fő). Magyarvalkó

utazunk, itt felkeressük a hatalmas területen fekvő 
várat, a csipkés falakról pillantunk le a Dunára. To-
vábbutazva a Duna völgyében, elérve a Duna-áttörés 
hegyvidékét Galambócnál újabb szép várat csodál-
hatunk 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 - Szörényvár
Visszatérve a Duna völgyébe, tovább kanyargunk 
a folyó mellett, hogy végül a Sipi-szoros alsó vé-
gén 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. Le-
nyűgöző panorámájú úton haladunk tovább Orsova, 
egykori határvárosunk felé, ahol fakultatív program 
következik: hajóra szállunk, és elindulunk a Dunán 
a Kazán-szorosokba: útközben láthatjuk a Traia-
nus-emléktáblát, Decebal monumentális szobrát, az 
egykori zuhatagi hajózást irányító jelzőállomásokat, a 
Veterani- és Ponikova-barlangokat, megemlékezünk 
Széchenyi István itteni tevékenységéről. A sziklaszo-
rosok világából Orsovára visszatérve autó-buszra 
szállunk, és Herkulesfürdőre, az Osztrák-Magyar 
Monarchia híres fürdőhelyére utazunk. Séta a régi 
főtéren, majd szállásunkra, Szörényvárra megyünk.

4. nap: Szörényvár - Stájerlakanina - Oravicabánya 
- Temesvár
Reggel utazás vissza a Sipi-szorosban, majd a szépsé-
ges érchegységben. Stájerlakaninán vonatra szállunk: 
az ún Bánáti Semmering védett vasútvonalra. Magas 

3%

1. nap: Körösfeketetó - Magyarlóna
Budapest – 4-es főút – Püspökladány – Ártánd (ha-
tár) – Nagyvárad – Király-hágó – Körösfeketetó (ba-
rangolás és vásárlás a színes forgatagban, kb. 4 óra) 
– Kalotaszeg: Bánffyhunyad – szállás Magyarlónán.

2. nap: Kolozsvár - Torda - Torockó - Magyarlóna
Kolozsvár (Mátyás király szülőháza és szobra, Szent 
Mihály székesegyház, rövid séta a Házsongárdi te-
metőben, a farkas utcai református templom cí-
mergyűjteménye) – Torda (látogatás az izgalmas 
sóbányában) – Torockó (Néprajzi Múzeum) – szál-
lás Magyarlónán.

3. nap: Körösfeketetó - Nagyvárad - Budapest
Magyarlóna – Körösfő – Körösfeketetó (második le-
hetőség a vásár felfedezésére, kb. 3 óra) – Király-hágó 
– Nagyvárad – Ártánd (határállomás) – Püspökla-
dány – 4-es főút – Budapest. Érkezés az esti órákban.

Herkulesfürdő

Kazán-szoros

hegyek között, sűrű erdőben kanyarog le 
viaduktokon, alagutakon át Oravicabánya 
felé. Az élményvonatozás után a Bánát 
síkká váló vidékén utazunk a régió fővá-
rosába (és az egykori magyar fővárosba), 
Temesvárra: séta a belváros különböző 
korokat felidéző főterein. Érkezés Buda-
pestre az esti órákban.
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1. nap: Nagyvárad - Bánffyhunyad - Kolozsvár
Találkozás a kora reggeli órákban Budapesten. Utazás, 
rövid pihenőkkel az ártándi határátkelőhöz. A határát-
kelés után érkezés Nagyváradra, városnézés: Püspöki 
székesegyház, Kanonok sor, Szent László-szobor. Ma-
gyarvalkón látogatás a jellegzetes kalotaszegi református 
templomban, majd utazás tovább Kolozsvárra ahol a 
város főbb nevezetességeivel ismerkedik meg a csoport:  
Mátyás király lovas szobra, Mátyás király szülőháza, 
református templom, Szent György-szobor. Vacsora és 
szállás Magyarlónán.

2. nap: Tordai-hasadék -  Torockó - Marosvásárhely - 
Szováta - Korond - Székelyszentlélek
Reggeli után kirándulás a vadregényes Tordai-hasadék-
ban. A számos legendában szereplő mészkőhasadék egy 
szépen kiépített, jól járható és izgalmas kanyontúrával 
járható be. Torockón, az Europa Nostra díjas aranyos-
széki faluban séta a híres házsoron és látogatás a mú-
zeumban, ahol utasaink megismerhetik az egykori bá-
nyászváros, Erdély legnyugatibb székely településének 
történetét. Utazás tovább Marosvásárhelyre, városnézés: 
Kultúrpalota, Toldalaghy-palota, Teleki-téka. Szová-
tán keresztül érkezés Korondra. Vásárlási lehetőség 
a székely kézművesek portékáiból. Vacsora és szállás 
Székelyszentléleken. (3 éj)

3. nap: Csíkszereda - Csíksomlyó - Gyilkos-tó 
- Békás-szoros
Utazás Csíksomlyóra, látogatás a kegytemplomban. 
Kirándulás a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szorosba. Út 
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 kocsiká-
zásban lesz a csoportnak része.

4. nap: Farkaslaka - Szejkefürdő - Szent Anna-tó - Al-
sócsernáton - Kézdivásárhely vagy Madarasi Hargita 
-  Székelyudvarhely - Medveles
Ezen a napon választhatnak utasaink, hogy a csodálatos 
vulkanikus tóhoz, a Szent Anna-tóhoz és a Mohos-tő-
zeglápba kiránduljanak vagy az ikonikus Madarasi 
Hargitát hódítsák meg.
Útvonal A: Farkaslakán tisztelgés Tamási Áron emlé-
kének. Szejkefürdőn látogatás Orbán Balázs síremléké-
nél, amelyhez székelykapuk egész során át vezet az út. 

Kirándulás a Szent Anna-tóhoz és a Mohos-tőzeglápban, 
majd utazás Alsócsernátonba. Itt látogatás a Székely-
föld leggazdagabb falumúzeumában. Kézdivásárhelyen 
városnézés, majd utazás a szálláshelyre.
Útvonal B: egész napos fakultatív kirándulás a Madarasi 
Hargitára (7 900 Ft/fő), este medvelestúra (4 900 Ft/fő): 
A csoport ezen programot választó része reggeli után 
Szentegyházára utazik. Itt átszállnak a traktor vontat-
ta szekerekre, amelyeken egy vidám kirándulás veszi 
kezdetét a Madarasi Hargitára, azaz a székelyek szent 
hegyére, amely 1801 méteres tengerszint feletti magas-
ságon fekszik. A traktor a menedékházig viszi utasain-
kat, innen már csak másfél kilométeres gyalogtúra a 
kopjafákkal tűzdelt csúcs. A Madarasi Hargita meghó-
dításának elengedhetetlen része a Szökő-vízesés és  láp 
felkeresése. A kirándulás után utasaink visszaérkeznek 
a szállásadó faluba. Út közben megálló Székelyudvar-
helyen, rövid ismerkedés a várossal. Az izgalmakban 
teli nap megkoronázásaként egy esti programot aján-
lunk. Terepjárókkal visszük el az érdeklődőket az erdő 
mélyére, ahol kiépített medvelesből figyelhető meg a 
Kárpátok csúcsragadózója, a barnamedve.

5. nap: Segesvár - Torda - Körösfő
A korai reggeli után utazás Segesvárra, városnézés: 
Óváros, Óratorony, Schuller-ház. Tordán izgalmas lá-
togatás a sok évszázada üzemelő, látványos sóbányá-
ban. A Királyhágón vagy Körösfőn pihenő, majd ér-
kezés az ártándi határátkelőhöz. Érkezés Budapestre 
az esti órákban.

székelyFöld legszebb tájain
5 nap/4 éj

Időpont: 2020. április 29. – május 3., június 
20- 24., július 17-21., augusztus 19-23., 
szeptember 12-16., október 23-27.

Elhelyezés: faluturizmusban, 2 ágyas 
szobákban fürdőszoba-használattal.

Ellátás:  félpanzió
Utazás:  kényelmes, légkondicionált 

autóbusszal
Idegenvezetés:  az utazás teljes tartama 

alatt
Részvételi díj:  69 500 Ft/fő
Egyágyas felár:  9 800 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

- 4 éjszakai szállás és félpanziós ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés,
- székely vacsoraest.

A részvételi díj nem tartalmazza:
-  útlemondási biztosítás:  1 040 Ft/fő,
-  utasbiztosítás:  3 000 Ft/fő,
- a belépődíjakat: (kb. 77 RON/fő).

Fakultatív programok:
-  Egész napos kirándulás  

a Madarasi Hargitára: 7 900 Ft/fő  
(a program legalább 18 fő utas  
jelentkezése esetén indul)

- Medveles: 4 900 Ft/fő

2%

Gyilkos-tó, Kovács Réka Éva képe

Borbély-Kis László képe
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a szászFöldön át a székelyekHez

1. nap. A Bánságon keresztül Erdélybe: Temesvár - Déva
Kora hajnali indulás Budapestről, határátlépés Nagylak-
nál. Hamarosan elérjük Temesvárt, Bánság központját, 
az egykori Monarchia egyik legjelentősebb városát. A 
„három főterű” város központját kisebb városnéző séta 
keretében járjuk végig. Ez egyfajta időutazás lesz, a ba-
rokk kortól a XX. századig, melynek során érintjük majd 
Temesvár több szimbólum-épületét is (Dómtemplom, 
Vastuskós-ház, Bolyai-ház, Hunyadi-vár, a Lloyd-sor 
szecessziós palotái, stb). Lehetőség szerint megtekint-
jük a püspöki palota kincstárát. Rövid szabadidő után 
tovább utazunk, a Lippai-erdőn át a Maros völgyébe. 
Déván a várhegy alatt állunk meg, majd a siklóval fel-
megyünk Magos Déva várába, ahonnan gyönyörű ki-
látás nyílik a városra és a környező hegyekre. Hunyad 
megye székhelyéről a közeli Csernakeresztúrra uta-
zunk, szállásunk a bukovinai székelyek falujában lesz.

2. nap: Az „Erdélyi-Alpok” napja: Szászsebes – Foga-
rasi-havasok - Négyfalu
A Maros mentén, a Kenyérmező után elérjük a „fun-
dus regius”-t, vagyis Királyföldet, ahogyan Szászföl-
det nevezik még. Napunkat a szászsebesi evangélikus 
templom megnézésével kezdjük. Megkapó, ahogyan e 
kisváros a 15. században, Nagyszebennel is versengve 
próbált Brassó nyomdokába lépni. A főtéren álló temp-
lom háromhajós szentélye, benne a Kárpát-medence 
egyik legpompázatosabb reneszánsz szárnyasoltárá-
val mind-mind erről tanúskodik. Ezután Szászföldet 
keresztülszelve az Olt folyó völgyébe megyünk, majd 
nekivágunk a híres-hírhedt transzfogarasi országút-
nak. Az Emmanuel de Martonne geográfus által „Er-
délyi Alpoknak” nevezett Fogarasi-havasok főgerince 
alatt vagyunk, a Bilea-tengerszem partján, fölöttünk a 
Déli-Kárpátok legmagasabb, 2500 m feletti csúcsai. Le-
nyűgöző alpesi táj, glaciális formakincs, frissítő magas-
hegységi környezet gyönyörködtet, miközben hosszabb 
pihenőt tartunk. Visszatérve az Erdélyi-medencébe a 
barcasági csángók városába, a Brassó melletti Négy-
faluba megyünk éjszakára.

3. nap. Barcasági várak, kastélyok napja: Szinaja – Törcs-
vár – Brassó - Gelence
Napunkat a Bucsecs-hegység sziklaszirtjei közé éke-
lődött Szinaján kezdjük. Megtekintjük a csodálatos 
Peles-kastélyt, a román királyi család egykori nyá-
ri rezidenciáját. A gyönyörű neoreneszánsz épület az 
előző századforduló egyik legmodernebb európai al-
kotásának számított. A Prahova völgyéből átkelünk 
a Keresztény-havason és elérjük Erdély másik híres 
kastélyát, a köztudatban Dracula-várként elhíresült 

7 nap/6 éj

Időpont:  2020. július 20–26.
Elhelyezés:  faluturizmusban
Ellátás:  félpanzió
Utazás:  autóbusszal
Részvételi díj:  96 500 Ft/fő 
útlemondási biztosítás:  1 450 Ft/fő
Utasbiztosítás:  4 200 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  15 000 Ft
Belépők:  kb. 195 RON.

