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VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KEDVES UTAZÓ!
Örömmel nyújtjuk át 2019. évi ajánlatainkat, melyet már a jövő év eleji téli és tavasz 
váró programok is tartalmaznak. Az elmúlt évben is egyre többen választották uta-
zásainkat és mindannyian elégedetten tértek haza. Ezúton is köszönjük érdeklődé-
süket útjaink iránt. Ahogy már megszokhatták, minden évben készülünk újdonság-
gal. Idén az AKTÍV turizmus jegyében állítottunk össze néhány utazást, amelyeket 
mindenkinek ajánlunk, aki szereti a természetet, a hegyeket és szívesen kipróbálná 
magát új helyzetekben. Aktív ajánlatainkat úgy állítottuk össze, hogy mindazok is 
tartalmas programon vehessenek részt, akik nem szeretnék magukat extrém hely-
zetekben kipróbálni. Számukra is kínálunk tartalmas programokat az utazás alatt. 
Továbbra is várjuk a családokat, nagyszülőket unokákat. Útjaink nagy többsége az 
utazás iránt érdeklődő gyermekek számára igazi élménnyé válhat, ami később még 
inkább arra készteti őket, hogy minél többet kívánjanak megismerni a Világból.Idén 
március 15-én irodánk 18 éves fennállást ünnepeljük. Büszkék vagyunk a hátunk mö-
gött hagyott évekre és töretlen lelkesedéssel várjuk az előttünk állókat.
Szeretettel várjuk Önöket 2019-ben is!
Programfüzetünk áttekintéséhez jó szórakozást kívánunk! 

AKCIÓK 2019-BEN
Cégünk gazdaságpolitikája a  hatékony működés elvét követi, így kedvezményein-
ket az  ésszerűség keretei között alakítjuk. A  későbbi félreértések elkerülése végett 
kérjük, vegyék figyelembe az  alábbi fontos információt: Meghirdetett akcióink 
nem összevonhatóak sem egymással, sem egyéb más kedvezményekkel 
(Törzsutas kedvezmény, nyugdíjas kedvezmény, stb.) és utólag nem ér-
vényesíthetőek, csak foglalással egyidejűleg, továbbá minden esetben 
a  katalógusban meghirdetett (eredeti) részvételi díjból kerülnek levo-
násra! A kedvezmények, akciók utólagos érvényesítésre nincs lehetőség!

GYORSASÁG ELŐNY - ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY
Azon kedves Utasok, akik időben lefoglalják utazásaikat (40% előleg 
befizetésével), kedvezményes áron utazhatnak. Indulás előtt
• 180 napon kívüli foglalás esetén 10% kedvezményt kapnak,
• 150-179 napon belül 9% kedvezményt,
• 120-149 napon belül 8% kedvezményt,
• 90-119 napon belül 7% kedvezményt,
• 60-89 napon belül 6% kedvezményt kapnak.

TÖRZSUTAS KEDVEZMÉNY 
Mindenki, aki egyszer utazott velünk többnapos úton, Törzsutasnak számít és a kö-
vetkező út árából 6% kedvezményre jogosult. Minél többször utazik velünk valaki, 
annál több kedvezményre jogosult, minden további többnapos út után, amelyen 
részt vett plusz 1% kedvezményt adunk, a maximum kedvezmény 10%. Az egynapos 
utakra a kedvezmény érvényesíthető, de az egynapos úton való részvétel nem növeli 
a  kedvezmény mértékét. Törzsutasaink számára „TÖRZSUTAS EXTRA KEDVEZ-
MÉNYT” hirdetünk visszavonásig. A kedvezmény szerint, mindenki, aki már 3-szor 
utazott velünk az elmúlt 3 évben a „Gyorsaság előny” kedvezményét további 2% pont-
tal növelheti. Azok, akik egyszer vagy kétszer utaztak velünk az elmúlt 3 évben, ők 
+1% kedvezményt érvényesíthetnek a „Gyorsaság előny” kedvezményhez. A Törzsu-
tas kedvezmény számításánál továbbra is a több napos utakat vesszük figyelemebe.

VAKÁCIÓ AKCIÓ 
Vakáció ideje alatt (tavaszi szünet, nyári szünet, őszi szünet) induló útjainknál 2 felnőt-
tel (teljes részvételi díjat fizető) utazó és velük egy szobában alvó 18 év alatti gyermek 
18% kedvezménnyel utazhat. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ez az akció csak akkor 
érvényesíthető, ha a két felnőtt teljes részvételi díjat fizet!

PEDAGÓGUS AKCIÓ 
Minden kedves utasunk, aki Pedagógus igazolvánnyal jelentkezik útjainkra, 8% ked-
vezményben részesül, amennyiben nem talál nagyobb kedvezményt. A nyári szünet 
ideje alatt a kedvezmény 1 útitársra is kiterjeszthető. A kedvezményre való jogosult-
ságot kollégáink nem vizsgálják. Ezt minden esetben a  kedvezményre jogosultnak 
szükséges jeleznie az  útra történő jelentkezés időpontjában. A  kedvezmény utólag 
nem érvényesíthető.

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY 
Minden kedves utasunk, aki nyugdíjas, 5% kedvezményben részesül, amennyiben 
nem talál kedvezőbb kedvezményt. A  kedvezményre való jogosultságot kollégáink 
nem vizsgálják. Ezt minden esetben a kedvezményre jogosultnak szükséges jeleznie 
az útra történő jelentkezés időpontjában. A kedvezmény utólag nem érvényesíthető.

3 UTAZÁS UTÁN 1 AJÁNDÉKUTAZÁS 
Idei évben (2019. január 1. és december 31. között) 3 db, minimum 3 vagy több napos 
utunkra történő befizetés esetén egy 1 napos külföldi utazás ajándékként választható. 
Az ajándék utazás a 3 út megvalósulását követően választható, az utolsó út hazaérke-
zését követő 10 hónapon belül.

UTOLSÓ ÜLŐHELYEK KEDVEZMÉNYE 
Amennyiben az autóbuszon Önnek már csak az utolsó sorban tudunk helyet biztosí-
tani, akkor többnapos utunk esetén 2.000 Ft kedvezményt érvényesíthet a katalógus-
ban meghirdetett részvételi díjból. A kedvezmény AKCIÓS árból nem érvényesíthető. 
A 2.000 Ft-ot Ön az utazás során az út idegenvezetőjétől fogja visszakapni.
További kedvezményeinkről honlapunkon tájékozódhatnak, a  KEDVEZ-
MÉNYEK menüpont alatt.
Akcióinkról hírlevelünkből is tájékozódhatnak. Hírlevelünkre honlapunkon „Hírlevélre 
feliratkozás” menüpontban van lehetőség.
Minden, irodánkban személyesen történő foglaláshoz ajándékkal, egy kör-
nyezettudatos textiltáskával és egy tollal kedveskedünk befizetőinknek.

NÁLUNK MINDENKI MEGTALÁLJA KEDVEZMÉNYÉT!
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Csáky Ágnes
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Marczinek- 
Gordon Ágnes

Bodnárné 
Szabó Ágnes

Pauló Eszter

Mison Andrea

Lukács Attila
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Muhari Emese

Jávorszky 
Krisztina

IDEGENVEZETŐINK

AMENNYIBEN AJÁNLATUNK FELKELTETTE ÉRDEKLŐDÉSÜKET 
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN MEGTALÁLNAK:
VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA
1065 Budapest, Révay utca 14. - 2019. tavaszán (április) várható költözésünk.  
Kérjük, mielőtt felkeresnék irodánkat, előtte egyeztessenek a helyszínt illetően. 
Költözés után: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 10.
Tel.: (06 1) 332-7870, (06 1) 354-0091
Fax: (06 1) 301-0421 • Mobil: (36 20) 231-6010
Nyitva tartásunk:    Hétfőn és szerdán:  09:00-18:30
 Kedden, csütörtökön és pénteken: 09:00-17:00
info@vivalditravel.hu  •  www.vivalditravel.hu  •    Vivaldi Travel Klub
Engedély számunk: U-106/2001.
Irodánk a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) tagja.
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FONTOS TUDNIVALÓK FOGLALÁS ELŐTT
FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK:
Autóbuszaink Budapestről a Hősök tere, Műcsarnok mögötti autóbusz parkolóból in-
dulnak. Amennyiben olyan utazást választanak, amely a  Dunántúl felé haladva (M1, 
M7 autópályák) hagyja el Magyarországot, lehetőséget biztosítunk Budapesten belül 
a  budai oldalon történő felszállásra, illetve hazaérkezéskor leszállásra. Honlapunkon 
minden utazásunk esetében jelöljük azokat a lehetőségeket, mikor budai felszállást vá-
laszthatnak. Foglaláskor, kérjük, válasszák ki, hol szeretnének felszállni az autóbuszra:
• Budapest Hősök tere, Műcsarnok mögötti autóbusz parkoló vagy
• Budapest, Móricz Zsigmond körtér/Villányi út (honlapunkon 

találják a felszállás pontos helyét térképen jelölve).
• Vidéki felszállási lehetőségekről, kérjük, érdeklődjenek! 
A felszállási helyek az  indulást megelőző 7 napon belül már nem 
módosíthatóak! 

ÜLŐHELYEK
Az autóbuszon fix ülőhelyet nem értékesítünk! Az autóbuszt a jelentkezések 
és a  befizetések sorrendjében töltjük, az  első soroktól kezdve hátrafelé. Az  autó-
busz első soraiban az  idegenvezető és 2 gépkocsivezető esetén, a gépkocsivezető 
kap elhelyezést. Utas kéréseket a  rendelkezésre álló szabad helyek függvényében 
igyekszünk teljesíteni. Autóbuszaink méretét a csoport létszámához igazítjuk, mely 
eredményezheti az ülőhelyek változását. Az ülőhelyek kiosztására vonatkozóan rek-
lamációt nem áll módunkban elfogadni.

UTAZÁS AZ AUTÓBUSZON
Az utazás időtartama alatt meghatározott időközönként, a lehetőségekhez képest 
tartunk mosdó szüneteket.  Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozásának szi-
gorításai miatt utazásaink alatt az autóbuszokban található WC nem üzemel. Kérjük 
Önöket, hogy utastársaik érdekében fertőző betegséggel ne kezdjék meg utazásukat!

ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS 
Az árak (részvételi díjak) nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást. (Alapdíj/Részvé-
teli díj 1.5%-a). A biztosítás utazásképtelenség esetére érvényes. (Ha az utas saját vagy 
vele együtt utazó társa, közeli hozzátartozója háziorvos, szakorvos által igazolt uta-
zásképtelensége (betegség, baleset, haláleset) miatt vagy más igazolható ok (katonai 
szolgálatra behívás, lakás kirablása, természeti csapás) miatt nem tud részt venni az uta-
záson a biztosító a felmerült költségeket 20 % önrész levonásával az utasnak megtéríti.)
A kiváltó ok felmerülésétől számítva lehetőleg azonnal, maxi mum  
2  munkanapon belül írásban kell értesíteni az  irodát. Amennyiben 
az  irodát később értesítik, a  kötbér összege magasabb lehet, viszont 
a biztosító az orvosi papírok vagy egyéb igazolások dátuma szerint fi-
zet kártérítést. Az útlemondási biztosítás a meghirdetett indulási helyre 
történő megérkezésig érvényes. Megkezdett utazás esetén a biztosítás 
már nem érvényesíthető.

FAKULTATÍV ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS
Csak egynapos, illetve non-stop utazásra köthető. A részvételi díj nem tartalmazza, 
díja: a részvételi díj 5,5%-a.

BALESET- BETEGSÉG- POGGYÁSZ BIZTOSÍTÁS
A biztosítás megkötése minden programunk esetében kötelező. Továbbá sok eset-
ben bebizonyosodott, hogy jó, ha rendelkezünk az úgynevezett EU kártyával is. Ez 
azonban nem elegendő nagyon sok esetben. A bankkártyákhoz tartozó biztosítások 
esetében is célszerű meggyőződni utazás előtt arról, hogy a biztosító társaság rendel-
kezik-e segítségnyújtó asszisztenciával abban az országban, ahová utazni készülünk. 
Amennyiben nincs erre vonatkozóan kiterjedt szolgáltatás, akkor egy káresemény 
esetén nagyobb költségek merülhetnek fel, melyet az Utazónak kell megfizetnie.
Cégünk a Colonnade Biztosító (korábban Atlasz Biztosító) szolgáltatá-
sát közvetíti. A biztosítás díja minden programunk esetében: 570 Ft/fő/
nap. A biztosítási szerződés honlapunkon elérhető.

TÚRA PROGRAMJAINK/ZÖLD UTAK:
Kínálatunkban évről évre növekszik azon útjaink száma, amelyek a természet szép-
ségeit mutatják be és aktív kikapcsolódást tesznek lehetővé. Ezen útjaink fokoza-
ti besorolása megfontolt, a  terepet jól ismerő túravezetők által történt. Ezeknél 
az  utaknál fontos, hogy mindenki korlátait ismerve, saját felelősségére vesz részt 
az adott túrán. A megfelelő túraöltözet alapfeltétele a túrán való részvételnek. Kér-
jük jelentkezés előtt, minden esetben figyelmesen olvassák el túravezetőnk ajánlá-
sát honlapunkon! Szív- és érrendszeri betegséggel, mozgásszervi megbetegedés-
ben ezen útjainkon való részvételt nem javasoljuk. 

Útjainknál  jellel jelöltük azokat a túrákat, amelyeket nem javas-
lunk az előbb felsorolt betegségek megléte esetén.

UTAZÁS GYERMEK(EK)KEL
Gyakorló szülőként mi magunk is nagyon jól tudjuk, hogy néha milyen nehéz egy 
közös családi programot megszervezni és összehozni. Ebben kívánunk segítséget 
nyújtani minden kedves Utasunknak, akik szívesen osztanák meg az utazás élményét 

FONTOS INFORMÁCIÓK
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket az alábbi fontos információkra, melyek 
minden meghirdetett utazásunkra érvényesek!
• Minden programunk esetében a minimális létszám: 35 fő.
• A fakultatív programok esetében a minimális létszám: 20 fő.
• A programok az időjárás és a nyitva tartások függvényében felcserélődhetnek, 

a programváltoztatás jogát fenntartjuk.
• A meghirdetett részvételi díjak 1 € = 325 Forint árfolyamig garantáltak.
• Az egynapos utazások, ill. a  “zöld zónába”- Vivaldi Barangolóhoz 

tartozó utazások részletes programját és az  utazással kapcsolatos 
információkat kérjük, feltétlenül olvassák el weboldalunkon!

• Indulás előtt 3-4 nappal az  utazás részletes adatait (idegenvezető neve, 
elérhetősége, autóbusz rendszáma, találkozás helye, ideje, (különös tekintettel 
a kiemelt hétvégéken) honlapunkon az „Aktuális információk” menüpont 
alatt találjak. Többnapos útjaink esetében indulás előtt 3-4 nappal részvételi 
jegyet és utas tájékoztatót küldünk, melyet legyenek szívesek átolvasni.

• A meghirdetett részvételi díjak nem tartalmazzák:
 › A sztornó biztosítást (több napos utunk esetében fizetendő, a részvételi díj 1,5%-a)
 › A Betegség-, baleset- és poggyász biztosítást.  Útjainkon az 

Önök érdekében, minden utasnak szükséges betegség-, baleset-, 
poggyászbiztosítással rendelkeznie. Egy, illetve több napos útjaink 
esetében 570 Ft/fő/nap. Nem kötelezünk senkit arra, hogy nálunk kösse 
meg biztosítását, azonban útjainkon csak azok vehetnek részt, akik 
rendelkeznek utasbiztosítással. Ezt induláskor az idegenvezető ellenőrzi. 
Az Európai Uniós Kártya nem utasbiztosítás, de sok esetben jó ha van. 
Kérjük váltsák ki legyenek szívesek, mert vannak olyan országok, ahol 
ennek meglétével nem kell fizetniük a sürgősségi ellátásáért, mentőért. 
Nem nyújt segítséget azonban sok olyan Európai államban sem, ahol Önt 
csak magánkórházban, magán orvosi rendelőben tudják ellátni. Nem nyújt 
fedezetet a további, esetlegesen felmerülő költségekre sem. Ilyen lehet 
például egy hosszasan elhúzódó kezelés, hozzátartozó kint tartózkodása, 
vagy a hazaszállítás megszervezése, lebonyolítása. 

 › A belépőjegyek költségét. A  feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. 
A belépőjegy költsége bizonyos esetekben a kötelezően fizetendő egyéb járulékos 
költségeket is tartalmazhatja, különös tekintettel az alábbiakra: kötelező foglalási 
díj, kötelező helyi vezető díja, a programhoz kapcsolódó szervezési költség.

 › A fakultatív programok költségét. Az utazás alatt a megjelölt 
pénznemben szükséges fizetni. Nagyobb címleteket (pl. 200 és 500 euro), 
valamint bankkártyát  idegenvezetőinknek nem áll módjában elfogadni.

• Egyéb költségek:
 › VOX, Fülhallgató készülékek használata a  városnézések során. 

Bizonyos esetekben, annak érdekében, hogy az  idegenvezetés nagy 
létszámú csoportok esetén is jól hallható legyen mindenki számára, 
fülhallgatós készülékeket alkalmazunk.  Ennek költségét azoknál 
az útjainknál, ahol Ft-ban feltüntetjük, itthon az útra történő jelentkezéssel 
egyidejűleg fizetni szükséges. Ez alól csak a siketek és a magyarul nem 
értő utasaink esetében tudunk eltekinteni. A készülék elvesztéséből, nem 
rendeltetésszerű használatból eredő hibáért, illetve okozott kárért irodánk 
nem vállal felelősséget. Ennek költsége a készüléket használót terheli. Ezen 
esetekben a készüléket biztosító cég 50 €-ot számít fel a megrongált, illetve 
elveszett készülékért.

EGYEDÜL UTAZÓKNAK
Az egyágyas felár 5.500 Ft/fő/éj. A társítási felár díja: 2.750 Ft/fő/éj. Néhány utunk 
esetében a felárak magasabbak, ezeket az adott útnál jelezzük. A  felár a jelentke-
zéskor fizetendő. Amennyiben a társítás nem jön létre, a befizetett felár irodánk-
ban marad és egyágyas elhelyezést biztosítunk Önnek. A társítás létrejöttekor a 
befizetett felárat az utazás során fizetjük vissza. Honlapunkon az ÚTITÁRS kereső 
menüpontban figyelemmel kísérhetik, melyik utazásunkon vannak társításra 
váró helyek. Menüpontunknak köszönhetően foglalásaink nagy többségénél ösz-
szejön a társítás, amely mindenképpen az egyedül utazók anyagilag kedvezőbb 
utazását teszi lehetővé. Nem utolsó sorban pedig még barátságok is születnek.

gyermekükkel, unokájukkal. Az évek hosszú sora alatt egyre több olyan utazás szer-
veződött, ahová a gyerekek is szívesen jöttek és jól érezték magukat. Elsősorban 
kiránduló utak, egy napos túrák azok, amelyek elnyerik a gyerekek tetszését. Akad-
nak azonban olyan több napos programok is, amelyek nagyobb gyerekekkel is „jár-
hatóak”. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre, keressék őket, segítenek a 
döntésben. Fontos azonban, hogy választáskor tartsák mindig szem előtt 
a gyermek érdeklődést. Olyan programot válasszanak számára, amely 
leköti és a korosztályának is megfelel. Felhívjuk figyelmüket, hogy 18 
év alatti gyermekek utazásainkon csak felnőtt kísérettel utazhatnak.

Útjainknál 
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 szimbólummal jelöltük azt az életkort, ami fölött az adott utat 
ajánljuk. Tudjuk, hogy minden gyermek más és más, a jelölés így csak egy ajánlás, 
egy támpont lehet az eligazodásban.
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KIEMELT AJÁNLATOK 

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

TARTALOMJEGYZÉK

HÉTVÉGE KRAKKÓBAN 
3 nap, 2 éj autóbusszal, 
3ê-os szállodában, reggelivel 
idegenvezetéssel 
4 47. oldal 

DÉL-CSEH VÁRAK KASTÉLYOK 
3 nap, 2 éj 
autóbusszal, 3ê-os szállodában, 
reggelivel, idegenvezetéssel 
4 56. oldal 

BÁNSÁG REJTETT CSODÁI: A KAZÁN-
SZOROSTÓL HERKULESFÜRDŐIG 
5 nap, 4 éj 
autóbusszal, szállodában, 
félpanzióval, idegenvezetéssel 
4 43. oldal 

FEKETE-ERDŐ, SVÁJC, BÓDENI TÓ 

7 nap, 6 éj 
autóbusszal, 3ê-os szállodában, 
reggelivel, idegenvezetéssel 
4 17. oldal 

PROVENCE FESTŐI TÁJA 
ÉS COTE D’AZUR
7 nap, 6 éj
autóbusszal, szállodában, 
reggelivel, idegenvezetéssel 

4 16. oldal 

TITOKZATOS CALABRIA ÉS 
VARÁZSLATOS SZICÍLIA 

10 nap, 9 éj 
autóbusszal, szállodában, 
reggelivel, idegenvezetéssel 
4 20. oldal 

ISMERETLEN ITÁLIA 

7 nap, 6 éj 
autóbusszal, 3ê-os szállodában, 
reggelivel, idegenvezetéssel 
4 22. oldal

MEDITERRÁN VAKÁCIÓ: COSTA BRAVA-
BARCELONA ÉS A FRANCIA RIVIÉRA
10 nap, 9 éj 
autóbusszal, 3ê-os szállodában, reggelivel 
és 6 vacsorával idegenvezetéssel 
4 12-13. oldal

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

35.910  Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

40.410 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

62.910 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

138.960 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

121.410 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

177.210 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

134.910 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

185.310 Ft-tól/fő
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IDEI ÚJDONSÁGOK

AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS A 
DOLOMITOKBAN: VIA FERRATA 
6 nap, 5 éj 
autóbusszal, 3ê-os szállodában, 
félpanzióval idegenvezetéssel 
4 6. oldal 

SZLOVÉNIA AKTÍVAN: 
RAFTINGGAL A SOCA FOLYÓN 
3 nap, 2 éj 
autóbusszal, szállodában,  
reggelivel, idegenvezetéssel 
4 8. oldal 

SZLOVÁKIA AKTÍVAN: A MAGAS 
TÁTRA ÉS A SZEPESSÉG 
4 nap, 3 éj 
autóbusszal, szállodában, 
reggelivel, idegenvezetéssel 
4 9. oldal 

FELHŐK FELETT BAJORORSZÁGBAN 

4 nap, 3 éj 
autóbusszal, 3ê-os szállodában, 
reggelivel, idegenvezetéssel 
4 11. oldal 

RHODODENDRON VIRÁGZÁS 

1 nap 
autóbusszal 
4 59. oldal

ADVENTI ÉLMÉNYEK ZAKOPANEBAN 

4 nap, 3 éj 
autóbusszal, 3ê-os szállodában, 
reggelivel, idegenvezetéssel 
4 53. oldal 

ADVENT ERDÉLY SZÍVÉBEN 

3 nap, 2 éj 
autóbusszal, 3ê-os szállodában, 
félpanzióval, idegenvezetéssel 
4 80. oldal 

SZILVESZTER KÁRPÁTALJÁN 

4 nap, 3 éj 
autóbusszal, 3ê-os szállodában, 
félpanzióval, idegenvezetéssel 
4 84. oldal 

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

128.708 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

52.110 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

44.910 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

67.410 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

9.306 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

44.910 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

44.910 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

65.510 Ft-tól/fő
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AKTÍV UTAK

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig. 
Utunk egyenesen Tirol keleti részébe vezet, ahol elkezdjük feltöltődésün-
ket a hegyek látványával. Délután érkezünk Lienz városába. Programunk 
során a modern kabinos felvonóval, a Schlossbergbahnnal pillanatok 
alatt 1000 méter fölé emelkedünk. Fent mesés környezet vár ránk. Alattunk 
a völgy, körülöttünk közel 3000 méteres magas hegycsúcsok, fenyőerdők, 
kristálytiszta források találhatóak. Ebben a mesevilágban kirándulunk, 
majd a Mosalmban pihenhetünk. Programunk végén mindenki eldönthe-
ti, hogy a korábban használt felvonóval, vagy Tirol leghosszabb bobpá-
lyáját használva az Osttirodler-rel érkezik meg a völgyállomásra. Innen 
tovább utazunk a szállásunkra a Dolomitokba. Este vacsora a szálláson. 
A mai nap túraprogramja: 
távolság: 5,5 km, szintemelkedés: +400/-400 m, a túra 2-es besorolású.
Aki nem szeretne túrázni a mai napon, kényelmesen töltheti idejét a 
Schlossbergen, illetve lehetősége nyílik a bobpályát többször használni.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét             
 Ì 5 éjszaka szállás költségét a 

Dolomitokban 3*-os szállodában
 Ì 5 reggelit büfé rendszerben
 Ì 5 vacsorát büfé rendszerben
 Ì idegenvezetést és túravezetést

Egyágyas felár:  27.500 Ft/fő
Egyágyas felár társítással:  13.750 Ft/fő
Kedvezményes gyerek ár  
14 éves korig (3. és 4. ágyon):  125.900 Ft/fő
A részvételi díj nem tartalmazza:

 Ì 3 €/fő/éj idegenforgalmi adót
 Ì Továbbá lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program: 
 Ì 2. napi via ferrata:  15 €/fő
 Ì 3. napi via ferrata:  10 €/fő
 Ì 4. napi via ferrata:  10 €/fő
 Ì 6. napi via ferrata:  8 €/fő

A programban található via ferratahoz felszerelés 
szükséges. Szívesen segítünk a felszerelés 
bérlésben. Tájékoztató jelleggel az árak: 
via ferrata felszerelés bérlése Magyarországon: 
sisak, beülő, ferrata kantár kb. 2.500 Ft/nap, 
csak sisak bérlése Magyarországon: 
kb. 1.000 Ft/nap. A kölcsönzés feltételeiről, 
kérjük érdeklődjenek irodánkban.
Várható költségek:

 Ì Felvonó a Schlossbergre: kb. 15 €/fő 
 Ì Tre Sassi erőd: kb. 10 €/fő
 Ì Felvonó  a Falzarego hágóban 

(oda-vissza):  kb. 20 €/fő
 Ì Felvonó a Falzarego hágóban  

csak fel, vissza via ferrata: kb. 15 €/fő
 Ì Felvonó a Monte Cristallora kb. 15 €/fő
 Ì Museum 1915-1918 kb. 10 €/fő

IDŐPONT:
július 7-12.

KATALÓGUS ÁR: 

139.900 Ft/fő

6 nap, 5 éjszaka

AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS  
A DOLOMITOKBAN
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125.910 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR

139.900 Ft/fő

ÚJ

2. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és útra kelünk a Dolomitok 
felé. A mai napon az egyszerűen csak „szentélynek“ aposztrofált, legtöb-
bet fotózott „Tre Cime di Lavaredo“-t keressük fel. Buszunkkal 2300 m 
magasságig utazunk, ahonnan a Dolomitok csúcsai alatt folytatjuk utunkat 
gyalogosan. Útba ejtünk egy picinyke kápolnát, ahol az I. Világháborúban 
elesett hősökre emlékezhetünk, majd megkerülve a Tre Cime-t, eljutunk 
a Locatelli menedékházhoz, ahol helyi specialitásokkal kényeztethetjük 
magunkat. A kihívásokat keresők, fakultatív program keretében, kipróbál-
hatják a Dolomitok egyik legrégebben kialakított vasalt útját, a Luka-In-
nerkofler via ferratát (B-C). Utunk az I. Világháborúban kiásott barlan-
gokban indul, majd a sziklafalon felmászva feljutunk a Monte Patterno 
(2744 m) csúcsára. A csúcshódítás után visszatúrázunk a buszparkolóhoz.
Aki nem vállalkozik a via ferratára, visszasétálhat a buszparkolóba, ahol a 
ferratás csoport megérkezését követően utazunk tovább szállásunkra. Va-
csora a szálláshelyen.

1/3
8+
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A mai nap túraprogramja: Kiránduló csoport: 2-es besorolás, távolság: 
Buszparkoló-Locatelli menedékház, oda-vissza összesen 9 km, szintemel-
kedés: +250 m/-250 m.
Via ferrata: 3-as besorolás, távolság: összesen 9,5 km (ebből 5 km via ferra-
ta), szintemelkedés: +450 m/-450 m.
3. nap: Reggeli után buszunkkal felkeressük a Tre Sassi erődöt (2200 m). 
A múzeum gazdag gyűjteménye bemutatja a katonák mindennapi életét, 
melyet a hegy gyomrában éltek. Betekintést nyerhetünk szenvedéseikbe 
és sikereikbe. A múzeum megtekintése után gyalog indulunk fel a Sass di 
Stria-ra (2477 m). Közelről megtapasztalhatjuk milyen zord a mészkőhegy-
ség, melyet, mint egy ementálit fúrtak át több helyen az elmúlt évszázad-
ban. Délután a Dolomitok 2000 méternél magasabban fekvő átjárójához, a 
Falzarego -hágóhoz utazunk, ahonnan felvonóval emelkedünk 2750 m-re, 
a Lagazuoi menedékházhoz. Felérkezve a teraszról gyönyörködhetünk a 
szédületes kilátásban és felidézhetjük a száz évvel ezelőtti eseményeket. 
A „lábunk” előtt hever a Cinque Torri (5 torony), ahonnan ágyúk százai 
lesték a hegy belsejében megbúvó katonákat. Akik a látvány kedvéért vá-
lasztották a programot a menedékházban kényelmesen elfogyaszthatják 
ebédjüket, fotózhatnak, majd a felvonót használva visszajuthatnak a busz-
parkolóba. Akik nem riadnak vissza egy könnyű via ferratától, azok fakul-
tatív program keretében az évszázados barlangrendszeren keresztül (Via 
Ferrata Galleria del Piccolo Lagazuoi-B) teszik meg az utat, amely ku-
sza folyosókon keresztül vezet a csúcsról lefelé. Itt nagy segítségünkre szol-
gálnak majd a magunkkal hozott fejlámpák. A túra csak sisakban teljesíthe-
tő! Programunk után visszautazunk a szállásra. Este vacsora a szállodában.
A mai nap túraprogramjai: 
I. Sass di Stria: 2-es, távolság: 2 km, szintemelkedés: +250 m/-250 m.
II. Via ferrata: Galleria del Piccolo Lagazuoi-B: 3-as, távolság: 2,5 km, szinte-
melkedés: +50 m/- 550 m.

