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HAJÓVAL A VASKAPUHOZ

1. nap: Áthajózás Magyarországon
Indulás reggel Budapestről (1653-as folyamkilométer). 
Az egész napos hajózás során a következő látnivaló-
kat érintjük Csepel (Szabadkikötő), Százhalombatta, 
Ercsi (Eötvös-emlékmű), Tass (Csepel-sziget vége), 
Dunaföldvár (vár), Paks (város és erőmű), Sió-tor-
kolat, Gemenci erdő, Baja (Sugovica, IV. Károly ki-
rályunk és Türr István emlékműve), Kádár-sziget, 
Dunaszekcső (löszfal). Kikötés Mohácson (1447-es 
fkm) este 7 óra körül között. Vízparti szálláshely el-
foglalása, 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 
Újlakiak fészke), Kapisztrán Szent János sírja, Pétervá-
rad. Este 7-8 óra között kikötünk Újvidéken (1255-ös 
fkm). Szerb beléptető határvizsgálat után autóbuszos 
transzfer 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 
látnivalói a Dunáról: a béskai híd, a Kerekedi-sziget 
nomád világa, Titeli-löszfal, a Tisza torkolata, Zimony 
(millenniumi torony, a Nagy-Hadisziget). Elérve a Szá-
vát, behajózunk a nagy folyóba, kikötünk a szerb fő-
városban, Belgrádban (1170-es fkm). Transzferbusz-
szal utazunk a nándorfehérvári várhoz. Séta a nagy 
kiterjedésű erősségben, majd elfoglaljuk szállásunkat.

4. nap: A Zuhatag
Reggel indulás hajóval Belgrádból. Fő látványossá-
gok: a Temes torkolata világítótornyokkal, Szendrő 
vára, delibláti homokpuszta, rámi kiszélesedés (3,5-4 
km széles Duna), Néra-torkolat, Krassó-Szörényi-érc-
hegység, Galambóc vára. A Babakay-sziklánál elérjük 

a Duna-áttörést, megcsodáljuk a Baross-táblát, majd 
jönnek az egykori Zuhatag szorosai: a Sztenka, a Kozla-
Dojke, az Izlasz-Tachtália, a Szvinica. Estefelé érkezés 
Donji Milanovacra (991-es fkm), utazás autóbusszal 
Bor megyébe, Majdanpekre a szállodába.

5. nap: Kazán, Vaskapu, Bánság
Reggel a szerb kiléptető határvizsgálat után elhajó-
zunk Donji Milanovacról. Hajózás a Jucz-szorosban, 
majd a Nagy- és Kis-Kazánban. Széchenyi Emléktáb-
la, jelzőállomások, Veterani-barlang, Decebal szob-
ra, Traianus-tábla. Emlékezés Széchenyi-emléktábla 
kapcsán a „legnagyobb magyarra”. Bepillantunk a 
Zuhatag utolsó szorosába, a Sipibe, majd Ada-Kaleh 
szigete felett megfordulva hajós utunk 700 folyamki-
lométer megtétele után Orsován (954-es fkm) véget 
ér. Román beléptető határvizsgálat után autóbuszra 
szállva a Krassó-Szörényi-érchegységben kanyargó 
varázslatos utakon elérjük Észak-Bánságot, majd a 
késő esti órákban Budapestet.

5 nap/4 éj

Időpont: 2023. május 13-17.,  
augusztus 22-26.

Elhelyezés: közepes kategóriájú 
szállodákban, 2 ágyas, fürdőszobás 
szobákban

Ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás: hajóval és kényelmes, 

légkondicionált autóbusszal
Idegenvezetés: végig a program alatt
Alap részvételi díj:  211 000 Ft
Ebből részvételi díj:  185 000 Ft/fő
Ebből kikötői illeték:  26 000 Ft/fő
Egyágyas felár:  22 400 Ft/fő
Félpanziós felár:  25 800 Ft/fő
Útlemondási biztosítás:  2,5%
Audio guide: 2023-tól a részvételi díjban
A részvételi díj a baleset-, betegség- és 

poggyászbiztosítás árát (3 000 Ft/fő) 
és a belépőket (kb. 5 EUR) nem tartal-
mazza.

Vaskapu
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1. nap: Dunára - le! 
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-Szö-
rényi-érchegységen át Herkulesfürdőre. Városnézés a 
Monarchia egykori kiemelt fürdővároskájában: Sza-
páry Fürdő, Herkules szobor, katolikus körtemplom. 
Továbbutazás a Duna felé, utazás a Sipi-szorosban. Az 
útról megcsodáljuk a Vaskapu I. vízlépcsőt. Szállás 
Szörényváron (Turnu-Severin).

2. nap: Duna-áttörés 
Reggeli után hajóra szállunk (953 fkm) és román kilép-
tető határvizsgálat után megindulunk a Dunán felfelé. 
Az Orsovai-öbölben az elmerült városról, majd bete-
kintve a Sipi-szorosba Ada-Kalehról, a legendás sziget-
ről mesélünk. A szelídebb hegyek egyre morcosabban 
sziklássá válnak, megnézzük a Trajanus táblát, majd 
beérünk a Kis-Kazánba. A Varnica jelzőállomás mel-
lett elhaladva végighajózunk a Nagy-Kazán-szoroson 
és Jucz-szoroson. Elérjük a szerb Al-dunai üdülőfalut, 
Donji Milanovacot, szemben vele megnézzük Három 
Torony várát, majd innen észak-nyugat felé hajózunk. A 
hegyek között kanyarodva újabb nevezetességek: Gre-
ben-hegyfok, Lepenski Vir – őskori leletegyüttes, majd 
Drenkó vára után nyugat felé hajózva az egykori Stenka-
zuhatagról megnézzük a monumentális Baross-táblát. 
Rövidesen a sziklák között egészen kicsire szűkült Du-
na az Al-Duna határát jelző Babakay-sziklánál hirtelen 
kiszélesedik, a jobb partot a csipkés falú Galambóc vára 
díszíti. Kikötés Veliko Gradiste-n (1059 fkm), belépő 
vizsgálat Szerbiába. A határvizsgálatok időigényének 
függvényében a hajóról kiszállva fürdőzési lehetőség 
szállásunknál az aqua parkban, vagy az Ezüst-tóban.

3. nap: Irány Nándorfehérvár! 
Reggeli után beszállunk hajónkra, tovább hajózunk a 
Lokva-hegység mellett. Elhagyjuk a Néra torkolatát, 
Ráma várát, a Duna ismét több kilométeresre szélese-
dik, aztán jön az „Aranyember” „Senki-szigete”, kis-
vártatva megcsodálhatjuk Szendrő hatalmas, vízparti 
várát. Kora délután elérjük a pancsovai szigetvilágot, a 
Temes folyó világítótornyokkal jelzett torkolatát. Éles 
folyamkanyarulatok után feltűnik Belgrád, Szerbia fő-
városa. A nándorfehérvári diadallal az egész világon 

HAJÓSKALAND A VASKAPUTÓL ÚJVIDÉKIG
5 nap/4 éjszaka

Időpont: 2023. május 17-21., 
Elhelyezés: 3 és 4 csillagos szállodákban
Utazás: kényelmes, légkondicionált 

autóbusszal és hajóval
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama 

alatt
Ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió)
Alap részvételi díj:  206 000 Ft/fő
Ebből részvételi díj:  182 000 Ft/fő
Ebből kikötői illeték:  24 000 Ft/fő
Egyágyas felár:  28 000 Ft/fő
Félpanziós felár:  27 200 Ft/fő
Audio guide: 2023-tól a részvételi díjban
Útlemondási biztosítás: 2,5%
Utasbiztosítás: 3 000 ft/fő

híressé vált vár falait megkerülve hajózunk be a Du-
náról a Szávára. Itt 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 belgrádi 
Nagy-Hadisziget után mindjárt Zimonynál, egykori 
határvárosunknál járunk. Nagy kanyarulatok, magas 
löszfalak alkotta partok, hosszan nyújtózkodó szige-
tek teszik változatossá utunkat. Lassan elérjük a Tisza 

Nándorfehérvár

torkolatát, szemben vele a szalánkeméni lösz-
magaslat. 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 pont-
jára, a péterváradi várba. Vacsora és szállás 
Újvidéken.

5. nap: A Vajdaságban
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. 
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1. nap: Áthajózás Magyarországon
Behajózás reggel Budapesten, Újpesten (1654-es folyam-
kilométer). Az egész napos hajózás során a következő 
látnivalókat érintjük: Csepel (Szabadkikötő), Százhalom-
batta, Ercsi (Eötvös-emlékmű), Tass (Csepel-sziget vége), 
Dunaföldvár (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 
Újlakiak fészke), Kapisztrán Szent János sírja, Pétervá-
rad. Este 7-8 óra között kikötünk Újvidéken (1255-ös 
fkm). Szerb beléptető határvizsgálat után autóbuszos 
transzfer a szállodába, szállásunk elfoglalása. 