4%

Törcsvári-várat. E két látványosság képezi Románia 
leglátogatottabb és egyben legnagyobb bevételt meg-
valósító turisztikai nevezetességeit. Ezután az erdélyi 
szászok egyik legfontosabb városába, Brassóba uta-
zunk. Városnéző sétánk során megtekintjük többek 
között a híres Fekete-templomot, a gótika legkeletibb 
végvárát. Kis szabadidő után továbbutazunk, napunkat 
Kézdiszéken, Gelencén fejezzük be, ahol megcsodáljuk 
szállásadó településünk misztikus hangulatot árasztó 
Árpád-kori templomát, falain Szent-László legendát is 
tartalmazó freskókkal.

4. nap. Ismerkedés Háromszékkel: Zágon – Prázsmár 
– Csernáton - Kézdivásárhely
Ezen a napon körbeutazzuk a Háromszéki-medencét, 
ismerkedve a Kárpát-medence dél-keleti csücskének 
székely-magyar világával, de további szászföldi gyöngy-
szemekkel is. Csomakőrösön Kőrösi Csoma Sándorra 
emlékezünk, Zágonban a Mikes-Szentkereszty kúriában 
pedig a község híres szülöttjére, Mikes Kelemenre, va-
lamint az itt nevelkedett Kiss Manyira. Dél-nyugatnak 
fordulva Szászföld peremére utazunk, hogy megtekint-
hessük Románia egyik leghíresebb Világörökség-látniva-
lóját, Prázsmár erődtemplomát, melynek különlegessége 
a védfalakban kialakított lakóhelyiségek sokasága. A 
közeli Szászhermány erőssége után visszatérünk Szé-
kelyföld felé.  Kökösön az itteni 49’-es csatákra és az itt 
elesett Gábor Áronra emlékezünk, akinek eresztevényi 
síremléke előtt el is haladunk. Csernátonban Székely-
föld legnagyobb, szabadtéri részleggel is rendelkező 
falumúzeuma vár ránk, ahol maga Haszmann Pál, a 
gyűjtő leszármazottja fogad minket. Kézdivásárhelyen, 
az udvarterek városában könnyed sétával zárjuk a na-
pot a kedves, kisvárosias főtéren. Az éjszakát szintén 
Gelencén töltjük.

5. nap. Felüdülés Csík- és Udvarhelyszéken: Nyerges-te-
tő – Csíksomlyó – Székelyudvarhely - Farkaslaka
Reggel a vulkáni utóműködéseiről, a kénes-gázos fürdői-
ről, mofettáiról híres Kászon-vidékén keresztül utazunk 
Csík felé. Útközben megállunk a már nemzeti emlék-
hellyé vált Nyerges-tetőn a kopjafák sokaságánál, majd 
leereszkedünk a Csíki-medencébe Csíkszentsimonba, 
Alcsík egyik legmeghatározóbb településébe. A faluban 
létesült az Igazi Csíki Sör palackozóüzeme, mely nem-
csak Székelyföld, hanem egész Erdély egyik leglendüle-
tesebb vállalkozásává vált, terméke pedig Székelyföld 
„szimbólum-italává”, a székely önazonosság egyik leg-
markánsabb megjelenítőjévé. Bő órás látogatást teszünk 
a sörgyárban, ahol lehetőség van szűretlen sört kóstolni, 
majd ajándékkal feltarisznyálva indulunk Csíkszereda 
felé. Megtekintjük a Mikó várat, majd megállunk a ne-
ves búcsújáróhelyen, „Róma után a legszentebb helyen”, 
Csíksomlyón, a kegytemplomnál. Átkelve a Hargita le-
gendás hegyein Udvarhelyszékre érünk. Rövid séta a 
legmagyarabb székely városban, Székelyudvarhelyen, 
ezután Szejkefürdőn a székelykapu-múzeumot és Orbán 
Balázs sírját keressük fel. Vásárlási lehetőség Farkas-
lakán, Tamási Áron sírja közelében, vacsora és szállás 
Székelyszentléleken.

6. nap. A Szászföld gyöngyszemei: Segesvár – Beret-
halom – Nagyszeben - Gyulafehérvár
A Nyikó-folyó mentén Székelykeresztúr érintésével 
visszatérünk Szászföldre. Rövid városnézés Segesváron, 
az egyedüli romániai városban, melynek történelmi 
városmagja a Világörökség részét képezi, majd tovább-
utazunk Berethalomra, a hajdani püspöki székhelyre, 
melynek hármas fallal erősített késő gótikus temp-
lomerődje szintén a Világörökség része. Medgyesen át 
a szász sasfészekbe, az egykori kormányzói székhely-
re, Nagyszebenbe utazunk, Európa 2007-es kulturális 

fővárosába. A szász fővárosból a katolikus 
központba, Gyulafehérvárra megyünk: séta 
a szépen rendbe hozott várnegyedben, meg-
tekintjük az 1009-ben alapított püspökség 
középkori székesegyházát, benne – többek 
között – Hunyadi János és Hunyadi Lász-
ló sírjával. Napunkat Csernakeresztúron 
fejezzük be.

7. nap. Búcsú Dél-Erdélytől: Vajdahunyad – 
Máriaradna - Arad
Reggeli után a szomszédos Vajdahunyadra 
megyünk meglátogatni „a várak királyát”, 
a Hunyadi család egykori fészkét képező 
csodálatos várkastélyt. Ezúttal nem az au-
tópályán, hanem a Maros völgye kanyargós 
útján utazunk hazafelé, így felkereshetjük 
„Dél-Erdély Csíksomlyóját”, Máriaradnát, 
Erdély másik nagy búcsújáróhelyét, mely az 
Alföld katolikusainak életében is igen fontos 
szereppel bírt. Utunk utolsó állomása Arad: 
tisztelgés Zala György híres Szabadság-szob-
ránál, valamint a vértanúk obeliszkjénél. Itt 
búcsúzunk Erdélytől, nagylaki határátkelés 
után érkezés Budapestre az esti órákban.

Törcsvár

új!
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1. nap: Budapest - Ártánd - Király-hágó - Kolozsvár 
- Székelyszentlélek
Találkozás a kora reggeli órákban Budapesten. Az ár-
tándi határátkelést követően hamarosan eléri a csoport 
Kalotaszeget és Erdély kapuját, a Király-hágót. Kolozs-
váron keresztül folytatódik az utazás. A városnézés so-
rán a főtér látványosságait, a Szent Mihály templomot 
(felújítás miatt kivülről) és Mátyás király lovasszobrát 
ismerhetik meg utasainknak. Székelyszentlélekre érkez-
ve finom vacsora, kellemes szállás fogadja utasainkat.

2. nap: Gyergyószentmiklós - Gyilkos-tó - Békás-szo-
ros - Karcfalva - Madéfalva
Reggeli után a Gyergyói-medence központjába, Gyer-
gyószentmiklósra utazik a csoport. A Tarisznyás Márton 
Múzeum gazdag néprajzi gyűjteménnyel büszkélkedik. 
A múzeumlátogatás után az örmény katolikus temp-
lom megtekintése következik. Továbbutazva kirándulás 

Wass albert emléktúra

csíksomlyói búcsú
5 nap/4 éj

Időpont:  2020. május 28. – június 1.
Elhelyezés: faluturizmusban, 2 ágyas 

szobákban, fürdőszoba-használattal
Ellátás:  félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama 

alatt
Részvételi díj:  59 700 Ft/fő
Egyágyas felár:  9 400 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

-  4 éjszakai szállás és félpanziós ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés
- részvétel a csíksomlyói búcsún.

A részvételi díj nem tartalmazza:
- útlemondási biztosítás:  895 Ft/fő
-  utasbiztosítás: 3 000 Ft/fő
- belépődíjakat:  (kb. 50 RON/fő).  

5 nap/4 éj

Időpont:  2020. július 14–18.
Elhelyezés: panzióban és faluturizmusban
Ellátás:  félpanzió
Utazás:  autóbusszal
Részvételi díj:  69 990 Ft/fő 
útlemondási biztosítás:  1 260 Ft/fő
Utasbiztosítás:  2 250 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  11 990 Ft

1%

Erdély két leghíresebb természeti je-
lenségénél, a Gyilkos-tónál és a Bé-
kás-szorosban. A meredek sziklafa-
lakat elhagyva, Karcfalván megálló az 
erődtemplomnál, Madéfalván pedig a 
Székelyvész-emlékműnél.
3. nap: Csíksomlyó
Reggeli után utazás Csíksomlyóra, 
részvétel a CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚN. 
A szertartás végén felemelő érzések-
kel érkezik vissza a csoport a nyereg-
ből Csíkszeredára. Délután szabad-
idő, majd utazás vissza a szálláshelyre.

4. nap: Szováta - Parajd - Korond - Farkaslaka - Szejke-
fürdő - Székelyudvarhely
Utazás Szovátára, séta a kiterített medvebőrre hason-
lító, sós vizű Medve-tó körül. Parajdon látogatás a só-
bánya lélegzetelállító föld alatti termeiben, majd utazás 
Korondra. Itt séta és vásárlási lehetőség a székely kéz-
művesség remekeiből. Farkaslakán látogatás Tamási 
Áron szülőházánál. Szejkefürdőn kényelmes séta Or-
bán Balázs, a Székelyföld leírójának sírjához, amelyhez 
székelykapuk során át vezet az út. Székelyudvarhelyen 
rövid városnézés.

5. nap: Marosvásárhely - Körösfő - Budapest
A korai reggeli után búcsú a szállásadóktól, indulás 
haza. Pihenő Marosvásárhelyen, városnéző séta a szé-
kelyek legnagyobb városában. Körösfőn még egy utolsó 
visszatekintés Erdélyre, majd utazás a határra. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

1. nap: Budapest – M3 – Ártánd (határállomás) – Ki-
rály-hágó (rövid pihenő) – Csucsa (Ady Endre emlé-
kek) – Kolozsvár – Válaszút (Bánffy kúria kívülről, ahol 
Wass Albert született) – Boncida (a Bánffyak kastélya, 
amelynek a brit Károly herceg a fővédnöke) – Szék: 
szállás, műsoros vacsoraest, tájjellegű étel-ital, népvi-
seletes táncházzal – a Mezőségi Világklub tagjainak 
közreműködésével.

2. nap:  Szamosújvár (örmény emlékek, és Rózsa Sándor 
sírja) – Czege (Wass kúria, itt gyermekeskedett Wass 
Albert) – Pusztakamarás (Sütő András szülőháza) – 
Szászrégen (szász és magyar emlékek) – szállás Kört-
vélyfa, műsoros est.

3. nap: Holtmaros (Wass Albert árvaház, adományok 
átadása) – Marosvécs (Kemény-kastély, ahol az erdélyi 
Helikon tagjai üléseztek, Wass Albert sírja, koszorú-
zás) – tovább A funtinelli boszorkányok című regénye 

helyszínein: Déda, Ratosnya, Pa-
lotailva, Gödemesterháza, köz-
ben elhaladunk az Istenszéke 
alatt – Maroshévíz – Borszék 
(régi székely üdülőhely a régi vil-
lákkal, borvízforrások) – szállás 
Körtvélyfáján (zenés-táncos est, 
tábortűz őseink tiszteletére, tria-
noni megemlékezés). 
4. nap:  Marosvásárhely (Bolyai 
emlékek: Bolyai Farkas Líceum, 
Bolyaiak szobra, Kultúrpalota 
Tükörterem Róth Miksa világ-
hírű üvegfestéseivel, városháza, 
református templomerőd) – Ko-
lozsvár (Házsongárdi temető: az 
erdélyi irodalom és történelem 

magyar nagyjainak sírjai, Farkas utcai református kol-
légium, ahol Wass Albert az érettségizett, Szent Mihály 
székesegyház, Mátyás király szülőháza és szobra, a főtér 
palotái, rövid pihenő az Insomnia/Álmatlanság kávé-
házban, egy kávé vagy egy sör társaságában) – szállás 
Magyarlónán – műsoros búcsúest.