5. nap: Reggeli után a Tre Croci (Három Kereszt) hágó irányába indulunk. 
Autóbuszunkkal a Cristallo-hegycsoport lábánál lévő parkolóba érke-
zünk, ahonnan felvonóval jutunk fel 2235 m magasra. A Son Forca mene-
dékház teraszán feltöltődve a látvánnyal és egy igazi olasz kávéval folytat-
juk programunkat: a mesés Padeon völgyön keresztül gyalog-túrázunk 
egészen az Albergo Ospitale menedékházig (1475 m), ahol a helyi spe-
cialitásokkal feltöltődve indulunk vissza az autóbuszparkolóban várakozó 
buszunkhoz. Délután a Missurina tóhoz utazunk, ahol mindenki kedvére 
fotózhat és sétálhat a tó körül. Rövid szabadidőt követően visszautazunk a 
szállásunkra.  Vacsora a szállodában.
A mai nap túraprogramja: 
távolság: 7,5 km, szintemelkedés: +50 m/-800 m.
6. nap:  A mai napon búcsút intünk az elragadó Dolomitoknak. Reggeli 
után elhagyjuk szállásunkat és Ausztrián keresztül hazautazunk. Azonban 
ma sem maradunk program nélkül. Ma még utoljára magunkra öltjük via 
ferrata felszerelésünket. Pár órás utazást követően érkezünk Kötscha-
ch-Mauthen-be, ahol felkeressük az I. Világháború osztrák vonatkozású 
érdekességeit bemutató „Museum 1915-1918”-at. A látogatást követő-
en a Dráva-parti Oberdrauburgba utazunk, ahol fakultatív programként 
lehetőség nyílik 2 rövidebb via ferrata, a Kirchblick (B) és a Burgforst 
(B/C) kipróbálására. Aki nem szeretne via ferratazni, annak szabadprog-
ramra nyílik lehetőség a hangulatos településen. A kora délutáni órákban 
hazaindulunk. Folyamatos utazással, időnkénti megállásokkal, érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.
A mai nap túraprogramja: 
távolság: 1 km, szintemelkedés: +100 m/-100 m. 

4. nap: A mai napot a Fannes-patak völgyében kezdjük. Reggeli után 
buszunkkal utazunk az égig érő fenyőkkel szegélyezett völgyhöz. A zúgó 
patak mellett „kényelmes” ösvényen jutunk el a fenyőrengeteg szívébe 
(1470 m), ahol kicsit megpihenhetünk. Az aktív kikapcsolódást választók, 
fakultatív program keretében magukra öltik a via ferrata felszerelésüket és 
leereszkednek a völgybe a Via Ferrata Giovanni Barbara-n (A/B). A 
mászóút ezúttal hosszú sziklapárkányokon halad, átkelve a zuhatag alatt, 
a patak fölött.
Az izgalmakat követően közösen feltúrázunk a Passo Posporcora-ra 
(1711 m), majd egy csodás ösvényen elkirándulunk a Lago Ghedina-hoz 
(1470 m), mely sokak szerint a Dolomitok legelragadóbb hegyi tava. A tó 
partján egy kis étterem vár ránk, ahol megpihenhetünk, feltöltődhetünk. 
Ezt követően visszagyalogolunk a buszparkolóban várakozó autóbuszunk-
hoz, ahonnan Cortinába utazunk. Akik kényelmesebb napra vágynak, ők a 
Fannes-patak völgyében a korábban már megismert útvonalon visszasétál-
nak a buszparkolóban várakozó autóbuszunkhoz. A túravezető által mega-
dott időpontban az autóbusz beviszi őket Cortina D’Ampezzo-ba, ahol a 
délutánt kedvükre, szabadon tölthetik. A városban 1956-ban rendeztek téli 
olimpiát, napjainkban pedig a téli sportok szerelmeseinek fellegvára. A dél-
utánt mindannyian Cortina di Ampezzo-ban töltjük, majd hazautazunk 
a szállásunkra. Vacsora a szállodában.
A mai nap túraprogramjai:
I. túra a Fannes-patak völgyében a pihenő pontig (a via ferratás beszálló-

hely ig) majd vissza ugyanazon az úton: 3-as, távolság: oda-vissza 5 km, 
szintemelkedés: +250 m/-250 m.
II. túra a Fennes-patak völgyében, majd végig a túraösvényen a Lago Ghe-
dina érintésével: 4-es, távolság: 12,5 km, szintemelkedés: +500 m/-600 m.
III. túra a Fennes-patak völgyében, via ferrata, majd végig a túraösvényen 
a Lago Ghedina érintésével: 4-es, távolság: 13,5 km, szintemelkedés: 
+600 m/-700 m.
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AKTÍV UTAK

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovéniáig. 
Utunk a Vršič hágóhoz vezet, Szlovénia legmagasabban fekvő hágójához, 
mellyen az átvezető utat egykor katonák és hadifoglyok építették. Kora 
délután az autóbuszparkolóból indulva túrázunk a Vršič csúcsra (1737 
m). Innen tovább utazunk a Soča (Isonzó) folyó forrásához. A forrás 
páratlan természeti környezetben, a Triglav Nemzeti Park szívében találha-
tó. Itt lát napvilágot a Soča folyó, hogy több mint 40 mellékfolyó vízével 
gazdagodva a Júliai Alpok völgyein végig haladjon. A túra első szakasza 
viszonylag könnyűnek mondható. Végig a forrás által táplált patak medre 
mellett, helyenként falépcsőkön halad. A második szakasz valamivel nehe-
zebb. Itt már egy meredek kaptatót kell leküzdenünk, majd egy drótköteles 
kapaszkodókkal szegélyezett, sziklafalba vágott ösvényen érjük el a forrást. 
Felérve kárpótol bennünket a látvány. A Soča egy barlangban tör a felszínre. 
A szurdok végén láthatóvá válik a karsztforrás, melyet egy földalatti tó vize 
táplál. A csodás türkíz színű tóból kezdi meg a folyó több mint 100 km-es 
útját, amely végül az Adriai tengerbe torkollik. Feltöltődve a látvánnyal visz-
szatérünk a parkolóban várakozó buszunkhoz és elutazunk a szállásunkra. 
Este fakultatív vacsorára nyílik lehetőség.
A mai nap túraprogramja a túrázók számára:
I. túra a Vršič csúcsra: 3-as besorolású: 
távolság: 3 km, szintemelkedés: ± 150 m 
II. túra a Soča forráshoz: 4-es besorolású: 
távolság: 3,5 km, szintemelkedés: ± 200 m 
RAFTING LEHETŐSÉG már az 1. nap! Akik a fenti programot kihagyják, 
a RAFTING BÁZIS-ra utaznak, ahol beöltözést és oktatást követően indulhat 
a vadvízi túra, a rafting. A 2,5 órás program keretében szakképzett túrave-
zetőkkel egy izgalmas kalandban lesz részünk. 
2. nap: A mai napon a Júlia Alpok egyik legkedveltebb sí-központ-
jába, a Kanin hegyre látogatunk. Reggeli után indulunk, hogy a hegy 
nyújtotta gyönyörű panorámával feltöltődjünk. Felvonóval 2200 m fölé 
jutunk. Itt túrázunk a 2200-2400 méteres magasságban elterülő Prestrel-
jenik-fennsíkon. Jó idő esetén egészen az Adriai tengerig elláthatunk a 
Prestreljenik-ablakon (2437 m) keresztül. Programunkat követően ma ismét 
visszatérünk a Soča folyóhoz, hogy a délutánt egy igazán izgalmas raf-
ting túrával koronázzuk meg. Helyi túravezetőink gondoskodnak a bizton-
ságunkról, az élmény páratlan mindenki számára. Akik nem szeretnének 
részt venni a raftingtúrán, egy gyalogtúra keretében eleveníthetik fel a II. 
Világháború eseményeit. Čezsočából túrázunk a Humčič-hegyre, ahol 
a partizánok a hegy belsejét kivájták. Ezt a barlangrendszert mutatja be a 
„partizánkörút”. Fakultatív vacsora Bovec környékén.
A mai nap túraprogramja:
I. túra Prestreljenik fensík: 2-es besorolású: 
távolság:  4 km, szintemelkedés: ± 300 m
II. túra a „partizánkörúton”: 3-as besorolású: 
távolság:  8 km, szintemelkedés: ± 350 m
Akik a fenti programot kihagynák és inkább adrenalint gyűjtenének, szá-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Bovec környékén
 Ì 2 reggelit szállodai elhelyezés esetén
 Ì idegenvezetést és túravezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 3 € Euro/fő/éj idegenforgalmi adót
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program: 
 Ì Rafting: kb. 45 €/fő
 Ì Kanyoning/Zipline: kb. 45-55 €/fő

Várható költségek:
 Ì Felvonó a Kanin hegyre: kb. 26 €/fő  

 + kaució a kártyára (kb. 5 €/fő)
 Ì Kobarid Múzeum: kb. 10 €/fő

Fakultatív vacsora: kb. 16 €/fő/alkalom

IDŐPONT:
május 17-19.
július 26-28.
szeptember 27-29.

KATALÓGUS ÁR:

Szállodában

59.900 Ft-tól/fő

KATALÓGUS ÁR:

Apartmanban

49.900 Ft-tól/fő

3 nap, 2 éjszaka

SZLOVÉNIA AKTÍVAN: KIRÁNDULÁS A SOČA 
VÖLGYÉBEN VAGY FELTÖLTŐDÉS ADRENALINNAL
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2/4

mukra a MAI ADRENALIN AJÁNLATUNK A ZIPLINE: A pálya a festői Kanin 
hegy oldalában helyezkedik el 1200 m magasban. Garantáltan innen a leg-
szebb a kilátás a Soča folyóra. Egy beülőben ülve rácsatlakozunk az átlago-
san 600 m hosszú drótkötélre. Görgők segítségével csúszunk végig a két 
hegygerinc között. 5 csúszás van, melyen átlagosan 30 m szintkülönbséget 
ereszkedünk. A helyszínre terepjárókkal és egy katonai szállító járművel 
jutunk fel. A programra zárt cipő szükséges. Minden egyéb felszerelést biz-
tosítunk. Tovább fokozva az izgalmakat délután ismét vízre lehet szállni és 
egy újabb raftingtúrán részt venni.
3. nap: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat. Adrenalin-vadászaink a 
délelőtt folyamán további extrém sportokat kipróbálhatnak A RAFTING 
BÁZISON (pl. kanyoning: a természet akadályait leküzdve és szépségét 
csodálva, kalandos feladatokon keresztül ismerjük meg teljesítő képes-
ségünket. Különböző nehézségi fokozatok és profi, nagy tapasztalattal 
rendelkező vezetők biztosítják, hogy a rutinos kanyoningosok és extrém 
sportolók, valamint az előképzettség nélküli kihívást keresők is élvezetes 
túrában részesüljenek. Az outdoor sportok ezen ága igen széleskörű kikap-
csolódást nyújt, hiszen nincs két ugyanolyan pálya. A kanyoning által képes 
lehetsz leküzdeni korlátaidat, önbizalmat nyerni és legyőzni a természet 
akadályait. Minden kanyon túránkhoz létszám függvényében profi képzett 
alpintechnikában jártas túravezetőt biztosítunk. A programon való rész-
vételt előre szükséges jelezni irodánkban. Mindenkinek ajánljuk, akik egy 
kicsit is szeretik a kihívásokat, illetve szeretnék kipróbálni magukat ezekben 
a helyzetekben. A csoport többi része Kobaridba látogat. A gazdag törté-
nelmi hagyományokkal rendelkező településen található az I. Világhábo-
rús Múzeum, amely az Isonzo front eseményeit mutatja be. A gyűjtemé-
nyekben katonai relikviák, fegyverek tekinthetők meg, illetve egy élethűen 
rekonstruált bunker, ahol egy valódi csata hangjai mellet hallgathatjuk meg 
egy katona korabeli beszámolóját. Programunkat követően ellátogatunk a 
Kozjak vízeséshez és megtekintjük a Napoleon hidat. A kora délutáni 
órákban kiegészülve az „adrenalin vadászok” csapatával, hazaindulunk. 
Folyamatos utazással, időnkénti megállásokkal, érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.
A mai nap túraprogramja: távolság: 8 km, szintemelkedés: ± 350 m

IDŐPONTOK: RÉSZVÉTELI DÍJ: 

Apartmanban  
(4-6 ágyas elhelye-
zéssel) önellátással

Szállodában 
reggelivel

május 17-19. 49.900 Ft/fő 59.900 Ft/fő

július 26-28. 54.900 Ft/fő 67.900 Ft/fő

szeptember 27-29. 49.900 Ft/fő 57.900 Ft/fő

reggeli igényelhető: 5.500 Ft/fő/2 reggeli reggeli az árban

8+
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3
A részvételi díj tartalmazza:

 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét Poprad 

környékén 3*-os szállodában
 Ì 3 reggelit 
 Ì idegenvezetést és túravezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 3 €/fő/éj idegenforgalmi adót
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Felvonó a Szoliszkó  

menedékházhoz:  kb. 15 €/fő
 Ì Siklóvasút a Tarajkára:  kb. 12 €/fő
 Ì Felvonó a tanösvényhez:  kb. 12 €/fő
 Ì Belépő a Lombkorona  

tanösvényre:  kb. 10 €/fő
 Ì Belépő a Szt. Jakab templomba:  kb. 5 €/fő
 Ì Belépő a Szepesi várba:  kb. 10 €/fő
 Ì Belépő a Szlovák Paradicsom 

Nemzeti Parkba:  kb. 2 €/fő
Fakultatív vacsora:  kb. 12 €/fő/alkalom

IDŐPONT:
I. időpont:

május 30-június 2.
október 3-6.
II. időpont:

augusztus 22-25.

4 nap, 3 éjszaka

SZLOVÁKIA AKTÍVAN:  
A MAGAS-TÁTRA ÉS A SZEPESSÉG

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Csúcstúra az Elülső-Szoliszkó csúcsára
Indulás 06:00 órakor Budapestről, a Hősök teréről. Folyamatos utazás Szlo-
vákián keresztül egy technikai szünettel. A délelőtti órákban érkezés Csor-
bató településre. Innen sétálunk együtt a síközpontban található ülő-
székes felvonó alsó állomásához (1350 m), majd a felvonóval a Szoliszkó 
menedékház (1830 m) mellett található állomásáig megyünk. A felvonó-
ról gyönyörű panoráma nyílik az előttünk kitáruló Malompataki-völgy-
re, valamint az annak középső részé található Fátyol-vízesésre. A felvo-
nót magunk mögött hagyva a magashegyi, sziklás terepen elindulunk az 
Elülső-Szoliszkó (2117 m) csúcsa felé. A menedékháztól a csúcsig veze-
tő út átlagos erőnléttel kb. egy órát vesz igénybe. A nehézségért viszont 
kárpótlást nyújt a csúcsról elénk táruló gyönyörű panoráma. Aki szeretné 
megtapasztalni egy tátrai csúcs meghódításának élményét, az keresve sem 
tud ennél jobbat választani. A csúcsról a felfelé megtett úton jutunk vissza a 
menedékházhoz, ahonnan rövid pihenőt követően a könnyebb megoldást 
választók a felvonóval juthatnak vissza a tóhoz. Akik viszont nem ijednek 
meg egy kis térderősítő túrától, azokkal gyalogosan megyünk le a tele-
pülésre. Ezután szabad program keretében a Tátra egyik legszebb tava, a 
Csorbai-tó is körüljárható, majd a késő délutáni órákban tovább utazunk 
szállásunkra, ahol fakultatív vacsorára nyílik lehetőség. Szállás Poprádon.
Túratáv a menedékháztól a csúcsig oda-vissza: 2 km
Szintkülönbség: 295 méter fel és le.
Túratáv a menedékháztól le a Csorbai-tóig: 3,6 km
Szintkülönbség: 470 méter lefelé.
 2. nap: Túra a Zamkovszky és a Téry menedékházhoz
Túránk az Ótátrafüredről siklóvasúttal elérhető Tarajkárról (1284 m) indul. 
Innen a Felső turistaúton a Kis-Tarpataki-völgybe indulunk, útközben 
elhaladunk a kb. 20 méter magas Óriás-vízesés előtt, majd a hamarosan 
elérjük a Zamkovszky menedékházat (1475 m). A könnyebb túrát válasz-
tók számára a túra első szakasza itt véget is ér, ők egy hosszabb pihenőt kö-
vetően visszafordulnak, és a Tar-pataki-vízeséseket érintve juthatnak vissza a 
siklóhoz, majd a mellette vezető turistaúton Ótátrafüredre. A nehezebb túrát 
választók tovább mennek felfelé a völgyben, és egy hosszabb kaptatót kö-
vetően érkeznek meg a tágas Öt-tavi-katlanban fekvő Téry menedék-
házhoz (2015 m), amely a Magas-Tátra legmagasabban fekvő, egész évben 
nyitva tartó menedékháza. A menedékház körül a katlan nevéhez méltóan öt 
tó található, ezekből négyet látni is fogunk. A menedékházban elfogyasztott 
frissítők és rövid pihenő után a visszatérés ugyanazon az útvonalon történik, 
majd Ótátrafüreden találkozunk ismét a csoport másik részével, ezt követően 
visszautazunk a szállásunkra, szállás ugyanott, ahol előző éjjel.
Túratáv a Zamkovszky menedékházig: oda-vissza 6 km
Szintkülönbség: 250 m, menetidő: 3-4 óra.
Túratáv a Téry menedékházig: oda-vissza 13 km
Szintkülönbség: 770 méter, menetidő: 6-7 óra.
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49.900 Ft/fő

3. nap: Kirándulás a Lombkorona tanösvényre, Lőcsére és Szepes várába
Reggeli után Zár (Ždiar) településre indulunk, hogy bejárjuk a Lombkorona 
tanösvényt. A településről kabinos felvonóval érkezünk a fák koronája fe-
lett, 24 méter magasságban vezető, fából épített masszív turistaút bejáratá-
hoz. A tanösvény hossza 600 méter, a végén pedig egy 32 méter magas ki-
látótoronyba is felmehetünk a torony külső részén körbevezető kényelmes 
sétaúton. A tanösvény bejárása, és a kilátótoronyból nyíló panoráma meg-
örökítése után felvonóval jutunk vissza a településre, majd tovább utazunk 
Lőcsére, az egykori Szepes vármegye székhelyére, ahol megismerkedünk 
Mikszáth Fekete városával, a „Lőcsei fehér asszony” hazájával. Megnézzük a 
Szent Jakab templom felbecsülhetetlen értékű szárnyas oltárát, az egykori 
városházát, a szégyenketrecet, a Thurzó-házat és a gyönyörű főtér polgár-
házait. Ezután fakultatív ebéd egy helyi étteremben, majd tovább indulunk, 
hogy bejárjuk a Szepesi várat, a Kárpát-medence legnagyobb kiterjedésű 
várromját. A vár bejárása felejthetetlen élményt jelent felnőttnek és gye-
reknek egyaránt. Ezt követően visszautazunk szállásunkra, szállás ugyan-
ott, ahol előző éjjel.
4. nap: Túra a Hernád-áttörésben
Kirándulásunkat a Szlovák Paradicsomban fejezzük be, túránk utolsó 
napján a Hernád-áttörést vesszük célba. Az áttörés keleti végéről, Csin-
góról indulva folyásiránnyal szemben járjuk végig a nemzeti park egyik 
legnépszerűbb turistaútját. A Hernád az évezredek alatt kanyonszerű völ-
gyet vájt a mészkőbe, melyet mindkét oldalán sziklás, erdős hegyoldalak 
szegélyeznek. Túránk során különféle hidakon több alkalommal is átkelünk 
a folyó egyik partjáról a másikra, több helyen doronglétra hidak és a folyó 
fölé behajló sziklafalakba beépített, láncokkal biztosított sziklatálcák segí-
tik a haladást. Útközben egy hangulatos erdei tisztáson található büfénél 
rövid pihenőt tartunk (a büfében csak frissítő kapható), ahol azok, akik eny-
nyivel megelégszenek, akár be is fejezhetik a túrát, és a túravezető kísére-
tében kisétálhatnak az áttörésből. A többiekkel folytatjuk utunkat a Hernád 
mentén, hiszen ezután következnek csak az igazán látványos és izgalmas 
szakaszok, a folyó fölé benyúló sziklatálcák. Túránk végén megérkezünk a 
hegység legismertebb turistaközpontjába, Erdőaljára (550 m), ahol a ha-
zaindulás előtt egyéni ebéd lehetőség a helyi étteremben, majd hazaindu-
lunk, érkezés Budapestre várhatóan a késő esti órákban.
Túratáv a Létánfalvi-malomig: 8 km
Szintkülönbség: 120 méter, menetidő: 3-4 óra.
Túratáv Erdőaljáig: 11,5 km
Szintkülönbség: 300 méter, menetidő: 6-7 óra.

Figyelem: ez a túra tériszonyosoknak nem ajánlott!

II. IDŐPONT

I. IDŐPONTOK

KATALÓGUS ÁR: 

59.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

49.900 Ft/fő

8+
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AKTÍV UTAK

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

3 nap, 2 éjszaka

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét 

Salzburg mellett panzióban
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,6 €/fő/éj idegenforgalmi adót
 Ì Továbbá lásd: ,,FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program: 
 Ì Kisvonattal a Schafbergre: kb. 36 €/fő

Várható költségek:
 Ì Werfen-i vár:  kb. 15 €/fő
 Ì Almbachklamm:  kb. 5 €/fő
 Ì Dachstein kabinos felvonó 

+Sky Walk kilátó:  kb. 38 €/fő
 Ì Dachstein, függőhíd+Jégpalota 

+lépcső a semmibe:  kb. 10 €/fő 
Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alkalom

IDŐPONTOK:
május 24-26.
július 5-7.
augusztus 23-25.
szeptember 13-15.

AUSZTRIA AKTÍVAN:  
HEGYEK, TAVAK, GLECCSEREK

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriá-
ig. Utunk elsőként a festői szépségű Wolfgangsee partján álló világhírű 
üdülőhelyre, St. Wolfgangba vezet. Itt városnéző séta keretében megis-
merkedünk a város festett épületeivel, műemlékeivel, majd rövid szabad-
programra nyílik lehetőség. Ezt követően fakultatív program kereté-
ben kisvonattal az 1782 m magas Schafbergre vonatozunk. A  tóparti 
alsó állomástól 40 perc alatt pöfögnek fel a piros kocsik mintegy 1190 mé-
ter szintkülönbséget leküzdve a hegycsúcs alatti felső állomásig, ahonnan 
az  egész Alpok egyik leglenyűgözőbb panorámája tárul elénk. Jó időben 
14 tavat láthatunk innen. Késő délután tovább utazunk a szállásra Salzburg 
mellé (2 éj).

KATALÓGUS ÁR: 

49.900 Ft/fő

1/3

egyik legszebb és legnagyobb, épségben maradt középkori vára. A 900 
éves várnak lenyűgöző az erődítmény védelmi rendszere és a fegyverraktá-
ra. A salzburgi vár mellett ez volt a régió legfontosabb erődítménye, később 
börtönként is funkcionált, a II. világháborúban a németek katonai erődít-
ményként használták. Programunkat követően visszautazunk a szállásra. 
Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.

2. nap: Reggeli után az Almbachklamm szurdokba utazunk, az Alpok 
egyik legszebb bejárható szurdokába. Pallóösvényeken, fahidakon, alag-
utakon kell haladni a helyenként mindössze egy méter széles és 300 méter 
magas völgyben. A szurdok végében hatalmas 30 m-es vízesés zuhan alá 
a sziklafalról a patakba. Innen a Dachstein gleccser meghódítására in-
dulunk. Kabinos felvonóval jutunk fel kb. 2700 méteres magasságba. Fent 
különleges élmények várnak ránk. A csaknem 100 méter hosszú és 12 szá-
zalékos emelkedést elérő függőhíd a Dachstein déli fala mentén húzódik, 
a Jégpalotával közvetlen összeköttetésben áll, mely lehetővé teszi az 
érdeklődők számára, hogy megismerjék a gleccserek titokzatos világát. A 
Sky Walk kilátó padlózatát üvegből készítették, aminek köszönhetően 
garantált a feledhetetlen élmény. Kötél, mászóvas és kockázat nélkül elme-
rülhetünk az Alpok legszebb hegycsúcsainak egyedülálló látványában. Akik 
pedig igazán merészek vagy kíváncsiak, azok tovább mehetnek a „sem-
mibe vezető lépcsőn”, amelyen olyan érzésünk lehet, mintha a sziklák 
felett lebegnénk. Délután a Werfen-i várral ismerkedünk, mely Ausztria 

3. nap: Reggeli után utazás a  lenyűgöző szépségű, Világörökség részét 
képező Gosau-tóhoz, amely méltán viseli a Salzkammergut gyöngysze-
me elnevezést. Sétánkat követően a  tó körül, Hallstattba utazunk, ahol 
szabadprogramra nyílik lehetőség. Az aktív túrázásra vágyókkal az Echern 
völgybe túrázunk, ahol egy gleccserkertet is érintünk, valamint a 100 mé-
ternél magasabb Fátyol vízesést (a túra hossza kb. 6 km, szintemel-
kedés 200 m fel és 200 m le, időtartam kb. 3 óra). Élményekkel telve 
indulunk haza. Utunk a festői Alpok hegyekkel, hágókkal, viaduktokkal tar-
kított vidékén vezet. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét, 

Salzburg környékén, panzióban
 Ì 2 éjszaka szállás költségét 

Oberau környékén, szállodában 
 Ì 3 büféreggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 2 €/fő/éj idegenforgalmi adót
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Königsee, hajókázás kb. 15 €/fő
 Ì Wendelstein, kombinált jegy kb. 40 €/fő
 Ì Murnau, sörfőzde látogatás kb. 8 €/fő
 Ì Zugspitze kb. 50 €/fő
 Ì Partnachklamm szurdok kb. 5 €/fő
 Ì Blomberg, bobozás kb. 6 €/fő/csúszás
 Ì Blomberg, felvonózás kb. 15 €/fő oda-vissza

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alkalom,  
 helyszínen fizetendő

IDŐPONT:
augusztus 29 

- szeptember 1.

4 nap, 3 éjszaka

FELHŐK FELETT BAJORORSZÁGBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00-kor Budapestről. Folyamatos utazás a Königsee-
hez. A smaragdzöld, hegyek által körülölelt, fjordszerű tavon elektromos 
kishajóval indulunk útnak. Úticélunk a tó közepén található kis szigetre 
épült templom. Hajókázást követően ellátogatunk a Grassl encián pálin-
ka és likőrgyárába. Szakavatott vezetéssel betekinthetünk a különleges 
likőr készítésének rejtelmeibe, majd kóstolásra és vásárlásra nyílik lehető-
ség az üzletben. Este a szállás elfoglalása Salzburg környékén. Szállásfogla-
lást követően fakultatív vacsora egy közeli szállodában.
2. nap:  Reggeli után látogatás a Wendelstein hegyre. A csúcsra (1838 
m) kötélvasúttal jutunk fel. Az elénk táruló kilátás páratlan szépségű. A hegy 
érdekessége egy hegyi templom, valamint egy meteorológiai központ és 
csillagvizsgáló. Feltöltődve friss hegyi levegővel a délután folyamán eluta-
zunk Murnauba. A város hátterében az Alpok festmény-szerűen húzódik. 
Rövid sétát teszünk a városkában, majd aki szeretne, részt vehet egy igazi 
bajor sörfőzde látogatáson. Este a szállás elfoglalása Oberau környé-
kén. Szállásfoglalást követően fakultatív vacsora.
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74.900 Ft/fő

3. nap: Reggeli után Németország legmagasabb csúcsának meghódításá-
ra indulunk. A Zugspitze 2962 méterével a természet szerelmeseinek, a 
nap imádóinak, kirándulóknak és sízőknek egyaránt csodálatos kirándulási 
célpont. Az Eibsee-tól a Zugspitz-vasúttal utazunk 12 kilométer hosszan a 
sziklák között. Fent mesés panoráma vár minket. Jó idő esetén több mint 
400 hegycsúcsra nyílik rálátás, melyek Ausztria, Olaszország, Svájc és Né-
metország területén találhatók. Fent megnézzük Németország legmaga-
sabban fekvő templomát, kipróbáljuk a Gletscherbahn-t, megcsodáljuk a 
csúcskeresztet és még Ausztria területére is átsétálhatunk. Kiindulópon-
tunkhoz a kabinos felvonóval jutunk vissza, mely alig néhány perc alatt 
majdnem 2000 méternyi szintkülönbséget győz le. Délután a vadregényes 
Partnachklamm szurdokhoz utazunk. Garmisch Partenkirchenből in-
dulunk, érintve a híres Nagy Olimpiai Sáncot. A szurdok medrét a Partnach 
folyó vize vájta ki magának. Mesebeli tájon haladunk kb. 700 méteren át. 
Mohos szirtek, zúgók, alagutak kísérnek minket. Visszatérve a szállásunkra 
fakultatív vacsorára nyílik lehetőség a szálloda éttermében. Szállás ugyan-
ott, ahol az előző éjjel.
4. nap: Reggeli után a Bad Tölz melletti Blombergre utazunk. Itt min-
denki kedve szerint töltheti a délelőttöt. A hegy számos lehetőséget nyújt. 
Izgalmas kalandra buzdít a Blomberg-villám névre keresztelt nyári szánkó-
pálya. A pálya hossza 1300 m, több kanyar és hullám színesíti a pályát, ahol 
a 24%-os lejtő akár 40 km/h sebesség elérését is lehetővé teszi. Akik ke-
vesebb kalanddal is beérik, sétálhatnak, kirándulhatnak. (Rossz idő esetén 
séta Bad Tölz-ben). Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

KATALÓGUS ÁR: 

74.900  Ft/fő

8+ÚJ
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VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00-kor Budapestről. Folya-
matos utazás az olaszországi tranzitszállásunkig. 
Kora este érkezés, szállásfoglalás (1 éj).
2. nap: Reggelit követően tovább utazunk a spa-
nyol tengerpartra. Utunk a festői szépségű Fran-
cia Riviérán vezet keresztül. Kora este érkezünk a 
szállásunkra, vacsorára a szállodában. (6 éj)
3. nap: Egész nap pihenés a tengerparton. Ezen 
a napon élvezhetjük a Costa Brava hosszan el-
nyúló tengerpartját. A városban öt strand talál-
ható, de a fürdőzésen és a napozáson túl számos 
lehetőséget nyújt Katalónia második legnagyobb 
városa. Vacsora a szállodában. Este fakultatív 
program keretében az igazán tüzes flamenco 
táncot ismerhetjük meg (bátrabbak el is sajátít-
hatják a lépéseket) egy Flamenco est alkalmával.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka tranzitszállás költségét 

útközben, 6 éjszaka szállás költségét 
a Costa Bravan szállodákban

 Ì 9 reggelit
 Ì 6 vacsorát
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì kb. 2 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez): 2.900 Ft/fő
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program: 
 Ì Barcelona fél napos program (délután és késő este): 

 5.000 Ft/fő + külön programok díja
Várható költségek:

 Ì Flamenco est: kb. 40 €/fő
 Ì Marineland: kb. 28 €/fő
 Ì Hajókirándulás:  kb. 30 €/fő
 Ì Sagrada Familia: kb. 35 €/fő  

 (jelentkezéskor, napi árfolyamon fizetendő)
 Ì Güell park: Kb. 10 €/fő
 Ì Camp Nou (Barca Stadion) látogatás: kb. 25 €/fő 

 (jelentkezéskor, napi árfolyamon fizetendő)

IDŐPONT:
szeptember 5-14.