3. nap: A növekvő Dunán
Reggeli után felmegyünk a péterváradi várba. Meg-
tekintjük a Monarchia nagy erődjét és a híres órator-
nyot, majd séta a belvárosban. Késő délelőtt indulunk 
Újvidékről hajóval. Napunk látnivalói a Dunáról: a 
béskai híd, a Kerekedi-sziget nomád világa, Titeli-lösz-
fal, a Tisza torkolata, Zimony (millenniumi torony, a 
Nagy-Hadisziget). Elérve a Szávát, behajózunk a nagy 
folyóba, kikötünk a szerb fővárosban, Belgrádban (1170-
es fkm). Transzferbusszal utazunk a nándorfehérvári 
várhoz. Séta a nagy kiterjedésű erősségben, majd el-
foglaljuk szállásunkat. 

4. nap. Közép-Dunán az áttörésig
Reggel indulás hajóval Belgrádból. A Dunán lefelé halad-
va rövidesen jön Pancsova város a Temes torkolatával és 
világítótornyokkal. További fő látványosságok: Szendrő 
vára, delibláti homokpuszta, rámi kiszélesedés (3,5-4 
km széles Duna), Újharam vára, Néra-torkolat, majd az 
Ezüst- tavat elérve kikötünk Veliko Gradiste-n. (1059-es 

HAJÓVAL A VASKAPUN IS TÚL
6 nap/5 éj

Időpont: 2023. augusztus 2-7.
Elhelyezés: három- és négycsillagos 

szállodákban, 2 ágyas, fürdőszobás 
szobákban

Ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás: hajóval és kényelmes, 

légkondicionált autóbusszal
Idegenvezetés: végig a program alatt
Alap részvételi díj: 244 000 Ft/fő
Ebből: részvételi díj: 218 000 Ft/fő
kikötői illeték: 26 000 Ft/fő
Útlemondási biztosítás: 2,5 %
Egyágyas felár: 31 000 Ft/fő
Félpanziós felár: 34 800 Ft/fő
Audio guide (rádió adó-vevős idegenve-

zetés): 2023-tól benne van a részvételi 
díjban

A részvételi díj a baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás árát (3 600 Ft/fő) 
és a belépőket (kb. 10 EUR) nem tar-
talmazza.

Vaskapu

Pétervárad

fkm) Autóbusszal a galambóci várhoz megyünk, meg-
csodáljuk az Al-Duna elején, meredek hegyoldalban álló 
csipkés várat. Szállásunk az Ezüst-tó partján lesz, kora 
este fürdőzési lehetőség is van a népszerű üdülőhelyen.

5. nap. A Zuhatag, a Kazán-szorosok, a Vaskapu I. 
vízlépcső
Elhajózva Gradiste-ről a Krassó-Szörényi-érchegység 
nyúlványainak egyre magasabb hegyei övezik a Dunát. 
Az Ómóldova-sziget után hirtelen kiszélesedik a folyó, 
előttünk a már ismerős Galambóc, itt Babakay-sziklánál 
elérjük a Duna-áttörést, megcsodáljuk a Baross-táblát, 
majd jönnek az egykori Zuhatag szorosai: a Sztenka, a 
Kozla-Dojke, az Izlasz-Tachtália, a Szvinica. Három-
torony vára, a történelmi Magyarország legdélebbi 
pontja után a Jucz-szorosba érünk. Kisvártatva feltűnik 
a Nagy Kazán-szoros: Széchenyi-emléktába, Poniko-
va- és Veterani-barlang, jelzőállomások. A dunatölgy-
esi öböl után jön a Kis-Kazán-szoros, Trajanus-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. Elbúcsúzunk a ha-
jótól, szállásunkra sétálunk.
 (Korai kikötés esetén látogatás Fetislam vá-
rában és az erőmű múzeumában.) A duzzasz-
tón autóbusszal átkelve belépünk Romániába, 
szállás Szörényváron.

6. nap. A Bánság
Reggeli után hazaindulunk autóbusszal. Meg-
látogatjuk a Duna mellé épült Fetislam várát. 
Ezúttal a Vaskapu I. vízlépcső tetején hala-
dunk átkelve Romániába. Utazás a Sipi-szo-
ros mentén, ezúttal a partról csodálhatjuk a 
vidéket. Orsovánál magunk mögött hagyjuk 
a Dunát. Látogatás Herkulesfürdőn, a Mo-
narchia híres fürdőhelyén, majd Temesvár 
érintésével Budapestre utazunk. Érkezés az 
esti órákban.
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1. nap: Dunára - le! 
Indulás reggel Budapestről autóbusszal, rövid pihe-
nőkkel utazunk Temesvárig. Városnéző séta a Bán-
ság szép fővárosában: a barokk, a klasszicista és a 
szecessziós főterek, majd továbbutazás a szépséges 
Krassó-Szörényi-érchegységen át Herkulesfürdőre. 
Városnézés a Monarchia egykori kiemelt fürdőváros-
kájában: Szapáry Fürdő, Herkules szobor, katolikus 
körtemplom. A fürdőváros után nem sokkal elérjük 
a Duna mediterrán részét, végigmegyünk a Sipi-szo-
ros mellett, melynek végén megpillantjuk a Vaskapu 
I. vízlépcsőt. A duzzasztón kelünk át Szerbiába, szál-
lásunk Kladovon lesz. 

2. nap: Duna-áttörés 
Reggeli után hajóra szállunk (933 fkm) és megindu-
lunk a Dunán felfelé. Rövidesen elérjük a Vaskapu I. 
vízlépcsőt, a Duna legnagyobb ilyen műtárgyát. Kb. 
33 métert emelkedünk fel hakónkkal a lét zsilipkam-
rában. Elhagyva a vízlépcsőt a Sipi-szorosban hala-
dunk, megemlékezve a legendás, ma a Duna mélyén 
lévő szigetről, Ada-Kalehról. A szelídebb hegyek egyre 
morcosabban sziklássá válnak, megnézzük a Trajanus 
táblát, majd beérünk a Kis-Kazánba. A Varnica jelző-
állomás mellett elhaladva végighajózunk a Nagy-Ka-
zán-szoroson (Ponikova- és Veterani-barlangok, Szé-
chenyi Emléktábla) és a Jucz-szoroson. Elérjük a szerb 
Al-dunai üdülőfalut, Donji Milanovacot, szemben vele 
megnézzük Három Torony várát, majd innen észak-
nyugat felé hajózunk. A hegyek között kanyarodva 
újabb nevezetességek: Greben-hegyfok, Lepenski Vir 
– őskori leletegyüttes, majd Drenkó vára után nyugat 
felé hajózva az egykori Stenka-zuhatagról megnézzük 
a monumentális Baross-táblát. Rövidesen a sziklák 
között egészen kicsire szűkült Duna az Al-Duna ha-
tárát jelző Babakay-sziklánál hirtelen kiszélesedik, a 
jobb partot a csipkés falú Galambóc vára díszíti. Ki-
kötés Veliko Gradiste-n (1059 fkm). Szállás a város 
üdülőövezetében. 

3. nap: Irány Nándorfehérvár! 
Reggeli után beszállunk hajónkra, tovább hajózunk a 
Lokva-hegység mellett. Elhagyjuk a Néra torkolatát, 
Ráma várát, a Duna ismét több kilométeresre szélese-
dik, aztán jön az „Aranyember” „Senki-szigete”, kis-
vártatva megcsodálhatjuk Szendrő hatalmas, vízparti 
várát. Kora délután elérjük a pancsovai szigetvilágot, a 
Temes folyó világítótornyokkal jelzett torkolatát. Éles 
folyamkanyarulatok után feltűnik Belgrád, Szerbia fő-
városa. A nándorfehérvári diadallal az egész világon 

HAJÓSKALAND A VASKAPUN ÁT BARANYÁIG
5 nap/4 éj

Elhelyezés: három és négy csillagos 
szállodákban

Időpont: 2023. augusztus 6-10.
Utazás: kényelmes, légkondicionált 

autóbusszal és hajóval
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama 

alatt
Ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió)
Alap részvételi díj: 220 600 Ft/fő
Ebből részvételi díj: 198 000 Ft/fő
Ebből kikötői illeték: 22 600 Ft/fő
Útlemondási biztosítás: 2,5%
Egyágyas felár: 24 000 Ft/fő
Félpanziós felár: 26 000 Ft/fő
Audio guide: 2023-tól a részvételi díjban
Utasbiztosítás: 3 000 ft/fő

Vaskapu I-es zsilip

híressé vált vár falait megkerülve hajózunk be a Du-
náról a Szávára. Itt 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 no-
mád 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. 
Vacsora és szállás Újvidéken.