5. nap:  Kalotaszentkirály (jellegzetes fatornyú reformá-
tus erődtemplom kazettás mennyezettel, látogatás egy 
magyar portán, népviselet bemutató, egy pohár szilva-
pálinka, házi pogácsa, házi tea, kávé, Ady emlékfa) – 
Király-hágó – Nagyvárad (séta a városban Ady Endre 
nyomdokain: a régi Emke kávéház, a Fekete Sas palo-
ta, a régi Mülleráj cukrászda, amelyek Ady törzshelyei 
voltak, utóbbiban Ady Endre emlékmúzeum, a költők 
írók szoborcsoportja a sétálóutcában, az Állami Színház 
épülete, előtte Szigligeti Ede szobrával) – Ártánd (ha-
tárállomás) – M3 – Budapest. Érkezés az esti órákban.
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4%székelyek és csángók Földjén
6 nap/5 éj

Időpont:  2020. július 28. – augusztus 2.
Elhelyezés:  faluturizmusban.
Ellátás:  félpanzió
Utazás:  autóbusszal
Részvételi díj:  93 500 Ft/fő 
útlemondási biztosítás:  1 405 Ft/fő
Utasbiztosítás:  3 600 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  15 000 Ft

új!

1. nap. Nagyvárad – Kalotaszeg – Kolozsvár
Reggeli indulás után határátkelés Ártándnál. Első látni-
valónk a partiumi nagyváros, Ady szavaival a Pece-parti 
Párizs: a székesegyház, a Kanonok sor, a püspöki pa-
lota. Továbbutazva kelet felé, elérjük Erdély földrajzi 
határát, átkelünk az érchegységen. Röviden időzünk 
Kalotaszegen, majd Erdély fővárosába, Kolozsvárra uta-
zunk: sétálunk a főtéren, megtekintjük Mátyás király 
szobrát, a felújítás alatt álló Szent Mihály templomot és 
Mátyás király szülőházát (ez utóbbiakat csak kívülről). 
Vacsora és szállás Kolozsvár mellett.

2. nap. Bonchida – Marosvécs – Gyergyó – Gyilkos-tó 
– Csíkrákos
Kolozsvár mellett elhaladva az erdélyi Versailles-ba, a 
Bánffy család fő kastélyába, Bonchidára megyünk: séta 
a szinte rommá vált, de mára megújuló épületegyüttes 
területén. Bonchidáról átvágunk a különösen népi tán-
cairól ismert Mezőségen. Szászrégennél elérjük a Ma-
ros völgyét, a folyó mentén felfelé haladva Marosvécsre 
érkezünk. A Kemény-kastélyban az Erdélyi Helikont 
és az Erdélyi Szépmíves Céhet bemutató kiállításokat 
láthatjuk, a kastély parkjában a Helikon-asztalt és Wass 
Albert sírját nézhetjük meg. Marosvécsről a Maros 
szűk völgyében haladunk, felettünk az Istenszéke, kö-
rülöttünk a Funtinelli boszorkány helyszínei, aztán a 
Gyergyói-medencébe érve elérjük a Székelyföldet. Innen 
felmegyünk a Keleti-Kárpátokba, sétálunk a Gyilkos-tó 
partján, majd a zord, szűk, sziklás Békás-szorosban. 
Visszatérve Gyergyóba átkelünk a Maros és Olt folyók 
vízválasztóján és szállásunkra, Csíkrákosra megyünk.

3. nap. Madéfalva – Csíksomlyó – Csíkszereda 
– Gyimesközéplok
Napunk első programjaként tiszteletünket tesszük a 
székely veszedelem madéfalvi emlékművénél, majd a 
közeli Csíksomlyóra utazunk. Felkeressük a magyar-
ság legfontosabb zarándokhelyét, megnézzük a temp-
lomot, majd borvízzel tölthetjük meg kulacsainkat. A 
hegyről lemenve Csíkszereda városába, megnézhetjük 
a Mikó-várban lévő Csíki Székely Múzeumot, vagy 
szabadprogramon vehetünk részt. Kora délután ismét 
nekivágunk a Keleti-Kárpátoknak, a Gyimesi-hágót 
megmászva, megállunk a Fügés-tetőn, alattunk a szép-
séges gyimesi táj, majd leereszkedve a gyimesi csángók 
világába jutunk. Borospatakán a skanzent nézzük meg, 
majd Hidegségbe megyünk. Itt lovasszekerekre szál-
lunk és egy esztenára kocsizunk, hogy megismerjük 
annak életét, működését: állattenyésztés, állatsimogatás, 

Következő állomásunk a Világörökség részét 
képező székelyderzsi unitárius erődtemplom, 
ahol a tartós élelmiszereket még napjainkban 
is a falak és bástyák védelmében álló tárolók-
ban tartják. Visszatérve a Nagy-Küküllő völ-
gyébe, Agyagfalván az 1848-as székely gyűlés 
emlékművét tekintjük meg, majd Székelyke-
resztúrra utazunk. Megnézzük, hol töltötte Pe-
tőfi utolsó éjszakáját, és megnézzük körtefáját 
is a Gyárfás kúria kertjében. Keresztúrról a fő 
utaktól távolabb lévő, ritkábban látogatott lát-
nivalókhoz utazunk: Kőrispatakon az egyedül-
álló Szalmakalap Múzeumot, a ’80-as évekbeli 
romániai falurombolási terv áldozatává vált 
Bözödújfalun pedig az elárasztott település 
emlékparkját fedezzük fel. Elérve immár a 
Kis-Küküllő völgyét, Parajdon át Korondra 
utazunk: séta a nagy népművészeti vásárban. 
Napunk utolsó programjaként Farkaslakán 
tisztelgünk Tamási Áron sírjánál. Az éjsza-
kát Székelyszentléleken töltjük.

6. nap. Nyárádszereda – Marosvásárhely 
– Király-hágó – Budapest
Hazaindulva áttérünk a Nyárád völgyébe. 
Nyárádszeredán röviden emlékezünk Bocs-
kai Istvánra, majd a székely székvárosba, 
Marosvásárhelyre utazunk. Felkeressük a 
Kultúrpalotát, sétálunk a főtéren, kívülről 
láthatjuk a Teleki tékát, szabadprogram ke-
retében vásárolhatunk. Átkelünk Belső-Er-
délyen, a Sebes-Körös völgyéből felmászunk 
felkapaszkodunk a Király-hágóra, ahol kicsit 
megpihenünk. Ártándi határátkelés után az 
esti órákban érünk Budapestre.

tejfeldolgozás, sajtkészítés-sajtkóstolás, nyárson szalon-
na- és kolbászsütés, túróspuliszka- kóstolás. Vacsorán-
kat gyimesi családoknál költjük el.

4. nap. Gyimesbükk – Somoscska (Moldva) nem 
Somoska?– Gyimesközéplok
Első megállónk a gyimesi völgy végénél, a Gyimesi-szo-
rosban, Gyimesbükkön lesz az ezeréves határnál. Itt 
felmehetünk a Rákóczi-várba, az 1944-ben a halálra 
ítélt zászlóalj által védett nyeregbe, megnézzük a MÁV 
legkeletibb őrházában berendezett kiállítást, a beton-
bunkereket, valamint a Habsburg Birodalom idejéből 
maradt egykori vesztegzárállomás területén lévő kápol-
nát és katonai emlékhelyet. Továbbmenve Moldvába, 
egészen Somoscskáig buszozunk, ahol bepillantunk a 
csángók archaikus életébe, képet kapunk a legkeletibb 
magyar nyelvű közösség múltjáról, helyzetéről. Vissza-
érkezve a gyimesi csángókhoz, közösen vacsorázunk, 
majd néptánc- és népviselet-bemutató gazdagítja estün-
ket, melyet késő estébe nyúló mulatással fejezünk be.

5. nap. Udvarhelyszék – Kőrispatak – Bözödújfalu 
– Korond – Székelyszentlélek
Átkelve a Csíki-medencén, majd a Hargitán, Udvar-
helyszékre érünk. Séta Székelyudvarhely főterén, ahol a 
nagyjaink egy részét bemutató szoborpark is található. 

Kolozsvár

Gyilkos-tó
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1. nap: Szatmárnémeti - Erdőd - Misztótfalu - Koltó
Budapest – M3 – Nyíregyháza – Csengersima (határál-
lomás) – Szatmárnémeti (főtér, Vécsey-ház, ahol a szat-
mári békét kötötték) – Erdőd (a várkastély megtekinté-
se, amelynek kápolnájában Petőfi Sándor és Szendrey 
Júlia örök hűséget fogadtak egymásnak) – Misztótfalu 
(Misztótfalusi Kis Miklós Emlékház) – szállás Koltó.

2. nap: Nagybánya - Mogosa - Koltó
Nagybánya (a gyönyörűen helyreállított óvárosi főtér, 
Festészeti Múzeum, Ásványtani Múzeum, István-torony) 

4 nap/3 éj

Időpont:  2020. július 18–21., augusz-
tus 15–18.

Elhelyezés:  Felsővisón panzióban, Koltón 
faluturizmusban

Ellátás: félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Részvételi díj: 59 990 Ft/fő
útlemondási biztosítás:  1 080 Ft/fő
Utasbiztosítás:  1 800 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár: 14 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

-  3 éjszakai szállás és félpanziós ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés
- félpanziós ellátás

A részvételi díj nem tartalmazza:
-  belépődíjakat  (kb. 130 RON/fő).

Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt

mokanicával a máramarosi-Havasokban

1. nap: Király-hágó - Gernyeszeg - Marosvécs 
- Gyergyószárhegy
Budapest – 4-es főút – Püspökladány – Ártánd (határ-
állomás) – Nagyvárad – Király-hágó (rövid pihenő) 
– Gyalu – Erdélyi autópálya – Marosludas – Marosvá-
sárhely – Gernyeszeg (Teleki Mihály kancellár sírja a 
gótikus stílusú református templomban, a Teleki kastély 
kívülről) – Szászrégen – Marosvécs (a Maros roman-
tikus völgye, ahol Wass Albert – A Funtineli boszor-
kány című regénye játszódik) – Maroshévíz – szállás a 
Székelyföldön, Gyergyószárhegyen.

2. nap: Gyergyószárhegy - Békás-szoros - Szabófalva 
- Kickófalva - Klézse
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 

ismerkedés a moldvai csángók életével
6 nap/5 éj

Időpont: 2020. augusztus 8–13.
Elhelyezés:  Gyergyószárhegyen és 

Gelencén faluturizmusban, Klézsén a 
„Magyar Házban” és faluturizmusban

Ellátás: félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Részvételi díj: 79 990 Ft/fő
útlemondási biztosítás:  1 440 Ft/fő
Utasbiztosítás:  2 700 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár: 19 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

-  5 éjszakai szállás és félpanziós ellátás,
- autóbuszos utazás
- idegenvezetés

A részvételi díj nem tartalmazza:
-  belépődíjakat:  (kb. 50 RON/fő 

+ 50 RON/fő fakultatív csángó ebéd).

katonák sírjai) – Ojtoz (Hármashalom emlék-
mű) – Bereck (Gábor Áron emlékház) – Zabola 
(erőd templom megtekintése) – Kézdivásár-
hely – Alsócsernát (Néprajzi Múzeum) – Ge-
lence (a világörökséghez tartozó Árpád-kori 
templomunk, a Szent László legenda freskói-
val), szállás Gelencén.

6. nap: Szászhermány - Szászsebes 
- Budapest
Gelence – Kézdivásárhely – Szászher-
mány – Feketehalom – Fogaras – Nagy-
szeben – Szászhermány (XII. századi 
evangélikus erődtemplom)  – Déva – 
Arad – Nagylak (határállomás) – Makó 
– M5 – Budapest.

múzeum, Lakatos Demeter költő sírja) – Kickófalva (Tet-
cani, Szent István megmentett szobra) – Románvásár (Ro-
man) – Bákó (Bacau) – Alsórekecsin (Racaciuni) – szállás 
Klézsén (fogadás igazi helyi pálinkával).