KATALÓGUS ÁR: 

205.900 Ft/fő

10 nap, 9 éjszaka

MEDITERRÁN VAKÁCIÓ:  
COSTA BRAVA-BARCELONA ÉS A FRANCIA RIVIÉRA

gatunk a Katedrálishoz, a királyi negyedbe, ahol 
a Királyi Palota is található. Szabadprogram alatt 
egyénileg a világ egyik legszínesebb városát lesz 
lehetőség felfedezni. Kihagyhatatlan program a 
helyi specialitások megkóstolása egy tapas bár-
ban, vagy tavernában. Kora este visszautazunk a 
szálláshelyünkre, vacsora a szálláson.
5. nap: Egész nap pihenés a tengerparton, vagy 
kirándulás Marine landba, ahol kicsik és na-
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gyon kitűnően szórakozhatnak a több hektáron 
elterülő aqua- és csúszdaparkban. A felhőtlen 
szórakozásról a naponta többször megrende-
zésre kerülő Delfin show is gondoskodik. Az itt 
található Delfinárium a legnagyobb Spanyol-

4. nap: Kirándulás Barcelonaba. Reggelit 
követően a katalán fővárost keressük fel. Autó-
buszos és gyalogos városnézés keretében meg-
ismerkedünk a város legfőbb látnivalóival. Mai 
napunkon többek közt Gaudi nyomába eredünk 
és az általa tervezett remekműveket keressük fel: 
Sagrada Familia, Casa Batlló, Güell Park (A Güell 
Parkban több éve tartó folyamatos felújítás van, 
ezért egyes részei csak részlegesen látogatha-
tók). Bebarangoljuk a gótikus negyedet, elláto-

országban. A delfinek mellett oroszlánfókák és 
papagájok színesítik a programokat. A parkban 
eltöltött napot követően visszautazunk a szállás-
helyünkre, vacsora a szálláson.
6. nap: Délelőtt pihenés a tengerparton, majd 
ebédet követően (ezen az estén a programon 
részt vevők vacsora helyett ebédet kapnak) fa-
kultatív program keretében visszatérünk 
Barcelonaba, hogy a klasszikus progra-
mokon túl kuriózumokat is meglátogas-
sunk.  A programot választók eldönthetik (előre 
jelezni szükséges az irodában), hogy mely prog-

ramokon szeretnének részt venni a dél-
után folyamán. Lehetőség van a Camp Nou-t 
a Barca Stadionját felkeresni. A Stadion a druk-
kerek fellegvára, ahol a csapat történetét bemu-
tató kiállítást színesíti az öltözők felkeresése, séta 

8+
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a lelátón és az újságírói állásokban. Relikviák nél-
kül innen képtelenség távozni! A stadion mellett 
található több szintes megashopban nincs olyan 
ajándék vagy használati tárgy, amit ne találnánk 
meg a csapat emblémájával.  Alternatív program-
ként egyénileg más múzeumok is felkereshetők 
a délután folyamán. Pl. egyénileg felkereshető 
a L’Aquarium – Európa legnagyobb ócenáriuma. 
Illetve Gaudi építészetében, munkásságában mé-
lyebben elmerülni a Güell Parkban és a Gaudi Mú-
zeumban lehet. A Stadion látogatást követően, 
illetve a szabadidő után az esti Barcelonaval 
ismerkedünk. Napunk utolsó állomása a zenélő 
szökőkút (Font Mágica), ahol a gyönyörű fények 
játéka kápráztatja el az idelátogatót. Késő este 
visszautazunk a szállásra.
7. nap: Egésznapos pihenés a tengerparton 
vagy fakultatív hajókirándulás, mely során 

atlasz.hu • colonnade.hu
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az üvegaljú hajóból a tenger élővilágát is meg-
csodálhatjuk. Délután ellátogatunk a Costa Bra-
va egyik ékszerdobozába, Tossa de Marba. 
Az egykori halászfalut a 12. században kerítették 
be fallal, melynek részletei ma kilátóként funk-
cionál, ahonnan csodás panoráma tárul elénk. 
Késő délután visszatérünk a szállásra, vacsora a 
szállodában
8. nap: Reggelit követően elhagyjuk a szállodát 
és Franciaország felé vesszük az irányt. Útközben 
Figuerasban, Salvador Dali szülővárosában 
rövid fotószünetet tartunk. Utunkat folytatva a 
délután folyamán lehetőség nyílik Provence-i 
különlegességek megvásárlására. A vásárlást kö-
vetően tovább utazunk. Az esti órákban érkezünk 
a tranzit szállásunkra. (1 éj) 
9. nap: Reggelit követően Monte Carloba 
látogatunk, ahol a könnyed elegancia, a luxus 

mindennapi jelenség. Megismerkedünk a városállam történetével, megtekintjük a város főbb neve-
zetességeit és szabadprogramra is nyílik lehetőség. Ezt követően Éze falucskát keressük fel, ahonnan 
gyönyörű panoráma tárul elénk a Cote d’Azurra, a tengerpartra és a hegyekre egyaránt. Feltöltődve 
a látvánnyal tovább utazunk a tranzitszállásunkra. (1 éj)
10. nap: Reggeli után folytatjuk utazásunkat Magyarország felé. Útközben rövid megállókkal, egész-
napos utazást követően érkezés Budapestre a késő esti órákban.



7. nap: Reggeli után városnézés a Felső - Duna “hercegének” tartott Re-
gensburgban: gótikus katedrális, városháza, óvárosi séta. Majd folyama-
tos utazás Magyarországra. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.
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BENELUx ÁLLAMOK

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
Az áprilisi út során a programok fordított sorrendben kerülnek 
megrendezésre.
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid szüne-
tekkel, késő este érkezés Saarbrücken környékére, a tranzitszállásunk elfog-
lalása (1 éj). 
2. nap: Reggeli után Luxemburg mini államába utazunk. Ismerkedés 
a  nagyhercegség különlegesen szép fővárosával: erőd, a  mór stílusban 
épült Nagyhercegi Palota, Notre Dame és Parlament. Délután Brüsszel 
nevezetességeit látjuk: buszból megtekintjük a  Királyi Palotát és az  Igaz-
ságügyi Palotát, majd séta során az alábbiakat: Grande Palace, St. Michael 
templom, Manneken Pis szobor. Fényképszünet az Atomiumnál. Este a szál-
lás elfoglalása Antwerpen környékén (2 éj). 
3. nap: Reggeli után városnézés a  világ egyik legnagyobb kikötővárosá-
ban, Antwerpenben. Ismerkedés a  város díszes központjával: Céh-há-
zak, Notre    Dame székesegyház és Városháza. Rövid szabadprogram után 
tovább utazunk, utunk a  tornyok és csipkés flandriai házak városába, 
Gentbe    vezet. Séta a  Világörökség részét képező városban. A  délutánt 
Bruggeben töltjük, a  reneszánsz paloták, díszes házsorok és csatornák 
mentén: hangulatos óvárosi piactér, városháza és várostorony, Begina-ud-
var, Szent Vér Bazilika. Szállás ugyanott, ahol előző este. 
4. nap: Reggeli után Rotterdamba látogatunk, ahol a 180 méter magas 
Euromast toronyból mesés kilátás tárul elénk a  városra. Továbbutazunk 
a csatornák mentén a fajansz, a világhírű kék porcelán városába: Delft-be, 
mely a régi flamand uralkodók székvárosa volt. Továbbutazva felkeressük 
a  híres Madurodamot, mely Hollandiát mutatja be kicsiben, több száz 
épület 1:25 méretarányú kicsinyített mását láthatjuk. A tavaszi időpontok-
ban (áprilisban és májusban) Keukenhofba, Hollandia és egyben a világ 
legnagyobb virágoskertjébe látogatunk. (Ebben az  időpontban Delft ki-
marad a programból.) A 30 hektáros parkban kialakított sétautakon baran-
golhatnak a több millió tulipán, jácint, nárcisz és krókusz között. A  fedett 
üvegépületekben számtalan cserepes virág nyílik. Kálák, liliomok, hortenzi-
ák, amarillisek, szegfűk, ciklámenek és sok más. Külön épületben tekinthető 
meg az  orchidea kiállítás. Itt több száz m2-i területen pompáznak csodá-
latos színekben ezek az  egzotikus növények. Itt láthatók még broméliák, 
flamingóvirágok is. Innen utazás „észak Velencéjébe”, Amszterdamba: 
rövid közös séta a Dam téren és környékén, fakultatív hajókázás Amszter-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét Saarbrücken 

környékén, 2 éjszaka szállás költségét 
Antwerpen környékén, 2 éjszaka szállás 
költségét Amszterdam környékén,  
1 éjszaka szállás költségét Regensburg 
környékén egyszerű szállodákban

 Ì 6 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì kb. 2,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.900 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Zaanse Schans-Volendam-Marken:  40 €/fő

Várható költségek:
 Ì Rotterdam, Euromast torony:  kb. 10 €/fő
 Ì Keukenhof (áprilisban):  kb. 15 €/fő
 Ì Antwerpen Miasszonyunk katedrális:  kb.  6 €/fő
 Ì Van Gogh múzeum:  kb. 18 €/fő
 Ì Amszterdam Királyi Palota:  kb. 10 €/fő
 Ì Amszterdam, sétahajózás:  kb. 18 €/fő
 Ì Amszterdam, Rijksmuseum:  kb. 18 €/fő
 Ì Madurodam:  kb. 15 €/fő

IDŐPONTOK:
I. időpont: 

április 15-21.

II. időpont:
augusztus 14-20.

7 nap, 6 éjszaka

BENELUx KÖRÚT: SAJT, TULIPÁN, FAPAPUCS

dam csatornáin. Esti szabadidő a belváros és a hírhedt szórakozó negyed 
felfedezésére. Szállás Amszterdam környékén (2 éj).
5. nap: Délelőtt fakultatív programlehetőség: Zaanse Schans-Vo-
lendam-Marken. Elsőként Zaanse Schans szabadtéri múzeumát keres-
sük fel. Az eredeti, holland vidéket megidéző faházak, nyolc gyönyörű szél-
malom, takaros kertek és keskeny csatornák hangulata a múltba repít vissza 
minket. Később Marken színpompás halászfalujába érkezünk, ahol 1450 
táján építették az első faházaikat a halászok, akik a számtalan megpróbál-
tatás ellenére sem féltek a tengertől. Innen hajóval érkezünk Volendam-
ba. Ezt a kis városkát, az IJssel tó partján, még mindig áthatja a halászfalu 
volta, s a helyieket még sokszor lehet tradicionális öltözetben látni a zöld és 
fehér faházak között. Látogatás egy helyi gazdaságban ahol a sajtkészítés 
és a  fapapucs gyártás rejtélyeibe is betekintést nyerhetünk, majd kóstoló 
az ízletes sajtfélékből. Délután visszautazunk Hollandia fővárosába, a csa-
tornáiról, múzeumairól híres Amstel folyó partján fekvő Amszterdamba. 
Szabadidő a a belvárosban, melyre javasoljuk a világhírű Rijksmuseum vagy 
Van Gogh Múzeum megtekintését. Szállás ugyanott, ahol előző este.
6. nap: Utazás Németország felé. Útközben a csodálatos Aacheni dóm 
megtekintése, mely Észak-Európa legrégebbi katedrálisa. Este a szállás el-
foglalása Regensburg környékén (1 éj). 
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144.900 Ft/fő

II. IDŐPONT

I. IDŐPONT

KATALÓGUS ÁR: 

144.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

156.900  Ft/fő
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1-1 éjszaka tranzitszállás költségét 

Regensburg környékén, 3 éjszaka szállás 
költségét Amszterdam környékén, 
1 éjszaka szállás költségét Bielefeld 
környékén egyszerű szállodákban

 Ì 6 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì kb. 2,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.900 Ft/fő
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Amszterdam, Van Gogh múzeum  kb. 18 €/fő
 Ì Amszterdam, Királyi Palota  kb. 10 €/fő
 Ì Amszterdam, sétahajózás  kb. 18 €/fő
 Ì Amszterdam, Rijksmuseum  kb. 18 €/fő
 Ì egyéb belépők  kb. 70 €/fő

IDŐPONT:
május 6-12.

KATALÓGUS ÁR: 

162.900 Ft/fő

7 nap, 6 éjszaka

VIRÁGKÖRUTAZÁS CSODAORSZÁGBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap:  Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás útközben rö-
vid pihenőkkel, a Három folyó városának is nevezett Passauig. Gyalogos 
séta keretében ismerkedünk a város főbb nevezetességeivel, majd rövid 
szabadprogram után tovább utazunk a tranzitszállásunkra.  Este szállásfog-
lalás Regensburg környékén (1 éj).
2. nap:  Utazás Németországon át Hollandia felé. Útközben a csodálatos 
Aacheni dóm-ot tekintjük meg, ahol a mai napig hihetetlen kincseket, 
ereklyéket őriznek a falak között. Szállás Amszterdam környékén (3 éj).
3. nap: Reggeli után Keukenhofba, a világ legnagyobb virágoskertjébe 
látogatunk. A 30 hektáros parkban a több millió tulipán, jácint, nárcisz és 
krókusz látható. A fedett üvegépületekben számtalan cserepes virág nyílik: 
kálák, liliomok, hortenziák, amarilliszek, szegfűk, ciklámenek és sok egyéb 
színpompás növény. Külön épületben tekinthető meg az orchidea kiállítás, 
mely több száz m2-i területen pompázik broméliák és flamingóvirágok tár-
saságában. Innen utazás „észak Velencéjébe”, Amszterdamba. Városné-
zésünk során a következő nevezetességeket tekintjük meg: Dam tér, a Kirá-
lyi Palota és az Új-templom épülete, Öreg templom (Oude Kerk). Fakultatív 
hajókázás Amszterdam csatornáin. Este szabadidő a belváros és a hírhedt 
szórakozó negyed felfedezésére. Szállás ugyanott, ahol előző éjjel.
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fehér faházak között. Látogatás egy helyi gazdaságba, ahol a sajtkészítés és 
a fapapucs gyártás rejtélyeibe is betekintést nyerhetünk, majd kóstoló az 
ízletes sajtfélékből. Nem maradhat ki programunkból az egyik leghíresebb 
sajtváros Edam sem. Mint minden rendes és adottságai révén arra alkal-
mas holland városban, itt is évszázadok óta gyártanak sajtot. A napot egy 
bűbájos kisvárosban, Enkhuizen településen egy közös sétával fejezzük 
be. A városka egyike volt az ország legfontosabb kikötőinek, itt működött 
Hollandia legnagyobb halászati flottája. A nap lezárásaként átkelünk a 
„tengeren” – (Markermeer-Ijsselmeer) – és Flevoland területén Lelystad 
érintésével térünk vissza szálláshelyünkre. Szállás ugyanott, ahol előző este.
5. nap: Reggeli után egy különleges trópusi parkba, az Orchidee-
enhoeve-be látogatunk. Trópusi orchideák, esőerdő és citrus sétány vár 
minket. A növényeken kívül jellegzetes trópusi állatokkal: papagájokkal, 
majmokkal és pillangókkal is találkozhatunk. A park megtekintése után Gi-
ethoorn falut keressük fel. Itt se autók, se utak nincsenek. A bájos falut, 
melyet 1230-ban alapítottak, „holland Velencének“ is nevezik. Megközelí-
tőleg 7,5 km csatorna folyik át a falun, mely felett 50 kis fahíd ível át. A forga-
lom legnagyobb része a vízen az úgynevezett “suttogó-hajókon” zajlik. Az 
elektromos motorral működő csónakok uganis nem zavarják a csendet és a 
nyugalmat ebben a festői környezetben. Innen továbbutazunk Bielefeldbe, 
ahol szállásunk lesz (1 éj).
6. nap: Reggeli után Nürnbergbe utazunk, Németország műemlékekben 
egyik leggazdagabb városába, amely a középkorban a Német-Római Biro-
dalom egyik legfontosabb városa volt, az újonnan megválasztott királyok és 
császárok itt tartották az első birodalmi gyűlésüket. Évszázadokon keresz-
tül itt őrizték a német-római koronaékszereket. Délutáni városnézésünk so-
rán a fallal körülvett óvárossal ismerkedünk. A közös séta keretében látjuk a 
Szt. Lőrinc-templomot, a Szentlélek kórházat, a Miasszonyunk-templomot, 
a régi városházát, a Szt. Szébaldusz-templomot, Albrecht Dürer házát és a 
nürnbergi vár pompás épületegyüttesét. Innen utazás a szállásunkra, mely 
Regensburg mellett lesz (1 éj).
7. nap: Reggeli után városnézés a Felső - Duna „hercegének” tartott Re-
gensburgban. A városnéző séta során megtekintjük többek között az 
Öreg hidat, a Városháza épületét, a Dómot és az Érseki palotát. Rövid sza-
badprogramot követően, az UNESCO Világörökség védelmét élvező város-
ban, hazaindulunk. Folyamatos utazás Magyarországra. Hazaérkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.

4. nap: Korai reggeli után a világ legnagyobb virágtőzsdéjét te-
kintjük meg Aalsmeer-ben. A virágtőzsdén naponta nagyjából 21 millió 
szál virág fordul meg. Grandiózus területen működik, amely akkora, mint 
Monaco. A látogatás igazi különlegesség, betekintést nyerhetünk a tőzs-
de működésébe és láthatjuk a rengeteg virágot. Ezután Zaanse Schans 
szabadtéri múzeumát keressük fel. Az eredeti, holland vidéket megidéző 
faházak, szélmalmok, takaros kertek és keskeny csatornák hangulata a 
múltba repít vissza minket. Innen érkezünk Volendamba. A kis városká-
ban a helyieket még sokszor lehet tradicionális öltözetben látni a zöld és 

14+
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FRANCIAORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

134.900 Ft/fő

7 NAP, 6 ÉJSZAKA

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid megál-
lásokkal Olaszországig. Este a tranzitszállás elfoglalása (1 éj). 
2. nap: Reggeli után továbbutazás a  francia Riviérára. Elsőként a  Côte 
d’Azur egyik igazán gazdag és elegáns városállamába látogatunk, Mo-
nacoba, ahol rövid városnéző sétát teszünk (óváros, hercegi palota, Grace 
Kelly sírja stb.). Majd városnéző séta következik Nizzában a  Garibaldi és 
Massena téren, ahol a híres Operaház, a Városháza, az Igazságügyi Palota is 
található. Rövid szabadprogram után továbbutazás Antibes-ba. A római 
időkben templomokat, fürdőket, egy diadalívet és nagy terjedelmű védel-
mi berendezéseket építettek itt. Hangulatos mediterrán óvárosa, festői 
sikátorai, provinciális piaca, kulturális látnivalói mind-mind sétára csábíta-
nak. Este a szállás elfoglalása Grasse környékén (1 éj).
3. nap: Reggeli után látogatás az európai Grand Canyonként is ismert 
Verdon-kanyon-ba. Az egyes helyeken 800 méter mély kanyonban 21 
kilométeren át kanyarog a Verdon-folyó, míg el nem éri a mesterségesen 
kialakított Lac de Sainte-Croix nevű tavat, melyet Provence leggyönyörűbb 
tavának is neveznek. Délután kirándulás Marseillebe, az ország legrégibb 
városába. Először az öböl csodálatos panorámájával találkozunk a Notre-
Dame-de-la-Garde-ról, majd városnéző séta a kikötő érintésével. A város-
nézés után szabadprogram, vagy fakultatív hajókirándulási lehetőség a 
marseille-i öbölben. Este a szállás elfoglalása Avignon környékén (3 éj)
4. nap: Reggeli után ellátogatunk a  Pont du Gardhoz, a  rómaiak által 
épített, Gard folyón átívelő vízvezetékhez, mely a Világörökség részét ké-
pezi. A híd 49 méter magas, 275 méter hosszú. Egy nagyobb vízvezeték és 
hídrendszer része volt, mely a környék vízellátását volt hivatott szolgálni. 
Innen Nimesbe utazunk. A várost Franciaország Rómájának is nevezik, kö-
szönhetően az ókorból megmaradt számos műemléknek. Városnéző séta 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Olaszországban, 

1 éjszaka Grasse környékén, 3 éjszaka szállás 
költségét Avignonban, egyszerű szállodában

 Ì 6 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.900 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Aix-en-Provence-Roussilon-olívafarm:  25 €/fő

Várható költségek:
 Ì Monaco Oceanografiai Múzeum  kb. 14 €/fő
 Ì Marseille hajókázás  kb. 20 €/fő 
 Ì Arles-i St. Trophime templom:  kb. 6 €/fő
 Ì Avignon, Pápai Palota + híd:  kb. 20 €/fő
 Ì Pont du Gard:  kb. 5 €/fő
 Ì Olívafarm:  kb. 10 €/fő
 Ì Roussillon, okkerbánya:  kb. 5 €/fő
 Ì Eze Village, botanikus kert:  kb. 6 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 20 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
április 25-május 1. 
június 4-10.
augusztus 5-11.
szeptember 16-22.       

PROVENCE FESTŐI TÁJA ÉS A CÔTE D’AZUR

6. nap: Reggeli után ismét a Riviéréra látogatunk. Első megállónkat Can-
nes-ban tartjuk, ahol az élet maga egy fesztivál. A város öble két szige-
tével, a híres sétánya, terei, a kellemes hangulatú óváros része mind-mind 
ámulatba ejtenek. Következő megállónk a máig megmaradt középkori han-
gulatú Grasse, amely ma a parfümgyártás fővárosa. Itt bepillantást nyer-
hetünk a parfümgyártás technikai fejlődésébe, valamint a parfüm múzeum 
megismerteti a látogatót a parfüm előállításának lépéseivel. Utunkat foly-
tatva a Corniche panorámaúton Eze Village városkába látogatunk, ahol 
egy csodás egzotikus kertet is megtekintünk, valamint sétálunk a faluban. 
Kő házak, kézművesek, galériák, utcácskák és csodálatos panoráma vár 
minket. Este a tranzitszállás elfoglalása Olaszországban (1 éj). 
7. nap: Reggeli után hazaindulás, folyamatos utazás. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban.

(régi római amfiteátrum, Maison Carré, Castellum, Fellegvár). Innen utunk 
Provence lelkébe, Arles-ba vezet. Sétánk során megtekintjük az Amfiteát-
rumot, a St. Trophime templomot és kerengőjét. Napunk utolsó állomása 
Avignon, a  vidék fővárosa. Városnéző séta a  pápák egykori városában, 
ahol a  főbb nevezetességek megtekintése után rövid szabadprogramra 
nyílik lehetőség. Este visszautazunk a szálláshelyre. 
5. nap: Egész napos szabadprogram vagy fakultatív program: 
Aix-en-Provence-Roussilon-olívafarm. Reggeli után utazás Aix-en- 
Provenceba, Provence szellemi központjába. A  város ódon utcái, terei, 
szökőkútjai, palotái párizsi hangulatot idéznek. Informatív városnéző séta 
után rövid szabadidő, majd utazás Roussillonba. A  város a  jellegzetes 
Provence-i szín, az okker városa. Délután látogatás egy olívafarmra, ahol 
betekintést nyerhetünk az olívaolaj készítés rejtelmeibe és vásárlásra is nyí-
lik lehetőség. Este visszautazás a szálláshelyre. 
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NÉMETORSZÁG

KÖRUTAZÁSOK 2019  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

7 nap, 6 éjszaka

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì  az utazás költségét
 Ì  4 éjszaka szállásköltségét a 

Feketeerdőben 3ê-os szállodában
 Ì  1-1 éjszaka tranzitszállás költségét 

osztrák panzióban
 Ì 6 reggelit büférendszerben
 Ì  idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì  VOX készülék (városnézéshez):  2.900 Ft/fő
 Ì  idegenforgalmi adó:  kb. 16 €/fő/út
 Ì  Továbbá lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív programok: (előre jelezni szükséges!)
 Ì Elzászi kirándulás  

 4.000 Ft/fő + külön programok díja
 Ì Egésznapos kirándulás Luzernbe és  

a Pilátus kilátóra  4.000 Ft/fő + programok díja
Várható költségek: 

 Ì Ulmi dóm:  kb. 5 €/fő
 Ì St. Gallen könyvtár:  kb. 25 CHF/fő
 Ì Zürich Miasszonyunk temploma:  kb. 5 CHF/fő
 Ì Schaffhausen hajózás:  kb. 25 CHF/fő
 Ì Luzern-Pilatus felvonó és hajó:  kb. 105 CHF/fő
 Ì Bodeni tó: hajó és virágsziget:  kb. 35 €/fő 

vagy hajó és virágsziget vezetéssel és 
ebéddel: kb. 45 €/fő

 Ì Dachstein felvonóval:  kb. 35 €/fő
 Ì Borkóstoló Elzászban:  kb. 15 €/fő
 Ì Gasztroprogramokra:  kb. 30 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 18-20 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
július 18-24.
szeptember 28 

-október 4.