5. nap: Szlavóniából Baranyába a Dunán
Délelőtt átutazunk a Bácskán, majd belé-
pünk Horvátországba. Almás községnél (1380 
fkm), a Dráva torkolata alatt ismét hajóra 
szállunk. Éles kanyarulatok, szigetek, fe-
hérlő homokpadok között haladva feltűnik 
Apatin (1402 fkm). A vitatott horvát-szerb 
határon haladva, egyszer horvát, máskor 
szerb vizeken hajózva közelről érzékelhet-
jük 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 kap-
csán a jugoszláv időket idézzük fel. Késő dél-
után elérjük a magyarországi Duna szakaszt 
(1433 fkm). Kisvártatva feltűnik Mohács 
városa (1447 fkm), majd a határkikötőben 
kikötve belépünk Magyarországra. Ezután 
a hajó visszaáll a városi kikötőbe, autóbusz-
szal Budapestre utazunk, érkezés késő este.
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1. nap. Krems – Wachau – Melk – Nibelungengau – Stru-
dengau – Grein
Indulás reggel 6 órakor Budapestről autóbusszal, uta-
zás Kremsig, a Wachau „fővárosáig”.Itt hajóra szállunk 
(2002-es fkm) és nekivágunk a a Kulturális Világörökség 
részét képező Wachaunak.  A Dunáról csodáljuk meg 
Dürnstein városkáját és jellegzetes, kéktornyú apátsá-
gát. A bámulatos vidéken templomok és várak között 
elhaladunk Weißenkirchen, Spitz és a Vénuszáról ismert 
Willendorf mellett. Elhajózunk Schönbühel híres kas-
télya mellett, majd a melki apátság tövében kikötünk. 
Akik szeretnék megnézni a híres a bencés kolostort, 
Ausztria egyik legnevezetesebb látnivalóját, azok ki-
szállnak és autóbusszal felmennek az apátságba. A ha-
jó zsilipel melki elindulás után, majd a Nibelungengau 

HAJÓZÁS A FELSŐ-DUNA LEGSZEBB SZAKASZAIN PASSAUBA
3 nap/2 éj

Időpont:  2023. június 26-28.
Elhelyezés:  szállodában***, ****, kétágyas, 

fürdőszobás szobákban.
Ellátás:  félpanzió
Utazás:  hajóval és autóbusszal
Alap részvételi díj: 141 400 Ft/fő
Ebből részvételi díj: 129 000 Ft/fő
Ebből kikötői illeték: 12 400 Ft/fő
Egyágyas felár: 46 000 Ft/fő
Félpanziós felár: 23 800 Ft/fő
Útlemondási biztosítás: 2,5%
Utasbiztosítás: 1 800 Ft/fő
Audio guide készülék: grátisz
Belépők: kb. 25 EUR

Passau

nevű folyószakaszon halad a lankás hegyek között. 
A Maria Taferl-i kegytemplomot elhagyva rövidesen 
kikötés Ybbsben. Visszaszállnak a Melkből érkezők, 
elindulás után közvetlenül utolsó királyunk „szülő-
háza”, a persenbeugi Habsburg-kastély tövében ismét 
zsilipelünk, majd a szépséges Strudengauban folytat-
juk utunkat. A festői szakasz felső végénél, Greinben 
(2078-as fkm) kötünk ki. Innen autóbusszal megyünk 
linzi szállásunkra.

2. nap. Mauthausen – Linz – Donauschlinge – Schlögen
Reggeli után városnéző sétára indulunk Linz belváro-
sában: a régi dóm, a jezsuita templom, az ’56-os tábla, 
a főtér, az óváros középkori épületei. Majd autóbusszal 
Mauthausenbe megyünk, ahol hajóra szállunk (2112 
fkm). Indulás után rövidesen zsilipelünk Abwinden-
nél, tovább hajózva felfelé a Traun folyó torkolata fe-
lett megismerjük Linz másik arcát: az acél- és vegyi 
üzemek világát, a kikötők sorát, ahol évente közel 3 
millió tonna árut rakodnak. A hajógyárat elhagyva 
beérünk Linz belvárosába, a Dunáról szemlélhetjük 
a reggeli sétánk helyszíneit. Linz felett szép, szabadfo-
lyású szakaszon hajózunk az ottensheimi vízlépcsőig, 
zsilipelünk, és hajózunk tovább a Malom-vidék felé. A 
közeli aschachi zsilipnél elérjük a hegyeket. A zsilipben 
16 métert megyünk felfelé, majd a hatalmas kapuk ki-
nyílása után a Duna tündérvilágába érünk. Az erdős 
hegyek között kanyargunk a festői szakaszon egészen 
a híres Donauschlingéig (Duna-hurok), itt Schlögen-
nél (2187-es fkm) kikötünk, majd autóbusszal vissza-
megyünk Linzbe.

3. nap. Schlögen – Engelhartszell – Passau
Linzből visszabuszozunk Schlögenbe. Aki szeretne fel-
száll a hajóra, aki meg szeretné megnézni az engelszelli 
trappista apátságot, az továbbutazik autóbusszal szo-
rosan a Duna mellett Engelhartszellbe. Az apátságban 
megnézik a templomot és a kerengőt, vásárlási lehetőség 

a kolostor termékeiből, a trappisták híres sajt-
jából és likörjéből. A hajó közben továbbra 
is szépséges hegyek között halad Schlögen-
ből (2187-es fkm), majd Engelhartszellnél 
kiköt. Itt felszállnak a kolostor-látogatók és 
a csoport együtt éri el rövidesen a szép jo-
chensteini vízlépcsőt és a híres, sziklán álló 
Nepomuki Szent János szobrot. Továbbha-
józva jobbra tőlünk már Németország van. 
Másfél óra múltán feltűnik a Duna ékköve, 
Passau a három folyó összefolyásával. Ki-
kötünk (2225-ös fkm), búcsút véve a hajótól 
városnéző sétára indulunk: Gizella király-
nénk sírja, a dóm és benne Európa legna-
gyobb orgonája, szűk sikátorok, középkori 
épületek. Városnézés után szabadprogram, 
vásárlási lehetőség. Délután indulás haza 
autóbusszal, egészségügyi megállókkal ér-
kezés Budapestre 23 óra körül.

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 utasunk-
nak jut ülőhely 4-5-6 fős asztaloknál. (A hajón előre 
nem osztunk ki helyeket.) Ezen kívül van fedett és 
nyitott fedélzet is, a felső fedélzet nyitott, fedetlen. 
A hajón felszerelt konyha működik, ott készülnek 
naponta a főételek, sütemények, de ott kérhetőek 
mindenféle italok is. (A főételek ára kb. 2500-3500 Ft 
között várható. Sör kb. 800 Ft, 1 dl bor 300-500 Ft.)  
Útjaink során lényeges, hogy utasaink minél többet 
lássanak a folyóból, partjaiból, s minél többet tudja-
nak meg mind a látnivalókról, mind a folyóról, mind 
a hajózásról. Az idegenvezetés a hajó zárt terében 
hallható jól, szabadtéren javasolt az audio guide (rá-
dióvevős fülhallgató) igénybevétele. A hajó sebessége 
hegymenetben kb. 10-14 km/h, völgymenetben kb. 
18-23 km/h. A vízállás, a zsilipelési idők, a kikötői 
foglaltságok, a határátkelések változtathatják a prog-
ramot! Változás különösen akkor lehetséges, ha va-
lamelyik zsilipkamrát lezárják, vagy havaria miatt 
torlódnak a hajók.

DUNAI HAJÓS ÚTJAINK HAJÓJA
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1. nap. (Budapest –) Győr – bősi vízlépcső – Pozsony 
Indulás reggel autóbusszal Budapestről, érkezés Győr 
barokk belvárosába. Az autóbusszal érkezők és a Győr-
ből indulók felszállnak a Rábán, a várfal tövében álló 
hajóra. Hajózás ki a Mosoni-Dunára, majd azon lefelé 
Vénekig (1,5-ös fkm), itt az új zsilipen való átkelés után 
elérjük a Nagy-Dunát (1794-es fkm). Hajózás a Sziget-
köz mellett az innen már felsőszakasz jellegű folyamon. 
Bősnél zsilipelve a felvízen folytatjuk utunkat, a temp-
lomok tornyával egy magasságban hajózunk. Somorja 
térségében tóvá terebélyesedik a Duna. Megismerjük a 
Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer történetét, műkö-
dését. A víztározó felett az ismét sebes Dunán érjük el 
Pozsonyt (1868-as fkm) a bősi zsilipelés időtartamától 
függően késő délután. A történelmi belvárosban tett 
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 áthajózunk 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 a kis Csaba királyfival. 
Tullnból autóbusszal kremsi szállásunkra utazunk.