3. nap: Trunk - Gastény - Külsőrekecsin - Klézse - Nagy-
patak - Forrófalva - Klézse
Trunk (Benedek Márton csángó orvos szülőháza és sír-
ja, amely a környék legismertebb zarándokhelye) – Al-
sórekecsin – Gastény (Gasteni, az Árpád-kori magyar 
templom romjai) – Külsőrekecsin (a régi jellegzetes, 
tornácos csángó porták, kóstolással egybekötött lá-
togatás a helyi pálinkafőzdében, vásárlási lehetőség, 
régi pincesor kívülről) – Klézse (Cleia, a Szeretklézse 
alapítvány székháza, ahol óvoda, iskola illetve mú-
zeum található, mellette Álmos fejedelem mellszobra 
található) – Nagypatak (Valeamare, 1438-as alapítású 
Szent Márton fatemplom) – Forrófalva (Faraoani) – 
szállás Klézsén.

4. nap: Bákó - Lészped - Pusztina - Lujzikalagor - Láb-
nyik - Magyarfalu - Klézse
Bákó (történeti múzeum) – Frumosza (Magyar Ház 
megtekintése) - Pusztina (Pustiana, Szent István szobor 
és templom, Fakultatív program: tradicionális, külön-
leges csángó három fogásos ebéd egy régi, igazi csángó 
magyar portán 50 RON / fő) - Lujzikalagor (Luizi Calu-
gara, egy szép csokor a csángó népdalokból és mesék-
ből Mária nénitől, a moldvai csángó föld legnagyobb 
temploma) – Lábnyik (Vladnic, templom látogatás és 
falutörténet a helyi plébános vezetésével) – Magyarfalu 
(a legkeletibb csángó-magyar település, túl a Kárpáto-
kon. A másfél ezres zsákfaluban mindenki magyarul 
beszél. Római katolikus templom megtekintése, a falu 
történetének ismertetése.) – szállás Klézsén.

5. nap: Ojtozi-szoros - Sósmező - Ojtoz - Bereck - Gelence
Alsórekecsin – Szászkút (régi magyar emlékek) – Onyest 
(Onesti) – Ojtozi-szoros, Sósmező (Ezeréves határ, magyar 

– Mogosa (hegyvidéki üdülőtelep, libegőzés a Gutin 
hegységben) – Koltó (a Teleki kastély, ahol a Petőfi 
házaspár a mézesheteit töltötte, ma Petőfi-Teleki Mú-
zeum) – szállás Koltón.

3. nap: Felsővisó - Barcánfalva - Desze - Koltó
Kapnikbánya - Netadda-hágó - Felsővisó: kirándulás 
a Mokanica gőzössel a Máramarosi-havasok vadregé-
nyes tájain. Az egyszerű, fapados szerelvényen utasaink 
visszazökkennek a máramarosi emberek monarchia 
korabeli világába. (Ne várjon luxust, WC nincs a vona-

ton, amikor megáll, 
az erdő áll rendelke-
zésre, mint egykor a 
fiatalkori túrákon) - 
Máramarossziget (a 
tornémeti Magyar-
ország egyik legin-
kább soknemzeti-
ségű városa) - Gu-
tin-hágó – szállás 
Koltón.
4. nap: Nagykároly 
- Kaplony - Érmind-
szent - Budapest
Szatmárnémeti – 
Nagykároly (Káro-
lyi kastély, Kaffka 
Margit emléktábla, 

a fogadó épülete, ahol Petőfi Sándor és 
Szendrey Júlia megismerték egymást) – 
Kaplony (a Károlyi család kriptája) – Ér-
mindszent (Ady Endre szülőháza, ma mú-
zeum) – Vállaj (határállomás) – Nyíregy-
háza – M3 – Budapest.
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1. nap: Ungvár - Borzsova
Találkozás a kora reggeli órákban Budapesten. Határ-
átkelés Beregsuránynál. Utazás Kárpátalja fővárosába, 
Ungvárra(2 éj). A városnézés során megtekintjük a vá-
rat, a skanzent, a görög katolikus bazilikát. Séta a bel-
városban, majd visszautazunk a Tisza mentére. Szállás 
Borzsován (2 éj).

2. nap: Munkács - Szolyva - Alsóverecke - Vereckei-há-
gó - Beregszentmiklós - Beregszász
Reggeli után utazás Munkácsra, látogatás a Zrínyi Ilona 
és II. Rákóczi Ferenc által halhatatlanná vált várban. A 
belvárosi séta során felkeressük a Rákócziak uradalmi 
házát, a Fejér-házat, Munkácsy Mihály emléktábláját és 
szobrát, valamint a római katolikus templomot is. Dél-
után kirándulás a Munkács - Szolyva (a sztálini lágerek 
áldozatainak emlékparkja) - Alsóverecke - Vereckei-hágó 

(841 m) útvonalon. Visszaútban Bereg-
szentmiklóson a Schönborn-kastélyt ke-
ressük fel.
3. nap: Tiszaújlak - Nagyszőlős - Szinevé-
ri-tengerszem - Ökörmező - Szeklence
Ismét nekivágunk a Kárpátok hegyeinek, 
csak ezúttal másik völgyben. Utazás a Szi-
nevéri-tengerszemhez (989 m-rel a tenger 
szintje felett), Kárpátalja egyik legmegra-
gadóbb természeti szépségéhez, és útköz-
ben megtekintjük az Árpád-vonal egyik 
bunkerét is. Útban Ökörmezőre megál-
lás „a világ tetején”, a Szinevéri-hágón. 
Magas hegyek között haladunk a sipoti 
vízeséshez, melynél mód nyílik felvonó-
ból a Kárpátok panoráma-megtekintésére 
is. Estére Viskre érkezik a csoport. (2 éj)

4. nap: Técső - Terebesfejérpataka - Rahó - Kőrösmező 
- Tatár-hágó - Visk
Kirándulás a Tisza felső folyása mentén a Técső (re-
formátus templom 200 kazettás mennyezettel, Kos-
suth-szobor, Hollósy-szobor) - Aknaszlatina - Tere-
besfejérpataka: Európa közepe-emlékoszlop és Hucul 
Életviteli Múzeum - Rahó (Tisza-összefolyás) - Kőrös-
mező - Tatár-hágó útvonalon.

5. nap: Csetfalva - Beregszász
Búcsú a viski szállásadóktól, indulás haza. Csetfalván 
látogatás a XIV. sz-i református és a XXI. sz-i ökume-
nikus templomban. Városnézés Beregszászon: emléke-
zés Bethlen Gáborra, Rákóczi Ferencre, Esze Tamásra, 
Illyés Gyulára, Kölcsey Ferencre, Széchenyi Istvánra, 
Petőfi Sándorra és Kazinczy Ferencre. A határátkelés 
után utazás Budapestre.

kárpátaljai körút
5 nap/4 éj

Időpont:  2020. augusztus 19-23.
Elhelyezés:  faluturizmusban Visken és 

 Borzsován
Ellátás: félpanzió
Utazás: kényelmes, légkondicionált autó-

busszal
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama 

alatt
Részvételi díj: 62 500 Ft/fő
Egyágyas felár: 9 500 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

-  4 éjszakai szállás és félpanziós ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés.

 A részvételi díj nem tartalmazza:
-  útlemondási biztosítás:  940 Ft/fő,
-  utasbiztosítás:  3 000 Ft/fő,
- a belépődíjakat: (kb. 3 200 Ft/fő)

 

5 nap/4 éj

Időpont: 2020. július 23-26.
Elhelyezés: 3 csillagos szállodában
Ellátás: félpanzió
Utazás: vonattal és autóbusszal
Idegenvezetés: Kárpátalján
Részvételi díj: 69 300 Ft/fő
útlemondási biztosítás:  1 040 Ft/fő
Utasbiztosítás: 2 400 ft/fő
Választható szolgáltatás 

Egyágyas felár:  8 800 Ft/fő
Belépők:  kb. 3 000 Ft

Belföldi utazási kedvezmény nemzetközi 
forgalomban nem vehető igénybe. Ha 
valaki a határig kedvezményesen szeretne 
utazni, majd utazását ott megszakítva 
szállna át nemzetközi vonatra, akkor 
utazását Csapig, illetve Munkácsról haza 
magának kell megszerveznie. A vasúti 
utazás egyéni megszervezése esetében 
a részvételi díj 49 300 Ft/fő.

3%

4%

Ezen a kárpátaljai utazáson a szokásostól eltérően nem fa-
luturizmusban, hanem egy háromcsillagos szállodában nyer 
a csoport elhelyezést. Utasaink Budapestről Kárpátaljára és 
vissza menetrendi intercity vonattal utaznak, Kárpátalján 
belül viszont a csoport saját buszával közlekednek, ezáltal 
kerüljük el a néha rendkívül hosszúra nyúló határátkelést.

1. nap: Találkozó reggel a Nyugati pályaudvaron. Utazás 
intercity vonattal Záhonyon át a kárpátaljai (ukrajnai) 
Csapra. Ukrán útlevélkezelés átszállunk az autóbuszra, 
első megállónk palágykomoróci templom. A freskókkal 
díszített középkori épület kriptájában nyugszik Buttler 
János gróf, Mikszáth Kálmán Különös házasság című 
regényének főhőse. Innen továbbindulunk a mostani 
ukrán-szlovák határ felé, Szelmencen állunk meg. Ezt 
a települést, is második világháború után a Csehszlo-
vák-Szovjet határ meghúzásakor kettévágtak. Innen 
Kárpátalja fővárosába, Ungvárra utazunk: felkeressük 
a várat, a skanzent, séta a belvárosban. Vacsora és szál-
lás Beregszász mellett, hotelben (3 éj).

2. nap: Reggeli után Szolyvára utazunk, és felkeressük a 
sztálini lágerek áldozatainak emlékparkját. Továbbha-
ladva egyre magasabb hegyek közé érünk. Alsóverec-
kén eltérünk a főútról, szerpentinen kanyargunk fel a 
Vereckei-hágóra. A honfoglalási emlékműtől elénk tárul 
a kép, melybe őseink is beleszerethettek. Visszatérve a 
hágóról, Felsőgerebenbe megyünk, ahol az egykori ma-
gyar katonai védrendszer, az Árpád-vonal egyik bunke-
rében berendezett múzeumot tekintjük meg. Napunk 
utolsó, ám látványos állomása Munkács. Meglátogatjuk 
a híres, szép, jó állapotú várat, melyben több magyar 
emléktábla is figyelmeztet az erősség történelmünkben 

kárpátalja eXpressz új!

betöltött fontos szerepére. A nap zárásaként a belváros-
ban sétálunk, majd szállásunkra megyünk.

3. nap: Ezen a napon ismét felmegyünk a Kárpátokba, 
egészen a térség egyik leghíresebb és legszebb természeti 
látványosságáig, a közel 1000 m magasan fekvő Szine-
véri-tóig. Séta a csodás parton. Buszunkhoz visszatérve, 
leereszkedünk a Tisza-völgyébe, ahol megállhatunk Köl-
cseyvel Husztnak romvára bús düledékein. Séta a várrom-
hoz, vagy szabadprogram. Kicsit utazva a Tisza mentén 
Nagyszőlősre, egykori legkisebb vármegyénk, Ugo lefelé 
csa egykori székhelyére érünk. Itt a bivalyfarmot keres-
sük fel, ahol egyedülálló módon tenyésztik a Kárpát-me-
dencében is meghonosodott ázsiai bivalyt. Kis kóstolót is 
kapunk a zsírban gazdag, nagyon egészséges bivalytejből 
készült sajtokból. Estére visszatérünk Beregszász mellé.

4. nap: Délelőtt a kárpátaljai magyarság központ-
jában, Beregszászon időzünk. Emlékezés az Er-
délyi fejedelemség korszakára, a kuruc időkre, 
Illyés Gyulára, de Fedák Sárira is. Kis szabad-
program, vásárlási lehetőség. 11 órára Mun-
kácsra érkezünk, ahol átszállunk a Budapestig 
közlekedő intercity vonatra. Érkezés a Nyugati 
pályaudvarra menetrend szerint este fél 7-kor.
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1. nap: Budapest - Zólyom - Szentantal - Selmecbá-
nya - Garamszentbenedek - Nagyvezekény - Fel-
sőaha - Zsére
Budapest – Parassapuszta (határ) – Zólyom (várkastély, 
ahol Balassi Bálint született) – Szentantal (gróf Kohá-
ry András kastélya) – Selmecbánya (történelmi séta a 
belvárosban, melynek teljes területe védett műemlék, 
Szentvér kápolna, Veronika kendőjének ereklyéje) – 
Selmecihegység. – Zsarnóca – Garamszentbenedek (a 
bencések gótikus kolostora, szakrális jel-kódokkal) – 
Nagyvezekényi csata színhelye, emlékmű, ahol a négy 
Eszterházy elesett – Zsitvamente, Malonya a Felsőahai 
tájház, pincesor – szállás Zsérén.