FEKETE-ERDŐ, SVÁJC ÉS A BÓDENI-TÓ 

KATALÓGUS ÁR: 

154.400 Ft/fő

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap:  Indulás 06.00-kor Budapestről, a Hősök teréről, a Műcsarnok mögötti 
parkolóból. Folyamatos utazás Németországig, útközben rövid pihenőkkel. 
Kora este érkezés Ulmba, ahol rövid sétát teszünk az Óvárosban, majd tovább 
utazunk a tranzitszállásunkra. (1 éj)
2. nap: Reggelit követően tovább utazunk a Fekete-erdőbe. Első megál-
lónk a kakukkos óráiról elhíresült Triberg. Látogatásunk alkalmával felkeres-
sük a világ legnagyobb kakukkosóráját. Szabadidőben az 1000 órát tartalmazó 
gyűjtemény is felkereshető. Programunk során Németország legmagasabb 
vízeséséhez sétálunk. Majd szabadidőt követően tovább utazunk a Fekete 
erdő gyöngyszeméhez, a Titisee-hez. A Fekete-erdő legnagyobb természetes 
tavának partján teszünk egy sétát, majd szabadidőben a finom fekete-erdei 
sonkát és a fekete-erdő tortát is megkóstolhatjuk. Utunkat folytatva hamaro-
san megérkezünk szállásunkra, amely a Fekete-erdő déli részén található egy 
hangulatos településen. Szállásfoglalást követően fakultatív vacsorára nyílik 
lehetőség a szállodában. (4 éj)
3. nap: Reggeli után Svájcba indulunk. Első állomásunk Schaffhausen-
ben, a Rajna vízesés, ahol csónakkal a sziklákhoz, a vízesés közelébe ha-
józunk.  Utunk innen St. Gallenbe vezet, ahol a Világörökség részét képező 
Apátságot és annak könyvtárát látogatjuk meg. Rövid szabadidőt követően 
tovább utazunk, hogy a délutánt Zürichben, Svájc legnagyobb városában 
töltsük. Sétánk során ellátogatunk a Miasszonyunk templomba, ahol Chagall 
híres festett üvegablakait tekintjük meg. Szabadidőben nyílik lehetőség va-
csorázni a városban. Majd visszautazunk a szállásunkra. 
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6. nap: Reggelit követően elhagyjuk szállásunkat és a Bodeni-tóhoz uta-
zunk, ott is a tó, több ezer virággal borított szigetére, Mainau szigetre láto-
gatunk. A sziget páratlan szépségű virágainak látványát, a gondos rendezés-
nek és tervezésnek köszönhetően tavasztól őszig élvezhetjük. Szabadidőben 
lehetőség nyílik étkezésre. Kora délutánig Mainau szigetén maradunk, majd 
tovább utazunk a tranzitszállásunkra, Salzburg mellé. (1 éj)
7. nap: A mai napon a Salzkammerguti tóvidék festői látványával 
feltöltődve zárjuk utazásunkat. Reggeli után elutazunk a Dachsteinig. 
Aki szeretne, felvonóval 2100 m magasságba utazhat, majd kb. 25 perces 
sétát követően elérheti az 5 ujj kilátót, ahol 5 féle perspektívából élvez-
hetjük a látványt, a környező hegyekre, tavakra. A programot követően 
hazaindulunk. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

4. nap: Fakultatív kirándulás Elzászba. Reggelit követően a kü-
lönleges elhelyezkedésű Freiburgba indulunk. A városban 1000 mé-
ter szintkülönbség található, az utcákon csörgedeznek a freiburgi pa-
takocskák, az utcákat, sikátorokat rajnai kavicsokkal díszítették. Rövid 
szabadprogramot követően a legelzászibbnak tartott francia városba, 
Colmarba látogatunk, amely a francia királyok kedvelt városa volt egy-
koron. Történelmi barangolásunk során ellátogatunk a jellegzetes elzászi 
vöröskőből épült Saint Matthieu templomhoz, majd Colmar jelképéhez 
a Maison Pfisterhez, mely egy tehetős család birtokában állt már a kö-
zépkorban és őrizte meg árkádos jellegét a mai napig. Sétánk során a 
„fejek házát” is láthatjuk. Szabadprogramot követően Elzász egy ékszer-
dobozát keressük fel, Riquewihrt. A városka hangulatos utcáin sétálva 
megáll egy kicsit az idő, minden ház a régmúltat idézi. Sétánkat követően 
fakultatív vacsorára, majd fakultatív borkóstolóra nyílik lehetőség, ahol 
a kitűnő elzászi borok kerülnek bemutatásra. Kora este visszautazunk a 
szálláshelyünkre.
5. nap: Reggelit követően fakultatív program keretében Luzern-
be utazunk. Egész napos kirándulásunk alkalmával lehetőségünk nyílik 
a páratlan panorámát nyújtó Pilátus kilátóra (2132 m) felmenni a világ 
legmeredekebb fogaskerekűjével és a legdinamikusabb felvonójával. 
A látvány lenyűgöző, az Alpok gyönyörű hegycsúcsai és a tavak elvará-
zsolják az idelátogatót. Programunkat Luzern városában kezdjük. A 
város leghíresebb látnivalója a Kappellebrücke, a fedett fahíd, valamint 
a gyönyörű házak. Az UNESCO védelme alatt álló helyi nevezetességek 
megtekintését követően indulunk a csúcsra fogaskerekűvel, felvonóval. 
A hegyről leérkezvén még hajóra is szállunk. Délután visszautazunk a 
szálláshelyünkre. 
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NÉMETORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Salzburgig, 
útközben rövid pihenőkkel.
Délután városnézés Salzburgban. Az  érkezés függvényében az  alábbi 
nevezetességeket tekintjük meg: Mirabell kastély, Mozarteum, Mozart szü-
lőháza, a barokk óváros a dómmal, Mirabell tér. A városnézés után szabad-
program. Este szállásfoglalás Salzburg környékén (1 éj). 
2. nap: Reggeli után látogatás a Sasfészekhez, Hitler egykori búvóhe-
lyéhez. Berchtesgadeni programunk során az 1835 méter magas Kehlstein 
hegyre érkezünk felvonóval. A Sasfészek megtekintése mellett jó idő ese-
tén a gyönyörű panorámában lehet részünk. A program az időjárás függvé-
nye, rossz idő esetén elutazás a Königsee-hez.
Délután elutazás a Chiemsee-hez, ahol elhajózunk II. Lajos romantikus 
kastélyához: a Herrenchiemsee-hez. A kastély tükörterme a Versailles-i pa-
lota mintájára épült, szépségében túlszárnyalva azt. Az épület megtekin-
tése során bepillantást nyerhetünk a kastély építészet technikájába. Este a 
szállás elfoglalása a kastélyok környékén (2 éj).

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét Salzburg környékén, 

panzióban, 2 éjszaka szállás költségét 
a kastélyok környékén, 2-3ê-os szállodában

 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.700 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Berchtesgaden-Sasfészek  

(belépő, lift, helyi buszköltség): kb. 23 €/fő
 Ì Herrenchiemsee  

(hajójegy, kastélybelépő):  kb. 17 €/fő
 Ì Hohenschwangau  

+ Neuschwanstein:  kb. 25 €/fő
 Ì Linderhof:  kb. 10 €/fő
 Ì Ettal-i kolostor:  kb. 10 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
június 7-10.
július 25-28.
augusztus 17-20.
szeptember 12-15.
október 19-22.

KATALÓGUS ÁR: 

69.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

BAJOR KASTÉLYOK
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3. nap: Reggeli után továbbutazás a romantika világába: elsőként kirándu-
lás Hohenschwangauba, ahol II. Lajos nevelkedett és innen ellenőrizte 
a  neuschwansteini kastély építésének munkálatait. Majd a  „mesekastély” 
következik, Neuschwanstein, melyet a kastélyok kastélyának vagy az épí-
tészet és álom keverékének neveznek. A  csupa torony és bástya épület-
együttes egy magányos szirtfokon áll, egy alpesi tó közelében. A két kastély 
pontosan szemben áll egymással, ezért mindkettőből csodás kilátás nyílik 
a  másikra. A  pompásan berendezett belső termek meglátogatása után 
Ettal-ba látogatunk. Az ettali bencés kolostor építését még IV. Lajos né-
met-római császár rendelte el. Az első gót stílusú része 1330 és 1370 között 
épült meg. Később fokozatosan bővítették, majd egyre inkább barokk stí-
lusú lett. Napjainkban több mint 50 szerzetes él itt. Fakultatív program ke-
retében lehetőség nyílik a kolostor templomának megtekintésére, valamint 
bemutatásra kerül az általuk készített likőr is. A nap végén Oberammer-
gauba látogatunk. A gyönyörű festett házak és az Alpok festői látványa a 
település nevezetességei. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.

4. nap:  Reggeli után utunk a neorokokó Linderhofba vezet, II. Lajos 
egyetlen befejezett kastélyához, mely a versailles-i Kis-Trianon palota min-
tájára épült. Rövid szabadidőt követően hazaindulás. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban.
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5 nap, 4 éjszaka

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Drezda 

környékén, 2 éjszaka szállás költségét 
Berlin külvárosában, 3ê-os szállodában

 Ì 4 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.100 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív programok:
 Ì Potsdam, kastélylátogatás:  

 15 €/fő + belépőjegy kb. 25 €/fő
 Ì Pillnitz-Königstein kirándulás: 

 10 €/fő + kb. 17 €/fő belépőjegy
Várható költségek:

 Ì Drezda, Zwinger:  kb. 15 €/fő
 Ì Drezda, Kincstár:  kb. 15 €/fő
 Ì Berlin, Pergamonmúzeum:  kb. 15 €/fő
 Ì Berlin, Neues Museum:  kb. 20 €/fő
 Ì Hajókázás a Spree folyón:  kb. 15 €/fő
 Ì Meissen, porcelánmanufaktúra:  kb. 17 €/fő

Fakultatív vacsora:             kb. 17 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
július 24-28.

DREZDA, BERLIN ÉS A SZÁSZ SVÁJC

KATALÓGUS ÁR: 

79.900 Ft/fő

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Kora délután érkezés Drezdá-
ba, Szászország fővárosába. A  II. világháború idején porig rombolt város 
ma ismét régi fényében tündököl, a  történelmi épületeket újjáépítették. 
Érkezés után rövid sétát teszünk az Óvárosban. A Színháztéren elsétálunk 
a világhírű Semperopera és Hofkirche épületei mellett a Brühl teraszon át 
a  Miasszonyunk (Frauenkirche) templomig. Sétánk során érintjük a  szász 
fejedelmek és királyok egykori kastélyát, a Residenzschloss-t, majd megte-
kintjük a  fejedelmi menetet ábrázoló reliéfet, mely 25 000 db különleges 
technikával kiégetett meisseni porcelánból készült. Este a szállások elfogla-
lása Drezda mellett, fakultatív vacsora (2 éj). 

2. nap: Reggeli után folytatjuk programunkat Drezdában. Fakultatív 
program keretében megtekinthető a világhírű gyűjteményekkel rendelke-
ző Zwinger palotában a híres drezdai képtár. Szabadidő alatt látogatható 
a Kincstár, továbbá a porcelán gyűjtemény, amelyben japán, kínai de főként 
meisseni porcelánok láthatóak, valamint a palotában található a matema-
tika és fizika szalon, melyben különböző korszakokból származó tudomá-
nyos eszközök, órák tekinthetők meg. Szintén a szabadidő alatt tekinthető 
meg a  fegyvertár, ahol XVI-XVII. századi fegyverek, páncélok láthatóak. 
Kora délután fakultatív kirándulás az  Elba mentén található Pillnitz 
kastélyhoz, mely Erös Àgoston egyik legszebb barokk kastélya. Itt rövid 
séta a  kastély parkjában, majd továbbutazás a  „Szász Svájc” Nemzeti 
Parkba, ahol a  Königstein erődítmény Európában az  egyik legna-
gyobbnak tekinthető. Az erődítményről csodálatos panoráma nyílik az Elba 
folyó völgyére. Aki nem vesz részt a programon, ez idő alatt szabadprogram 
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áll rendelkezésére Drezda belvárosában. Este visszautazás a szálláshelyre, 
fakultatív vacsora. 
3. nap: Reggeli után indulás Németország fővárosába. Érkezés után buszos 
városnézés Berlinben, mely során kívülről megtekintjük a  legfontosabb 
nevezetességeket: Potsdam tér, Checkpoint Charlie, a híres-hírhedt határát-
kelő az amerikai zónába, majd Charlottenburg kastély, Kurfürstendam 
utca az Emlékezet templomával és a KaDeWe áruházzal, a szuper modern 
berlini főpályaudvar épülete, Bundestag és Reichstag épülete, Brandenbur-
gi kapu, Unter den Linden sugárút, Alexander tér és Múzeum sziget, TV to-
rony, berlini fal. A városnézés során látni fogjuk a Mária templomot és a ber-
lini Dómot. Az  informatív és átfogó városnézés után a  szállás elfoglalása 
Berlin külvárosában, fakultatív vacsora (2 éj). 
4. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás Potsdamba, ahol megtekintjük 
helyi vezetővel a Sanssouci kastélyt, a porosz Versailles-t, a csodálatos 
rokokó-ábrándot. A kastély és a park a Világörökség része. Potsdami prog-
ramunk végén pedig ellátogatunk a Cecilienhof Palotába, ahol a máso-
dik világháborút politikailag lezáró Potsdami konferencia zajlott 1945 nya-
rán. A potsdami kirándulás után visszatérés Berlinbe, látogatás a Múzeum 
szigetre. Itt fakultatív múzeumlátogatási lehetőség a Pergamon Múzeum-
ba, vagy a Neues Múzeumba. Innen gyalogosan elérhető a berlini Dóm és 
a TV torony is, ha valaki inkább a környéken szeretné a szabad időt eltölteni. 
Vacsora előtt fakultatív hajókázás a Spree folyón. Majd indulás a szállásra, 
fakultatív vacsora. 
5. nap: Kora reggel hazaindulás Berlinből, útközben rövid pihenőkkel, és 
megállóval a meissen-i porcelánmanufaktúránál. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban.

14+
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VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap:  Indulás 05.00 órakor Budapestről.  Folyamatos utazás rövid 
szünetekkel Olaszországba. Késő este érkezés Firenze környékére, tran-
zitszállás elfoglalása (1 éj).
2. nap: Reggeli után továbbutazás dél felé. Útközben Salerno megte-
kintése. A  komor sziklák ölelésében fekvő öböl és a  hegyoldalba épült 
város, gyönyörű, festői látvány. A város, ma a Tirrén tenger legforgalma-
sabb kikötője. A városban élt több, mint 12 éven át Márai Sándor is. A vá-
rosnéző séta során megtekintjük a Lungomare Trieste-t, valamint a híres 
Dómot, melynek kriptájában találjuk a 12 apostol egyikének, Szent Máté 
evangélistának a  sírját. Továbbutazás. Este a  szállás elfoglalása Tropea 
környékén (3 éj).
3. nap: Reggeli után Pizzo városát tekintjük meg, mely a Santa Eufemia 
öböl legnagyobb városa. Itt először a Piedigrotta kápolnát keressük fel. 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka tranzitszállás költségét 

Firenze környékén
 Ì 3 éjszaka szállás költségét Tropea környékén
 Ì 4 éjszaka szállás költségét Taormina környékén
 Ì 1 éjszaka szállás költségét a kompon 

2 ágyas, fürdőszobás belső kabinokban
 Ì 9 reggelit 
 Ì csoportkísérő idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì kikötői illeték  11.900 Ft/fő
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  4.200 Ft/fő
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal
 Ì Egyágyas felár: 49.000 Ft/fő

Vacsora felár (8 vacsora*):  39.000 Ft/fő
 (itthon fizetendő) 
*a hajón utolsó este nincs vacsora 

Fakultatív programok:
 Ì Stromboli-Lipari-Vulcano 

hajókirándulás: kb. 45 €/fő
 Ì Kirándulás: Agrigento-Piazza 

Armerina: 40 €/fő + belépők
Várható költségek:

 Ì Pizzo, Murat vár és 
Piedigrotta kápolna: kb. 6 €/fő

 Ì Reggio Calabria,  
Magna Grecia Nemzeti Múzeum: kb. 5 €/fő

 Ì Kirándulás az Etnára: kb. 30 €/fő (busz + felvonó) 
  vagy kb. 60 €/fő (busz + felvonó + terepjáró)

 Ì Alcantara folyó völgye: kb. 11 €/fő
 Ì Taormina, Görög színház: kb. 12 €/fő
 Ì Siracusa, ásatási terület: kb. 10 €/fő
 Ì Siracusa, Dóm: kb. 3 €/fő
 Ì Agrigento, Templomok völgye: kb. 10 €/fő
 Ì Piazza Armerina,  

Villa Romana del Casale: kb. 10 €/fő

IDŐPONTOK:
május 8-17.
szeptember 25 

- október 4.

KATALÓGUS ÁR: 

196.900 Ft/fő

10 nap, 9 éjszaka

TITOKZATOS CALABRIA ÉS 
VARÁZSLATOS SZICÍLIA

bárka sajátja volt. Pizzo másik nevezetessége a  szikla peremén magasodó 
Aragón-vár, mely arról híres, hogy 1815-ben itt végezték ki Napóleon egyik 
tisztjét, Joachim Muratot, aki I. Joachim néven egy darabig Nápoly királya volt. 
Délután visszautazás a szálláshelyre, fürdőzési lehetőség Tropeában.
4. nap: Egész napos pihenés a tengerparton vagy fakultatív hajóki-
rándulás a Lipari szigetekhez: Stromboli-Lipari-Vulcano
Kora reggel indulás Tropea kikötőjéből. Hajózásunk első állomása Strombo-
li (kiszállás a hajóból), ami a Föld egyik legaktívabb, csaknem folyamatosan 
működő tűzhányója. A  sziget legmagasabb csúcsa 926 méterrel emelkedik 
a  tenger szintje fölé. Innen Panarea mellett hajózunk tovább, ez a  sziget 
a Lipari szigetcsoport legkisebb tagja, bronzkori településéről és stílusos fe-
hérre meszelt házairól híres. A következő megálló, ahol hajónk kiköt Lipari 
szigete. Itteni programunk a barlangokkal és sziklákkal tagolt part felfede-
zése, valamint az  itt található Régészeti Múzeumot is felkereshetjük. Utolsó 
állomásunk Vulcano lesz, mely aktív, folyamatosan kénes füstöt kibocsátó 
vulkánjáról híres. Itt élvezhetjük a vulkáni működés kellemes „mellékhatása-
it” is: kipróbálhatjuk a pezsgőfürdőzést a nyílt tengerben, megmártózhatunk 
a gyógyító iszappal teli medencékben, beülhetünk a forró gőzlyukakba. Innen 
visszahajózás Tropeába, majd visszautazás a szálláshelyre.
5. nap: Reggeli után Szicília felé indulunk. Útközben felfedezzük Scilla váro-
sát. A városka közepén sziklás kiszögellés nyúlik a tengerbe, rajta a középkori 
Ruffo-erőd masszív tömbjével, melynek aljában élt hajdanán Scylla, a szörny. 
Megtekintjük ezt és a  festői Chianalea halásznegyedet lépcsőzetesen elhe-
lyezkedő házaival. Innen Reggio Calabria felé utazunk tovább. Calabria leg-
népesebb települése már az ókorban is jelentős polisnak számított. A város 
hajdani dicsőségét őrzi az a két híres ókori bronzszobor, melyeket a Magna 
Graecia Nemzeti Múzeumban láthatunk. Reggio másik nevezetessége a cso-
dálatos tengerparti sétány, a Lungomare Falcomata. Szebbnél-szebb villák és 
paloták sorakoznak a pálmákkal és örökzöldekkel beültetett mediterrán kor-
zó mentén. A város stratégiai jelentőségére pedig a hatalmas Aragón-kastély 

A  XVII. században kialakított kegyhely egy halászbárka hajótörésének 
emlékét őrzi, melynek kapitánya fogadalmat tett Szűz Máriának, ha 
megmenekülnek, templomot emel ennek tiszteletére. A grottát faragott 
alakok csoportképei díszítik, s harangja az egykor itt szerencsétlenül járt 

6%

0%

7%

8%

9%

10%
180
nap

150
nap

120
nap

90
nap

60
nap

177.210 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR

196.900 Ft/fő

16+



21

OLASZORSZÁG

KÖRUTAZÁSOK 2019  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

el a felvonóhoz, mely 1900 méter magasságban található. Innen a kabinos 
függővasúttal (funivia) érkezünk 2600 m-re, ahonnan terepjárókkal utazha-
tunk a kráterig. Késő délután ismerkedés Taormina városával. Itt a Görög 
színház, a Dóm és a Villa Comunale lesznek legfontosabb látnivalóink. Visz-
szautazás a szálláshelyre az esti órákban. 
7. nap: Egész napos pihenés a tengerparton vagy fakultatív ki-
rándulás: Agrigento-Piazza Armerina
Utunk Piazza Armerinába vezet, ahol napunk első részét a Villa Romana 
del Casale megismerésével töltjük. A villa valószínűleg egy, a IV. században 
uralkodó római császár számára készült. Padlómozaikjai a legszebb és leg-
nagyobb mozaikok, amelyek az ókorból megmaradtak. A villa romjai között 
jól kivehetők a lakó- és fogadószobák, a termák, a hálószobák, az árnyék-

cusába érkezünk, melyről már Cicero is megmondta, hogy „legnagyobb 
görög város, és mind közül a  leggyönyörűbb”. Leghíresebb ókori emlékei 
közé tartozik az Apollón temploma, az ókori színház, a római amfiteátrum 
és az olümpiai Zeusz temploma. Innen kirándulás az Alcantara folyó völ-
gyébe. A legenda szerint a néhány kilométerre lévő vulkán kitörésekor egy 
hatalmas szikladarab idáig repült el, és kettéhasította a hegyet. A lassan ki-
hűlő lávában utat találtak maguknak a kis hegyi patakok, így kiszélesítették 
a  völgyet és létrehozták a  folyómedret. A  kihűlt láva mindenütt érdekes, 
különleges mintázatban összegyűrődve követi a  folyót, teljes hosszában, 
a tengerig. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.
9. nap: Reggeli után indulás észak felé. Utunk Itália egy kevéssé ismert 
szegletébe, Pugliába vezet. Alberobello városával ismerkedünk, melynek 

masszív tömbje vigyáz, melynek helyén már a VI. században is erőd állt. In-
nen komppal jutunk át Szicíliába. Este szállásfoglalás Taormina környékén 
(4 éj).
6. nap: Reggeli után kirándulás az  Etnához. A  3300 méter magas Etna 
Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja. Elsőként autóbusszal jutunk 

jellegzetes építményei a trullók. Ezek a kúp alakú, habarcs nélkül, mészkő-
ből épült lakóházak igazán különleges látványt nyújtanak. A város 1996 óta 
az UNESCO Világörökségének része. Innen Bariba utazunk. A város főbb 
nevezetességei a kikötő melletti félszigeten, Barivecchia városrészben talál-
hatók. A látnivalók közül a Szent Miklós Bazilika, mint a román kori építészet 
egyik legszebbike és a Petruzzelli Teátrum, Olaszország egyik legnagyobb, 
világhírű előadásoknak is otthont adó operaháza a legkiemelkedőbb. Innen 
hajózunk komppal Dubrovnikba, éjszaka a kompon (1 éj).

szék és a szolgák hálókamrái. Délután Agrigentoba látogatunk. Itt találha-
tóak a legcsodálatosabb ókori görög emlékek, oliva- és mandulaligetek kö-
zött, a Templomok-völgyében. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban. 
8. nap: Reggeli után Noto városába látogatunk, melyet méltán neveznek 
a Szicília barokk fővárosának.  Noto a világörökség része, 7 másik várossal 
együtt „Val di Noto” néven. Az 1693-as földrengés teljesen romba döntöt-
te a környéket, s az akkori vezetés a szisztematikus és tervszerű újjáépítés 
mellett döntött, s csodálatos barokk városokat hozott létre. Végül Sira-

10. nap: Reggel érkezés Dubrovnikba, rövid séta a városban, majd folya-
matos utazás Magyarország felé. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről.  Folyamatos utazás Olaszország-
ba. Szálláshely elfoglalása az adriai tengerpart legnagyobb üdülőhelye, Ri-
mini közelében (1 éj).
2. nap: Reggeli után utazás Urbinoba, ahol meglátogatjuk a sokak által Itália 
legszebb reneszánsz épületének tartott Hercegi Palotát, mely egyben Marche 
tartomány Nemzeti Képtára is. Felkeressük Raffaello szülőházát, majd tovább 
folytatjuk utunkat Loretoba. A város bazilikája neves zarándokjáró hely, a 
főoltár mögött találjuk a Szent Ház szentélyét, ugyanis az “angyalok” Názáret-
ből ide röpítették Mária házát. Szállás Barlettában vagy környékén (4 éj).
3. nap: Reggeli után felkeressük Tranit, melynek Zarándokok Szent Mik-
lós temploma a helyi román stílus jellegzetes példája, a pugliai templomok 
“királynője”, szinte a tengerből emelkedik ki. Innen a Gargano Nemzeti 
Park területén keresztül először a barlang templomáról híres, 800 méter 
tengerszint feletti magasságban fekvő Monte San Angeloba érkezünk. 
Zarándoktemploma egy sziklában található barlang, melyben a hagyo-
mány szerint többször megjelent Mihály arkangyal. A kegyhelyet Nagy La-
jos Magyar király is felkereste második nápolyi hadjárata alkalmával. Innen 
Viestébe utazunk, ahonnan hajókirándulás keretében megcsodálhatjuk a 
meredek sziklafal különleges barlangjait. Jó idő esetén lehetőség nyílik egy 
rövid fürdésre. Visszautazás a szálláshelyre.
4. nap: Reggeli után a II. Frigyes német-római császár által épített számos 
vár közül is a legismertebb Castel del Monte-t keressük fel. Rövid kitérőt 
teszünk Basilicata tartományba, annak világhírű nevezetessége, a Sassi di 
Matera meglátogatása céljából. Ez volt az 1950-es évekig Olaszország leg-
nagyobb nyomornegyede, amely 1993 óta az UNESCO Világörökségének 
része. Jónéhány mozifilmben tűnnek fel a városrész jellegzetes utcái, épü-
letei, leghíresebb közülük a Mel Gibson által itt forgatott Passio. A késő dél-
utáni órákban Barletta városának nevezetességeivel ismerkedünk: Santa    
Maria Maggiore és San Sepolcro templom, Kolosszus. Várát a normannok 
hagyományozták ránk, II. Frigyes átépítette, Nagy Lajos Magyar király szál-
láshelyéül választotta, mikor elfoglalta “Apulia” egy részét.  Este visszauta-
zás a szálláshelyre.
5. nap: Reggeli után kirándulás a három dombra épült “fehér” városba 
Ostuniba. Ezt követően a csizma sarkának nevezett Salentói-félszigeten 
található látnivalók közül először Leccét, a „dél Firenzéjét” tekintjük meg. 
Felkeressük a Santa Croce templomot, melynek kőszobrai különleges for-
mákat mutatnak, a város Dómja egy különleges téren áll a Püspöki palota 
és a Papnevelde szomszédságában, 12 oltárának némelyikét különleges 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka tranzitszállás Rimini környékén
 Ì 4 éjszaka szállás Bari környékén
 Ì 1 éjszaka szállás költségét kompon, 

2 ágyas, fürdőszobás belső kabinban
 Ì 6 reggeli
 Ì idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.900 Ft/fő
 Ì kikötői illeték:  11.900 Ft/fő
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal
 Ì Vacsora felar (5 vacsora*):  22.500 Ft/fő 

 (itthon fizetendő) 
*a hajón utolsó este nincs vacsora

Várható költségek:
 Ì Urbino, Palazzo Ducale  kb. 5 €/fő
 Ì Monte San’Angelo erőd  kb. 2 €/fő
 Ì Vieste hajózás  kb. 20 €/fő
 Ì Ostuni, katedrális  kb. 1 €/fő
 Ì Matera, barlanglakás és 

barlangtemplom  kb. 5 €/fő
 Ì Castel del Monte erőd  kb. 5 €/fő
 Ì Grotte Castellana, cseppkőbarlang  kb. 15 €/fő

IDŐPONT:
szeptember 23-29.

KATALÓGUS ÁR: 

149.900 Ft/fő

7 NAP, 6 ÉJSZAKA

ISMERETLEN ITÁLIA, AZ OLASZ CSIZMA SARKA

anyagból készítették. Római amfiteátrumának egy részét tárták fel, hogy 
ne kelljen épületeket lebontani, szomszédságában magasodik a város vé-
dőszentjének, Sant Oronzonak a szobra, talapzata a Via Appia végét jelző 
római mérföldkő. Majd Otrantóban fürdési lehetőség a tengerparton, to-
vábbá a város Dómjának csontkápolnáját keressük fel. Ezután Brindisibe 
utazunk, melynek természetes tengeröble körülöleli a belvárost. Itt láthat-

juk a Via Appia végét jelző oszlopokat, valamint a keresztesek által használt, 
XII. században épült román templomot, a San Giovanni al Sepolcrot. Este 
visszautazás a szálláshelyre.
6. nap: Reggeli után Alberobello városával ismerkedünk, melynek jel-
legzetes építményei a trullók. Ezek Dél-Olaszország ezen régiójában talál-
ható jellegzetes kúp alakú, habarcs nélkül, mészkőből épült lakóházak. A 
város 1996 óta az UNESCO Világörökségének része. Következő állomásunk 
Castellana Grotte, melynek cseppkőbarlangja Olaszország legnagyobb 
földalatti karsztkomplexuma érdekes cseppkőalakzatokkal.  A kora délutáni 
órákban Polignano a Mareba utazunk, mely Puglia egyik legromantiku-
sabb városkája. Sétálunk az óvárosban, ahol elfogyaszthatunk egy “caffe 
speciale”-t, mely tartomány szerte híressé tette a város egyik kávézóját. 
Innen Bariba utazunk tovább. Főbb nevezetességei a kikötő melletti félszi-
geten, Barivecchia városrészben találhatók. A látnivalók közül a Szent Mik-
lós Bazilika, mint a román kori építészet egyik legszebbike és a Petruzzelli 
Teátrum, Olaszország egyik legnagyobb, világhírű előadásoknak is otthont 
adó operaháza a legkiemelkedőbb. Innen hajózunk komppal Dubrovnikba, 
éjszaka a kompon (1 éj).
7. nap: Érkezés a reggeli órákban Dubrovnikba. Az Óvárosban tett rövid séta 
után Magyarország felé vesszük az irányt, hazaérkezés az éjszakai órákban. 
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7 nap, 6 éjszaka

8 nap, 7 éjszaka

A 2019. július 15-i és az augusztus 5-i utak 7 nap helyett 8 nap idő-
tartamúak. A plusz napon egész napos szabadprogramra nyílik le-
hetőség a tengerparton.