3. nap. Dürnstein – Aggstein – Persenbeug – Grein – Linz
Reggeli után autóbusszal a közeli Dürnstein városkába 
utazunk: séta a bájos utcákon, látogatás az apátságban, 
dunai panoráma a híres kék torony alatti teraszról. 
Hajóra szállunk (2008-as fkm) és elindulunk a Kultu-
rális Világörökség részét képező Wachau kultúrtájon 
a szőlő és sárgabarack termelés vidékén. Jönnek sorra 
a Wachau szép kis települései: Weißenkirchen, Spitz, 
majd a Vénuszáról híres Willendorf. Aggsbachnál ki-
kötünk, aki szeretne, autóbusszal felmegy az aggsteini 
várhoz, ahol a Wachau vidékének legszebb panorámá-
jában gyönyörködhetünk. A hajó közben továbbhalad 

HAJÓVAL PASSAUBA
5 nap/4 éj

Időpont: 2023. szeptember 15-19
Elhelyezés: szállodában***, 2-3 ágyas 

fürdőszobás szobákban.
Ellátás: reggeli, vagy félpanzió
Utazás: hajóval és autóbusszal
Alap részvételi díj: 237 900 Ft/fő 
Ebből részvételi díj: 218 400 Ft/fő
Ebből kikötői illeték: 19 500 Ft/fő
Útlemondási biztosítás: 2,5 %
Utasbiztosítás: 3 000 Ft/fő
Választható szolgáltatások
Egyágyas felár:  77 000 Ft
Félpanziós felár:  44 800 Ft
Rádióvevős fülhallgató: 2023-tól a 

részvételi díjban
Belépők: kb. 45 EUR.

Schönbühel

Schönbühel kolostora, majd híres kastélya mellett, aztán 
feltűnik a melki apátság. Melkben kikötés, visszaszáll-
nak a várlátogató utasok. Újabb zsilipelés következik, 
majd végighajózunk a Nibelungengau nevű, lankás 
hegyekkel övezett folyószakaszon. Zsilipelés a persen-
beugi Habsburg-kastély tövében. Itt született utolsó 
királyunk, IV. Károly. A duzzasztó felett a Strudengau 
mesébe illő világa következik. A Wörth-sziget felett 
Greinben (2178-as fkm) kikötünk, majd linzi szállás-
unka megyünk autóbusszal.

4. nap. Mauthausen – Linz – Donauschlinge – Schlögen
Reggeli után városnéző sétára indulunk Linz belváro-
sában: a régi dóm, a jezsuita templom, az ’56-os tábla, 
a főtér, az óváros középkori épületei. Majd autóbusszal 
Mauthausenbe megyünk, ahol hajóra szállunk (2112 
fkm). Indulás után rövidesen zsilipelünk Abwinden-
nél, tovább hajózva felfelé a Traun folyó torkolata fe-
lett megismerjük Linz másik arcát: az acél- és vegyi 
üzemek világát, a kikötők sorát, ahol évente közel 3 
millió tonna árut rakodnak. A hajógyárat elhagyva 
beérünk Linz belvárosába, a Dunáról szemlélhetjük 
a reggeli sétánk helyszíneit. Linz felett szép, szabadfo-
lyású szakaszon hajózunk az ottensheimi vízlépcsőig, 
zsilipelünk, és hajózunk tovább a Malom-vidék felé. A 
közeli aschachi zsilipnél elérjük a hegyeket. A zsilip-
ben 16 métert megyünk felfelé, majd a hatalmas kapuk 
kinyílása után a Duna tündérvilágába érünk. Az erdős 
hegyek között kanyargunk a festői szakaszon egészen 
a híres Donauschlingéig (Duna-hurok), itt Schlögen-
nél (2187-es fkm) kikötünk, majd autóbusszal 
visszamegyünk Linzbe.

5. nap. Schlögen – Engelhartszell – Passau
Linzből visszabuszozunk Schlögenbe. Aki szeret-
ne felszáll a hajóra, aki meg szeretné megnézni 
az engelszelli trappista apátságot, az tovább-
utazik autóbusszal szorosan a Duna mellett 
Engelhartszellbe. Az apátságban megnézik a 
templomot és a kerengőt, vásárlási lehetőség a 
kolostor termékeiből, a trappisták híres sajtjából 
és likörjéből. A hajó közben továbbra is szépséges 
hegyek között halad Schlögenből (2187-es fkm), 
majd Engelhartszellnél kiköt. Itt felszállnak a 

kolostor-látogatók és a csoport együtt éri el 
rövidesen a szép jochensteini vízlépcsőt és 
a híres, sziklán álló Nepomuki Szent János 
szobrot. Másfél óra múltán feltűnik a Duna 
ékköve, Passau a három folyó összefolyásá-
val. Kikötünk (2225-ös fkm), búcsút véve a 
hajótól városnéző sétára indulunk: Gizella 
királynénk sírja, a dóm és benne Európa leg-
nagyobb orgonája, szűk sikátorok, középkori 
épületek. Városnézés után szabadprogram, 
vásárlási lehetőség. Délután indulás haza 
autóbusszal, egészségügyi megállókkal ér-
kezés Budapestre 23 óra körül.

Passau
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1. nap:  Budapest – Melk – Ybbs – Linz
Indulás Budapestről reggel 6 órakor. Autóbuszos uta-
zás rövid pihenőkkel Melkbe, ahol megnézzük a híres, 
bencés apátságot: márványterem, könyvtár, templom, 
múzeum. Továbbutazás Ybbsbe: látogatás az Ybbs-per-
senbeugi vízlécső erőművében, ismerkedés a dunai duz-
zasztókkal. Következő állomásunk Linz, Felső-Ausztria 
fővárosa, ahol belvárosi sétát teszünk: a dóm, a város-
háza, 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 – Dürns-
tein – 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 
buszunkkal felmegyünk a hegycsúcson magasló Aggs-
tein várához, ahonnan pazar panoráma tárul elénk. 

HAJÓZÁS PASSAUBÓL MAGYARORSZÁGRA
5 nap/4 éj

Időpont: 2023. szeptember 19-23
Elhelyezés: szállodában***, ****, 2-3 ágyas 

fürdőszobás szobákban.
Ellátás: reggeli, vagy félpanzió
Utazás: hajóval és autóbusszal
Alap részvételi díj: 243 500 Ft/fő 
Ebből részvételi díj: 223 500 Ft/fő
Ebből kikötői illeték: 20 000 Ft/fő
Útlemondási biztosítás: a befizetett díjak 

2,5 %-a 
Utasbiztosítás: 3000 Ft/fő
Egyágyas felár:  78 600 Ft/fő
Félpanziós felár:  44 800 Ft/fő
Rádióvevős fülhallgató: 2023-tól a 

részvételi díjban
Belépők: kb. 45 EUR.

Jochenstein

Passau

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

4. nap: Krems – Klosterneuburg – Tulln – Hainburg 
- Pozsony
Reggeli után autóbusszal Klosterneuburgba utazunk, 
megcsodáljuk az ausztriai Habsburgok „Escorial-já-
nak” elképzelt Ágoston-rendi kolostort, majd Tullnba 
utazunk. Itt az Attila hun vezér lánykérését ábrázoló 
szoborcsoportnál hajóra szállunk (1964-es fkm). Rö-
videsen zsilipelünk Greifensteinnél, majd elérjük Bé-
cset. Áthajózunk az osztrák fővároson, annak szám-
talan hídja alatt, látva a modern Bécs felhőkarcolóit. 
Freudenaunál újabb zsilip, majd a nagyon sebes „bécsi 
Dunán” gyorsan közeledünk a Kárpát-medence felé. 
Hainburgnál búcsúzunk Ausztriától, csupán egyetlen 
kanyar, és felettünk, a sziklákon ott áll Dévény vára. 
Ez a Porta Hungarica. Kisvártatva feltűnik Pozsony, itt 
kikötünk 1868-as fkm), és sétát teszünk az óvárosban: 
a koronázó székesegyház, a reformkori országgyűlések 
háza, a tűztorony és megannyi más látnivaló egykori 
fővárosunkban. Szállás az óváros szomszédságában.