2. nap: Zoborerdő - Kistapolcsány - Gimeskosztolány 
- Nyitra - Zobor-hegy - Csitár - Zsére
Zoborerdő (bölény rezervátum) – Kistapolcsány (Rá-
kóczi kastély és múzeum, Stróbl Alajos állatszobrok 

az angolparkban) – Gi-
meskosztolány (korai ro-
mán stílusú Szent György 
templom) – Nyitra (püs-
pökvár, Szent István, Szent 
László szobrok, képek, Va-
zul-torony, városháza, Vak 
Bottyán háza, Konstan-
tín egyetem) – Zobor-hegy 
(milleneumi emlékmű, az 
egykori bencés templom 
romjai) – Csitár (forrás, 
Kodály Zoltán emléktáb-
la) – szállás Zsérén.
3. nap: Bajmóc - Trencsén 
- Beckó - Pöstyén - Zsére

Privigye – Bajmóc (a kastély, amelyet többek között a 
Thurzó és Pálffy család birtokolt, a romantikus francia 
várkastélyok hangulatát idézi) – Trencsén (Csák Máté 
vára, ódon belváros) – Beckó (várrom, Mednyánszky 
kúria) – Pöstyén fürdővárosi hangulat (szerelmesek 
hídja, vágott, azaz csapolt sör kóstolási lehetőség) – 
szállás Zsérén.

4. nap: Nagyszombat - Dévény - Pozsony - Bős - Zsére 
Nagyszombat (óvárosi séta, a Pázmány Péter alapí-
totta első magyarországi egyetem) – Dévény (túra a 
várromhoz, amely ezer éven át a történelmi Magyar-
ország nyugati kapuja volt) – Pozsony (vár, Szent Er-
zsébet szobra, Szent-Márton dóm, ahol Habsburg-házi 
magyar királyokat koronáztak, Egyetemi könyvtár, 
Prímás-palota, Óvárosháza, Roland-kút, Mihály-kapu, 
Grassalkovich-palota, Magyar Királyi Kamara, ahol 
a reformkori országgyűléseket tartották, stb.) – Bős 

Felvidéki portya

párizs – versailles – trianon 100!

5 nap/4 éj

Időpont:  2020. július 4–8. 
Elhelyezés:  Zsérén faluturizmusban
Ellátás: félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Részvételi díj: 66 990 Ft/fő
útlemondási biztosítás:  1 205 Ft/fő
Utasbiztosítás:  2 250 Ft/fő
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár: 17 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

-  4 éjszakai szállás és félpanziós ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés.

A részvételi díj nem tartalmazza:
- belépődíjakat: (kb. 38 EUR/fő).

6 nap/5 éj

Időpont:  2020. június 2–7 . 
Elhelyezés:  középkategóriájú szállodában
Ellátás: reggeli, igény esetén félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Részvételi díj: 139 990 Ft/fő
útlemondási biztosítás:  2 520 Ft/fő
Utasbiztosítás:  2 700 Ft/fő
Választható szolgáltatások
Félpanziós elhelyezés: 42 990 Ft/fő
Egyágyas felár: 64 990 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

- 5 éjszakai szállás és reggeli ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés

A részvételi díj nem tartalmazza:
-  belépőket: (erre kb. 100 Eur szükséges)

(duzzasztógát) – Dunaszerdahely – Galán-
ta – szállás Zsérén.

5. nap: Deáki - Érsekújvár - Ógyalla - Révko-
márom - Párkány - Budapest
Vágsellye – Deáki (román kori temploma a 
magyar művelődéstörténet egyik legfonto-
sabb emlékhelye, innen került elő a halot-
ti beszédet tartalmazó Pray-kódex) – Ér-
sekújvár főtere – Ógyalla (Konkoly-Thege 
Miklós, Feszty Árpád szülő- és nyughelye) 
– Révkomárom (séta Jókai Mór és Lehár 
Ferenc városában, Szent András templom, 
Európa-udvar) – Bény – Kéménd – Párkány 
(az újjáépített Mária Valéria-híd) – Eszter-
gom – Budapest. Érkezés az esti órákban.

Selmecbánya

Ez a körutazás a Trianoni békediktátum 100. évfordu-
lójára szerveződő emléktúra, ezért a többi programmal 
szemben előnyt élvez a történelmi visszatekintés Ver-
saillesban, valamint az érintett világháborús emlékhely, 
és a Kárpát-medence történetében kulcsfontosságú cata-
lanaumi csata helyszínének meglátogatása.

1.nap (június 2.): Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a 
Budapest – M1 – Hegyeshalom – Bécs – Linz – Passau 
– Regensburg – Nürnberg – Heilbronn – Strasbourg 
útvonalon. Este szállás Strasbourgban.

2.nap (június 3): A Metz – Reims útvonalon utazunk 
Párizsba. Útközben Verdun mellett megtekintjük a hí-
res csata áldozatainak emlékére felállított osszáriumot 
(csontkamra) és Douaumont erődöt, majd Reimsben a 
francia királyok koronázó katedrálisát. Késő délután 

érkezünk Párizsba, ahol a Sacre Coeur bazi-
likától gyönyörködünk a város látképében. 
Szállás Párizsban.
3.nap (június 4.): Párizsban megtekintjük a 
francia külügyminisztérium épületét, ahol a 
magyar békeküldöttség vezetője (gróf Appo-
nyi Albert megtartotta Magyarország védő-
beszédét), Szajna part, nemzetgyűlés épüle-
te a Bourbon Palota. Déli órákban indulunk 
Versailles-ba, ahol megtekintjük az UNESCO 
világörökség részét képező kastélyt. A korai 
vadászkastély helyére XIV. Lajos, a „napki-
rály” által épített francia barokk kastély szebb-
nél-szebb termeit járjuk be. A kastély parkjában 
láthatjuk a magyar történelem szomorú emlé-

két idéző két Trianon Palotát is, ahol 100 éve írták alá 
azt a békediktátumot, melynek értelmében a Történel-
mi Magyarországot szétdarabolták. 16 óra 30 perckor a 
helyszínen koszorúzással emlékezünk meg a magyarság 
számára oly tragikus eseményről. Szállás Párizsban.

4.nap (június 5.): Párizs: Eiffel-torony, az Invalidusok 
dómjában Napóleon sírja, Szent Mihály út, Cluny Kávé-
ház, Luxemburg kert, Pantheon, Pont Neuf (itt végezték 
ki 1314. március 18-án a Templomos Rend vezetőit), a 
nemrégiben tűzesetben megsérült Notre Dame, a vá-
rosháza, a Templomos Rend egykori párizsi központja. 
Láthatjuk a város világszerte csodált és sokat ábrázolt 
nevezetességeit, a Diadalívet, a Champs Elysée-t és a 
kihagyhatatlan Louvre-ot kívülröl. Szállás Párizsban.

5.nap (június 6.): Provins: templomos erőd. Utazás a 
Catalaunum híres csatamezején keresztül (áthaladunk 

Atilla egykori táborának helyén és azon a 
falun, ahol a templomos rend alapítója Hu-
gues de Payns született). Strasbourgban 
megtekintjük az Európai Parlament és az 
Európa Tanács épületét, valamint az Ill szi-
geten elterülő történelmi belvárost, mely az 
UNESCO világörökség részét képezi. Szállás 
Strasbourgban.

6.nap (június 7.): Reggeli után Németorszá-
gon és Ausztrián keresztül utazunk hazafelé, 
útközben pihenőkkel. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban.

Trianon palota 1920. 06. 04.
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1. nap: Indulás kora reggel Budapestről. Első megállónk 
Belgrádban lesz, ahol megtekintjük a város neveze-
tességeit. Nándorfehérvári várnál megemlékezünk az 
1456-os diadalról, itt lesz egy kis szabadidő, ahol a fő-
város bevásárló utcáján lesz lehetőség korzózni. Tovább-
haladva megtekintjük Európa legnagyobb pravoszláv 
templomát, a Szent Száva templomot, ami immár több 
mint száz éve épül, de még mindig nincs teljesen kész, 
viszont az alagsorban elkészült a kápolna, ahol megfes-
tették a mi Szent István királyunk freskóját is. Buszos 
városnézésen ismerkedünk Belgrád főbb épületeivel, 
parlament, nagykövetségek utcája, vasúti pályaudvar, 
Zoran Gyingyics, szerb miniszterelnök meggyilko-
lásának a helyszíne. Továbbutazás, majd vacsora és 
szállás elfoglalása.

2. nap:  Reggeli után indulás a szerbek szent hegye a 
Zlatibor hegység felé, ami hasonlatos az erdélyi Har-
gitánkhoz, ahol csodálatos természeti környezetben 
üdülhetnek a pihenni vágyók, télen pedig virágzik a 
síturizmus. Itt megpihenünk egy panoráma kilátónál, 
majd irány montenegrói határ. Határátlépés után gyö-
nyörű tájakon haladunk keresztül: felmegyünk 1000 
méter fölé, majd leereszkedünk a Moracsa folyó völ-
gyébe, ahol gyönyörű sziklafalak mellett haladunk el, 
panoráma utazáson veszünk részt. A kanyon bejáratá-
nál megállunk egy rövid pihenőre ahol megtekintjük a 
Moracsa kolostort. Podgorica érintésével érkezünk az 
Albán határra, a Szkadári-tó mellett. Határátlépés után 
átvágunk Szkadár, vagy Shkodra településen és irány a 
szállás, Durresben. Vacsora az esti órákban.

3. nap: Lehetőség egész napos strandolásra. Akik a kirán-
dulást választják, azok reggeli után Albánia fővárosába, 
Tiranába utaznak. Megtekintjük a rohamosan fejlődő 
albán fővárost. Szkander bég téren kezdünk majd elha-
ladva a minisztériumi épületek mellett, bekukkantunk 
a bunkermúzeumba, majd a sétálóutcán végighaladva 
megnézzük a sakkozók parkját, ahol folyamatosan helyi 
férfiak sakk-, vagy kártyajátékokat játszanak egymás-
sal. Albán Tudományos Akadémia mellett elhaladva 
érkezünk az Albán Parlament épületéhez. Sétánk vé-
gén megtekintjük a Kalkuttai Szent Teréz katedrálist, 
majd szabadidő. Autóbusszal továbbhaladva Szkender 
bég sasfészkébe érkezünk, Kruja városába, ami a hegy-
oldalba épült, ahol szinte minden Szkender bégről szól. 
Megtekintjük a fellegvárat, ahol számtalan érdekesség 
van, többek között emléket állítanak Hunyadi Jánosnak 

a balkán alig ismert gyöngyszemei
6 nap/5 éj

Időpont:  2020. szeptember 22-27.
Elhelyezés:  *** szállodákban
Ellátás:  reggeli, fakultatív félpanzió
Utazás:  autóbusszal
Részvételi díj:  105 000 Ft 
útlemondási biztosítás:  1 575 Ft
Utasbiztosítás:  3 600 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:  17 500 Ft
Félpanziós felár:  16 500 Ft
Belépők:  kb. 28 EUR

is Szkeder Bég egykori szövetségesének. Szabadidőben 
lehetőségünk lesz végigsétálni és vásárolni a hangula-
tos bazárban. Vacsora a szállodában.