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid szünetek-
kel, késő este a tranzitszállás elfoglalása Firenze környékén (1 éj). 
2. nap: Reggeli után utazás a Sorrentoi félszigetre. Délután ismerkedés a Ná-
polyi-öböl délkeleti partján fekvő kikötővárossal, Sorrentoval, mely egy hul-
lámos fennsíkon fekszik, parkok, erdők, narancs- és olajültetvények között. A 
hangulatos kisváros sok-sok látnivalót kínál. Központja a kávézókkal teli Piazza 
Tasso, ahol a szűk sikátorok történelmi épületeket és színes üzleteket rejtenek. 
Este a szállás elfoglalása Sorrento környékén (4 illetve 5 éj).
3. nap: Egész napos szabadprogram vagy fakultatív kirándulás: 
Kék Szalag útvonal. Reggeli után kirándulás a Salernói-öbölbe. Sorren-
toból indulva végighaladunk a csak isteni partszakaszként emlegetett útvo-
nalon. A szerpentinekkel tűzdelt utakon először Positano kilátójánál állunk 
meg, ahol fantasztikus kilátás nyílik a városra. Majd tovább haladva megállunk 
a Smaragd Barlangnál, ahová lift segitségével lehet lejutni. Egy csodálatos 
mészkő barlang belsejében megtekinthetjük a cseppköveket, és a fantaszti-
kus zöld színt, amelyről a barlang kapta a nevét. Majd ellátogatunk Amalfiba, 
az  egykori hajós köztársaság központjába, ahol Szent András Dómját, és sí-
remlékét keressük fel. Ebédszünet, majd Ravello lesz a kirándulásunk utolsó 
állomása, ahol a középkorban épült Rufolo villába látogatunk. Késő délután 
visszautazás a szállodába. Szállás ugyanott, ahol előző éjjel. 
4. nap: Egész napos szabadprogram vagy fakultatív kirándulás 
Capri szigetére. Reggeli után busszal megyünk Sorrentoba, ahonnan át-
hajózunk Capri-szigetére. A sziget kikötőjéből minibusszal felkeressük Ana-
caprit, az Augustus kertet és a sziget déli részén Capri városát. Az egész 
szigetet virágzó orchideák, különleges mediterrán növények, dús vegetáció 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1-1 éjszaka szállás költségét Firenze 

környékén, 4 éjszaka szállás költségét 
Sorrento környékén 3ê-os szállodában

 Ì 6 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  

 2.900 ill. 3.300 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Vacsora felár: 
 Ì 6 vacsora (I. Időpontokban) 25.200 Ft/fő 

 (itthon fizetendő) 
 Ì 7 vacsora (II. Időpontban) 29.400 Ft/fő 

 (itthon fizetendő) 
Fakultatív programok:

 Ì Capri sziget: 70 €/fő + belépőjegyek 
(A kirándulás ára tartalmazza a hajójegyet 
és a kisbusz költségét a szigeten)

  Kirándulás: 
 Ì Pompei extra-Vezúv:   25 €/fő + belépőjegyek
 Ì Kék Szalag útvonal: 35 €/fő + belépőjegyek

Várható költségek:
 Ì Smaragd Barlang  

(Kék Szalag útvonalon) kb. 5 €/fő
 Ì Amalfi, Dóm kb. 3 €/fő
 Ì Ravello, Villa Rufolo kb. 5 €/fő
 Ì Capri, Axel Munthe villa  kb. 8 €/fő
 Ì Capri, libegő       kb. 11 €/fő
 Ì Capri, hajókirándulás  

a Faraglioni sziklák felé  kb. 20 €/fő
 Ì Vezúv kráter kb. 10 €/fő
 Ì Vezúv kisbusz:  kb. 10 €/fő 
 Ì Pompei kb. 15 €/fő
 Ì Santa Chiara kolostor kerengője  kb. 6 €/fő

IDŐPONTOK:

I. időpontok:
május 20-26.
július 1-7.
szeptember 2-8.
szeptember 16-22.
október 7-13.                                 

II. időpont:
július 15-22.
augusztus 5-12.

DÉL-ITÁLIA KINCSEI: SORRENTO, NÁPOLY, CAPRI

jellemzi. Délután lehetőség van hajókirándulásra a sziget körül a híres Fa-
raglioni sziklák felé (külön fizetendő). Estére visszahajózunk Sorrentóba. 
Szállás ugyanott, ahol előző éjjel. 
5. nap: Egész napos szabadprogram vagy fakultatív kirándu-
lás: Pompei extra-Vezúv. Elsőként a híres vulkánt, a Vezúvot láto-
gatjuk meg, melyet az ókori görögök és rómaiak Héraklész szent hegyé-
nek tartották. Ismertségét elsősorban a  79-es kitörésének köszönheti, 
amelynek eredményeként hamuja és lávája eltemette Pompei, Hercu-
laneum, Oplontis és Stabiae római településeket. Azóta számtalanszor 
kitört, legutóbb 1944-ben. Innen Pompeiba látogatunk, hogy megte-
kintsük a világhírű pompeji ásatások utolsóként átadott részeit, az amfi-
teatrumot, a Menekülők kertjét és nemrég megnyitott házakat gyönyörű 
freskóikkal. A Vezúv i. sz. 79-es kitörése miatt elpusztult és megkövese-
dett, egykor virágzó római kereskedőváros hűen tükrözi a korabeli élet 
mindennapjait. Szállás ugyanott, ahol előző éjjel.
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114.900 Ft/fő

II. IDŐPONT

I. IDŐPONTOK

KATALÓGUS ÁR: 

124.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

114.900 Ft/fő

12+

6. nap: Reggeli után utazás Nápolyba. Fél napos városnézés, Olaszor-
szág harmadik legnagyobb városában. Érkezést követően autóbuszos vá-
rosnézés, majd gyalogosan folytatjuk az ismerkedést a várossal. Érintjük 
a Castel Nuovo-t (Anjou-vár), a Királyi Palotát, a San Carlo Operaházat, az 
Umberto-galériát, valamint a város lenyűgöző főterét, a Piazza del Plebis-
cito-t. Innen utunkat a Via Toledon folytatjuk tovább a híres Spaccanapoli 
felé. Itt olyan csodák várnak ránk, mint a Piazza Gesu Nuovo és a Santa 
Chiara kolostor. Sétánk befejezéseként a kolostor világhírű majolika ke-
rengőjét tekintjük meg, mely fedetlen oszlopcsarnokkal, színes ülőkék-
kel, freskókkal díszített falaival, narancs- és citromfáival varázslatos han-
gulatot áraszt. Este a tranzitszállás elfoglalása Firenze környékén (1 éj).
7. nap: Folyamatos utazás Magyarországra. Hazaérkezés a  késő esti 
órákban.



KATALÓGUS ÁR: 

104.900 Ft/fő

6 NAP, 5 ÉJSZAKA

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét Velence 

környékén, 3 éjszaka szállás költségét 
Róma mellett, 1 éjszaka szállás költségét 
Firenze mellett, 3ê-os szállodákban

 Ì reggeli ellátást
 Ì idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.500 Ft/fő
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Vacsora felár (5 vacsora):  21.000 Ft/fő 
 (itthon fizetendő) 
Várható költségek:

 Ì Róma, Colosseum:  kb. 20 €/fő
 Ì Vatikáni Múzeum:  kb. 40 €/fő
 Ì Pantheon: kb. 3 €/fő
 Ì Róma, tömegközlekedés:  kb. 10 €/fő
 Ì Velence, hajójegy:  kb. 15 €/fő
 Ì Firenze, vonatjegy:  kb. 10 €/fő
 Ì 1 napernyő és 2 nyugágy bérlés 

Anzioban  kb. 20 €

IDŐPONTOK:
július 23-28.
augusztus 27  

- szeptember 1.

RÓMAI VAKÁCIÓ

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT:
1. nap:  Indulás Budapestről, a Hősök teréről reggel 05.00 órakor. Fo-
lyamatos utazás rövid szünetekkel Szlovénián át, délután érkezés Ve-
lencébe. Behajózás a városba, majd séta a San Marco kerületben: 
Rakpart-Szent Márk tér és épületei-Rialto. Rövid szabadprogram után a 
szálláshely elfoglalása Velence környékén (1 éj). 
2. nap: Reggeli után utazás Rómába. Városnézésünket a Szent Pál Ba-
zilikánál kezdjük, mely egyike Róma négy nagy bazilikájának. A hagyo-
mány szerint itt nyugszik Pál apostol. Innen indulunk informatív buszos 
városnézésünkre: Piramis – Circus Maximus – Colosseum – Lateráni Szent 
János Bazilika – Santa Maria Maggiore Bazilika – Termini pályaudvar – 
Repubblica tér –Via Veneto – Borghese park – Tevere part – Milviusi híd. 
Este a szállás elfoglalása Róma mellett.  

3. nap: Reggeli után egész napos program Rómában. Az ókori Ró-
mával az ismerkedést a Colosseummal kezdjük. Miután láttuk a legna-
gyobb római építményt, végigsétálunk a Forum Romanumon, a császári 
fórumokon és a Palatinus-dombon. További programunk gyalogos séta 
keretében: Konstantinus diadalív – Capitolium domb – Viktor Emanuel 

OLIVASZÜRET
TOSZKÁNÁBAN
2019. november 6-10.

Részletes programajánló az őszi ajánlatok alatt  >

KEDVEZMÉNYES ÁR: 

76.410 Ft-tól/fő 
előfoglalásban

emlékmű – Trevi kút – Piazza di Spagna – Pantheon – Piazza Navona. Vissza-
utazás a szálláshelyre.
4. nap: Reggeli után utazás a Rómától mindössze 50 km-re fekvő Anzioba, 
mely a római birodalom idején a patríciusok kedvelt nyaralóhelye volt. Caligu-
la fővárossá szerette volna tenni. Nero uralkodása alatt virágzott legjobban, 
abban az időben épült meg a kikötője is. A római birodalom bukásával ha-
nyatlani kezdett. A XVII-XVIII. században újra fejlődésnek indult. Egész nap 
strandolási, pihenési lehetőség. Este visszautazás a szálláshelyre.
5. nap: Reggeli után folytatjuk az ismerkedést Rómával: látogatás a keresz-
ténység központjában: Először a világ egyik leggazdagabb gyűjteményét, a 
Vatikáni Múzeumot és a Sixtus-kápolnát nézzük meg. Ezt követően a Szent 
Péter-bazilikába látogatunk, ahol megnézzük a templomon kívül a pápák sír-
ját, majd a Bazilika előtti csodás barokk teret ismerjük meg és elsétálunk az 
Angyalvárhoz. Késő délután indulás észak felé, este a tranzitszállás elfoglalása 
Firenze mellett (1 éj).
6. nap: Reggeli után utazás Firenzébe, városnézés: Santa Croce templom 
– Dante szülőháza – Dóm – Keresztelőkápolna – Giotto torony – Piazza della 
Signoria – Uffizi képtár – Ponte Vecchio. Az déli órákban hazaindulás Magyar-
országra. Folyamatos utazás, hazaérkezés Budapestre az éjszakai órákban, 
várhatóan 02:00 óra körül.
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RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid szüne-
tekkel Szlovénián át, délután érkezés Velencébe. Behajózás a Szent Márk 
térre, majd séta a San Marco kerületben: Rakpart-Szent Márk tér-Rialto. Rö-
vid szabadprogram után a szálláshely elfoglalása Velence környékén (1 éj). 
2. nap: Reggeli után utazás Rómába. Városnézésünket a Szent Pál Bazi-
likánál kezdjük, mely egyike Róma négy nagy bazilikájának. A hagyomány 
szerint itt nyugszik Pál apostol. Innen indulunk informatív buszos város-
nézésünkre: Piramis – Circus Maximus – Colosseum – Lateráni Szent János 
Bazilika – Santa Maria Maggiore Bazilika – Termini pályaudvar – Repubblica 
tér –Via Veneto – Borghese park – Tevere part – Milviusi híd. Este a szállás 
elfoglalása Róma mellett.  
3. nap: Reggeli után egész napos városnézés Rómában. Az ókori Rómával 
az ismerkedést a Colosseummal kezdjük. Miután láttuk a legnagyobb római 
építményt, végigsétálunk a Forum Romanumon, a császári fórumokon és 
a Palatinus-dombon. További programunk gyalogos séta keretében: Kons-
tantinus diadalív – Capitolium domb – Viktor Emanuel emlékmű – Trevi kút 
– Spanyol lépcső – Pantheon – Navona tér. Visszautazás a szálláshelyre. 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét Velence 

környékén, 3 éjszaka szállás költségét 
Róma mellett, 1 éjszaka szállás költségét 
Firenze mellett, 3ê-os szállodákban

 Ì 5 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.500 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Vacsora felár (5 vacsora):  21.000 Ft/fő
 (itthon fizetendő)
Fakultatív program:

 Ì Nápoly - Pompei:  30 €/fő + belépők
Várható költségek:

 Ì Róma, Colosseum:  kb. 20 €/fő
 Ì Vatikáni Múzeum:  kb. 40 €/fő
 Ì Pantheon: kb. 3 €/fő
 Ì Pompei:  kb. 25 €/fő
 Ì Róma, tömegközlekedés:  kb. 10 €/fő
 Ì Velence, hajójegy:  kb. 15 €/fő
 Ì Firenze vonatjegy:  kb. 10 €/fő

IDŐPONTOK:
március 12-17.
április 30-május 5.
június 5-10.
június 18-23.
július 2-7.
július 16-21.
július 23-28.
július 30 

- augusztus 5.
augusztus 15-20.
augusztus 27  

- szeptember 1.
szeptember 3- 8.
szeptember 10-15.
szeptember 17-22.
szeptember 24-29.
október 22-27.
október 29 

- november 3.

KATALÓGUS ÁR: 

104.900 Ft/fő

6 nap, 5 éjszaka

ITÁLIA SZÍVÉBEN: RÓMA, FIRENZE, VELENCE

es kitörése miatt elpusztult és megkövesedett, egykor virágzó római keres-
kedőváros hűen tükrözi a korabeli élet mindennapjait. Délután városnézés 
Nápolyban. A  város történelmi központja, amely a  Világörökség része, 
a műemlékek valóságos tárháza: Posillipo – Királyi Palota – Umberto Galéria 
– Piazza Plebiscito – San Carlo Operaház – Castel Nuovo – Castel dell’Ovo. 
Aki a  fakultatív programon nem vesz részt: egész napos szabadprogram 
Rómában. Este visszautazás a szálláshelyre. 

5. nap: Reggeli után folytatjuk az ismerkedést Rómával: látogatás a ke-
reszténység központjába: Először a  világ egyik leggazdagabb gyűjtemé-
nyét, a Vatikáni Múzeumot és a Sixtus-kápolnát tekintjük meg. Ezt követően 
a  Szent Péter-bazilikába látogatunk, ahol megnézzük a  templomon kívül 
a pápák sírját, majd a Bazilika előtti csodás barokk teret ismerjük meg és 
elsétálunk az  Angyalvárhoz. Késő délután indulás észak felé, este a  tran-
zitszállás elfoglalása Firenze mellett (1 éj). 
6. nap: Reggeli után vonattal utazás Firenzébe, városnézés: Santa Croce 
templom – Dante szülőháza – Dóm – Keresztelőkápolna – Giotto torony 
– Piazza della Signoria – Uffizi képtár (kívülről) – Ponte Vecchio. A déli órák-
ban hazaindulás Magyarországra. Folyamatos utazás, hazaérkezés az éjsza-
kai órákban, várhatóan 02:00 óra körül.
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4. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás a  nápolyi öbölbe. Első 
programunk Pompei, a világhírű ásatások megtekintése. A Vezúv i. sz. 79-
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VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

94.900 Ft/fő

6 nap, 5 éjszaka

A részvételi díj tartalmazza: 
 Ì az utazás költségét
 Ì  4+1 éjszaka szállás költségét Firenze 

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 5 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adót
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.500 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Vacsora felár (5 vacsora):  21.000 Ft/fő 
 (itthon fizetendő)
Várható költségek: 

 Ì Firenze, vonatjegy és 
helyi idegenvezető:  kb. 12 €/fő

 Ì Siena Dóm:  kb. 10 €/fő
 Ì Arezzo, Piero della Francesca freskói:  kb. 10 €/fő
 Ì borkóstoló: kb. 15 €/fő
 Ì Cortona, Egyházi Gyűjtemény: kb. 5 €/fő
 Ì Pitigliano, Zsinagóga és gettó:  kb. 12 €/fő

IDŐPONTOK:
július 9-14.
szeptember 3-8.

TOSZKÁNA VIDÉKI BÁJA
AREZZO-CORTONA-PIENZA-MONTALCINO

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Olaszország-
ba. Szálláshely elfoglalása Toszkána tartomány kisvárosában, Chianciano 
Termeben az esti órákban (4 éj).
2. nap: Reggeli után a  tartomány déli részének felfedezésére indulunk. 
Elsőként Pitiglianot keressük fel, mely egy tufakiszögellés tetején áll, ma-
gasan a Lente-folyó völgye felett. A házak mintha a sziklákból nőttek volna 
ki, a város tökéletesen egybeolvad a természettel. A központ a Piazza della 
Fortezza Orsini és az  itt található Palazzo Orsini. Innen kiindulva sétálunk 
egyet a  középkori hangulatot idéző utcácskákon és a  város egyedülálló 
zsidó örökségével is megismerkedünk. Délután fürdőzési lehetőség Satur-
niában, a Cascate del Mulino termálvizes forrásoknál. Az itt feltörő víz 
hőmérséklete kb. 37 fokos. A lezúduló víz természetes úton létrejött „kőká-
dakban” folyik lefelé, majd folyóként tűnik el a nádasban. Este visszatérünk 
szálláshelyünkre.
3. nap: Reggeli a szállodában, majd Toszkána semmihez sem hasonlítható, 
ciprusokkal szegélyezett dombjainak és lankáinak felfedezésére indulunk. 
Először Sienaba, Európa legnagyszerűbb gótikus városába látogatunk el. 
A  város a  középkori kereskedők és bankok „mekkája” volt egykor. Ismer-
kedés a város legfontosabb látnivalóival gyalogos séta keretében: a híres 
kagyló alakú főtér, az Il Campo, Palazzo Pubblico, Torre del Mangia, és a hí-
res szökőkút, a  Fonte Gaia, valamint a  kihagyhatatlan Dóm. Másodikként 
a középkorban sok évtizedig bevehetetlennek tartott Monteriggioni te-
lepülést tekintjük meg. A  várost a  Sienai Köztársaság építette az  1200-as 
évek első felében, Firenze megállítására akkor, amikor a két rivális gazda-
sági és politikai okok miatt hadilábon állt egymással. Összesen 15 torony 
található a városfalak mentén, ami a Monte Ala tetején úgy néz ki, mint egy 
korona. Délután látogatás San Gimignanoba, a „tornyok városába”, ahol 
a szűk utcácskák egy hangulatos sétára csábítanak. Visszaérkezés a szállo-
dába az esti órákban.
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4. nap: Reggeli után ellátogatunk Pienzaba. Az idillikus toszkán város-
ka 1996 óta az UNESCO világörökség része. A kis település hírnevét többek 
között II. Pius pápának köszönheti, aki itt született, majd amikor pápa lett, 
átépíttette a várost Bernardo Rossellinoval. A városnéző séta alatt láthatjuk 
a II. Pius pápa által megálmodott épületeket: a Katedrálist, a Palazzo Picco-
lominit, a Palazzo Communalet és egy szép reneszánsz kutat. Ma még egy 
különlegességgel is megismerkedünk, a közeli, olívaligetben fekvő Sant 
Antimo Apátsággal. A román stílusú háromhajós templomot a Nagy Ká-
roly által alapított elődjére a 12. században építették bencés szerzetesek. 
Még mielőtt visszatérnénk szállásunkra, egy hangulatos borkóstolón ve-
hetünk részt Montalcino környékén, amelyen a borokon kívül helyi speciali-
tásokat is kóstolhatunk. Szállás ugyanott, ahol az előző este.

5. nap: Reggeli után egy, boráról világhírű toszkán gyöngyszemet láto-
gatunk meg, Montepulcianot, ahol megismerkedünk a Vino Nobile és a 
Brunello borok hazájával. Innen Cortonába - a Napsütötte Toszkána című 
filmből ismert kisvárosba - utazunk, amely egyike azoknak a hegycsúcson 
levő kisvárosoknak, amelyek mindenfelé lejtőkre épültek. Gyönyörű apró 
utcácskák, lépcsők és kis köves utak legvégén juthatunk el a város legmaga-
sabb pontjáig, ahonnan festői a kilátás, a távolban még a Trasimeno tó is fel-
tűnik. Innen utunk Arezzoba vezet. A városban található A Szent Kereszt 
legendája, Piero della Francesca fő műve, mely az egyetemes freskóművé-
szet egyik legjelentősebb remekműve. A városnéző séta során felfedezzük 
a  Piazza Grande-t és környékét is. Rövid szabadidő után utazás a  Firenze 
melletti szálláshelyre (1 éj).
6. nap: Reggeli után vonattal utazás Firenzébe, városnézés: Santa Croce 
templom (kivülről) – Dante szülőháza – Dóm – Keresztelőkápolna – Giotto 
torony – Piazza della Signoria – Uffizi képtár – Ponte Vecchio. Az déli órák-
ban hazaindulás Magyarországra. Folyamatos utazás, hazaérkezés Buda-
pestre az éjszakai órákban, várhatóan 02:00 óra körül.
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 5 éjszaka szállás költségét Firenze 

környékén, 3ê-os szállodában
 Ì 5 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 2 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  

(6 napos program) 2.500 Ft/fő 
(7 napos program) 2.900 Ft/fő

 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal
Vacsora felár (itthon fizetendő):
(6 napos program)  21.000 Ft/fő
(7 napos program)  25.200 Ft/fő

Fakultatív program:
 Ì Pisa-Lucca-Carrara kirándulás: 

 40 €/fő + belépőjegyek
Várható költségek:

 Ì Firenze, Uffizi képtár: kb. 30 €/fő
 Ì Firenze, Sta. Croce templom:  kb. 7 €/fő
 Ì Firenzei vonatjegy:  kb. 12 €/fő
 Ì Pisa Ferde Torony:  kb. 19 €/fő 

(a feljutás lehetősége a helyszínen derül ki, 
a torony szabad kapacitásának függvénye)

 Ì Pisa, Dóm és Keresztelőkápolna:  kb. 7 €/fő
 Ì Pisa, transzferbusz  kb. 2 €/ fő
 Ì Siena Dóm:  kb. 10 €/fő
 Ì Elba hajójegy:  kb. 35 €/fő
 Ì Elba Napóleon villák:  kb. 13 €/fő
 Ì Elba ásványbánya:  kb. 8 €/fő
 Ì „fattoria” látogatás:  kb. 12 €/fő
 Ì Cinque Terre hajókirándulás:  kb. 35 €/fő
 Ì Carrara, márványbánya:  kb. 15 €/fő

7 napos program esetén:
 Ì Tirrenia 2 nyugágy és 1 napernyő  kb. 20 €/nap
 Ì Livorno hajókázás  kb. 12 €/ fő

IDŐPONTOK:

I. időpontok:
április 17-22. Húsvét 

• Cinque Terre
április 30- május 5. 

• Cinque Terre
május 14-19. 

Citrom fesztivál 
Monterosso  
• Cinque Terre

június 5-10. Pünkösd 
• Cinque Terre

június 25-30.  
• Cinque Terre

július 9-14. 
• Cinque Terre

július 30 
- augusztus 4.  
• Cinque Terre

szeptember 3-8.  
• Cinque Terre

szeptember 10-15. 
• Cinque Terre

szeptember 17-22. 
• Cinque Terre

szeptember 24-29. 
• Cinque Terre

október 22-27. 
• Elba sziget

október 29 
- november 3. 
• Elba sziget

II. időpontok:
július 15-21.  

• Cinque Terre
augusztus 14-20.  

• Cinque Terre

7 NAP, 6 ÉJSZAKA

BARANGOLÁS TOSZKÁN TÁJAKON

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Olaszország-
ba. Este a szálláshely elfoglalása Firenze környékén (5 éj). 
2. nap: Reggeli után utazás Toszkána fővárosába, és egyben kulturális köz-
pontjába, Firenzébe vonattal. Gyalogos városnézés keretében ismerkedés 
a  legfontosabb látnivalókkal: Santa Croce templom, Firenze pantheonja - 
Dante szülőháza - a Dóm, Brunelleschi híres kupolájával - Keresztelőkápolna 
a lenyűgöző bronz kapukkal - Giotto torony - Piazza della Signoria - Uffizi kép-
tár - Ponte Vecchio a kis ékszerboltokkal. Rövid szabadprogram után vissza-
utazás a szálláshelyre. Az esti órákban egy tipikus helyi „fattoria”-ba láto-
gatunk, ahol bor- és egyéb helyi termékek bemutatója, kóstolója vár minket.
3. nap: Ennek a  napnak a  programja időpontonként változik. 
Márciusban és októberben: Reggeli után egész napos kirándulás Elba 
szigetére, a „Tirrén-tenger gyöngyszemére”. Piombino kikötőjéből hajó-
zunk Portoferraioba. Utunk elsőként Porto Azzurroba, az egykori halász-
faluba vezet. Itt egy „látványbányát” tekinthetünk meg, ahol egy kisvonat-
ról megismerkedünk az elba-szigeti ásványbányászat történetével és az itt 
fellelhető ásványokkal. Ezt követően szabadidő és ebédelési lehetőség a 
kisvárosban. Innen Napoleon nyári rezidenciájához megyünk.  A dél-
utánt a sziget fővárosában, Portoferraio-ban töltjük, a kikötőváros festői 
utcácskáin. Késő délután visszahajózunk a szárazföldre, innen visszauta-
zunk a szálláshelyre. Áprilisban, májusban júniusban, júliusban, au-
gusztusban és szeptemberben: Reggeli után az UNESCO által védett-
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II. IDŐPONT

I. IDŐPONT

KATALÓGUS ÁR: 

106.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

94.900 Ft/fő

nek nyilvánított természeti parkot, a Cinque Terrét keressük fel, mely öt, 
tengeröböl által körbezárt települést rejt. Riomaggiore, Manarola, Cornig-
lia, Vernazza és Monterosso települései meredek domboldalakba épültek, 
színes házaikkal egyedülálló látványt nyújtanak. A sziklák oldalában meg-
búvó kis halászfalvakat hajóúton fedezzük fel, a hajóút során több helyen 
is kikötünk és sokszor nem mindennapi panorámában gyönyörködhetünk. 
A hajóból láthatjuk a „szerelmesek útját” is. Visszautazás a szálláshelyre. 
4. nap: Reggeli a szállodában, majd Toszkána semmihez sem hasonlítható, 
ciprusokkal szegélyezett dombjainak és lankáinak felfedezésére indulunk. 
Először Sienaba, Európa legnagyszerűbb gótikus városába látogatunk el. 
A  város a  középkori kereskedők és bankok “mekkája” volt egykor. Ismer-

kedés a város legfontosabb látnivalóival gyalogos séta keretében: a híres 
kagyló alakú főtér, a Palazzo Pubblico, a Torre del Mangia, és a híres szökő-
kút, a  Fonte Gaia, valamint a  kihagyhatatlan Dóm és Keresztelőkápolna. 
Délután látogatás San Gimignanoba, a “tornyok városába”, ahol a szűk 
utcácskák egy hangulatos sétára csábítanak. Végül rövid látogatás az ala-
bástrom művészetéről híressé vált etruszk alapítású Volterrába. Visszaér-
kezés a szállodába az esti órákban. 
5. nap: Szabadidő vagy egész napos fakultatív kirándulási lehe-
tőség Toszkána legszebb városaiba. Elsőként Carrara-ba utazunk. 
Itt egy működő márványbányát látogatunk meg. Megtudhatjuk, hogy ho-
gyan is hozzák létre ezeket a bányákat, hogyan történik a fejtés. Napunk 
következő állomása Pisa lesz, mely egykor tengeri nagyhatalom volt. Vá-
rosnézés a Csodák terén: Dóm, Keresztelő Kápolna, Temető, Ferde Torony. 
Délután a festői Luccába, Puccini szülővárosába látogatunk. Séta az ősi 
várfalon, majd a városban: San Martino dóm – San Michele in Foro templom 
– Piazza Anfiteatro – San Frediano templom. Az esti órákban visszautazunk 
a szálláshelyre.
6. nap: Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a  késő esti 
órákban.
A 7 napos utaknál a plusz nap programja: Reggeli a szállodában, 
majd utazás Tirreniába, a toszkán tengerpartra. Strandolási, pihenési le-
hetőség. Délután látogatás Livornoba. A város felfedezése egyénileg vagy 
részvételi lehetőség egy 1 órás hajókázáson. A hajókázás során olyan érde-
kességeket láthatunk, mint a Régi és Új Erőd, a Velencei negyed és a Piac. Az 
esti órákban visszautazunk a szálláshelyre.
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RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap:  Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Olaszország-
ba. Szálláshely elfoglalása Todi környékén az esti órákban (3 éj).
2. nap:  Reggeli után utazás Perugiába, az „Olaszország zöld szíveként” 
emlegetett Umbria tartomány fővárosába, az ország egyik etruszk városá-
ba. A  San Lorenzo katedrális, a  Fontana Maggiore, reneszánsz előtti idők 
legszebb szökőkútja, valamint a mögötte magasodó városháza, a Palazzo 
dei Priori mind egyedi, romantikus hangulatot kölcsönöz a  macskaköves 
utcáknak. Érdekesség, hogy a város egyes pontjain mozgólépcsővel lehet 
eljutni egyik utcáról a másikra, a nagy szintkülönbség miatt. A városnéző 
sétát követően ellátogatunk a híres Baci csoki szülőhelyére, a Perugina cso-
kigyárba, ahol kóstolással egybekötött gyárlátogatáson vehetünk részt. 
Ezt követően továbbutazunk Assisibe, ahol Szent Ferenc életével ismer-
kedünk. Az  Assisi Szent Ferenc-bazilika és kolostor díszítése Giottonak és 
tanítványainak érdeme és páratlan szépségű.  A  templom megtekintése 
után városnéző séta és szabadidő következik. Visszautazás a szálláshelyre.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét Todi 

környékén, 1 éjszaka szállás költségét 
Chianciano Terme környékén

 Ì 4 reggelit
 Ì idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.100 Ft/fő
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Vacsora felár (4 vacsora):  22.700 Ft/fő 
 (itthon fizetendő)
Várható költségek:

 Ì Perugina csokigyár látogatás:  kb. 10 €/fő
 Ì Gubbio, Palazzo Ducale:  kb. 5 €/fő
 Ì Orvieto, Dóm+felvonó:  kb. 10 €/fő
 Ì Cascata delle Marmore:  kb. 10 €/fő
 Ì Spoleto, Rocca Albornoz:  kb. 10 €/fő
 Ì Borkóstoló: kb. 15 €/fő

IDŐPONTOK:
május 1-5.
augusztus 7-11.
október 23-27.