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 megismerkedünk a Bős-
nagymarosi Vízlépcsőrendszer történetével, 
tervezett működésével, megvalósult részé-
vel. Legnagyobb szintkülönbségű zsilipelé-
sünk után elérjük a sebes szigetközi Dunát. 
A Felső-Duna földrajzi értelemben vett alsó 
pontján, Gönyünél (1794-es fkm) befordu-
lunk a Mosoni-Dunába, a véneki torkolati 
műnél zsilipelünk, majd felhajózunk Győrbe, 
a történelmi belvárosban kikötünk. Innen 
autóbusszal utazunk Budapestre, érkezés a 
kora esti órákban.
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HAJÓKIRÁNDULÁS HORVÁTORSZÁGBÓL MOHÁCSRA

Reggel utazás autóbusszal Pécsről Almásra 
(Aljmas – 1380-as folyamkilométer). Beha-
józás után kilépő határvizsgálat. Elindulás 
után rövidesen elhagyjuk a Dráva torkolatát. 
A Duna ezen szakaszát az éles kanyarok, szi-
getek, fehérlő homokpadok jellemzik. Apatin 
(1402 fkm) mellett elhaladva megismerjük a 
város történetét. A vitatott horvát-szerb ha-
táron haladva, egyszer horvát, máskor szerb 
vizeken hajózva közelről érzékelhetjük a hely-
zet furcsaságait. Bezdánnál a Ferenc-csatorna 
zsilipjénél a bácskai öntöző és hajózó csatorna-
rendszer egyik bejáratát láthatjuk, míg a kis-
kőszegi (Batina) partizánemlékmű kapcsán 
a jugoszláv időket idézzük fel. Késő délután 
elérjük a magyarországi Duna szakaszt (1433 
fkm). Kisvártatva feltűnik Mohács városa 
(1447 fkm), majd a határkikötőben kikötve 
belépünk Magyarországra. Ezután a hajó visz-
szaáll a városi kikötőbe. Hajós utunk befejez-
tével autóbuszra szállunk és Pécsre megyünk. 
A hajózás hossza: 70  km a Dunán. Útközben 
a hajón ebédelési lehetőség van.

1 nap

Időpont: 2023. augusztus 30.
Utazás: hajóval, autóbusszal
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő (autóbusz 

nélkül: 17 000 Ft/fő, Kantavárnak 
14 700 Ft/fő)

1. nap. (Budapest –) Győr – bősi vízlépcső – Pozsony 
Indulás reggel autóbusszal Budapestről, érkezés Győr ba-
rokk belvárosába. Az autóbusszal érkezők és a Győrből 
indulók felszállnak a Mosoni-Dunán a belvárosnál (14-es 
folyamkilométer) álló hajóra. Hajózás a Mosoni-Dunán 
lefelé Vénekig (1,5-ös fkm), itt az új zsilipen való átkelés 
után elérjük a Nagy-Dunát (1794-es fkm). Hajózás a Szi-
getköz mellett az innen már felsőszakasz jellegű folyamon. 
Bősnél zsilipelve a felvízen folytatjuk utunkat, a templomok 
tornyával egy magasságban hajózunk. Somorja térségében 
tóvá terebélyesedik a Duna. Megismerjük a Bős-Nagymarosi 
Vízlépcsőrendszer történetét, működését. A víztározó felett 
az ismét sebes Dunán érjük el Pozsonyt (1868-as fkm) a 
bősi zsilipelés időtartamától függően késő délután. A tör-
ténelmi belvárosban tett városnéző sétával zárjuk a napot.

2. nap. Pozsony – Dévény – Bécs – Tulln – Krems
Reggeli után autóbusszal Dévénybe (1880-as fkm) 
utazunk, a vár tövében, a Porta Hungaricanál hajóra 

szállunk, 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 áthajózunk az oszt-
rák fővároson, megismerkedünk az osztrák főváros 
hídjaival 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 a kis 
Csaba királyfival. Tullnból autóbusszal kremsi szál-
lásunkra utazunk.

3. nap. Krems – Wachau – Melk – Győr - Budapest
Reggeli után városnéző séta a Wachau fővárosában, 
Kremsben. Hajóra szállunk (2002-es fkm) és nekivá-
gunk a a Kulturális Világörökség részét képező Wa-
chaunak.  Hamarosan kikötünk Dürnsteinnél, fel-
keressük a jellegzetes kéktornyú apátságot, sétálunk 

HAJÓZÁS GYŐRBŐL MELKBE
3 nap/2 éj

Időpont:  2023. június 23-25
Elhelyezés:  szállodában***, 2-3 ágyas 

fürdőszobás szobákban.
Ellátás: reggeli, vagy félpanzió
Utazás: hajóval és autóbusszal
Alap részvételi díj: 98 000 Ft/fő 
Ebből részvételi díj: 92 000 Ft/fő
Ebből kikötői illeték:  6 000 Ft/fő
Útlemondási biztosítás:  2,5 %
Utasbiztosítás:  1 800 Ft/fő
Egyágyas felár:  32 600 Ft
Félpanziós felár:  19 800 Ft
Rádióvevős fülhallgató: a részvételi 

díjban
Belépők: kb. 24 EUR.

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 mel-
lett. Az aggsteini vár után jön Schönbühel 
híres, látványos kastélya, alatta a sziklazá-
tonyokkal. Melkben (2036-os fkm) kikö-
tünk, elbúcsúzunk hajónktól, és a nagyon 
híres és látványos melki bencés apátságba 
megyünk. A belső terek és udvarok megte-
kintése után autóbusszal hazaindulunk. Az 
autóbusz Győrben bemegy a belvárosba, s 
úgy megy tovább Budapestre. Érkezés a ké-
ső esti órákban.
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SÉTAHAJÓZÁSOK GYŐRBŐL A MOSONI-DUNÁN 
Győrtől a véneki torkolati műig  
és vissza

HAJÓZÁS GYŐRBŐL BUDAPESTRE

Indulás reggel Budapestről (1653-as fkm). Budapest 
elhagyása után vízállástól függően hajózás felfelé a 
Szentendrei-Dunán (Budapest 220 cm-es vízállás felett), 
vagy a váci-ágban, megcsodáljuk Szentendre, vagy Vác 
történetét, panorámáját A Szentendrei-szigetet elhagyva 
elhajózunk Visegrád vára alatt (1692-es fkm), majd jön 
a Duna-kanyar vidékének legszebb része, a dömösi szű-
kület. A festői Zebegényben kikötünk, szabadprogram: 
a Kós Károly tervei szerint épült templom, lehetőség 

van felmenni a Trianon-emlékműhöz, vagy megnézni 
a Szőnyi, vagy a hajós múzeumot. Zebegényből to-
vábbhaladva, 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 híddal. 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 

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 
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. Ki-
kötünk és városnézésre indulunk. Látogatás a baziliká-
ban és a kincstárban, majd a várban. (A programokon 

Időpontok: június 22. és szeptember 14-én 10:30 és 
15:00 órakor. 

Részvételi díj: 6 800 Ft/fő.

Indulás Győrből, a Rábáról, a Bécsi kapu tértől szeptem-
berben 10:30-kor. Kihajózás a Kastély bástya mellett a 
Mosoni-Dunára. Hajózás az ártéri erdők között 14 km 
hosszan a véneki torkolati műtárgyig. Zsilipelés, majd 
elérjük a Dunát Gönyű felett, földrajzi értelemben itt 

kezdődik a Duna középső szakasza. Innen a budapesti 
kikötőnkig tartó 141 km-en megannyi parti látnivaló, a 
folyam többféle arca teszi látványossá utunkat. Komá-
romnál a Monostori Erőd, a hidak, a Gerecse nyúlvá-
nyai, az egykori táti szenelőállomás, az esztergomi vár 

Időpont: 2023. szeptember 24.
Részvételi díj: 12000 Ft/fő

Időpont: június 21.
Részvételi díj: 9000 Ft/fő

Időpont: szeptember 9.
Utazás: hajóval, autóbusszal
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő

és bazilika, a Helemba-sziget, az Ipoly-torko-
lat, a Dunakanyar Zebegénnyel, Dömössel, 
Visegráddal, majd Vác soktornyos látképe. 
Útközben ebédelési lehetőség a hajón. Érke-
zés Budapesten az Újpesti-öbölbe (a Váci út 
és az Árpád út kereszteződésénél) szeptem-
berben kb. 19:40-kor.
Utazás tömegközlekedéssel a Keleti-pálya-
udvarra kb. 45 perc.