4. nap: Reggeli után elhagyva durrësi szállásunkat, Dél-Al-
bánia felé indulunk. Rövidesen Beratba érünk. Aki meg-
pillantja a hófehér, sokablakos házakat a hegyoldalban, 
azonnal megérti, miért került fel Berat az UNESCO 
világörökségi listájára. Nevezik „ezer ablakos” város-
nak is. Berat az Osumi folyó mellett fekszik. A régi vá-
rosrész a folyó melletti meredek hegyekre épült. Fent, 
a Çekbeni hegy tetején épült a vár, itt van a keresztény 
városrész számtalan templommal, szűk utcákkal. Itt 
megtekintjük a Mária mennybemenetele székesegy-
házat. A székesegyház 1986 óta az Onufri Nemzeti 
Ikonográfiai Múzeum állandó tárlatának ad otthont. 
A hegyoldalon terül el a Mangalem, a muzulmán ne-
gyed, fehér házaival, számtalan ablakával. Innen kapta 
Berat állandó jelzőjét. Az Osumi partján van a közép-
kori rész, mecsettel, medresszével (iskolával), hannal 
(zarándokszállással). Késő délután elérjük a fenséges 
Ohridi-tavat, mely területre a Balaton 2/3-a, de térfogatát 
tekintve annál 28-szor nagyobb. Ohrid városban a jel-
legzetes óvárosban sétálunk, felkeressük a Szent István 
korában épült csodálatos Szent Szófia bazilikát, majd az 
ohridi várat. Visszasétálva a kikötőbe hajóra szállunk 
és sétahajózást teszünk az átlagosan 150 m mély tavon. 
A félpanziót is igénylők macedón zenés, jellegzetesen 
helyi vacsorával zárják a napot.

5. nap: Délelőtt elhagyjuk Ohridot, átkelünk a Diná-
ri-Alpokon. Rövidesen feltűnnek Macedónia albán 
nemzetiségű vidékének minaretjei, majd keletre for-
dulva Macedónia fővárosába, Szkopjéba érünk. Város-
néző sétára indulunk: Kale-erőd, Daud pasa fürdője, 
Kursumli-hán (a legnagyobb skopjei karavánszeráj), 
az egyminaretes Aladzsa-dzsámi. A séta során érint-
jük Teréz anya szülőházát is. A városnézést követően 
szabadprogram és vacsora a félpanziót kérőknek. Este 
utazás a szálláshelyre Kumanovoba.

6. nap: Kumanovot elhagyva rövidesen belépünk Szer-
biába. Dél-Szerbia nagyvárosába, a kb. 200 ezer lako-
sú Nisbe megyünk. Látogatás a várban és a részben a 
keresztény lázadók kifőzött koponyáiból épített Kopo-
nya-toronynál. Rövid szabadprogram után hazaindu-
lunk. Autópályán haladunk a Nagy-Morava folyó, majd 
a Duna mentén. Belgrádtól már az ismert úton közele-
dünk Budapestre. Érkezés az esti órákban.

5%

Berat

Nándorfehérvár

Kruja

Szkopje
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moldáviából odesszán át a duna-deltába 5%

Egyedülálló utazás ritkán felkeresett területekre. Er-
délyen át a romániai Moldva fővárosába, Jászvásárra 
utazunk, majd Moldávia legfontosabb látnivalóit ke-
ressük fel. Utunk innen az Etelköz távolabbi részé-
re, a Dnyeszter menti területre visz, Tiraspolba, majd 
Odesszánál elérjük a Fekete-tengert. Az orosz kultura 
egyik fellegvárát jelentő városból a Mátyás király ál-
tal építtetett Dnyeszterfehérvárhoz megyünk. Innen a 
Duna-delta ukrajnai részébe utazunk és kihajózunk a 
Duna-ág torkolatáig, a tengerig. Dobrudzsán és Erdé-
lyen át jövünk haza.

1. nap: Kora reggeli indulás Budapestről. Ártándnál ha-
tárátlépés Romániába. Rövid városnézés Nagyváradon: 
székesegyház, Kanonok sor, a vár. Továbbutazás kis 
pihenőkkel a Király-hágón és Belső-Erdélyen át a Szé-
kelyföldre. Szállás és vacsora Gyergyóban.

2. nap: Reggel nekivágunk a Kárpátoknak, a Gyergyói-me-
dencéből felkapaszkodunk a Gyilkos-tóhoz, aztán el-
érjük a fenséges Békás-szorost. A sziklaszurdok után 
csak lassan kezd kitárulni a táj, ekkor már Moldvában 
járunk. Délután elérjük Moldva fővárosát, Jászvásárt, 
románul Iasi-t. Rövid séta a központban, a katolikus 
és az ortodox székesegyház, a kultúrpalota, valamint a 
régi és a modern belváros megtekintése. Jászvásártól a 
román-moldáv határ felé vesszük utunkat, melyen Al-
bestinél kelünk át. Este érkezés Moldávia fővárosába, 
Chisinauba (Kisinyov, Kisjenő).

3. nap: Reggeli után városnézés Chisinauban: Az Úr 
születése ortodox katedrális, a római katolikus püs-
pöki székesegyház, diadalív, városháza, séta a belvá-
rosban, ahol Puskin is élt, aki több mint 100 művét itt 
írta. Utána Cricovába utazunk, ahol a bortermelés egy 
egész várost hozott létre mind a föld felett, mind alat-
ta egy 130 km hosszú pincerendszerben. A fakultatív 
földalatti városnézésre jelentkezők kis elektromos au-
tókkal járják be a pincevárost, meg-megállva a bor és 
pezsgőpalackozóknál, a Cricovát bemutató mozinál, a 
furcsa fényűzéssel elkészített kóstoló- és rendezvény-
termeknél, a világ hírességeinek borkészleteinél. A lá-
togatás végén borkóstolón veszünk részt. A programra 
nem jelentkezők ez idő alatt a cricovai étteremben kós-
tolhatják meg a neves borvidék termését. Cricováról az 
1773-ban alapított curchi kolostorhoz megyünk, mely 
Moldávia egyik legszebb, leggazdagabb és legnagyobb 
kolostora. Napunk utolsó látnivalója Orheiul Vechi 
(Orhei – Őrhely, Várhely), ahogy a várost megszálló ta-
tárok nevezték: Shehr al-Cedid. A Raut folyó látványos 
kanyonjának ez a része egy nagy archeológiai múzeum, 
barlangokkal, sziklákba vájt odúkkal, kb. másfél év-
ezred különböző korainak maradványaival, és egy ma 
is álló, működő kolostorral. Kissé arrébb, a raut folyó 
partján fekvő panzió jellegzetes moldovai éttermében 

fogyasztjuk el vacsoránkat, s közben megnézünk egy 
táncos folklórprogramot is. Este visszamegyünk Chi-
sinauba szállásunkra.

4. nap: Reggeli után a Dnyeszter Menti Köztársaságba, 
más néven Transznisztriába megyünk. A terület a helyi 
megítélés és a nemzetközi közösség szerint Moldávia 
része, gyakorlatilag önálló államként az orosz 14. hadse-
reg békefenntartásával működik. Első állomásunk Ben-
der, azaz Thigina vára. A külső vár területét az elmúlt 
évejben szépen parkosították, a belső vár rendezetten, 
a várhoz kapcsolható hírességek szobraival vár minket. 
Itt találjuk Münchausen báró ágyúgolyóját, hiszen a hí-
res német katona Bendernél is harcolt. Újabb kori látni-
való a katonai temető második világháborús magyar 
elesettek sírjaival, magyar emléktáblával. Benderből 
Transznisztria fővárosába, Tiraszpolba utazunk. Idő-
sebbeknek emlék, fiatalabbaknak tanulság: nyomokban 
még elénk tárul a szovjet világ épületeivel, járműivel, a 
maga hangulatával. A belvárosban sétálva megszem-
léljük a fontosabb épületeket, a katonai emlékhelyet, a 
városalapító Suworow tábornok emlékművét. Ezután 
szabadprogram a városban, illetve a világhírű KVINT 
konyakgyárat meglátogatók belépnek egy bámulatos 
világba: hatalmas hordósorok, 11 millió hektoliter ko-
nyak, korszerű technológia, tiszteletreméltó múlt, szép 
gyári múzeum. Utasaink ötféle, 5-10 éves konyakot, 
azaz desztillált bort kóstolhatnak meg falatozással egy-
bekötve. Tiraszpolból Ukrajnába, a közeli Odesszába 
utazunk tovább. Az éjt a nagy, patinás, Fekete-tengeri 
kikötővárosban töltjük.

5. nap: A napot Ukrajna negyedik legnagyobb városában, 
a több mint 1 millió lakosú Odesszában töltjük. Város-
nézésünk során bejárjuk a XIX. századi belváros utcáit, 
tereit, a Katalin szobortól a Patyomkin-lépcsőn át meg-
közelítjük Odessza lényegét, a kikötőt. Ellátogatunk az 
orosz kultúra egyik fellegvárába, a több szempontból 
is egyedülálló, csodálatos operaházba, megnézzük an-
nak híres lépcsőit, nézőterét és a színházi múzeumát. 
Délután szabadprogram, majd kora este elindulunk az 
ukrán „Riviérára”, ahol szállásunk elfoglalása után egy 
esti tengeri fürdőzésre is mód nyílik.

6. nap: Reggeli után a tengertől távolodva a brakkvízű, 
félsós Dnyeszter-limány mentén utazunk Dnyeszterfehé-
várra: felkeressük a Mátyás király által épített, méretes 
erődítményt. A külső várban árusok, régi mesterségeket 
bemutató sátrak között sétálunk a belső várba, a belső 
falakhoz, ahonnan szép kilátás nyílik a Dnyeszter nagy 
torkolati tavára. Továbbutazunk a Budzsák vidékén a 
Duna-delta ukrajnai részére, a Kiliai-ághoz. Vilkove 
községben, amit „Ukrajna Velencéjének is” neveznek, 
hajóra szállunk és a mellékágak rendszerében, kb. 15 
km hosszan kihajózunk a Fekete-tengerig, a Kiliai-ágnál 

8 nap/57 éj

Időpont: 2020. augusztus 26. – szeptem-
ber 2.

Elhelyezés:  *** szállodákban, Erdélyben 
faluturizmusban

Ellátás:  félpanzió, a 6. napon ebéd is
Utazás:  autóbusszal
Részvételi díj:  195 000 Ft 
útlemondási biztosítás:  2 925 Ft
Utasbiztosítás:  4 800 Ft
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:  37 400 Ft
A cricovai pincerendszer megtekintése 

borkóstolóval:  5 200 Ft
KVINT konyakgyár meglátogatása 

konyakkóstolóval:  5 200 Ft
Belépők:  kb. 25 EUR

elhelyezett „0” folyamkilométerig. Innen egy 
másik ágban hajózunk az Ocsavszki-szigetre, 
ahol egy helyi halspecialitást szolgálnak fel 
ebédként. Vilkovora visszatérve autóbuszra 
szállunk és a Budzsák jelentős, szépen rend-
ben tartott városkájába, Izmailba megyük 
szállásunkra.

7. nap: Izmailból a moldáv-ukrán határ felé 
indulunk. Kisvártatva elérjük a Szovjetunió 
egykori legjelentősebb dunai és egyben fontos 
tengeri kikötőjét Reni-t. Izmailtól eltérően 
itt a ’80-as évek szovjet utcaképe tárul elénk. 
Reni után Giurgiulesti-nél ismét belépünk 
Moldáviába, hogy 2,5 km megtétele után már 
el is érjük a moldáv-román határt. A nagy 
al-dunai kikötőben, Galacon rövid technikai 
pihenőt tartunk, majd Foksányon át elérjük 
a Kárpátokat. A hegyeken átkelve már a Szé-
kelyföldre, Kézdivásárhelyre jutunk. Innen a 
Kászon-vidékén, Csíkszeredán és a Hargitán 
át utazunk Udvarhelyszékre, szállásunkra.

8. nap: utolsó napunkat a Szászföldön kezd-
jük. Városnézés a szép Segesváron: séta a 
belvárosban és a fellegvárban.  Továbbutazás 
Medgyesen, Dicsőszentmártonon, majd az 
észak-erdélyi autópályán át a Szamos völ-
gyébe. Rövid pihenő Kalotaszegen, majd 
Ártándnál elérjük Magyarországot. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

Bender

Tiraszpol
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cseH világörökségek és a száztornyú prága

kalandozás dél-lengyelországban

4 nap/3 éj

Időpontok: 2020. április 30 – május 03.; 
május 21 – 24.; június 04 - 07.; június 16 
– 19.; június 25 – 28.; július 13 – 16.; jú-
lius 18 -21.; július 28 – 31.; augusztus 20 
– 23.; augusztus 27 – 30.; szeptember 
05 – 08.; szeptember 16 – 19.; október 
08 – 11.; október 22 – 25.