KATALÓGUS ÁR: 

89.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT: UMBRIA MESÉS VIDÉKÉN

3. nap: Reggeli a szállodában, majd Spoleto városával ismerkedünk, 
melynek látképét a Rocca Albornoz uralja. Az épületegyüttes eredetileg 
pápai erődítmény, majd Lucrezia Borgia otthona volt. Megtekintjük még a 
Ponté delle Torrit (tornyok hídja), valamint a 12. századi Dómot. A várost el-
hagyva a Cascata delle Marmore vízeséshez érkezünk. A víz 165 méteres 
magasságból 3 „lépésben” zuhan bele a Nera folyó vizébe. Délután Orvi-
eto városának felfedezésére indulunk. A város egy bevehetetlennek tar-
tott fennsíkon épült. Városbeli sétánkat a sikló felső megállójánál kezdjük: 
megtekintjük a Dómot, melynek homlokzata az olasz gótika színpompás 
csodája, majd a Szent Patrik kútjaként ismert vár kutat, melyet VII. Kelemen 
pápa építtetett - aki Róma kifosztása idején Orvietóban talált menedéket. 
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

folytatjuk, ahol rövid fotószünetet tartunk. Késő délután egy hangulatos 
borkóstolón vehetünk részt Montalcino környékén, amelyen a borokon 
kívül helyi specialitásokat is kóstolhatunk. Innen utazás a tranzitszállásra 
(1 éj).
5. nap: Elutazás a kora reggeli órákban. Folyamatos hazautazás rövid pihe-
nőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

4. nap: Reggeli után Gubbio felfedezésére indulunk. A város az Ingino 
hegy nyúlványán fekszik, egy pillantással befogadható ódon hangulata. 
Az 500 m magasságban elterülő település házai terasz- szerűen uralják a 
hegyoldalt. A séta során megtekintjük a Palazzo dei Consoli tornyos, vársze-
rű épületét és a Palazzo Ducalet. Innen utunkat a Trasimeno tó irányába 
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részletes feltárását. A barlangokat a Sentino folyó mélyítette ki. A víz és a 
sok millió évnyi idő együttesen leírhatatlan csodákat alkotott meg. A Gyer-
tyák termében földből a mennyezet felé meredő oszlopokat láthatunk, míg 
a Végtelen termében csillogó cseppkőrengeteg alakult ki. A barlangban a 
Niagara- vízeséshez hasonló cseppkőképződmény is látható, valamint egy 
szentély és egy nyolcszögletű templom.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 5 éjszaka szállás költségét Riminiben 

vagy környékén, 3ê-os szállodákban
 Ì 5 reggelit
 Ì csoportkísérő idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì továbbá lásd: ,,FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal
 Ì Igény esetén a strandszervíz külön fizetendő: 

egy napernyő és két nyugágy  kb. 18 €/nap
Vacsora felár (5 vacsora): 22.500 Ft/fő  
 (itthon fizetendő)
Fakultatív program: 

 Ì Ravenna és  
„Italia in miniatura” park: 25 €/fő + belépők

 Ì Urbino és Frasassi barlang: 25 €/fő + belépők
 Ì San Marino:  20 €/fő + belépők

Várható költségek:
 Ì Ravenna kombinált belépőjegy: kb. 15 €/fő
 Ì „Italia in miniatura” park: kb. 23 €/fő
 Ì Urbino, Palazzo Ducale:   kb. 5 €/fő
 Ì Frasassi barlang:     kb. 18 €/fő

IDŐPONTOK:
június 11-16.
július 2-7.
augusztus 27 

- szeptember 1.

6 nap, 5 éjszaka

RIMINI CSOBBANÁS

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián át.  
Este érkezés a szálláshelyre, a szállások elfoglalása.
2. nap: Egész napos szabadprogram a tengerparton.
3. nap: Egész napos szabadprogram a tengerparton vagy egész 
napos fakultatív kirándulás: Ravenna és „Italia in miniatura” 
park
Reggeli után Ravennával ismerkedünk. A városban páratlan együttese ta-
lálható az ókeresztény és bizánci mozaikoknak és épületeknek. Az UNESCO 
Világörökség listájára felkerült mind a nyolc épület az 5. és a 6. században 
épült. Innen visszautazunk a Rimini mellett található „Italia in miniatu-
ra” parkba, ahol Olaszország híres épületeit csodálhatjuk meg kicsiben. 
A mini épületek mellett vidámparki játékok, attrakciók is várják a látogató-
kat. Szórakozhatunk a körhintán, vízicsúszdákon, ugrálóvárban, kisvasúton. 
Sőt, még egy papagájház is található itt, ahol egzotikus papagájokat lehet 
megcsodálni.
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4. nap: Egész napos szabadprogram a tengerparton vagy egész 
napos fakultatív kirándulás: Urbino és Frassasi barlang
Reggeli után utazás Urbinoba, melynek belvárosa az UNESCO Világörök-
ségének részét képezi. Az óváros szinte érintetlenül megmaradt a XV. szá-
zadból, abból az időszakból, amikor a Montefeltro hercegi család uralma 
alatt a reneszánsz művészetek egyik központja volt. Itt meglátogatjuk a so-
kak által Itália legszebb reneszánsz épületének tartott Hercegi Palotát, mely 
egyben Marche tartomány Nemzeti Képtára is. Felkeressük Raffaello szü-
lőházát, majd tovább folytatjuk utunkat a Frassasi barlanghoz. Ez egy 
rendkívüli, 13 km hosszú barlangrendszer, melynek 1971-ben kezdték meg 

5. nap: Egész napos szabadprogram a tengerparton vagy fél na-
pos fakultatív kirándulás: San Marino
Reggeli után utazás Európa 3. legkisebb mini államába, San Marinoba. A 
Szent Marinus által 301-ben alapított kis mediterrán országot, Olaszország 
teljesen körülöleli. Fővárosa, San Marino, ahová mi is ellátogatunk. Az óvá-
rosba a Szent Ferenc kapunk keresztül léphetünk be, és itt található a Szent 
Marinus tiszteletére alapított kolostor, amit jelenleg múzeumként használ-
nak, és a Szent Ferenc templom. A főtéren a Kormányzósági Palotát tekint-
hetjük meg. A rövid közös séta után szabadprogram. Ezalatt ne felejtsük 
el az egyik kávézóban megkóstolni a helyi finomságot, a csokival borított 
nápolyit, a torta di tre montit. Kora délután visszaérkezés a szálláshelyre, a 
nap további részében szabadprogram.
6. nap: Reggeli után hazaindulás, folyamatos utazás Szlovénián át. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét a Garda tó 

környékén, 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.700 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Kirándulás a Garda tóhoz:  25 €/fő

Várható költségek:
 Ì Malcesine felvonó:  kb. 20 €/fő
 Ì Motorcsónakázás a Garda tavon:  kb. 10 €/fő
 Ì Bardolino, Olívaolaj Múzeum:  kb. 7 €/fő
 Ì Leonardo, Utolsó vacsora:  kb. 18 €/fő
 Ì Milánó, Dóm:  kb. 5 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:

I. időpontok:
április 19-22.
június 7-10.
július 4-7.
július 18-21.
augusztus 1-4.
augusztus 17-20.
szeptember 5-8.
szeptember 19-22.

II. időpontok:
március 14-17.
május 16-19.
május 23-26.
október 10-13.

4 nap, 3 éjszaka

ÉSZAK-OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI: 
GARDA TÓ ÉS MILÁNÓ

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid szü-
netekkel Szlovénián át. Késő délután érkezés Padovába, Szent Antal vá-
rosába. Séta a belvárosban: először a híres Prato della Valle (Szoborpark) 
megtekintése, ahol a  város neves szülöttei és személyiségei láthatóak, 
majd látogatás a kereszténység egyik legfényűzőbb bazilikájába, a Szent 
Antal Bazilikába. Innen utazás a Garda tó környéki szállásra, a szállás elfogla-
lása (3 éj). 
2. nap: Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás a Garda tóhoz. 
Utunk először Bardolinoba vezet, ahol megismerkedhetünk az olí-
vaolaj készítés rejtelmeivel, sőt meg is kóstolhatjuk a vidék jellegzetes 
termékét. Továbbhaladva a tavat körülölelő úgynevezett „Gardesana” 
úton, Malcesinébe jutunk, melynek középkori óvárosát járjuk be. A 
tökéletesen helyreállított Scaligeri várban különböző kiállításokat látha-
tunk, a vár tornyából pedig teljes körpanorámában gyönyörködhetünk. 
Aki szeretne, felvonóval feljuthat a Monte Baldo hegyre is. Napunk utolsó 
állomásaként Sirmionéba, a Garda tó déli csücskében található hangu-
latos városkába látogatunk. A hely természeti szépségét és gyógyvizeit 

már az ókorban felfedezték. Szabad program, illetve fakultatív motorcsónak 
kirándulási lehetőség a tavon. Visszautazás a szállásra.
3. nap: Egész napos városnézés Milánóban. Városnézés során megismer-
kedünk a  legfőbb látnivalókkal: a híres Dómmal, mely a világ negyedik leg-
nagyobb székesegyháza, a Galléria Vittorio Emmanuele elegáns üzletei vel és 
vendéglőivel, a világhírű Scalával, amely az operaművészet vezető színháza. 
Innen rövid sétával érjük el a Castello Sforzesco-t, a milánói hercegség tün-
döklésének és bukásának színterét. A várban ma a város egyik nagy múzeuma 
tekinthető meg. A közös séta után szabadidő Milánóban, lehetőség Leonar-
do: Utolsó vacsora című remekművének megtekintésére. Este visszautazás 
a szállásra. 

4. nap: A hazaút során egy belvárosi séta keretében ismerkedünk Rómeó és 
Júlia romantikus városával, Veronával. A  vörös téglaváros számos érdekes 
látnivalót rejteget: Piazza delle Erbe – Piazza Signoria – Scaligeri palota és 
kápolna – Júlia háza – Dóm – Aréna. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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KATALÓGUS ÁR: 

78.900  Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, útközben 
rövid szünetekkel Olaszországig. Délután érkezés Ferrarába, mely az Este 
család uralma alatt élte fénykorát, akik fényűző, de egyben művészetpár-
toló udvarukba vonzották a  kor legnagyobb költőit. A  városnézés során 
megtekintjük a  városért oly sokat tett Este család kastélyát, a  középkori 
téglavárat, a Katedrálist, és a Gyémánt Palotát. A különleges épület nevét 
gyémántszerűen ék alakúra csiszolt burkoló köveiről kapta. Szállás elfogla-
lása Bologna környékén, az esti órákban (3 éj).

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét Bologna 

környékén, 4ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.700 Ft/fő
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Ravenna, kombinált belépőjegy:  kb. 15 €/fő
 Ì Bologna, San Petronio Bazilika:  kb. 3 €/fő
 Ì Gasztro túra (sajt-, sonka- és 

borkóstoló):  kb. 45 €/fő
 Ì Parma, Keresztelőkápolna:  kb. 4 €/fő
 Ì Maranello , Ferrari Múzeum:  kb. 15 €/fő
 Ì Spilamberto, balzsamecet múzeum:  kb. 5 €/fő

IDŐPONTOK:
május 2-5.
október 3-6.

CSIPETNYI DOLCE VITA: 
FERRARA-BOLOGNA-RAVENNA ÉS A FERRARI MÚZEUM

tok királyának” is nevezett parmezán készítésének titkaival ismerke-
dünk, mely az egyik legrégebbi európai sajtfajta. Történelmi dokumentu-
mok bizonyítják, hogy ez a mennyei sajt már a 13-14. században, a maihoz 
hasonló formában létezett. Kóstolóval egybekötött látogatás egy sajtkészí-
tő műhelyben. Napunk következő gasztro kalandja a pármai sonkához 
kapcsolódik. Megtudhatjuk, hogy miért csak itt, a Parma környéki dom-
bokon készülhet ez a különlegesség. Útközben fotószünet a Torrechiara 
kastélynál, amely az egyik leglátványosabb az észak-olasz kastélyok kö-
zül. Végül a  helyi borokat kóstolhatjuk meg. Olyan gyöngyszemekkel 
ismerkedünk, mint a  Lambrusco vagy a  Malvasia. Az  ízek birodalmában 
tett utazás után Parmával ismerkedünk. Városnéző séta, melynek során 
érintjük a Keresztelőkápolnát és a Dómot, amelyet Correggio nagyszerű fal-
festményei ékesítik. A kortársak, mint például Tiziano is, dicshimnuszokat 
zengtek a Correggio-freskókról. Délután látogatás a Maranelloban talál-
ható Ferrari Múzeumban. Itt megismerhetjük a cég múltját, jelenét és 
jövőjét. Este visszautazás a szálláshelyre. 

4. nap: Elutazás a kora reggeli órákban Spilambertoba, a híres modenai 
balzsamecet múzeumának megtekintése. Folyamatos utazás rövid pi-
henőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

2. nap: Reggeli után Ravennával ismerkedünk. A városban páratlan 
együttese található az ókeresztény és bizánci mozaikoknak és épületeknek. 
Az UNESCO Világörökség listájára felkerült mind a nyolc épület az 5. és a 
6. században épült. A délutánt Bolognában töltjük. Megismerjük a Piaz-
za Maggiorét és az ott található csodálatos épületeket. Itt található a San 
Petronio Bazilika, mely Olaszország 5. legnagyobb temploma. Érdekessége, 
hogy a XIV. század végén kezdték építeni, de csak a XX. században szen-
telték fel. Megtalálható benne a világ legnagyobb napórája. Megtekintjük 
még a város jelképeinek számító tornyokat, majd a Santo Stefano templo-
mot, mely nem is egy templom, hanem egy teljes komplexum: 4, eredetileg 
7 templom egymásba építve, melyek 1000 éves időszakot ölelnek fel. Visz-
szautazás a szálláshelyre.
3. nap: A mai nap az olasz ízek bűvöletében telik: a parmezánnal, a pármai 
sonkával és a finom borokkal, valamint a „vörös istállóval” ismerkedünk. 
Reggeli után egy különleges gasztronómiai kaland vár ránk. Elsőként a „saj-
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RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián 
keresztül.  Útközben ismerkedés Trieszt nevezetességeivel. Elsőként város-
nézés a Piazza Unitá d’Italia téren és környékén, amely a város központja, 
majd látogatás a Miramare kastélyhoz, amelyet a tragikus sorsú Miksa 
herceg építtetett. Séta a kastély kertjében, amely évtizedek óta természet-
védelmi terület. A program után továbbutazás a szálláshelyre, este a szállás 
elfoglalása (3 éj).

A részvételi díj tartalmazza: 
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét Velence 

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.700 Ft/fő
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Gondolázás Velence lagúnáin: kb.18 €/fő

Várható költségek: 
 Ì Behajózás Velencébe, Murano-Burano-Torcello 

kirándulással egybekötve:  kb. 40 €/fő
 Ì Behajózás Velencébe a 2. napon: kb. 30 €/fő
 Ì Velence városbelépő: kb. 15 €/fő
 Ì Trieszt, Miramare kastély: kb. 10 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
június 7-10.
szeptember 19-22.

KATALÓGUS ÁR: 

59.900  Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

VELENCE, AZ ADRIA KIRÁLYNŐJE

és aki szeretne, a Harangtoronyból is megcsodálhatja a lagúnát. Innen egy 
panoráma kört teszünk a  Giudecca csatornán, ahonnan további pompás 
épületeket is megismerhetünk. Érkezés Velencébe a késő délelőtti órákban, 
majd a városnéző séta folytatása, Santa Maria Formosa templom – San Gi-
ovanni e Paolo templom – San Zaccaria templom. Délután szabadprogram, 
fakultatív gondolázási lehetőség Velence „utcáin”. Este hajózás Punta Sab-
bioniba, majd autóbusszal visszautazás a szálláshelyre.

2. nap: Reggeli után Punta Sabbioniból hajózunk a három legszebb lagú-
na-szigetre. Elsőként látogatás Torcello szigetére. Itt megtekintjük a  ve-
lencei-bizánci stílusú Santa Maria Assunta katedrálist, továbbá a  Santa 
Fosca templomot, és az Attila trónjaként elhíresült kőszéket. Ezt követően 
Burano szigetén ismerkedünk a világhírű csipkeművészettel, majd továb-
butazunk Muranora, ahol rövid bemutatót is láthatnak az egyik üvegké-
szítő műhelyben (hajójegy külön fizetendő). Érkezés Velencébe a délutáni 
órákban, majd gyalogos városnézés a legfontosabb látnivalókkal: Szt. Márk 
tér és Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialtó, stb. Szabadidőt követő-
en, este hajózás Punta Sabbioniba, majd autóbusszal visszautazás a szállás-
helyre a késő esti órákban.
3. nap: A reggeli után ismét Punta Sabbioniból hajózunk Velencébe. 
A  behajózás során kikötünk a  Szent György szigeten, ahonnan Szent 
Gellért indult Pannóniába téríteni. Megismerkedünk a csodás templommal 

4. nap: A kora reggeli órákban indulás haza. Útközben rövid megállót tar-
tunk Udineben. A  főtéren (Piazza della Liberta) áll a  Városháza, melyet 
1448-1457 között építettek velencei-gótikus stílusban, szemben az  Óra-
torony, mely a Velencében található Szent Márk térre emlékeztet. A főtéri 
séta után megtekintjük továbbá a Kastélyt és a Katedrálist, majd szabadidő 
következik. Délután hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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KATALÓGUS ÁR: 

47.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

zetendő) a  két legszebb lagúna-szigetre. Burano szigetén ismerkedés 
a világhírű csipkeművészettel, majd továbbutazás Muranora, ahol rö-
vid bemutatót láthatnak az egyik üvegkészítő műhelyben. 
Délután érkezés Velencébe, majd gyalogos városnézés a legfontosabb 
látnivalókkal: Szt. Márk tér és Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialtó 
stb. Este hajózás Punta Sabbioniba, majd autóbusszal visszautazás a szál-
láshelyre a késő esti órákban.
3. nap: A kora reggeli órákban elutazás Padovaba, Szent Antal váro-
sába. Gyalogos városnézés során megtekintjük a szoborparkot, amelyet 
egy csatorna hidakkal, továbbá híres padovai személyiségek szobrai dí-
szítenek, valamint ellátogatunk a Bazilikához. Kora délután hazaindulás, 
érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián 
keresztül. Útközben ismerkedés Trieszt nevezetességeivel. Elsőként város-
nézés a Piazza Unitá d’Italia téren és környékén, amely a város központja, 
majd látogatás a  Miramare kastélyhoz, melyet a  tragikus sorsú Miksa 
herceg építtetett. Séta a kastély kertjében, amely évtizedek óta természet-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Velence 

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.300 Ft/fő
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Gondolázás Velence „utcáin”:  kb. 18 €/fő

Várható költségek:
 Ì Behajózás Velencébe, Murano-Burano 

kirándulással egybekötve:  kb. 35 €/fő
 Ì Velence városbelépő:  kb. 10 €/fő
 Ì Postojna-i cseppkőbarlang:  kb. 25 €/fő
 Ì Trieszt, Miramare kastély:  kb. 10 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Velence 

környékén, 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.300 Ft/fő
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Behajózás Velencébe, Murano-Burano 

kirándulással egybekötve:  kb. 35 €/fő
 Ì Velence városbelépő:  kb. 10 €/fő
 Ì Trieszt, Miramare kastély:  kb. 10 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:

I. időpont:
április 19-21.  

• Postojna-i 
cseppkőbarlang

május 17-19.  
• Trieszt városnézés 
és Miramare kastély

október 25-27. 
• Postojna-i 
cseppkőbarlang

II. időpont:
július 12-14.  

• Fürdőzés a szlovén 
tengerparton

augusztus 17-19.  
• Trieszt városnézés 
és Miramare kastély

IDŐPONT:
augusztus 31 

- szeptember 2.

3 nap, 2 éjszaka

HÉTVÉGE VELENCÉBEN

VELENCEI REGATTA

védelmi terület. A program után továbbutazás a szálláshelyre, este a szál-
lás elfoglalása (2 éj). 
2. nap: A mai napon a velencei lagúnák gyöngyszemeit és az “Úszó várost” 
ismerhetik meg. Reggeli után Punta Sabbioniból hajózunk (hajójegy külön 
fizetendő) a  két legszebb lagúna-szigetre. Burano szigetén ismerkedés 
a világhírű csipkeművészettel, majd továbbutazás Muranora, ahol rövid 
bemutatót láthatunk az egyik üvegkészítő műhelyben. Érkezés Velencé-
be a délutáni órákban, majd gyalogos városnézés a legfontosabb látniva-
lókkal: Szt. Márk tér és Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialtó. A nap 
további részében szabadprogram Velencében, részvétel a  Regatta forga-
tagában, a  gondolák, hajók felvonulásának és versenyének megtekintése 
a Canal Grande-n. Este fakultatív vacsora egy tipikus, családias hangulatú 
olasz étteremben. Este hajózás Punta Sabbioniba, majd autóbusszal vissza-
utazás a szálláshelyre a késő esti órákban. 
3. nap: A kora reggeli órákban elutazás Padovaba, Szent Antal városá-
ba. Gyalogos városnézés során megtekintjük a szoborparkot, amelyet egy 
csatorna hidakkal, továbbá híres padovai személyiségek szobrai díszítenek, 
majd ellátogatunk a Bazilikához. Kora délután hazaindulás, érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián át. 
Útközben részvétel az  időpontok mellett megjelölt programon. 
A programok után továbbutazás a szálláshelyre, este a szállás elfoglalása (2 éj). 
2. nap: A mai napon a velencei lagúnák gyöngyszemeit és az „Úszó várost“ 
ismerhetik meg. Reggeli után Punta Sabbioniból hajózunk (hajójegy külön fi-

II. IDŐPONT

I. IDŐPONTOK

KATALÓGUS ÁR: 

49.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

46.900 Ft/fő
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3 nap, 2 éjszaka

Operafesztiválnak ad helyszínt. Innen a Piazza delle Erbére sétálunk, me-
lyet csodálatos középkori házak és tornyok szegélyeznek. Ennek közelében 
megtekintjük Júlia házát, ahol a híres erkély látható és ahol szerelmesek 
százai hagynak üzenetet Júliának. További sétánk során megtekintjük még 
a Scaligeri sírokat, a Sant’Anastasia templomot, a Dómot és a Ponte Pietrát.. 
A séta után szabadidő következik, majd visszautazás a szállásra.

Verona minden nyáron várja az Opera szerelmeseit két és fél 
hónapon keresztül. Idén 97. alkalommal kerül megrendezésre a 
Fesztivál. Vegyen Ön is részt az egyik látványos előadáson, eb-
ben a különleges, történelmi környezetben.
2019. augusztus 25-én lehetőség VERDI: AIDA című operájának 
megtekintésére (20.45 órai kezdettel).

Jegy az előadásra 12.000 Ft/db, mely irodánkban fizetendő a foglalással 
egyidejűleg.

3. nap: Délelőtt még rövid szabadidő Veronában, majd hazautazás Szlo-
vénián keresztül. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Verona 

külvárosában 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.300 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Verona, Aréna:  kb. 10 €/fő
 Ì Vicenza, Teatro Olimpico:  kb. 10 €/fő

Fakultatív vacsora:         kb. 16 €/fő/alkalom
Verona Opera jegy ár: 12.000 Ft/db 
ezek az „E” szektor számozatlan lépcsőhelyeire 
szólnak (irodánkban fizetendő)

IDŐPONT:
augusztus 24-26.

OPERAFESZTIVÁL VERONÁBAN

KATALÓGUS ÁR: 

48.900 Ft/fő

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás Budapestről reggel 06.00 órakor. Folyamatos utazás rövid 
szünetekkel Szlovénián át. Késő délután érkezés Veronába. Elsőként egy 
buszos városnézés keretében ismerjük meg a vörös téglavárost, majd rövid 
szabadidő következik a Piazza Bra-n, a város nyüzsgő főterén. Este szállás-
foglalás Verona környékén.
2. nap: Reggeli után Vicenzába megyünk. A 800 ezer lakosú várost a régi 
kézművesség tette Európa egyik legjelentősebb aranyműves centrumává, 
ahol napjainkban is kétszáz tonna ilyen nemes fémet dolgoznak fel. A vá-
ros egyedülálló megjelenését az egyik leghíresebb olasz építésznek, a XVI. 
században élt Andrea Palladionak köszönheti, akinek épületei, valamint 
kastélyai, döntő hatást tettek az építészet fejlődésére. A látnivalók közül ki-
emelkedik a Teatro Olimpico, Vicenza szimbóluma, a város színháza, amely 
építészetileg ötvözi a romantikus, gótikus, reneszánsz és barokk stílusele-
meket. Ezen túl az idelátogató gyönyörködhet a reneszánsz mester olyan 
további kiemelkedő műveiben, mint a Bazilika vagy a Palazzo Valmarana. A 
városnéző séta után szabadidő következik, majd visszautazunk Veronába. 
Egy belvárosi romantikus séta keretében ismerkedünk tovább Rómeó és Jú-
lia városával. Sétánk az Arénától indul, amely az ókori világ 3. legnagyobb 
amfiteátruma volt, 30 ezer nézőt tudott befogadni. Nyaranta a világhírű 

6%

0%

7%

8%

9%

10%
180
nap

150
nap

120
nap

90
nap

60
nap

44.010 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR

48.900 Ft/fő

12+



35

OLASZORSZÁG

KÖRUTAZÁSOK 2019  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

4. nap: Egész napos szabadprogram a tengerparton vagy fakultatív ki-
rándulás: Verona - Garda tó. Először Veronába utazunk, a szerelme-
sek városába. A vörös téglaváros számos érdekes látnivalót rejteget: Piazza 
delle Erbe – Piazza Signoria – Scaligeri palota és kápolna – Júlia háza – Dóm 
– Aréna. Rövid szabadprogram, majd délután továbbutazás Sirmioneba, 
a Garda tó déli csücskében található hangulatos városkába. Szabad prog-
ram, illetve fakultatív motorcsónak kirándulási lehetőség a tavon, 
ahol a mélyből feltörő gyógyhatású források bugyogását is megfigyelhet-
jük. Késő este visszautazás a szálláshelyre.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 4 éjszaka szállás költségét  

Lido di Jesoloban, 3ê-os szállodában
 Ì 4 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal
 Ì Idegenforgalmi adó:  kb. 1,5 €/fő/éj

Vacsora felár (4 vacsora): 16.000 Ft/fő
 (helyszínen fizetendő)
Fakultatív programok:

 Ì Borkóstoló a Roncade kastélyban: kb. 10 €/fő
 Ì Kirándulás a Garda tóhoz  

és Veronába: kb. 35 €/fő
 Ì Gondolázás Velence „utcáin”: kb. 18 €/fő

Várható költségek:
 Ì Hajójegy Velencébe: kb. 20 €/fő
 Ì Városbelépő Velencébe: kb. 10 €/fő
 Ì Motorcsónakázás a Garda tavon: kb. 10 €/fő

IDŐPONTOK:
I.  időpontok:

június 19-23.
szeptember 4-8.

II. időpont
szeptember 11-15.

5 nap, 4 éjszaka

ADRIAI CSOBBANÁS KULTURÁLIS PROGRAMOKKAL

I. IDŐPONTOK

II. IDŐPONT

KATALÓGUS ÁR: 

69.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

78.900 Ft/fő

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián át. 
Kora délután érkezés a szálláshelyre, a szállások elfoglalása (4 éj).
2. nap: Egész napos szabadprogram a tengerparton.

3. nap: A mai napon az “Úszó várost” ismerhetik meg. Reggeli után autó-
busszal Punta Sabbioniba utazunk, majd onnan hajózunk be Velencébe 
(hajójegy külön fizetendő). Elsőként gyalogos városnézés a  legfontosabb 
látnivalókkal: Szt. Márk tér, Bazilika, Dózse Palota, Bazilika, Sóhajok hídja, 
Rialtó stb. A közös városnéző séta után szabadprogram és fakultatív gon-
dolázási lehetőség. Visszautazás a szálláshelyre a késő délutáni órákban. 
Fakultatív borkóstoló a Roncade kastélyban.

5. nap: Délelőtt szabadprogram a tengerparton, majd hazaindulás, folya-
matos utazás Szlovénián át. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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3. nap: Egész napos szabadprogram a tengerparton vagy délelőtt fakul-
tatív kirándulás: Limski fjord-Rovinj 
Reggeli után buszunkkal Rovinjba utazunk. Városnéző séta a szűk sikáto-
rokon, hangulatos utcácskákon, színes házak között. Felkeressük a barokk 
stílusban épült Szt. Euphémia templomot, Rovinj jelképét. Itt megtekintjük 
a szent sírját, mely gyógyító erővel bír. Aki szeretne a templom tornyába 
is felsétálhat. Majd hajóra szállunk és teszünk egy kört a város és a szige-
tek körül. A hajókirándulás után ebéd Rovinjban. Majd szabadprogramra 
nyílik lehetőség a városban. Délután autóbuszunkkal a Limski fjordhoz 
utazunk, mely valaha kalózok búvóhelye volt, most kristálytiszta vízének 
köszönhetően kitűnő osztriga tenyésztőhely. A páratlan szépségű öblöt két 
oldalról erdők szegélyezik. Ez a gyönyörű természeti szépség sok rendezőt, 
operatört is magával ragadott, akik több filmet is forgattak itt.  Búcsút intve 
a gyönyörű panorámának visszautazunk a szállodába. A nap hátralévő ré-
szében szabadprogram, majd vacsora a szállodában.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét Porecben, 

2ê-os felújított szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì 3 vacsorát
 Ì idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív programok:
 Ì Rovinj-Limski fjord kirándulás  

hajóval és autóbusszal:  kb. 25 €/fő 
+ ebéd  kb. 15 €/fő

 Ì Kirándulás Pulába:  kb. 12 €/fő
Várható költségek: 

 Ì Porec, Euphrasius Bazilika:  kb. 40 Hrk/fő
 Ì Pula, Amfiteátrum:  kb. 50 Hrk/fő
 Ì Pula, Augustus templom:  kb. 10 Hrk/fő
 Ì Rovinj, Szent Euphémia 

templom tornya:  kb. 15 Hrk/fő

IDŐPONTOK:

I. IDŐPONT:
június 13-16.

II. IDŐPONT:
szeptember 19-22.

4 NAP, 3 ÉJSZAKA

ISZTRIAI CSOBBANÁS

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Elutazás  06.00 órakor  Budapestről. Folyamatos utazás. Útközben 
ismerkedés Opatijaval, mely az Osztrák-Magyar Monarchia idején az egyik 
legjelentősebb fürdőváros, valamint híres művészek, uralkodók kedvelt pi-
henőhelye volt. A városnak a gyönyörű villák és elegáns szállodák között 
a hangulatos parkok, pálmafás sétányok adják meg varázsát. Késő délután 
érkezés Poreč városába, melynek igazi kincse a kora bizánci kor egyik 
legjelentősebb műemléke, a VI. sz.-ból származó Euphrasius bazilika és a 
körülötte álló épületegyüttes. Itt megtekintjük az arany mozaikokat, majd a 
szállodához utazunk. Szállásfoglalás, este vacsora a szállodában (3 éj).
2. nap:  Egész napos szabadprogram a tengerparton, vagy délelőtt fakul-
tatív kirándulás Pulába. 
Reggeli után utunk az Isztriai-félsziget déli csücskén található Pulába ve-
zet. A nyolc dombra épült város a félszigetbe mélyen benyúló öböl partján 
fekszik. A város leglátványosabb nevezetességei: az Amfiteátrum, a Sergius 
diadalíve, a Velencei erőd és az Augustus templom. A látnivalók megtekin-
tése után szabadprogram az igazán hangulatos Óvárosban. Ez idő alatt él-
vezhetjük a kávézók nyújtotta árnyas teraszokon a mediterrán hangulatot, 
miközben megkóstolhatjuk a helyi specialitásokat. Délután visszautazunk 
Porečbe, szabadprogram, este vacsora a szállodában.