BUDAPEST-KOMÁROM HAJÓKIRÁNDULÁS

BUDAPEST-ESZTERGOM HAJÓKIRÁNDULÁS

Környei Miklós képe

megpillantjuk a mellékágban lévő hajóskan-
zent, majd lassan elérjük Komáromot. Ki-
kötés Komáromban, hazautazási lehetőség 
vasúttal a kikötőhely mellől.

részt venni nem szándékozóknak szabad 
program.) Utazás autóbusszal Budapestre, 
érkezés kora este.
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1. nap: Nagyvárad - Kolozsvár - Székelyszentlélek
Kora reggeli indulás Budapestről. Határátkelés Ártánd-
nál. Pihenő Nagyváradon és Kolozsváron, amennyiben 
az időbeosztás lehetővé teszi városnézés. Átkelve Belső-
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 Gyi-
mesi-völgy felé vesszük utunkat. Következő állomásunk 
a Gyimesi-szorosban Gyimesbükk, a Rákóczi vár és az 
egykori határon álló vasúti őrházban berendezett kis mú-
zeum. Moldvába érve a Tatros, majd a Szeret völgyében 
utazunk az Al-Duna híres központi kikötővárosába, Ga-
lacra. Komppal átkelünk a kilométer szélesen hömpöly-
gő 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 ki-
rándulás alatt a fedélzeten helyi halspecialitásokat kós-
tolhatunk. A Tulceába történő délutáni visszaérkezés 
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 Fekete-
tengerig. Strandolási lehetőség a Duna torkolatánál a 
tengeri plázson. Késő délután szárnyashajónk visszavisz 
minket Tulceára. Itt ismét vacsora és szállás.

5. nap: Kézdivásárhely - Nyerges-tető - Székely - 
szentlélek
Búcsút intve a deltának, majd a galaci kompról Dob-
rudzsának ismét a Szeret völgyében utazunk. Ezúttal 

ERDÉLYEN ÁT A DUNA-DELTÁBA
6 nap/5 éj

Időpont: 2023. augusztus 1-6.
Elhelyezés: 3*-os szállodában, 2 - 3 ágyas 

fürdőszobás szobákban, valamint 
faluturizmusban.

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

alatt.
Részvételi díj:  222 500 Ft/fő
Egyágyas felár: 37 500Ft/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: 5 560 Ft/fő,
- baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás: 

3 600 Ft/fő,
- belépődíjakat (kb. 45 RON/fő).

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, átkelve a Hargitán vacsora és 
szállás Székelyszentléleken.

6. nap: Marosvásárhely
Udvarhely vidékét elhagyva Marosvásárhely-
re utazunk. Pihenő a város központjában, 
majd utazás tovább. Az ártándi határátkelést 
követően érkezés Budapestre az esti órákban.
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1. nap: Nagyvárad - Bánffyhunyad - Kalotaszentkirály
Találkozás a kora reggeli órákban Budapesten. Uta-
zás, rövid pihenőkkel az ártándi határátkelőhöz. A 
határátkelés után érkezés Nagyváradra, városnézés: 
Püspöki székesegyház, Kanonok sor, Szent László-
szobor. Bánffyhunyadon látogatás a jellegzetes kalo-
taszegi református templomban, majd utazás tovább 
Kalotaszentkirályra, a szállásadó faluba. Ismerkedés 
Kalotaszeg népművészetével. Az ízletes vacsora elfo-
gyasztása után a szálláshelyek elfoglalása.

2. nap: Kolozsvár - Torockó - Marosvásárhely - Szová-
ta - Korond - Székelyszentlélek
Reggeli után utazás Kolozsvárra, ahol a város főbb ne-
vezetességeivel ismerkedik meg a csoport: Szent Mihály-
templom, Mátyás király lovas szobra, Mátyás király 
szülőháza, református templom, Szent György-szobor. 
Torockón, az Europa Nostra díjas aranyosszéki faluban 
séta a híres házsoron és látogatás a múzeumban, ahol 
utasaink megismerhetik az egykori bányászváros, Erdély 
legnyugatibb székely településének történetét. Utazás 
tovább Marosvásárhelyre, városnézés: Kultúrpalota, 
Toldalaghy-palota, Teleki-téka. Szovátán keresztül érke-
zés Korondra. Vásárlási lehetőség a székely kézművesek 
portékáiból. Vacsora és szállás Székelyszentléleken. (3 éj)

3. nap: Csíkszereda - Csíksomlyó - Gyilkos-tó - Békás-
szoros - Székelyszentlélek
Utazás Csíksomlyóra, látogatás a kegytemplomban. 
Kirándulás a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szorosba. Út 
közben megálló a madéfalvi Siculicidium-emlékmű-
nél és a karcfalvi XV. századi erődített templomnál. 
Látogatás Borzonton a kézműves faluban. Innen kicsit 
feljebb megyünk a havasok lábaihoz, hogy egy fogadó-
ban hangulatos székely vacsoraestben és feledhetetlen 
erdei kocsikázásban legyen részünk.

4. nap: Farkaslaka - Szejkefürdő - Szent Anna-tó - Al-
sócsernáton - Kézdivásárhely vagy Madarasi Hargi-
ta - Székelyudvarhely - Medveles
Ezen a napon választhatnak utasaink, hogy a csodála-
tos vulkanikus tóhoz, a Szent Anna-tóhoz és a Mohos-
tőzeglápba kiránduljanak vagy az ikonikus Madarasi 
Hargitát hódítsák meg.

SZÉKELYFÖLD LEGSZEBB TÁJAIN
5 nap/4 éj

Időpont: 2023. április 29. - május 3.,  
július 22-26., szeptember 16-20., 
október 21-25.

Elhelyezés: faluturizmusban, 2 ágyas 
szobákban fürdőszoba-használattal.

Ellátás: félpanzió.
Utazás: kényelmes, légkondicionált 

autóbusszal.
Idegenvezetés: az utazás teljes tartama 

alatt.
Részvételi díj: 124 700 Ft/fő
Egyágyas felár: 21 500 Ft/fő
Fakultatív programok:
- Egész napos kirándulás a Madarasi 

Hargitára: 13 400 Ft/fő (a program 
legalább 18 fő utas jelentkezése 
esetén indul)

- Medveles: 8 000 Ft/fő
Útlemondási biztosítás: 2,5%
Utasbiztosítás: 3 000 ft/fő
Belépődíjakat kb. 98 RON/fő

Gyilkos-tó, Kovács Réka Éva képe

Borbély-Kis László képe

Útvonal A: Farkaslakán tisztelgés Tamási Áron emléké-
nek. Szejkefürdőn látogatás Orbán Balázs síremlékénél, 
amelyhez székelykapuk egész során át vezet az út. Ki-
rándulás 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 Mada-
rasi Hargitára (13 400 Ft/fő), este medvelestúra (8 000 
Ft/fő): A csoport ezen programot választó része regge-
li után Szentegyházára utazik. Itt átszállnak a traktor 
vontatta szekerekre, amelyeken egy vidám kirándulás 
veszi kezdetét a Madarasi Hargitára, azaz a székelyek 
szent hegyére, amely 1 801 méteres tengerszint feletti 
magasságon fekszik. A traktor a menedékházig viszi 
utasainkat, innen már csak másfél kilométeres gyalog-
túra a kopjafákkal tűzdelt csúcs. A Madarasi Hargita 
meghódításának elengedhetetlen része a Szökő-víz-
esés és láp felkeresése. A kirándulás után utasaink 
visszaérkeznek a szállásadó faluba. Út közben meg-
álló Székelyudvarhelyen, rövid ismerkedés a város-
sal. Az izgalmakban teli nap megkoronázásaként egy 
esti programot ajánlunk. Terepjárókkal visszük el az 
érdeklődőket az erdő mélyére, ahol kiépített medve-
lesből figyelhető meg a Kárpátok csúcsragadózója, a 
barnamedve.

5. nap: Segesvár - Torda - Körösfő
A korai reggeli után utazás Segesvárra, vá-
rosnézés: Óváros, Óratorony, Schuller-ház. 
Tordán izgalmas látogatás a sok évszázada 
üzemelő, látványos sóbányában. A Király-
hágón vagy Körösfőn pihenő, majd érkezés 
az ártándi határátkelőhöz. Érkezés Buda-
pestre az esti órákban.