Szállás: 3 éjszaka *** szállodában 2 ágyas 
tusolós/WC-s szobákban

Utazás:  Légkondicionált autóbusszal
Ellátás:  reggeli  

 (fakultatív vacsora, 1. és 2. napon)
Részvételi díj:  69.500  Ft
Választható szolgáltatások:

Fakultatív vacsora (1. és 2. nap a hotel-
ben):  8.500,- Ft
Egyágyas szoba felár:  29.000,- 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  3 EUR (itthon fizetendő)
Ingyenes fel- és leszállási helyek: Buda-
pest, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, 
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét, 
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, 
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya

4 nap/3 éj

Időpontok: 2020. április 30 – május 03.; 
május 21 – 24.; június 16 – 19., július 13 
– 16., július 28 – 31.; augusztus 09 – 12.; 
augusztus 20 – 23.; augusztus 27 – 30.; 
szeptember 05 – 08.; szeptember 16 – 
19. október 08 - 11., október 22 – 25.

Szállás: 3 éjszaka *** szálloda 2 ágyas tu-
solós WC-s szobáiban

Utazás:  Légkondicionált autóbusszal
Ellátás:  reggeli (fakultatív vacsora)
Részvételi díj:  55.500,- Ft
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár:  18.000,- Ft
Fakultatív vacsora:  9.800,- Ft
Garantált fakultatív Auschwitz – Czes-
tochowa kirándulás (belépővel, helyi ide-
genvezetővel): 6.500,- Ft. (Csak az utazás 
megrendelésekor lehet jelentkezni.)
Belépők ára:  kb. 10 € + 265 PLN  
 + fakultatív 

1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – LED-
NICE – BRNO – PRÁGA
Reggel indulás, Szlovákiába a rajkai határátkelés 
után érkezünk. A Duna fölött áthaladva Pozsony 
látképe tárul elénk. A cseh határt átlépve megérke-
zünk 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
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. Délután, akinek kedve tartja, ön-
álló egyéni programot szervezhet magának Prága törté-
nelmi óvárosában. Másik lehetőségként egy hangulatos, 
kb. 6 órás fakultatív kirándulásra és időutazásra jöhet 
velünk a meseszép Karlovy Varyba. A Tepla folyó mel-
lett teraszosan kiépült város csodaszépen felújított, mo-
narchia-korabeli épületei között sétálunk. Késő délutáni 
órákban hagyjuk el Karlovy Varyt, este érkezünk vissza 
prágai szállásunkra. Fakultatív Karlovy Vary kirándu-
lás (Garantált indulás, jelentkezés a helyszínen): 20 €.

3. NAP: PRÁGA ÉS HAJÓKIRÁNDULÁS
Folytatjuk prágai városnézésünket. A mai nap első 

látványossága a Vencel-tér, mely a cseh történelem-
ben többször is fontos szerepet játszott. Továbbsétá-
lunk a belvárosban a főtérig. Itt megtekintjük töb-
bek 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 sza-
badprogram alatt egyéni sétára, nézelődésre, aján-
dékvásárlásra nyílik lehetőség. A koraesti órákban 
szervezünk egy hangulatos, kb. 2 órás fakultatív ha-
jókirándulást a Moldván, mely svédasztalos vacsorá-
val 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.

4. NAP: PRÁGA – KUTNÁ HORA – TELC – BUDAPEST
Ez a nap is a cseh világörökségekről szól. Délelőtt a 
Prága közelében lévő Kutná Hora látványosságai kö-
zül megtekintjük a csodaszép Szent Borbála-kated-
rálist, mely a közép-kelet-európai gótikus építészet 
egyik legszebb példája. A város peremén található egy 
csontkápolna, melyet szintén felkeresünk. Délután 
Telčben állunk meg. A város egységes hangulatú, lát-
ványos főterén sétálunk, ahol szép fotókat készíthe-
tünk az árkádos-lábas házakról, valamint a közelben 
lévő várról. Szabadprogram után hazaindulunk és az 
esti órákban érkezünk Budapestre, majd mindenkit a 
felszállási helyére szállítunk.

1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST 
– ZAKOPANE
Reggel parassapusztai határátlépéssel megyünk Szlo-
vákiába. Az országon áthaladva, kisebb pihenőkkel 
érkezünk Lengyelországba. Kora délután egy mesés 
városkában állunk meg. Zakopane csodálatos fekvésű 
település, Közép-Európa egyik legkedveltebb és leglá-
togatottabb téli turisztikai központja. Zakopánéban, 
gyalogos séta. A faházakból épült kis hegyi falucska ma 
már több tízezres létszámával egész évben egy nyüzs-
gő hangyabolyhoz hasonlít. A sícentrum, a hangulatos 
sétáló utca, a hatalmas piac, az új Fogadalmi fatemp-
lom, a Gubalowka-hegy mind ezt a tényt bizonyítják. 
A szabadidő alatt lesz vásárlási lehetőség a piacon. Jó 
idő esetén felvonóval érjük el a Gobalowkát, ahonnan 
mesés kilátás nyílik. Ezt követően Krakkó melletti 
szállásunkra utazunk, ahol fakultatív vacsora (3 éj).

2. NAP: AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA 
Reggeli után mindenki eldönti, hogy sétál, nézelődik a 
szálloda környékén, vagy eljön velünk egy nagyon ér-
dekes kirándulásra. Először az auschwitzi lágerbe me-
gyünk. 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. 
A Jasna Gorai kolostort a magyar pálos rend alapította 
1382-ben. A Fekete Madonna kegykép két évvel később 
került a kolostorba. Estére érünk vissza a szállásunkra. 

3. NAP: WIELICZKA – KRAKKÓ 
Reggeli után napunkat a Világörökségi Listán is sze-
replő wieliczkai sóbányába megtekintésével kezdjük. Itt 
leszállunk a bánya mélyébe. A közel kétórás program 
során bemutatják a nehéz munka rejtelmeit. A sóbányá-
szat veszélyei, évszázados technikája és egy varázslatos 
világ tárul a látogató szeme elé. Programunkat folytat-
juk Krakkóval. Először a Visztula partján fekvő királyi 
várba, a Wawelbe látogatunk el. A várban tett nézelő-
désünket a székesegyházban fejezzük be, ahol Báthory 
István végső nyughelyét láthatjuk. Krakkó felfedezése 
a belvárossal folytatódik. Fő látványosságok: Rynek, 
Posztóház, Mária-templom. Gyalogos sétánk után sza-
badprogram a központban. Ezt követően egy hangula-
tos kisbusszal utazunk vissza buszunkhoz, így Krakkó 
újabb arcát ismerjük meg. Szállás, mint előző napokon.

4. NAP: DUNAJEC – BUDAPEST 
Reggeli után hazaindulunk. Elhagyjuk Lengyelországot. 
Szlovákiában, a határhoz közel egy különleges tutajo-
záson veszünk részt a Dunajec folyón (ha az időjárás 
nem oly szélsőséges, hogy veszélyeztetné ezt a szép 

programot). Nemcsak a tutajon való utazás 
az érdekes, hanem a táj is megkapó. Kiköté-
sünk után egy hangulatos 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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1. nap: Selmecbánya - Körmöcbánya - Tarnów
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 bel-
városában) – Túrócszentmárton – Trsztena – Chyzne 
(szlovák-lengyel határ) – Rabka – Nowy Sacz – Brzes-
ko – szállás Tarnów környékén.

2. nap: Lublin - Lomza
Rzeszów (pihenő útközben) – Lublin (óváros: a gótikus 
várkápolna, a városfal a Krakkói kapuval, Szent János 
székesegyház, stb.) – Bialystok (pihenő útközben) – 
szállás Lomzában.

3. nap: Litvánia - Siauliai - Rundale-kastély - Riga
Lomza – Suwalki – Balti köztársaságok, Litvánia: Siauliai 
(Keresztek hegye) – Bauska (Litvánia barokk gyöngy-
szeme, a Rundale-kastély, melyet Rastelli a szentpéter-
vári téli palota tervezője, építője tervezett) – Lettország: 
szállás Rigában.

4. nap: Riga - Rigai-öböl - Parnu - Tallin
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: 

1. nap: Kolozsvár - Székelyszentlélek
Kora reggeli indulás Budapestről. Határátkelés Ár-
tándnál. Pihenő Kolozsváron, majd utazás tovább 
Székelyszentlélekre.

2. nap: Székelyszentlélek - disznóvágás - Segesvár
Reggeli után disznóvágás Székelyszentléleken, majd 
megfelelő hóviszonyok esetén szánozás (nem megfelelő 
hóviszonyok esetén szekerezés), forralt bor kóstolása. 
Délután városnézés Segesváron, a középkori szász város-
ban. Este disznótoros vacsora, káposztaleves, puliszka.

3. nap: Parajd - Korond - Farkaslaka - szilveszteri vacsora
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 vacso-
ra és mulatozás élőzenével hajnalig.

4. nap: Gyilkos-tó - Békás-szoros - utószilveszteri mulatság
Délelőtt szabadprogram. Majd utazás a Gyilkos-tóhoz 
és a Békás-szorosba, Erdély leghíresebb természeti lát-
ványosságaihoz. Este utószilveszteri mulatság.

5. nap: Marosvásárhely - Budapest
Reggeli után indulás haza, útközben megálló 
Marosvásárhelyen.

baltikumi körutazás

szilveszter a székely góbéknál

10 nap/9 éj

Időpont: 2020. július 11–20.
Elhelyezés:  Középkategóriájú 

szállodákban
Ellátás: reggeli, igény esetén félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Részvételi díj: 184 990 Ft/fő
útlemondási biztosítás:  3 330 Ft/fő
Utasbiztosítás:  4 500 Ft/fő
Választható szolgáltatások

Egyágyas felár: 59 990 Ft/fő
Félpanziós felár: 44 990 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
- 9 éjszakai szállás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés,
-  reggeli ellátás (félpanzió felár esetén)

A részvételi díj nem tartalmazza:
-  belépődíjakat (kb. 100 EUR/fő,  

ebből 60 EUR a hajójegy)
- félpanziós ellátás

5 nap/4 éj

Időpont:  2020. december 29. – 2021. január 2.
Elhelyezés: Székelyszentléleken, falutu-

rizmusban, 2 ágyas szobákban fürdő-
szoba-használattal.

Ellátás: félpanzió disznótoros vacsorával 
és szilveszteri mulatsággal

Utazás: kényelmes, légkondicionált autó-
busszal

Idegenvezetés: az utazás teljes tartama alatt
Részvételi díj:  78 800 Ft/fő
Egyágyas felár:  9 800 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

-  4 éjszakai szállás és félpanziós ellátás,
- autóbuszos utazás,
- idegenvezetés,
- disznóvágás,
- szilveszteri vacsora,
- utószilveszteri mulatság.

 A részvételi díj nem tartalmazza:
- útlemondási biztosítás: 1 185 Ft/fő
-  utasbiztosítás:  3 000 Ft/fő
- a belépődíjakat (kb. 60 RON/fő).
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Parnu (séta és fürdés a Rigai-öböl partján fekvő hírne-
ves észt fürdőhelyen) – szállás Tallinban.

5. nap: Tallin
Tallin (egész napos városnézés: az Oliveste-templom, a 
Harju-domb sétány, a Kiek-in-deKök 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: Helsinki - Tallin
Egész napos fakultatív hajókirándulás Finnországba, 
városnézés Helsinkiben (halpiac a Köztársasági Palo-
tával, evangélikus székesegyház, II. Sándor cár szobra, 
Finnlandia Palota kívülről, Mannerheim szobor, Szik-
latemplom, Sibelius emlékmű, stb.) – szállás Tallinban.

7.nap: Parnu - Césis - Riga
Tallin – Parnu (Tájmúzeum, rövid fürdés a tenger-
parton) – Lettország: Rigai-öböl – Césis (Hanza vá-
ros: Long vár, Új Palota, Szent János templom) – szál-
lás Rigában (ugyanabban a szállodában, mint odafelé, 
esti városnézés).

8.nap: Vilnius - Vytautas - Lomza
Riga – Litvánia: Vilnius (városnézés: az egyetem régi 
épülete, gótikus, reneszánsz, barokk templomok, Ausch-
ross-városkapu, stb.) – Trakai-tórendszer: Vytautas ro-
mantikus lovagvára – Lengyelország: szállás Lomzában.

9.nap: Varsó - Krakkó
Augustów – Varsó (kedvcsináló rövid séta az újjáépített 
várban) – Kielce – szállás Krakkóban.