4. nap: Reggeli után hazaindulás, útközben megálló Rijekaban. Horvát-
ország legnagyobb forgalmú nemzetközi tengeri kikötő városa sok magyar 
vonatkozást tartogat. Ezekkel és az Óváros szépségeivel ismerkedünk egy 
séta keretében. Majd szabadprogramra nyílik lehetőség. Ez idő alatt továb-
bi programként megtekinthető Trsat vára, amely 140 méter magasan talál-
ható a város tetején. 
Délután hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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a  kellemes napsütést, fürödhetünk a  kristálytiszta tengerben. Itt találha-
tó a  híres Aranyszarv. Ennek a  tengerbe nyúló földnyelvnek a  formáját 
a tengeri áramlások hónapról hónapra változtatják. Az ebédet és a sza-
badprogramot követően visszahajózunk Makarska kikötőjébe, ahonnan 
visszautazunk a szálláshelyre. Vacsora a szállodában.
4. nap: Reggeli után ellátogatunk a horvát tengerpart legnagyobb városá-
ba, Splitbe, melyet Közép-Dalmácia szíveként is említenek. Sétánk során 
bejárjuk a város hangulatos, szűk utcácskáit, az Óvárost, mely Diocletianus 
császár egykori hatalmas méretű palotájának falai között található. Ezt köve-
tően szabadidőre nyílik lehetőség a pálmafákkal és kávézókkal teli tenger-
parti sétányon. Programunk további részeként Trogirba, Horvátország „kis 
Velencéjébe” látogatunk. A  Világörökség részét képező kisváros elbűvölő 
hangulatával ejti ámulatba az idelátogatókat. Napunk utolsó programjaként 
a Krka-folyó csaknem teljes egészét magába foglaló Krka Nemzeti Parkot 
keressük fel, melynek vízesései, sziklái lélegzetelállítóak. Különleges állat- és 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 4 éjszaka szállás költségét 2ê, 

illetve 3ê-os szállodákban
 Ì 4 reggelit 
 Ì 4 vacsorát 
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.100 Ft/fő
 Ì továbbá lásd: ,,FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program: 
 Ì Ebéddel egybekötött hajózás  

Hvar és Brač szigetekre:  kb. 40 €/fő
 Ì Dubrovnik hajókázás és helyi 

idegenvezető:  kb. 120 HRK vagy 15 €/ fő
Várható költségek:

 Ì Mostar, Karađoz bég dzsámija:  kb. 2 €/fő
 Ì Dubrovnik, faljárás:  kb. 150 HRK/fő
 Ì Dubrovnik, Ferences kolostor:  kb. 40 HRK/fő
 Ì Split, katedrális:  kb. 25 HRK/fő
 Ì Trogir, erőd:  kb. 15 HRK/fő
 Ì Trogir, Szt. Lőrinc katedrális:  kb. 25 HRK/fő
 Ì Krka Nemzeti Park:  kb. 150 HRK/fő
 Ì Šibenik, katedrális:  kb. 20 HRK/fő

IDŐPONTOK:
május 1-5.
szeptember 25-29.

KATALÓGUS ÁR: 

89.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

DALMÁT KÖRÚT: VILÁGÖRÖKSÉGEK 
NYOMÁBAN HORVÁTORSZÁGBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihe-
nőkkel. Első programunk Eszék megtekintése lesz, mely alig 40 km-re 
fekszik a magyar határtól. A település már az őskortól lakott volt, de legfon-
tosabb szerepét a török harcok idején töltötte be. II Szulejmán csapatai itt 
léptek át a Dráván a mohácsi csata előtt, Zrinyi Miklós pedig az itteni fahidat 
égette fel híres téli hadjárata során. Innen továbbutazás. Az esti órákban 
szállásfoglalás Mostar környékén (1 éj).
2. nap: Reggeli után rövid városnézés Mostarban. A  város mind vallá-
si, mind pedig nemzetiségi szempontból különös értéket képvisel Bosz-
nia-Hercegovina területén belül. Óvárosi sétánk kiindulópontja az újjáépí-
tett Öreghíd, amely a Világörökség része. Tovább barangolva a városban, 
a szerteágazó kultúrával ismerkedünk: Török fürdő, Karađoz bég dzsámija, 
Rézművesek utcája. Rövid szabadprogramot követően utazás Dubrov-
nikba, mely egykor Európa legnagyobb városa címet viselte, napjainkban 
pedig gyönyörű házacskái, és kristálytiszta, mélykék tengere, a középkori 
városfalak között megbúvó számos látnivaló rabul ejti az  ide érkezőket. 
Dubrovnikot az Adria gyöngyének is nevezik, méltán került fel a Világörök-
ségi listára. Városnéző sétát teszünk a Stradun-on, érintjük az Orlando-osz-
lopot, a Városfalat, az Onofrio kutat és a Ferences kolostort. A séta után sza-
badprogram, majd továbbutazás és szállásfoglalás Makarska környékén. 
Vacsora a szállodában (2 éj).
3. nap: Egész napos szabadprogram vagy ebéddel és fürdőzéssel 
egybekötött fakultatív hajókirándulás Hvar és Brač szigetére.
Reggeli után elhajózunk Makarska kikötőjéből. Az első megálló a Hvar szi-
getén található Jelsa városa, ahol lehetőség nyílik egyet sétálni, közben 
vásárolni a helyi borokból vagy kézműves levendula termékekből. Ezt kö-
vetően továbbhajózunk Brač szigetére, ahol Bol városában teszünk egy 
sétát. Ezt követően az Adriai tenger egyik legszebb strandján élvezhetjük 

növényvilága figyelemre méltó. A Nemzeti Park fő attrakciója a 37 m magas 
nagy vízesés, amelyet a 25 m magasból alázúduló Roski Slap vízesés követ. 
Este szállásfoglalás Vodice környékén. Vacsora a szállodában (1 éj).
5. nap: Reggeli után utazás a Krka folyó partjára épült Šibenikbe. Sétánk 
során felkeressük a város első számú látnivalóját, a monumentális Szent Ja-
kab Katedrálist, mely az UNESCO Világörökségének védelmét élvezi.  A ka-
tedrálistól egy meredek út visz fel a Szent Mihály erődbe. Innen szép kilátás 
nyílik az óvárosra (a szabadidő alatt nyílik rá lehetőség). Közös sétánk után 
rövid szabadidő következik, majd továbbutazás. Útközben még rövid pihe-
nőt tartunk Varasd városánál. A város egyik legnagyobb vonzereje impo-
zánsan felújított vára, melyet kívülről nézünk meg, ezt követően az óváros-
ban sétálunk. Programunk után hazaindulunk. Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

6%

0%

7%

8%

9%

10%
180
nap

150
nap

120
nap

90
nap

60
nap

80.910 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR

89.900 Ft/fő

12+



38

MONTENEGRO

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

104.900 Ft/fő

6 nap, 5 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazást követően ér-
kezés a késő délutáni órákban Mostarba. Ismerkedés az Óvárossal: Öreg-
híd, Karadoz bég dzsámija, Biscevica utca és a Tabán, majd a szálláshelyek 
elfoglalása Mostar környékén (1 éj). 
2. nap: Reggeli után utazás Medjugorjeba, séta Mária megjelenésének 
helyéhez, fakultatív zarándok program a Jelenések hegyére. Dél körül indu-
lás Dubrovnikba. Városnéző sétát teszünk a Stradun-on, érintjük az Or-
lando-oszlopot, a Városfalat, az Onofrio kutat, a Szent Balázs templomot és 
a Szűz Mária katedrálist. Késő délután továbbutazás a szálláshelyre, Tivat 
környékére. Vacsora a szállodában (3 éj). 
3. nap: Reggeli után Cetinjebe látogatunk, mely az  ország ősi főváro-
sa. Az  itt található királyi palota bemutatja az  egyik legérdekesebb sorsú 
dinasztia történetét és életét. Majd a Szent Péter Kolostorhoz látogatunk, 
ahová pravoszláv hívők ezrei zarándokolnak. Ezek után úti célunk a Mont-
enegrónak nevet adó Fekete hegy és környéke, a Lovcen Nemzeti Park. 
Njegus falucskában megállunk egy pihenőre, hogy megkóstolhassuk a ne-
vezetes sonkát és sajtot. A nap méltó befejezéseként Budvával ismerke-
dünk, ahol Montenegro leghangulatosabb óvárosát találjuk. Visszautazás 
a szálláshelyre, vacsora a szállodában. 
4. nap: Reggeli után körbehajózzuk a Kotori-öblöt (a hajókirándulás kü-
lön fizetendő). Elsőként a Szirti Madonna szigetet keressük fel, amely egy 
mesterséges sziget, zarándokhely, múzeum és egyedülálló ezüst plakett 
gyűjteményéről híres. Ezek után az  öböl névadó városa, Kotor követke-
zik, mely tökéletesen megőrizte középkori jellegét. Városnézés majd sza-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét Mostar környékén,  

3 éjszaka szállás költségét Tivat környékén,  
1 éjszaka szállás költségét Szarajevo környékén  
3ê-os szállodában

 Ì 5 reggelit
 Ì 3 vacsorát
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.500 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Hajókirándulás a Kotor-i öbölben:  kb. 35 €/fő
 Ì Dubrovnik városnézés helyi idegenvezetővel és 

panoráma hajókázás:  kb. 120 HRK vagy 15 €/fő
Várható költségek:

 Ì Mostar, Koski Mehmet pasa dzsámija:  kb. 2 €/fő
 Ì Cetinje :  kb. 16 €/fő
 Ì Njegus, sonka kóstoló:  kb. 10 €/fő
 Ì Ostrog kolostor:  kb. 10 €/fő

Az utazáshoz legalább 3 hónapig érvényes, 
kártya típusú személyi igazolvány, vagy útle-
vél szükséges.

IDŐPONTOK:
május 20-25.
június 5-10.
szeptember 17-22.

MONTENEGRO ÉS BOSZNIA, 
A BALKÁN GYÖNGYSZEMEI

5. nap: Korai reggeli után, indulás Vrpazarba. Útközben rövid fotószünet 
az egykori halászfalu, Sveti Stefán kis szigeténél. Utunk innen a Skada-
ri-tóhoz vezet. Rövid fotószünet a  tónál, majd továbbutazás az  Ostrog 
kolostorhoz, mely az  ország egyik legemblematikusabb műemléke és 
kultuszhelye. A  meredek sziklafalba beágyazott templomban lévő Szent 
Bazil relikviáihoz a hívők mezítláb teszik meg a hosszú utat. Innen továbbu-
tazunk a  Piva folyó fantasztikus kanyonja mentén Szarajevóba. Szállás-
foglalás a késő esti órákban (1 éj). 
6. nap: Reggeli után ismerkedés Szarajevóval. A  város török negyede, 
a nyüzsgő életű Bascsarsija önmagában is teljes értékű attrakció. Ráadásul 
itt található a  Balkán legjelentősebb és legimpozánsabb mecsete, a  Gazi 
Huszrev Bég dzsámi. Mielőtt továbbindulnánk, a  Ferenc Ferdinánd elleni 
merénylet színhelyét is felkeressük. Kora délután hazaindulás, érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.

bad program következik: kávézás, séta az óváros ódon falai között. Végül 
Perastot látogatjuk meg, a  valamikori városköztársaságot. Megtekintjük 
a Szt. Miklós katedrálist, majd lehetőség nyílik egy kis barangolásra az ódon 
házak között. Visszaúton elhajózunk Prčanj, Stoliv, Lepetane előtt, majd 
visszaérkezés a szállásra, a késő délutáni órákban. Pihenési, strandolási le-
hetőség a tengerparton. Este vacsora a szállodában. 

6%

0%

7%

8%

9%

10%
180
nap

150
nap

120
nap

90
nap

60
nap

94.410 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR

104.900 Ft/fő

12+



39

ALBÁNIA

KÖRUTAZÁSOK 2019  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

A június 3-án és szeptember 16-án induló utazás 8 nap időtar-
tamú. A plusz napon egész napos szabadprogramra nyílik lehe-
tőség a tengerparton Durrësben.

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazást követően ér-
kezés Belgrádba, Szerbia fővárosába. Ismerkedés a belváros legfontosabb 
nevezetességeivel: Koronázó-templom fejedelmek és az utolsó Nemanja 
király síremlékeivel, Várnegyed, a nándorfehérvári csata színtere, Hunyadi 
János emlékműve, Győztes szobra, Parlament, Nemzeti Múzeum. Rövid sza-
badidő után továbbutazás a szállásra Cacak környékére (1 éj), ahol lehető-
ség nyílik a szálloda éttermében a’ la carte étkezésre.
2. nap: Reggeli után indulás Albánia felé. Utunk elsőként Montenegrón 
vezet keresztül, ahová a csodálatos Moraca kanyonon keresztül érke-
zünk (buszból láthatjuk Európa egyik legszebb folyóvölgyét). Megtekintjük 
az egyik legrégibb görög-keleti Moraca-kolostort. Podgorica irányába 
utazunk tovább, majd a Skadari tónál átlépjük az albán határt. Továbbu-
tazás a szálláshelyre, ami Durrës környékén lesz (2, illetve 3 éj). Vacsora a 
szállodában.
3. nap: Reggeli után utunk Albánia fővárosába, Tiranaba vezet, Város-
nézésünk során a Parlament épületét, a város központi terét, a Szkander 
bég téret, közepén a névadó lovas szobrával láthatjuk. Itt áll az Ethen Bey 
mecset, mely a 18. században épült. Kívül belül gyönyörű díszítése van. A 
tér körül található még az Opera, a Nemzeti Múzeum és több minisztérium. 
Kávézók, sörözők csábítanak egy kis ücsörgésre. Innen utazás Kruje-be. 
Itt szinte minden látnivaló a nemzeti hős, Szkander bég nevéhez kapcsoló-
dik. Ez a város Szkander bég szülőhelye és egykoron birtokainak központja. 
A hegyoldalba épült városban az alábbi érdekességeket tekintjük meg: a 
bég vára, ahol a Szkander bég Múzeum és Néprajzi Múzeum is található, 
Bektashi Teke derviskolostor. Ezt követően szabadidő és vásárlási lehetőség 
nyílik a bazárban. Innen visszatérés Durrësbe. Vacsora a szállodában.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét Cacak környékén,  

2 illetve 3 éjszaka szállás költségét Durresben,  
1 éjszaka szállás költségét Sarandában,  
1 éjszaka szállás költségét Pogradecben,  
1 éjszaka szállás költségét Kumanovoban,  
3ê-os szállodában

 Ì 6 reggelit
 Ì 4 vacsorát
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.900 Ft/fő

Várható költségek: kb. 35 €/fő

Az utazáshoz legalább 3 hónapig érvényes, 
kártya típusú személyi igazolvány, vagy útle-
vél szükséges.

IDŐPONTOK:
I. időpontok:

május 20-26.
szeptember 2-8.

II. időpont:
június 3-10.
szeptember 16-23.

7 nap, 6 éjszaka

8 nap, 7 éjszaka

ALBÁNIA, A BALKÁN TITOKZATOS ÉKKÖVE

4. nap: Reggeli után elhagyva durrës-i szállásunkat, Dél-Albánia felé indu-
lunk. Az út felvezet az 1000 méteres magasságban fekvő Llogara hágóra. 
A terület a Llogara Nemzeti Park része, hatalmas fenyőkkel és néhány étte-
remmel. A hágóról csodálatos kilátás nyílik a Ion tengerre, alattunk mélyben 
lent Dhërmi tengerpartja. Ezt a területet Albán Riviérának nevezik. Sziklás 
partok, homokos öblök, virágtenger, fűszeres illat, kristálytiszta víz. Végül 
a hegyoldalban kacskaringózva Butrintba érkezünk. Butrint az UNESCO 
Világörökség része, ahol az ie. 5. századtól a 20. századig találunk építészeti 
emlékeket. Ez az ősidők óta lakott terület a római császárok korában fontos 
hadikikötőként szolgált. A városban sajátosan keverednek az ókori görög és 
római emlékek (görög színház, római fürdő, gymnasium, őrtorony stb.), az 
ókeresztény kor és a Velencei Köztársaság időszakának maradványaival. A 
régészeti parkban megismerkedünk ezekkel. Innen utazás Sarandába (1 éj), 
szállásfoglalás, vacsora.
5. nap: A mai napon az ország török kori emlékeivel ismerkedünk. Reggeli 
után elsőként Gjirokastra városába látogatunk. A keskeny hegygerincen 
már évezredekkel ezelőtt volt erődítmény. Több múzeum is helyet kapott a 
hatalmas épületben. A vár megtekintése után sétát teszünk a Régi bazárnak 
nevezett utcában, ahol kézműves boltok, kávézók, éttermek hívogatják a 
látogatókat. A város jellegzetességei a török kori, kiugró emeletekkel épült 
házak és a boltíves alsó erődítmény alapra épült házak. Innen Berat-ba uta-
zunk. Az „ezer ablakos” város az UNESCO világörökség része, az Osumi folyó 
mellett fekszik. A régi városrész a folyó melletti meredek hegyekre épült. 
Fent, a Çekbeni hegy tetején található a vár, itt van a keresztény városrész 
számtalan templommal, szűk utcákkal. Itt megtekintjük a Mária mennybe-
menetele székesegyházat. A székesegyház az Onufri Nemzeti Ikonográfiai 
Múzeum állandó tárlatának ad otthont. A hegyoldalon terül el a Mangalem, 
a muzulmán negyed, fehér házaival, számtalan ablakával. Az Osumi partján 
van a középkori rész, mecsettel, medresszével (iskolával), hannal (zarándok-
szállással). Továbbutazás a szállásra, mely a világörökség részévé nyilvání-
tott Ohridi-tó partján, Pogradecben (1 éj) lesz. Vacsora a szállodában.
6. nap: Reggeli után utazás Ohridba. A tó északkeleti partján fekvő Ohrid 
fontos ortodox egyházi központ volt, fénykorában „szláv Jeruzsálem”-ként 
emlegették. Pezsgő kulturális élet jellemezte, napjainkra számos bizánci 
stílusú templom maradt fenn: Szent Szófia székesegyház, Szent János-ká-
polna, Szent Kliment templom. Szabadidőt követően tovább utazunk, majd 
megismerjük a makedón főváros, Skopje nevezetességeit: Kale-erőd, 
Daud pasa fürdője, Kursumli-hán (a legnagyobb skopjei karavánszeráj), az 
egyminaretes Aladzsa-dzsámi. A séta során érintjük Teréz anya szülőházát 
is. A városnézést követően vacsorázási lehetőség Skopjeban lesz a szaba-
didő alatt. Késő este utazás a szálláshelyre Kumanovoba (1 éj).
7. nap: Reggeli után hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

I. IDŐPONTOK

II. IDŐPONT

KATALÓGUS ÁR: 

139.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

127.900 Ft/fő
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ROMÁNIA - ERDÉLY

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

I. IDŐPONTOK

II. IDŐPONTOK

KATALÓGUS ÁR: 

79.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

6 nap, 5 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT 
1. nap:  Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Nagyváradig.  
Rövid megálló Nagyváradon, majd a Király –hágón át folytatjuk utunkat 
Kolozsvárra, ahol városnéző sétánk során megtekintjük a  Szent Mihály 
templomot, a  Farkas utcát, majd pedig Mátyás király szülőházát és a  Há-
zsongárdi temetőt. Szállásfoglalás Kolozsváron. Vacsora a szállodában (1 éj).
2. nap: Reggeli után továbbutazunk Tordára, ahol fakultatív lehetőség 
nyílik egy közös barangolásra a turisták által olyannyira közkedvelt tor-
dai sóbányában. A  bányalátogatást követően a  székelység fővárosába, 
Marosvásárhelyre látogatunk. Városnéző sétánk során érintjük a Kul-
túrpalotát (a Kultúrpalotában részleges felújítási munkálatok kezdődtek). 
Ezt követően folytatjuk utunkat Korond felé, ahol elsősorban a székely 
népi fazekassággal ismerkedhetünk, majd a kirakodóvásárban lehetőség 
nyílik Korond iparművészeti remekeinek megvásárlására is. Este szállás-
foglalás Tusnádfürdőn, vacsora a szállodában (3 éj). 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét Kolozsvár környékén 

3ê-os szállodában és  
3 (illetve 4) éjszaka szállás költségét 
Tusnádfürdőn panzióban 

 Ì 4 (illetve 5) reggelit
 Ì 4 (illetve 5) vacsorát
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  

(5 napos program) 2.100 Ft/fő,  
(6 napos program) 2.500 Ft/fő

 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal
Várható költségek:

 Ì Nagyvárad, kincstár:  kb. 7 RON/fő
 Ì Tordai sóbánya:  kb. 30 RON/ fő
 Ì Marosvásárhely, Kultúrpalota:   kb. 12 RON/fő
 Ì Gyergyószentmiklós sajtműhely:  *kb. 25 RON/fő
 Ì Szent Anna-tó látogatási díj:  kb. 5 RON/fő 
 Ì Haszmann Pál múzeum:  kb. 10 RON/fő
 Ì 6 napos program esetén  

lovaskocsizás a Hargitára:  kb. 120 RON/fő

* az április 18-22-i időpontban a gyergyószent-
miklósi sajtműhely kb. 35 RON/fő

IDŐPONTOK:
I. időpontok:

április 18-22.
május 1-5.
május 22-26.
július 10-14.
július 31 

- augusztus 4.
augusztus 21-25.
szeptember 4-8.
szeptember 25-29.
október 9-13.
október 23-27.

II. időpontok:
június 25-30.
július 16-21.
augusztus 6-11.
szeptember 10-15.

ERDÉLY KINCSEI

5. nap: Korai reggeli után hazaindulás Tusnádfürdő-Székelyudvarhely-Seges-
vár-Kolozsvár-Nagyvárad-Budapest útvonalon. Útközben rövid sétát teszünk 
Segesvár középkori várnegyedében. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
A 6 napos utaknál a plusz nap programja: Reggeli után Újtusnádra me-
gyünk, ahol lovaskocsikra szállunk és a Hargita hegység festői környeze-
tébe kirándulunk kipróbálva a helyi gasztronómiai finomságokat. Sétálhatunk 
a fenyvesek között, pihenhetünk, gyönyörködhetünk a Hargita hegység feny-
ves erdőiben. Késő délután hazatérés Tusnádfürdőre.

közé tartoznak. Este visszautazás a szállásra, vacsora.Este visszautazás a szál-
lásra, vacsora. 
4. nap:  Reggeli után utazás a  946 méter magasan fekvő Szent Anna tó-
hoz, melynek vizét a  világ egyik legtisztább vizének tartják. Kellemes sétát 
teszünk a tó partján. Kora délután a ”vargák városába”, Kézdivásárhelyre 
látogatunk. Innen jutunk Alsócsernátonba, ahol a Haszmann Pál Néprajzi 
Múzeumot tekintjük meg. Az  1974-ben alakult helytörténeti és tájmúzeum 
törzsanyagát Haszmann Pál helytörténész és tanár magángyűjteménye ké-
pezi. A múzeumkertben van Jókai hársfája. Ezt követően felkeressük a Nyer-
ges-tető nemzeti emlékhelyét. A nap utolsó programjaként ellátogatunk a 
Csíki Sör Manufaktúrába (az április 18-22-i időpontban ez a program ki-
marad!). A látogatás bepillantást enged a sörgyártás titkaiba, melyet sörkós-
tolás követ, majd visszatérés a panzióba, vacsora.

KATALÓGUS ÁR: 

69.900 Ft/fő

3. nap:  Reggeli után utunk Csíkszereda érintésével a katolikus szé-
kelyek híres búcsújáróhelyére, Csíksomlyóra vezet, ahol egy kellemes 
sétát teszünk és megtekintjük a Csíksomlyói-kegytemplomot. Ezután 
Gyergyószentmiklósra érkezünk, ahol egy igazi sajtműhelybe látoga-
tunk el. Betekintést nyerhetünk a hosszan érlelt sajt, valamint a natúr jog-
hurt készítésébe is. Természetesen megkóstolhatjuk ezen ínyencségeket 
finom erdélyi bor kíséretében. Gyergyószentmiklósról felkapaszkodunk 
az 1250 m magas Pongrácz tetőre, ahonnan pazar kilátás tárul az utazó 
elé. A délutánt a Békás-szorosnál és a Gyilkos-tónál töltjük, ame-
lyek a csodálatos látnivalók sokaságával Székelyföld természeti csodái 
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RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, útközben 
rövid megállókkal. Útközben megtekintjük Arad nevezetességeit, többek 
között Zala György impozáns alkotását, a 13 aradi vértanúnak emléket ál-
lító Szabadság-szobrot. Innen utunk Vajdahunyadra vezet, ahol meg-
tekintjük a  Hunyadi kastélyt. Ezután megérkezünk Dévára, ahol siklóval 
feljutunk „magos Déva várába”. Az esti órákban érkezünk szálláshelyünkre, 
Déva környékére. A szállás elfoglalása, vacsora (1 éj). 
2. nap: Reggeli után továbbutazás Gyulafehérvárra. Városnéző séta 
Erdély ősi történelmi fővárosában: a  várnegyedben, ahol a  Római Katoli-
kus Székesegyházat (itt találjuk Hunyadi János és Bethlen Gábor sírhelyét), 
a  Felső- és Alsó-Károly kaput tekintjük meg. Továbbutazunk a  Fogarasi 
havasokba. Ezen a  különösen szép úton, a  Transzfogarasi úton egé-
szen 2042 méteres magasságig jutunk, majd megpihenünk a Balea-tó part-
ján. Innen utazás Tusnádfürdőre, szállásfoglalás. Vacsora a panzióban (3 éj).
3. nap: Ezen a napon kastély napot tartunk. Reggeli után Szinajára lá-
togatunk, ahol a román király festői kastélyát, a Peles kastélyt tekintjük 
meg és jó idő esetén a Bucsecs hegy pazar látványában gyönyörködhetünk. 
Innen Törcsvárra látogatunk, ahol az ún. „Drakula”-kastélyt tekinthetjük 
meg. A 100 m magasan épült várat szinte bevehetetlennek tartották. A 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét Déva környékén  

3ê-os szállodában,  
3 éjszaka szállás költségét 
Tusnádfürdőn panzióban

 Ì 4 reggelit
 Ì 4 vacsorát
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék városnézéshez:  2.100 Ft/fő
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Déva, sikló  kb. 20 RON/fő
 Ì Vajdahunyad vára:  kb. 30 RON/fő
 Ì Szinaja, Peles kastély:  

• csak a földszint  kb. 30 RON/fő,  
• földszint + első emelet egyben  kb. 60 RON/fő

 Ì Törcsvár, Drakula kastély:  kb. 40 RON/fő
 Ì Prázsmári erődtemplom:  kb. 10 RON/fő
 Ì Brassó, Fekete-templom:  kb. 10 RON/fő
 Ì Fogarasi havasok,  

felvonó oda-viszza  kb. 60 RON/fő 
(Május és júniusban, illetve a téli útzár feloldásáig 
a Fogarasi havasok kizárólag felvonóval 
közelíthető meg. Júliusban, augusztusban 
és szeptemberben nincs felvonózás, busszal 
megy fel a csoport, ezen időpontok esetén 
a 60 RON nem kerül beszedésre.)

IDŐPONTOK:
május 15-19.
június 12-16.
július 3-7.
augusztus 28 

- szeptember 1.
szeptember 18-22.