Hon Tours14

KÁ
RP

ÁT
-M

ED
EN

CE

Telefon: 06-1/266-0644 • www.hontours.hu • info@hontours.hu

1. nap: Indulás Budapestről kora reggel. Határátkelés 
Borsnál. Utazás kis megszakításokkal át a Király-há-
gón Kolozsvárig. Séta a főtéren és környékén: Szent 
Mihály templom, Mátyás király szülőháza, Mátyás 
király emlékműve. Továbbutazás Belső-Erdélyen ke-
resztül a Székelyföldig. Séta Szovátafürdőn a híres, sós 
Medve-tónál, majd szállásunkra, Székelyszentlélekre 
megyünk. (665 km)

2. nap: Reggeli után a közeli Székelyvarságra, nagy terü-
leten fekvő, havasi tanyatelepülésre megyünk. Lovas-
szekérrel járjuk a települést, magával ragad minket a 
Székelyföld hangulata, az autentikus vidék: Csorgó-
kő-vízesés, „Parlament” kocsma, zsindelykészítés, a 
vízimalom. Varság után a zeteváraljai víztározóval 
ismerkedünk, majd Székelyudvarhelyen át Szejkefür-
dőre megyünk. Itt Székelyföld egyik legújabb, egyik 
legérdekesebb látnivalóját keressük fel, a Mini Erdély 
Parkot, ahol megannyi híres, jellegzetes, erdélyi kas-
tély, vár, templom makettje között sétálhatunk, de 
mód van jó hideg csapolt sör fogyasztására is. Felsétá-
lunk a székelykapuk hosszú sora alatt Orbán Balázs, a 
Székelyföld leírójának síremlékéhez, és bemehetünk a 
rendkívül színvonalas Orbán Balázs Múzeumba is. És 
aki nem a híres lángosost választja, az meglátogathatja 
a Borvízmúzeumot, a székelyföldi borvízforrásokat és 
fürdőket bemutató kiállítást is. Vacsorára hazatérünk 
Székelyszentlélekre, de előtte még a szomszédos Far-
kaslakán felkeressük Tamási Áron síremlékét. (80 km)

3. nap: Délelőtt átkelünk Udvarhelyszéken, majd a Hargi-
tán és elérjük a Csíki-medencét. Bemegyünk a csíksom-
lyói kegytemplomba, a leghíresebb magyar búcsújáró 
helyre. Somlyóról elindulva nekivágunk a Keleti-Kár-
pátoknak, és átkelünk a Gyimesi-szorosba, a gyimesi 
csángók szállásterületére. Látjuk Gyimesbükkön a MÁV 
egykori legkeletibb és hatalmas vasútállomás épületét, 
majd a MÁV legkeletibb őrházához, az 1 000 éves ha-
tárhoz megyünk. Itt van a Rákóczi-várrom, kiállítás az 
őrházban, de meglátogatjuk a kontumáci kápolnát és 
járványállomást is, ahol egykoron a Habsburg Biroda-
lomba keletről belépőknek kellett karanténban vára-
koznia. A gyimesi „Patakok” egyikén, Borospatakon a 
skanzent keressük fel. Visszatérve a Csíki-medencébe 
Csíkszépvízen az erdélyi örmények történetével ismer-
kedünk és megnézzük a Székely Határőr Emlékközpont 
színvonalas kiállítását. Csíkszentsimonban a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány egyik gyermekotthonát keressük fel, 

ÉLMÉNYUTAZÁS ERDÉLYBEN, A SZÉKELYFÖLD VARÁZSA
6 nap / 5 éj

Időpont: 2023. június 20-25., augusztus 
20-25.

Elhelyezés: faluturizmusban panzióban
Ellátás: félpanzió
Utazás: kényelmes, légkondicionált 

autóbusszal
Idegenvezetés.
Részvételi díj:  135 000 Ft/fő
Egyágyas felár:  18 000 Ft/fő
Utasbiztosítás:  3 600 Ft/fő
Útlemondási biztosítás:  2,5%
Belépők:  kb. 160 RON

ahol a fiatalok lovakkal foglalkoznak, és egy lovasbe-
mutatón mutatják be tudásukat. Székelyudvarhelyen át 
szállásunkra, Székelyszentlélekre megyünk. (225 km)

4. nap: Ezúttal Maros Megye irányában indulunk el. Első 
megállónk Korondon, a híres fazekas, vásározó faluban 
lesz. Séta az árusok során, vásárlási lehetőség. Innen 
Erdőszentgyörgyre utazunk a Rhédey kastélyhoz. szü-
letett és a szomszédos református templomban is van 
eltemetve Rhédey Claudia, a jelenleg uralkodó angol 
király, III. Károly szépanyja, kinek révén a Rhédeyek 
és a Windsor-ház rokonságba kerültek, így Károly ki-
rály Erdély szerelmese. Megnézzük a kiállítást, majd 
Bözödújfalu emlékkertjéhez utazunk. Bözödújfalu 
lett Ceausescu tervezett falurombolásának áldozata. 
Az ökumenikus emlékhelyen, a kopjafák sora mel-
lett megismerkedünk a „zsidózó” székelyek történe-
tével is. Következő állomásunk a főutaktól rejtve lévő, 
ezért ritkán felkeresett Kőrispatak és az egyedülálló 
Szalmakalap Múzeum. Innen lankás utakon Székely-
keresztúron át a székelyderzsi erődtemplomhoz me-
gyünk, ahol még él az az ősi hagyomány, hogy a tartós 

élelmiszert (gabonát, szalonnát) az erődben 
tárolják. Estére is Székelyszentlélekre me-
gyünk. (165 km)

5. nap: Délelőtt elhagyjuk a Székelyföldet. 
Segesváron a szász világgal ismerkedünk. 
A történelmi óvárosban van az óratorony, 
a „Schülertreppe”, Vlad Tepes egykori há-
za. Maradva a szász világnál az almakeréki 
evangélikus templomhoz megyünk, itt van 
Erdély egyik utolsó szász gyülekezete. Med-
gyes és Balázsfalva érintésével Nagyenyedre 
megyünk. Megnézzük a főtéri erődtemplo-
mot, a várfalban lévő táblánál az 1 848-ban 
lemészárolt magyarokra emlékezünk. Ezután 
borkóstoló Erdély egyik legjobb borvidéké-
nek központjában. Előadás Erdély borairól, 
többféle környékbéli bor kóstolása, vásárlási 
lehetőség. Következő állomásunk Toroc-
kó, rövid séta az egyedülálló aranyosszéki, 
egykori bányászvároska főterén. Szállásunk 
Magyarlónán lesz. (260 km)

6. nap: Elhagyva Erdélyt a Partiumban Nagy-
áradon állunk meg: séta a szecessziós bel-
városban. Ady emlékek, Fekete Sas Palota, 
városháza. Utolsó látnivalónk a katolikus 
püspökség a székesegyházzal, a hatalmas, 
barokk palotával, benne a Szent László emlék-
szobával és kiállításokkal. Borsi határátkelés 
után érkezés Budapestre kora este. (400 km)

Segesvár
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Utunk fő célja ízelítőt adni a partiumi, erdélyi borokból, 
bemutatva ugyanakkor Nagyvárad, Kolozsvár, Nagy-
enyed, Gyulafehérvár városát és Vajdahunyad várkas-
télyét. Utunk során öt kiváló pincészetet keresünk fel, 
négynél borokat kóstolunk, egynél gyöngyöző borokat 
és pezsgőket.

1. nap: Indulás kora reggel Budapestről, utazás 
Nagyváradra. Látogatás a püspökség fő látványossá-
gainál: székesegyház, püspöki palota Szent László te-
rem. Északra folytatjuk utunkat a Partiumban, azaz 
a Részeken északra, az apátságáról híres Szentjobbra. 
A nagy történelmi múlttal rendelkező, nemes boro-
kat, egykoron a királyok borait termelő szőlészetben 
megnézzük az ültetvényt, a pincét, megismerkedünk a 
borok készítési módjával és megkóstolunk ötféle bort. 
Innen utunk a Szilágyságba, Kémerre vezet. Az itteni 
borok kiegyensúlyozottak, magas savtartalmuk miatt 
egyedi aromájúak és az ásványi anyagok gazdagsága 
miatt jellegzetes ízvilággal ismertetik a fogyasztót. A 
birtokon meglátogatjuk a szőlőt, a pincét, majd hatféle 
bort kóstolunk meg. A nap végén Zilahra megyünk, itt 
vacsorázunk szállodánkban.

2. nap: Zilahról visszatérünk a Szilágysági-dombvidékre, 
méghozzá az izgalmas Kárásztelekre, ahol főként pezs-
gőt állítanak elő. A lebilincselő hegyek között még híres 

borászunk, boldogult Gál Tibor jelölte ki a „grand cru” 
dűlőt, melyen az ültetvényt telepítették. A pincelátogatás 
keretében gyöngyöző borokat és pezsgőket kóstolunk meg. 
Kárásztelekről Erdély szívébe, a „kincses” Kolozsvárra visz 
utunk. Ismerkedés a főtérrel, a bámulatos Szent Mihály 
templommal, a Mátyás király és vezérei alkotta szobor-
csoporttal, Mátyás szülőházával, szabadprogram. Kolozs-
várról a kollégiuma mellett borairól is híres Nagyenyedre 
megyünk. Rövid főtéri séta után megkezdjük ismerke-
désünket a Nagyenyed-Csombord nevek jelezte méltán 
neves borvidékkel. Hatféle boron keresztül kapunk íze-
lítőt a helyi borokból. A nap végén gyulafehérvári szál-
lásunkra megyünk, itt lesz vacsoránk is.