10.nap: Tarnów - Ószandec - Nedec - Budapest
Krakkó – Tarnów (Bem József emléktáblája és sírja, 
városnézés a régi hangulatú lábasházakkal tűzdelt 
hajdani piactéren, a Ryneken) – Ószandec (magyar 
zarándokhely, Klarisszák Kolostora, IV. Béla lányá-
nak, Szent Kingának nyughelye) – Nedec (Niedzica, 
az egykori Ezeréves határ, ma lengyel-szlovák határ-
állomás) – Szepesófalu (Spisská Stará Ves) – Késmárk 
– Poprád – Ördöglakodalma hágó – Besztercebánya 
– Zólyom – Parassapuszta (határállomás) – Budapest. 
Érkezés a késő esti órákban.
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Katalógusunk csupán a legfontosabb információkat tartalmaz-
za 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 té-
vedéseket, 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 ese-
tén 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 poggyász-
biztosítás 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 ismer-
tebb hitelkártyák (pl. VISA, MasterCard, AMEX, stb.) is telje-
sen 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 DOKUMEN-
TUMOK
Külföldi útjainkon – gyermekek és felnőttek egyaránt – általá-
ban 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 meg-
létét, illetve érvényességét nem áll módunkban ellenőrizni. 
Annak beszerzéséről utasaink egyénileg kötelesek gondos-
kodni! 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 fele-
lősséget 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 meg-
cserélésének, 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), zsi-
lipek 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 doku-
mentumokat hozza magával.
• Banki átutalással történő fizetéskor irodánk nem ad bi-
zonylatot a befizetésről. Ha az átutaló az általunk megadott 
számlaszámra utalt, akkor az összeg meg is érkezett. A be-
fizetési bizonylatot mindenki saját, számlavezető bankjától 
kaphatja meg.
AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK
Az autóbuszos körutazásoknál az ülőhelyeket az utazásszer-
vező 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 létszámá-
hoz 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 eset-
ben 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 köve-
tően elindul. Az autóbusz utolsó sorában az ülések általában 
nem, vagy csak kis mértékben dönthetők. Az itt biztosított 
férőhely árkedvezményre nem jogosít. Hosszabb utakra cél-
szerű takarót, kispárnát vinni. A busz útvonaláról és a vidéki 
fel-, és leszállási lehetőségekről az adott körutazás leírásánál 
pontos információt adunk.
VIDÉKI FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉG AUTÓBUSZOS KÖR-
UTAZÁSOKHOZ!
Az Utazásszervező az autóbuszos körutazásokhoz igyekszik 
vidéki csatlakozási lehetőséget biztosítani, a részletekről ér-
deklődjenek 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 kör-
utazások esetében, amelyek eltérő útvonalon hagyják el az 
országot és térnek vissza, megadjuk a felszállási és leszállási 
helyet, az ezek helyek közötti utazásról irodánk nem gondos-
kodik 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 szervez-
zük. A részvételi díj is ezt tartalmazza. A vidéki csatlakozá-
sokat 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 mobil-
telefon 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 soro-
lása eltérő lehet a magyarországi normáktól, az adott országé-
nak 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 ki-
zárólag 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 el-
helyezésre a szállodák döntése, vagy utasok kései jelentkezése 
miatt. A szállodák mindegyike megfelel a meghirdetett színvo-
nalnak, különbözőségük miatt reklamációt nem fogadunk el. 
• Faluturizmus: magánházas elhelyezést jelent, fürdőszoba 
használattal. Az elhelyezést évek óta kipróbált házaknál biz-
tosítjuk. A szálláshely jellegéből adódóan előfordulhat, hogy 
több szobára egy fürdőszoba jut.
• A szálláshelyek nem feltétlenül a városközpontokban talál-
hatóak, 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 (ten-
gerre, 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, amennyi-
ben arra a szálloda lehetőséget ad. A pótágyak nem nyújtják 
egy normál ágy kényelmét!
• Egyedülállóak részére – körutazások esetén – irodánk a tár-

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 rekla-
mációt nem fogadunk el! Pl.: a társ horkol, stb.)
• A megrendelt és visszaigazolt szállást irodánk jogosult azo-
nos vagy magasabb kategóriájú szállásra cserélni.
• A szálláshelyek környékén üzemelő bárok, szórakozóhe-
lyek 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 Utazás-
szervező, sem partnerei nem vállalnak felelősséget. Az értékek 
őrzése, a széfbérlés, a letétbe helyezés a szálláshelyek többsé-
génél 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 ellá-
tást tudunk ajánlani, illetve, hogy a részvételi díj mit tartal-
maz. 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 el-
látást 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 köz-
vetlen 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 biz-
tosításainak 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 bizto-
sítással lehet részt venni az utazásokon. Pontos feltételekről 
érdeklődjön irodáinkban, ahol a biztosítási módozatokról 
tájékoztató anyaggal tudunk szolgálni. Az esetlegesen fel-
merülő 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 körutak-
hoz 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 épü-
leteken 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, problé-
mája 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 választ-
hatók, mert pl. időjárás, létszám, vagy egészségi állapot függ-
vényei, és/vagy csak a helyszínen dőlhet el, hogy elegendő idő 
maradt-e a kivitelezésükhöz.

HASZNOS TUDNIVALÓK
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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 (mú-
zeumlátogatás, 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 Utazás-
szervező internetes honlapján is olvasható.

• Az iroda által átadott, megküldött minden információs 
anyag, hibajegyzék a szerződés elidegeníthetetlen részét ké-
pezi.
• Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, 
prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, ame-
lyeket 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 uta-
zási feltételei érvényesek, az Utas és az utazásszervező köt 
szerződést egymással, így reklamáció esetén is a szervező 
tartozik felelősséggel az Utas felé. A más utazásszerve-
zők 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!

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 továbbiak-
ban: honlap), illetve az egyéb tájékoztatóiban (pl. szórólap, 
egyéb kiadvány stb.) felajánlott utazási szolgáltatások 
igénybevételének általános szerződési feltételeit (a továb-
biakban: 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, hiba-
jegyzék a jelen ÁSZF, vagy az egyedi szerződési feltételek 
és a honlapon szereplő, esetenként a programfüzet kiadása 
után aktualizált információk is a szerződés elidegeníthe-
tetlen részét képezik.
0.2. Az utazási szerződésre HT programfüzetében, hon-
lapján, 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 szabá-
lyozott 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 hi-
ányában - 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 utazás-
közvetítő 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 megren-
delés 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 mó-
don 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 – bármi-
lyen 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 tájé-
koztatóban 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 tel-
jes 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. In-
dokolás nélkül elutasíthatja az utazó, megrendelő által 
kezdeményezett szerződés megkötését.
2. Az utazási szerződés teljesítése
2.1. HT kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szol-
gáltatás(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 kiadvány-
ban 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 megha-
tározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó 
üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató 
útján is (helyettesítő szolgáltatás). A helyettesítő szolgál-
tatás 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 Utazásszer-
vező 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 módosí-
tására, vagy az utazók közúti szállítására.
2.4. HT az utazáson való részvételre jogosító és ahhoz 
kapcsolódó iratokat, ide értve HT közreműködésével meg-
kötött 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 

részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, 
külön felszámításra kerülő díjakból tevődik össze. Fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy a külön felszámításra kerülő 
díjak változhatnak. A részvételi díj az utazási tájékozta-
tóban 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 jelentkezés-
kor 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. Fel-
hívjuk a figyelmet a foglaló szabályainak alkalmazására. A 
foglaló jogcímén befizetett összeg a szerződés megkötésétől 
az utazás megkezdését megelőző 60. napig minősül fog-
lalónak. Amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését 
megelőző 60. nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meg-
hiúsulásáért 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 ösz-
szeg jogcíme előlegre módosul. Az utazó a fizetendő teljes 
díjat – a befizetett előleg, ill. foglaló összegével csökkent-
ve – 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 meg-
felelő összegű előleget köteles fizetni. Az utazó a fizetendő 
teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az 
utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő meg-
állapodás 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 ese-
tén 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 ré-
széről 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 
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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 csökkentésé-
nek jogát (pl. kedvezményes akció) fenntartja. A korábban 
leelőlegezett, ill. teljes egészében befizetett utakra az ilyen 
akciós ár nem érvényes. Erre vonatkozóan semmiféle rek-
lamációt HT nem fogad el.
4. Együttműködési és segítségnyújtási kötelezettség
Az utazó és HT a szerződés teljesítése során - különösen a 
rövid határidős megrendelések esetén - kötelesek együtt-
működni. HT segítségnyújtási kötelezettsége az     egész-
ségügyi 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 csökkent-
heti. 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 rész-
vételi 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 te-
rületet 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 döntésé-
ről 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 szerződés-
ben meghatározott utazási feltételeknek. Az utazó köteles 
erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az en-
gedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az 
utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek 
teljesítését, és megfizesse az utazási irodának az enged-
ményezés költségeit.
5.5. Ha a felek az utazó kezdeményezésére az utazási szer-
ződés nem lényeges elemeinek (pl. név) módosításában 
állapodnak meg, az utazó köteles HT módosítással kap-
csolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással 
egyidejűleg megtéríteni. Az utazási szerződés lényeges 
feltételének (pl. úti cél, időpont, repülőjegy esetében név-
módosítás 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 nyilatko-
zat 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 fizet-
ni 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, 

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 lehe-
tetleníti 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 nyúj-
tására 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 fel-
ajánlani nem tud, vagy a felkínált helyettesítő szolgáltatást 
az utazó nem fogadja el, akkor HT köteles az utazó által 
befizetett teljes díjat (díjelőleget) a jogszabályoknak meg-
felelően visszafizetni, és
7.3. Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan maga-
tartásával 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 szerződés-
től. 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 szolgál-
tatást 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) haladéktala-
nul 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 terje-
delmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy 
példányát az utazónak át kell adni. HT a kifogás rendezésére 
a konkrét lehetőségek függvényében javaslatot tesz, pót-
szolgáltatást 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 haladékta-
lanul 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 állás-
pontjáról, valamint annak indokáról az utazót értesíteni.
8.4. Ha az utazó az utazási szerződést utazásközvetítő út-
ján 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.

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 figyel-
mét felhívni erre, valamint a rendelkezések folyamatos 
változására és az ezekkel kapcsolatos összes szükséges 
tájékoztatást megadni. Az útlevél beszerzéséről és érvé-
nyességéről az utazó maga gondoskodik. HT – lehető-
sége szerint – a vízum(ok) beszerzését az utazó kérésére 
(ügyintézési díj ellenében) magyar állampolgárok részére 
vállalhatja. HT csak az Európai Unió tagállamainak állam-
polgárait köteles tájékoztatni a cél és tranzit országok 
útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabá-
lyairól, 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 bizto-
sítások díja a részvételi díjon felül felárként fizetendő. Az 
utazók kárigényüket közvetlenül a biztosító felé és kizárólag 
a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kór-
ház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. 
HT-nak a BBP biztosítás hatálya alá tartozó káresemények 
vonatkozásában nincs lehetősége eljárni. Utólagos jegyző-
könyv 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 Colonna-
de 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 fogyasztóvéde-
lemről 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 fogyasz-
tók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg 
illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: 
http://jarasinfo.gov.hu). A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság 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 Nemes-
fémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktáro-
zás-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 ábrá-
zolják, csak az adott szállástípus alapvető paramétereinek 
szemléltetését segítik (pl. Joker apartmanok, adott tenger-
parti 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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Segítség a HATÁRTALANUL program megvalósításában.

2020 újdonságai a Hon Toursnál!

• • gazdag program
• • 2000 m magasan
• • Csíki-sör
• • erődtemplomok
• • vulkanikus jelenségek

2020. július 20-26.
23. oldal

• ᷿• szállodai elhelyezés
• • várakozásmentes határátkelés
• • a kettévágott falu
• • Munkács vára
• • Verecke 

július 23-26.
27. oldal

• • Wass Albert nyomában
• • gyimesi csángók
• • egykori karantén
• • kirándulás Moldvába
• • az esztena világa

július 28. – augusztus 2.
25. oldal

a Szászföldön át 
a székelyekhez

Kárpátalja  
expressz

Székelyek és 
csángók földjén