3. nap: Reggeli után séta a gyulafehérvári vár belső ut-
cáiban, megnézzük az 1 000 éve az erdélyi katolicizmus 
központjának számító székesegyházat, benne Hunyad 
János sírjával. Az egykori kormányzói városból a Ma-
ros mentén utazunk Hunyad megyébe, ott is a Hunya-
diak ősi fészkéről híres várkastélyhoz Vajdahunyadra. 
Visszatérve a Maros völgyébe hosszan kanyargunk a 
Sziget-hegység déli nyúlványai és a Ruszka-havasok 
között. A földrajzi értelemben vett Erdélyt éppen el-
hagyva elérjük az Arad-hegyaljai, más néven Ménesi 
borvidéket. A híres erdélyi bortudós, Csávossy György 

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 kívülről) és Mátyás király lovasszobrát 
ismerhetik meg utasainknak. Székelyszentlélekre érkez-
ve finom vacsora, kellemes szállás fogadja utasainkat.

2. nap: Gyergyószentmiklós - 
Gyilkos-tó - Békás-szoros - Karc-
falva - Madéfalva
Reggeli után a Gyergyói-medence 
központjába, Gyergyószentmik-
lósra utazik a csoport. A Tarisz-
nyás Márton Múzeum gazdag 
néprajzi gyűjteménnyel büsz-
kélkedik. A múzeumlátogatás 
után az örmény katolikus temp-
lom megtekintése következik. To-
vábbutazva kirándulás Erdély két 
leghíresebb természeti jelenségé-
nél, a Gyilkos-tónál és a Békás-
szorosban. A meredek sziklafala-
kat elhagyva, Karcfalván megálló 
az erődtemplomnál, Madéfalván 
pedig a Székelyvész-emlékműnél.

3. nap: Csíksomlyó
Reggeli után utazás Csíksomlyóra, részvétel a CSÍKSOM-
LYÓI BÚCSÚN. A szertartás végén felemelő érzések-
kel érkezik vissza a csoport a nyeregből Csíkszeredára. 
Délután szabadidő, 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 

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ
5 nap/4 éj

Időpont: 2023. május 25-29.
Elhelyezés: faluturizmusban, 2 ágyas 

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

alatt
Részvételi díj: 105 000 Ft/fő
Egyágyas felár: 18 800 Ft/fő
Utasbiztosítás: 3 000 Ft/fő
Útlemondási biztosítás: 2,5%
Belépők: kb. 50 RON

„JÓ BOROKNAK SZÉP HAZÁJA, ERDÉLY”
Erdélyi borút

3 nap / 2 éj

Időpont: 2023. július 14-16.,  
szeptember 8-10.

Elhelyezés: háromcsillagos szállodákban
Ellátás: félpanzió, öt borkóstoló, egy 

ebéd.
Utazás: kényelmes, légkondicionált 

autóbusszal
Idegenvezetés.
Részvételi díj:  145 000 Ft/fő
Egyágyas felár:  22 800 Ft/fő
Utasbiztosítás:  1 800 Ft/fő
Útlemondási biztosítás:  2,5%
Belépők:  kb. 60 RON

Korondra. Itt séta és vásárlási lehetőség a 
székely kézművesség remekeiből. Farkas-
lakán látogatás Tamási Áron szülőházánál. 
Szejkefürdőn kényelmes séta Orbán Balázs, 
a Székelyföld leírójának sírjához, amelyhez 
székelykapuk során át vezet az út. Székely-
udvarhelyen rövid városnézés.

5. nap: Marosvásárhely - Körösfő - Budapest
A korai reggeli után búcsú a szállásadóktól, 
indulás haza. Pihenő Marosvásárhelyen, vá-
rosnéző séta a székelyek legnagyobb városá-
ban. Körösfőn még egy utolsó visszatekintés 
Erdélyre, majd utazás a határra. Érkezés Bu-
dapestre az esti órákban.

írta: A ménesi bor „...szikrát ad a szerelem-
nek, szárnyat a gondolatoknak, kandallótü-
zet a barátságnak”. Itt nyolcféle bort kósto-
lunk (köztük természetesen királyleánykát 
és fekete leánykát is), majd egy kései ebéddel 
készülünk fel a hazafelé tartó útra. Érkezés 
Budapestre Arad és Szeged mellett elhaladva 
az esti órákban.
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NEMZETI ZARÁNDOKLAT KÜLÖNVONATTAL 
RÁKÓCZI FERENC SZÜLETÉSNAPJÁRA

Program, útvonal: Budapest-Kolozsvár-Székelyföld. 
Disznóvágás, szánozás (szekerezés Székelyszentléleknél), 
városnézés Segesváros, disznótoros vacsora. Látogatás 
a parajdi sóbányában, a korondi vásárban, Farkaslakán 
Tamási Árin sírjánál, este szilveszteri vacsora, élőzenés 
mulatság. Újévi kirándulás a Gyilkos-tóhoz és a Békás-
szorosba. Hazautazás Marosvásárhelyen át.

1. nap: Indulás Budapestről, utazás Kassára. Séta a fő-
utcán Rákóczi házától a Nemzeti Színházig, majd lá-
togatás a Rodostói-házban, ahol a fejedelem személyes 
tárgyai és általa készített bútorok is megtekinthetők. 
Sét a Lőcsei-háztól a Szent Erzsébet Székesegyházig. 
Felmehetünk a tornyokba, és bemegyünk Rákóczi-
kriptába. Szabad program után Borsiba utazunk, a 
szépen felújított kastélyba, ahol Rákóczi Ferenc szü-
letett. Itt elfoglaljuk szobáinkat a Brigadéros Hotel-
ban, majd vacsora. 

2. nap: Reggeli után kisfilmek megtekintése a kastélyban 
Rákóczi életéről és a Rákóczi birtokokról, madártáv-
latból. Ezután szakszerű vezetéssel járjuk be a Rákóczi 
három születése című, rendkívül színvonalas és szóra-
koztató kiállítást. Délután utazás Tőketerebesre. Séta 
az Andrássy-kastély hatalmas parkjában, ahol látjuk 
Andrássy Gyula mauzóleumát és a paricsi vár marad-
ványait is. Imregen Sujánszky Euszták, a katolikus 
aradi vértanúk gyóntatójának, a vértanúkat a vesztő-
helyre kísérő minorita szerzetesnek a sírját látogatjuk 

1 nap

Időpont: 2023. március 26.
Részvételi díj: 27 500 Ft/fő

Utazás a Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely-
Borsi útvonalon. Részvétel a születésnapi 
ünnepségen, ebéd, a kastélyban a Rákóczi 
három születése kiállítás megtekintése, ne-
ves együttesek koncertjei.

II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉKTÚRA

SZILVESZTER A SZÉKELY GÓBÉKNÁL
5 nap / 4 éj

Időpont: 2023. december 29. –  
2024. január 2.

Részvételi díj: előkészületben, várhatóan 
kb. 145 000 Ft.

meg, majd Zemp-
lénbe a megyeházá-
hoz, a gótikus refor-
mátus templomhoz 
és a földvárhoz me-
gyünk. Este fakul-
tatív borkóstoló a 
kastély pincéjében a 
Borsi határáig is fel-
nyúló tokaji borvi-
dék északi (felvidéki) 
részének boraiból.

3. nap: Utazás Regécre, 
a regéci vár látogató-
központjába. Itt volt 
gyermek a Nagysá-
gos Fejedelem. Re-
gécről hazautazás 
Budapestre, érkezés 
a délutáni órákban.

3 nap /2 éj

Időpont: 2023. október 21-23.
Elhelyezés: a borsi kastélyban a Brigadéros 

Hotel*** kétágyas szobáiban, a kastély VIP 
szobáiban és a kastély vendégházában

Ellátás: két reggeli, két vacsora, egy ebéd 
és egy csomagolt ebéd.

Idegenvezetés a látnivalóknál
Utazás: kényelmes autóbusszal.
Részvételi díj, mely a borsi kiállítás 

belépődíját is tartalmazza: 
a kastély szobáiban: 93 000 Ft/fő
a kastély melletti vendégház szobáiban: 

 88 000 Ft/fő
VIP szobák felára (Lorántffy Zsuzsanna, Zrínyi 

Ilona és Báthori Zsófia szobái):  5 000 Ft/fő
Egyágyas felár:  26 000 Ft
Fakultatív borkóstoló:  6 800 Ft/fő
Utasbiztosítás:  1 800 Ft/fő
Útlemondási biztosítás:  2,5 %
Belépődíjak: 14 EUR a kassai helyszíneken 

és 600 Ft Regécen.