KATALÓGUS ÁR: 

69.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

DÉL-ERDÉLYI KALANDOZÁS:  
POMPÁS KASTÉLYOK ÉS A TRANSZFOGARAS

lágörökség részét képező, XIII. században épült gótikus szász erődtemplo-
mot tekintjük meg. Innen tovább utazunk és a délutánt Brassóban töltjük, 
az erdélyi szászok egykori nagy központjában, ahol városnéző sétánk során 
ellátogatunk a Főtérre és a Fekete-templomhoz. Fakultatív ebédelési lehe-
tőség és szabadprogram után visszautazunk a szállásra. Vacsora és szállás 
Tusnádfürdőn.
5. nap: Reggeli után hazaindulunk, útközben rövid pihenőt tartunk Nagy-
szebenben, az erdélyi szászok egykori kulturális és kereskedelmi központ-
jában, ahol a Nagy és Kis piacteret, a Hazugok hídját és az evangélikus szé-
kesegyházat tekintjük meg. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

várat az utókor Vlad Țepes véreskezű havasalföldi uralkodóval, mint vám-
pír-gróffal hozta összefüggésbe Bram Stoker Drakula című regénye nyo-
mán. A kastély megtekintése után visszautazunk a szálláshelyre. Vacsora a 
szálláshelyen.
4. nap: A délelőtt folyamán ellátogatunk a Csíki Sör Manufaktúrába. 
A látogatás bepillantást enged a sörgyártás titkaiba, melyet sörkostolás 
követ. Ezután egy szász településre, Prázsmárra látogatunk, ahol a Vi-
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VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

69.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szat-
márnémetibe, ahol a buszos városnézés során megtekintjük a Láncos 
Templomot, a Vécsey Házat (a város egyik legrégebbi épületét, amelyben 
1711. április 30–án megkötötték a szatmári békét), a Székesegyházat és 
a Püspöki Palotát. Továbbutazás Miszmogyorósra, ahol meglátogat-
hatjuk Misztótfalusi Kis Miklós emlékházát (Erdély és a magyarság egyik 
legnagyobb nyomdásza). Ezt követően Nagybányára látogatunk. A 
városnézés során megtekintjük az Ásványtani Múzeumot - Európa egyik 
legjelentősebb bányavirág gyűjteményét, a Képzőművészeti Múzeumot, 
a régi főteret és környékét. Továbbutazás Koltóra, ahol a Telki kastélyt 
tekintjük meg. Szállásfoglalás Nagybányán (1éj). Vacsora a szállodában.
2. nap: Reggeli után az Iza folyó völgyébe, a Világörökségi listán szerep-
lő máramarosi fatemplomok vidékére látogatunk. Első megállónk 
Desze, ahol a  fatemplom káprázatos falfreskóit tekintjük meg. Majd 
Máramarossziget nevezetességeivel ismerkedünk. A  város, egykor 
Magyarország faiparának és sóiparának központja volt. Városnézés: Leö-
vey Klára emlékoszlop, a kommunista időszak legkegyetlenebb börtöne, 
melyet neveztek „a püspökök és miniszterek börtöné”-nek is, Hollósy 
Simon szülőháza, a  felújított zsinagóga. Innen Szaploncára utazunk. 
A Vidám Temető fejfáiról leolvasható a falu egész története, rétegződése, 
foglalkoztatottsága. A  legendás vidámság pedig csak első látásra tűnik 
akasztófahumornak, inkább utólagos bosszú a halálon, amit senki se tud 
kikerülni. Utolsó megállónk Barcánfalva, ahol fából épült jellegzetes 
máramarosi kolostorkomplexum található, amely protokolláris ortodox 
központ és az 1993-ban épített 62 m magas tornya ma a második leg-
magasabb fatorony egész Európában. Este szállásfoglalás Borsafüreden, 
vacsora a panzióban (2 éj).
3. nap: Reggeli után utazás a Borsai-hágón át, amely 1416 méteres 
átjáró, elválasztja a Radnai-havasokat a Máramarosi-havasoktól. Rajta 
vezet át az út Visó völgyéből az Aranyos Beszterce völgyébe. A hágón rö-
vid panorámaszünet alkalmával lehetőség nyílik fotózni és gyönyörködni 
a szép tájban. Tovább utazás Moldovitára, ahol Lucia Condrea tojás 
múzeumát látogatjuk meg. Ezután programunkat, a Világörökség ré-

A részvételi díj tartalmazza: 
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét Nagybánya 

környékén 3ê-os szállodában, 2 éjszaka 
szállás költségét Borsafüreden panzióban, 
1 éjszaka szállás költségét Kolozsvár 
környékén 3ê-os szállodában

 Ì 4 reggelit
 Ì 4 vacsorát
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Nagybánya, Ásványtani múzeum és 

Képtár  kb. 15 RON/fő
 Ì Misztótfalusi Emlékház  kb. 5 RON/fő
 Ì Koltó Petőfi Emlékmúzeum  kb. 5 RON/fő
 Ì Szaplonca, Vidám temető  kb. 10 RON/fő
 Ì máramarosi fatemplomok  kb. 20 RON/fő
 Ì Máramarossziget Börtönmúzeum  kb. 10 RON/fő
 Ì Írott Tojásmúzeum  kb. 5 RON/fő
 Ì Voronet kolostor  kb. 10 RON/fő
 Ì Sucevita kolostor  kb. 10 RON/fő
 Ì Somkerék  kb. 5 RON/fő
 Ì Kallós Zoltán Néprajzi Múzeum  kb. 9 RON/fő
 Ì Zsibó Botanikus kert  kb. 10 RON/fő
 Ì Ady Emlékház  kb. 5 RON/fő
 Ì Nagykároly Károlyi Kastély  kb. 5 RON/fő

IDŐPONTOK:
augusztus 21-25.

ÉSZAK-ERDÉLY:  
MÁRAMAROS, MOLDVA, BUKOVINA

Múzeumba teszünk látogatást. A kiállítás hét kiállítóteremben nyolc tisztaszo-
bát mutat be azokról a tájakról és vidékekről, ahol Kallós Zoltán élt, tanított 
és gyűjtött. Innen tovább utazunk Kolozsvárra, ahol rövid városnéző sétánk 
során megtekintjük a Mátyás szoboregyüttest, a Szent Mihály templomot, va-
lamint Mátyás király szülőházát. Este szállásfoglalás Kolozsvár környékén (1éj). 
Vacsora a szállodában.
5. nap: Reggeli után hazaindulás. Útközben megállás Zsibón, ahol a Wesse-
lényiek ősi fészkét tekintjük meg. A kastély kertjében egy botanikus kert talál-
ható, ahol rövid sétát teszünk. . Innen továbbutazunk Érmindszentre, ahol 
Ady szülőházába látogatunk. Utunk utolsó állomásaként Nagykárolyban 
megtekintjük a  Károlyi-kastélyt. Az  egykori középkori vár helyén a  XVIII. 
század végén épült meg a kastély. Neogótikus–neobarokk stílusú héttornyos, 
árokkal körülvett lovagvárrá pedig a XIX. században, a híres építész, Ybl Miklós 
építette át. Innen hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

szét képező Voronetiben folytatjuk, ahol megtekintjük a Szent György-ko-
lostortemplomot, mely a kelet Sixtus-a. Ezt követően egy újabb kolostorral 
ismerkedünk. Sucevita festett kolostora, melyet a Feltámadás tiszteletére 
szenteltek fel - a Világörökség közé nem került ugyan, de a figyelemre méltó 
moldvai templomok egyike. Este visszautazás a szállásra, vacsora.
4. nap: Reggeli után utazás Besztercére, mely a középkori kereskedelem 
egyik fontos állomása volt. Megtekintjük a főtéren látható, az 1500-as évek 
második felében épített szász evangélikus templomot, mely a gótika stílusje-
gyeit viseli magán. A hosszú századok során barokk és reneszánsz sajátossá-
gokkal egészült ki. Majd Somkeréken megtekintjük a 13-14 századi reformá-
tus templomot. Utunkat folytatjuk Válaszútra, ahol a Kallós Zoltán Néprajzi 
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Részletes programajánlat:
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről, a Hősök teréről. Folyamatos utazás, 
útközben rövid megállókkal. Utunk Temesvárra vezet, ahol megtekintjük 
a Szentháromság szobrot (pestis oszlop), és érintjük a Szent György székes-
egyházat a barokk Dóm téren. Utána séta a belvárosban, ahol megtekintjük a 
szecessziós Opera épületét majd látogatást teszünk Románia legnagyobb or-
todox katedrálisában. Folytatjuk tovább utunkat Buziásfürdőre, ahol rövid 
sétát teszünk a valamikori híres fürdővárosban, amelynek több alkalommal 
volt fürdővendége Deák Ferenc. Tovább utazunk Resicabányára. Szállás el-
foglalása Resicabányán (1 éj).

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éj Resicabányán 3ê-os szállodában,  

2 éj Herkulesfürdő környékén panzióban, 
1 éj Déván 3ê-os szállodában

 Ì 4 reggelit
 Ì 4 vacsorát
 Ì idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.100 Ft/fő
 Ì Lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Nosztalgiavonatozás:  kb. 20 RON/fő
 Ì Hajózás a Kazán-szorosban:  kb. 70 RON/fő
 Ì Őraljaboldogfalva, templom:  kb. 10 RON/fő
 Ì Déva vára, sikló:  kb. 20 RON/fő
 Ì Csernakeresztúri program  kb. 30 RON/fő
 Ì Marosillye, Bethlen Gábor 

szülőháza:  kb. 25 RON/fő

IDŐPONTOK:
május 29- június 2.
június 26-30.
július 31 

- augusztus 4.
augusztus 22-26.
szeptember 25-29.

KATALÓGUS ÁR: 

69.900 Ft/fő

5 NAP, 4 ÉJSZAKA

A BÁNSÁG REJTETT CSODÁI:  
A KAZÁN-SZOROSTÓL HERKULESFÜRDŐIG 

2. nap: Reggeli után Resicabányán megtekintjük a szabadtéri mozdony-
múzeumot, ahol 16 nagyon régi gőzmozdonyt láthatunk, melyeket hajdanán 
Resicabányán gyártottak. Innen folytatjuk tovább utunkat és egy nosztalgia-
vonatozásra invitáljuk kedves utasainkat, az Oravicabánya és Stájerlakanina 
közötti csodálatos vidéken. A vasútvonalat, amely 33 km hosszú, építésekor 
„bánáti Semmeringnek” nevezték. A vonatozás után folytatjuk utunkat a 
Ménes patak és a Néra folyó völgyén keresztül. Rövid pihenő keretén belül fel-
keressük Erdély egyik legérdekesebb vízesését a Bigér vízesést: nyolc méter 
magas vízesés, ahol a Ménes-patak vize zöld mohával borított, kupolaszerű, 
lépcsőzetes mésztufán zúdul alá. Innen utunk Herkulesfürdőre vezet, ahol 
egy hosszabb séta keretén belül megtekintjük a Ferencz József és Erzsébet 
királyné által is igen kedvelt fürdőváros történelmi központját, felidézzük az 
akkori idők hangulatát, gyógyforrásokat kóstolgatunk. Szállás elfoglalása Du-
natölgyesen (2 éj).

3. nap: A reggeli elfogyasztása után utazás Orsovára, ahol hajóra szál-
lunk és egy gyönyörű sétahajózás alkalmával a Duna egyik csodálatos 
szurdokvölgyét, a Kazán-szorost ismerjük meg, amely Jókai Mórt is 
megihlette. Érintjük a Tabula Traiana-t, a Mrakónia kolostort, Decebal 
szobor arcképét valamint a Kis- és Nagy Kazán szorost. Hajózás után 
rövid kitérőt teszünk a Duna mentén és a Vaskapu I-es vizierőmű 
mellett tartunk fotószünetet. Délután visszatérünk az Almás hegy-
ségbe és egy erdei séta keretén belül meghódítjuk a Nagy-Csukár 
csúcsot, ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk, kilátással a Dunára, 
amint a Kis- és Nagy Kazán-szorosban kanyarog. (A séta kb. 1,5 óra, eny-
he emelkedőt tartalmaz, de nincs komolyabb szintkülönbbség.) Szállás 
Dunatölgyesen.
4. nap: Reggeli után utunk a Temes folyó mentén illetve a Hátszegi 
medencén keresztül Őraljaboldogfalvára vezet, ahol a XIII. századi 
román stílusú református templomot tekintjük meg. Ezután felkeressük 
Csernakeresztúr kis faluját, ahol rövid betekintést nyerhetünk a bu-
kovinai székelyek mindennapjaiba. Itt megtekintjük a tájházat, majd egy 
finom gulyás elfogyasztása után süteményt és pálinkát kóstolunk. Innen 
utunk Dévára vezet, ahol rövid városnézés keretein belül, siklóval felju-
tunk „magos Déva” várába. Szállás elfoglalása Déván. (1 éj)

5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Útközben pihenőt tartunk Marosily-
lyén, Bethlen Gábor fejedelem szülőházánál, amely szimbólumává vált 
az itt élő szórványmagyarságnak. Innen utunk Máriaradnára vezet, 
amely a Maros-mente és a Bánság legnagyobb Mária kegyhelye: itt az 
1767-ben épített, szép barokk templomot tekintjük meg. Utazásunk utol-
só állomáshelye Arad városa, ahol meglátogatjuk Zala György impozáns 
alkotását, a 13 aradi vértanúnak emléket állító Szabadság-szobrot. Rövid 
autóbuszos városnézés után felkeressük a vesztőhelyet is. Érkezés Buda-
pestre az esti órákban.
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ROMÁNIA - ERDÉLY

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

69.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 4 éjszaka szállás költségét: 

4 éjszaka Tusnádfürdőn panzióban, 
2-3 ágyas saját fürdőszobás szobákban

 Ì 4 reggelit
 Ì 4 vacsorát
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Lovas szánozás: kb. 120 RON/fő  
az ár tartalmazza a lovas szánozást, 
a szalonnát és miccset, valamint a pálinkát

Várható költségek:
 Ì Szánkó bérlés: kb. 20 RON/nap, 
 Ì Szánkó felhúzás: kb. 10 RON/alkalom
 Ì Szent Anna-tó látogatási díj:  kb. 5 RON/fő
 Ì Tusnádfürdő, wellness központ:  

egész napos belépő: kb. 80 RON/fő 
3 órás belépő: kb. 35 RON/fő

 Ì Hargitafürdő motorosszán:  30 RON/fő/30 perc
 Ì Mikó vár:  kb. 15 RON/fő

IDŐPONT:
2020. január 29 

-február 2.
2020. február 12-16.

ERDÉLY TÉLI ARCA

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás Budapestről reggel 06.00 órakor, folyamatos utazás az M5-ös 
autópályán rövid pihenővel. A határátkelés után Erdély területén folytatjuk 
utunkat érintve olyan városokat, mint Arad, Déva, Nagyszeben vagy éppen 
Brassó. Az Erdélyi medence gyönyörű déli vidékén keresztül megérkezünk a 
Keleti Kárpátok vonulatai közé. Elfoglaljuk szállásunkat Tusnádfürdőn, majd 
vacsora. 
A következő három napra pihenést vagy programokat ajánlunk 
Tusnádfürdőn és környékén. Az ország legkisebb gyógyüdülő vá-
rosa, Tusnádfürdő ideális a kikapcsolódásra, pihenésre. Csodás 
hegyek veszik körül, szikrázóan friss a levegő. Ajánljuk a 2013-ban 
átadott wellness központ kipróbálását, ahol több úszómedence, 
termálmedence és egyéb wellness szolgáltatások (szaunák, só-
kamra, gőzkamra) nyújtanak kikapcsolódást. De pihentető az is, ha 
csak sétálunk, felfedezzük a környéket.

2. nap: Reggeli után elindulunk felfedezni a környék téli arcát. Reggeli után 
utazás a 950 méter magasan fekvő Szent Anna - tóhoz, melynek vizét a vi-
lág egyik legtisztább vizének tartják. Itt lehetőségük adódik egy vidám szán-
kózásra. Az 1,7 km hosszú szánkópályán 3-4 személyes „székely szánkókkal” 
csúszunk le, ezután a szánkókat összekötve terepjárókkal húznak fel minket újra 
a pálya elejére. Aki nem szánkózik, az sétálhat, kirándulhat a Szent Anna tó kör-
nyékén. (az út árában benne van az odautazás a tóhoz. A szánkóbérlés és a fel-
húzás külön fizetendő). Délután hazatérés Tusnádfürdőre, majd kipróbálhatjuk 
a tusnádfürdői wellness fürdőt. Visszatérés a panzióba, vacsora.
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3. nap: Reggeli után felkeressük a Nyerges-tető nemzeti emlékhelyét. Ez-
után utunk Csíkszeredába vezet, ahol felkeressük a város egyik nagy látvá-
nyosságát a Mikó várat, ami ma a Csíki Székely múzeumnak ad helyet. A 
múzeum meglátogatása után Csíkszeredából felkapaszkodunk a 980 m magas 
Tolvajos tetőre, ahonnan megközelítjük a Hargita hegység központi részének 
téli szórakoztató települését, az 1350 m tengerszint feletti magasságban fek-
vő Hargitafürdőt. Itt téli szórakoztató programokat próbálhatunk ki, többek 
közt hópánkózhatunk, motorosszánozhatunk, de sétálhatunk a borvízek-mo-
fetták világában. Visszatérés a panzióba, vacsora.
4. nap: Reggeli után látogatás a Csíki Sör Manufaktúrába. A látogatás be-
pillantást enged a sörgyártás titkaiba, melyet sörkóstolás követ. Ezután Újtus-
nádra utazunk és lovas szánokra szállva körbejárjuk a csodálatos hegyekkel 
övezett vidéket. Közben részt veszünk szalonna és miccs valamint tarja sütésen. 
Pálinkázással és forralt borkóstolóval gyarapítjuk az élménygazdag napot. Va-
csora a panzióban.
5. nap: Korai reggeli után hazaindulás. Útközben megállás Máréfalván, ahol 
megismerkedünk a festett székelykapukkal. Ezután Korondra látogatunk, 
ahol elsősorban a székely népi fazekassággal ismerkedhetünk meg, majd a ki-
rakodóvásárban lehetőség nyílik az iparművészeti remekek megvásárlására is. 
Ezután folyamatos utazás a Marosvásárhely – Kolozsvár - Nagyvárad - Budapest 
útvonalon. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

8+ MEGÚJULT
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UKRAJNA - KÁRPÁTALJA 

KÖRUTAZÁSOK 2019  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

KATALÓGUS ÁR: 

53.900 Ft/fő

4 NAP, 3 ÉJSZAKA

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì 3 vacsorát
 Ì idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.700 Ft/fő
 Ì Lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Belépőjegyek:  kb. 4000 Ft/fő
 Ì Borkóstolás:  kb. 1500 Ft/fő

A programok a  nyitvatartás függvényében 
felcserélődhetnek, rossz idő esetén Huszt 
vára helyett a  huszti erődtemplomot tekint-
jük meg. 

Az utazáshoz legalább 3 hónapig érvé-
nyes útlevél szükséges.

IDŐPONTOK:
június 7-10.
július 11-14.
augusztus 8-11.

KÁRPÁTALJA VÁRAI:  
TÖRTÉNELMI UTAZÁS ŐSEINK NYOMÁBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT:
1. nap: Indulás reggel 06:00 órakor Budapestről, a Hősök teréről. Folyama-
tos utazás Ukrajnáig, Budapest-Beregsurány/ Asztély útvonalon, útközben 
rövid pihenőkkel. Délután érkezés Beregszászra, ahol városnéző sétánk 
alatt megtekinthetjük a Bethlen kastélyt, a volt megyeházát, az egykori 
kaszinó épületét és a  Törvényszéki palotaépületét. Továbbutazva megte-
kintjük Munkács várát, amely jelentős szerepet játszott a  Habsburg el-
lenes mozgalmak korában. Itt ünnepeltek honfoglaló őseink 40 napon át , 
amikor megpillantották az  új hazát  Az első, valószínűleg fából készült őr-
tornyot ebben az időben emelhették a Várhegyen. A vár ma Kárpátalja leg-
jelentősebb, épségben fennmaradt vára. A várban található múzeum megte-
kintése után továbbutazunk a szálláshelyünkre. Vacsora a szállodában (3 éj).                                                    
2. nap: Reggeli után városnéző séta Munkácson: Rákóczi kastély, Szent 
Mihály kápolna, Városháza, Cirill és Metód szobra, Munkácsy emléktábla 
és szobor. Majd ellátogatunk a  szolyvai emlékparkba, amely a  sztáli-
nizmus kárpátaljai áldozatainak állít emléket. Innen továbbutazunk a Ve-
reckei hágóhoz érintve a VERECKEI szorost, amelyen keresztül 895-ben 
a  honfoglaló magyarság többsége érkezett a  Kárpát-medencébe. A  Mil-
lecentenáriumi emlékmű megtekintése után, visszautazunk a  szállásra, 
és útközben megtekintjük a  beregvári Schönborn-vadászkastélyt, 
amely Kárpátalja legimpozánsabb kastélyának mondható. A  kastély egy 

letűnt kor hangulatát őrzi, míg a kastélyparkban kialakított angol kert, kü-
lönböző növényritkaságokat és több százéves fákat rejt, valamint itt lapul 
az Örök Fiatalság forrása is. Este visszaérkezés a szállásra, vacsora a szálloda 
éttermében.
3. nap: Reggeli után utazás Ungvárra, amely egykor az Ung folyó mentén 
kialakult várat jelentette, jelenleg Kárpátalja fővárosa. A városnézés során 
megtekintjük a görög katolikus székesegyházat, a skanzent, a gerényi ro-
tundát és a Drugeth várat. Majd szabadidő a belvárosban. Ezután Bereg-
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szászon megtekintjük a Beregvidéki Múzeumot. A múzeum gazdag gyűj-
teménye bemutatja az egykori Bereg vármegye eseményekben, tragikus 
fordulatokban gazdag ezeréves történetét, az itt élő népek – magyarok, 
ruszinok és más nemzetiségek – szabadságküzdelmét. Ezt követően bor-
kóstoló következik a Chizay pincészetben. Visszautazás a szállásra, vacsora 
a szállodában.
4. nap: Reggeli után a tiszaújlaki Turul-emlékművet látogatjuk meg, 
mely az 1703-1711-ig tartó Rákóczi szabadságharc első győztes csatájának 
színhelye. Utána Nagyszőlősre megyünk, ahol Perényi Zsigmond és Bar-
tók Béla emlékekkel és a római katolikus templommal fogunk ismerkedni. 
Majd Husztnak romvárához hajtunk (rossz idő esetén Huszt vára helyett 
a huszti erődtemplomot tekintjük meg), felkapaszkodunk a várhegyre, 
ahonnan csodálatos panoráma nyílik a Tisza völgyére és a városra. Utunkat 
Beregsurány érintésével folytatjuk hazafelé, útközben rövid pihenőkkel. Ér-
kezés Budapestre a késő esti órákban.

16+
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LENGYELORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

4 nap, 3 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT 
1. nap:  Indulás 05.00 órakor Budapestről. A kora délutáni órákban érkezünk 
meg a Csehország északi részén található Adršpach település közelében 
található homokkő sziklavárosba. A homokkő sziklatornyok együtte-
sének látványa magával ragadó. A sziklavárosba belépve egy szép kis tó 
mellett kezdődik a túra, majd a fantáziadús nevekkel ellátott, különleges 
formájú sziklatornyok között kanyarog a széles, kényelmes turistaút. Termé-
szetesen itt is van egérlyuk (kb. 30 m hosszú), a túra során le-fel lépcsőzünk a 
hatalmas sziklatornyok között vezető hullámvasútszerű turistaúton. Túránk 
során láthatunk vízeséseket, közülük a nagyobbik ráadásul egy barlangsze-
rű üregben található, majd egy szűk lépcsősoron felmászunk a sziklák közé 
beékelt kis tóhoz, amelyen rövid csónakkirándulást teszünk. A csónakázást 
követően folytatjuk túránkat, és egy kis kitérővel, újabb szebbnél-szebb ho-
mokkő sziklaformációk között jutunk vissza túránk kiindulópontjára. A túra 
távja 4,5 km, szintkülönbség 200 m, időtartam kb. 3,5 óra.
A túrát követően autóbuszunkkal tovább megyünk Lengyelországba, és az 
esti órákban érkezünk meg az Óriás-hegység legfontosabb turistaközpont-
jába, Karpacz településre. Szállás elfoglalása (2 éj).
2. nap: A kirándulásunk második napján az Óriás-hegység legmagasabb 
csúcsának, a lengyel-cseh határon emelkedő Śnieżka (1602 m) meghódítá-
sára indulunk. Karpaczból (820 m) ülőszékes felvonóval jutunk fel a csúcs 
közelében található felső állomásra (1340 m). Innen turistaúton indulunk a 
hegység, és egyben Csehország legmagasabb csúcsának meghódítására. A 
felvonótól két jól kiépített, kényelmes útvonal is vezet a csúcsra, az egyik 
rövidebb, de meredekebb, a másik kicsit hosszabb, de kevésbé fárasztó. A 
csúcsról nyíló panoráma megörökítése és rövid pihenőt követően a felfelé 
megtett úton visszaereszkedünk az útba eső Sziléziai-ház nevű turistaházig. 
Innen a vállalkozó kedvűekkel az elragadóan szép fekvésű Kis-tavat érintve 
gyalogosan érkezünk vissza Karpaczra. Akik viszont elégnek gondolják a fel-
vonótól a csúcsig és vissza vezető utat, ők a csúcson vagy a turistaházban 
tartott hosszabb pihenőt követően felvonóval jutnak vissza a településre. 
A túra távja a csúcsig oda-vissza 5 km, szintkülönbség +/-260 m, 
időtartam kb. 3-4 óra.
A túra távja Kis-tó kitérővel 11 km, szintkülönbség +400/-900 m, 
időtartam kb. 5 óra.
Miután a csoport mindkét része visszaérkezett a településre, fakultatív 
kirándulást teszünk az Óriás-hegység másik ismert látványosságához, a 
Kamieńczyk-vízeséshez. Ez a látványos, csak védősisakban látogatha-
tó vízesés Karpacztól 30 km-re található. A vízeséshez széles, sziklás erdei 
úton lehet eljutni. A túra távja oda-vissza 3 km, szintkülönbsége +/-
140m, időtartama kb. 2 óra. 
A vízesés megtekintése után visszautazunk Karpaczba, szállás ugyanott, 
ahol előző éjjel.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Karpacz 

környékén, 1 éjszaka szállás költségét 
Wroclaw környékén, 3ê-os szállodákban

 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Adršpach sziklaváros: kb. 120 CZK/fő
 Ì Csónakázás: kb. 50 CZK/fő
 Ì Óriás-hegység: kb. 50 PLN/fő
 Ì Kamieńczyka vízesés: kb. 10 PLN/fő
 Ì Książ kastély: kb. 50 PLN/fő
 Ì Tábla-hegyek/Nagy-hasadék: kb. 10 PLN/fő

Fakultatív vacsora:       kb. 50 PLN/fő/alk.

IDŐPONTOK:
július 4-7.
augusztus 29 

- szeptember 1.

ALSÓ-SZILÉZIA: ÓRIÁSOK ÉS TÖRPÉK FÖLDJÉN

3. nap: Reggeli után Książ felé indulunk, ahol megnézzük Lengyelország 
harmadik legnagyobb kastélyát, az „Alsó-Szilézia gyöngyszeme” né-
ven ismert Książ kastélyát. A természetvédelmi területen fekvő kastély 
egy 395 m magas szikla tetejéről néz le a Pelcznica-folyóra. A reneszánsz 
kastélyt 12 teraszos kiképzésű díszkert veszi körül, legszebb része a pazarul 
díszített Maksymilian-terem. Książból Wrocławba utazunk, ahol városnéző 
séta során megismerkedünk Alsó-Szilézia fővárosának legszebb, legértéke-
sebb látnivalóival. Megtekintjük az Óváros központjában álló Városházát, 
valamint a wrocławi Tudományegyetem dísztermét, a leghíresebb hidakat, 
csakúgy, mint a város modern kori látványosságaiként ismert wrocławi 
törpéket. Meglátogatjuk a gótikus Keresztelő Szent János-székesegy-
házat, melynek tornyából szép kilátás nyílik a városra. A város különleges 
látnivalója a monumentális Racławicei-körkép című festmény, melyet a 
szabadprogram alatt egyénileg tekinthetnek meg (előzetes bejelentkezés 
szükséges!). Ellátogatunk az 1913-ban épült Centenáriumi Csarnokhoz, 
mely az UNESCO Kulturális Világörökség része. A városnézést követően sza-
bad programra nyílik lehetőség, majd elfoglaljuk szállásunkat (1 éj). Este 
fakultatív programként a Centenáriumi Csarnok melletti parkban megnéz-
zük a Fontanna Multimedialna nevű holografikus szökőkút látványos 
műsorát. 

KATALÓGUS ÁR: 

67.900 Ft/fő

6% 0%7%8%9%10
%

18
0

na
p

15
0

na
p

12
0

na
p

90 na
p

60 na
p61.110 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR

4. nap: Reggeli után a Lengyelország déli részén található, Tábla-hegyek 
Nemzeti Parkba utazunk, amely az ország egyetlen lemezes felépítésű 
hegysége. Rendkívüli sziklaformák, mély barlangrendszerek, labirintusok, 
szakadékok alakultak itt ki. A nemzeti park egyik legérdekesebb sziklafor-
mációja a Nagy-hasadék (919 m), amely egyben a Tábla-hegyek legmaga-
sabb csúcsa. A hasadék tetejére 665 sziklába vájt kőlépcső vezet fel, a hasa-
dék tetején egy kilátóterasz található, valamint egy menedékház. Különösen 
érdekes a Pokol nevű 20 m mély nyílás, ahol még júliusban is hó található, 
valamint a Nagy-hasadék legmagasabb pontja, az Ükapa Fotelje. A túra 
távja oda-vissza 3,5 km, szintkülönbség +/-200 m, időtartam kb. 
3 óra. A Nagy-hasadék tetejéről visszaereszkedve buszra szállunk, és most 
már valóban hazaindulunk. Útközben tartott rövid pihenővel a késő esti 
órákban érkezünk Budapestre. 
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Krakkóban. Kora este fakultatív vacsorára nyílik lehetőség. Szállás ugyanott, 
ahol az előző éjjel.
3. nap:  A szálláshely elhagyása után utunk a Waweli dombra vezet, ahol 
a  Koronázó székesegyházban nemcsak koronázták, hanem el is temették 
a lengyel királyokat. A Katedrális megtekintése után búcsút intünk Krak-
kónak (ez a program csak a HÚSVÉTI időpontban kerül erre a napra, más 
időpontokban az  első vagy a  második napon látogatjuk a  Katedrálist, 
a  harmadik napon reggel indulunk Zakopaneba). Lengyelország téli 
fővárosa kitűnő klimatikus adottságokkal és különleges atmoszférával ren-
delkezik. Ebben a magával ragadó városban pár órát töltünk. Ez idő alatt 
lehetőség nyílik a Gubalowka csúcsra felvonóval feljutni, nézelődni és vá-
sárolni a piacon, illetve megkóstolni a finom sajtokat. Fakultatív ebéd egy 
tipikus góral étteremben, helyi specialitással. Kora délután hazaindulás Za-
kopane-ból. Érkezés Magyarországra a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Krakkó külvárosában 

vagy Wieliczkában 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit büfé rendszerben
 Ì idegenvezetést

 A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultativ programok:
 Ì Wieliczkai sóbánya:  8.500 Ft/fő
 Ì Auschwitz-Birkenau Múzeum:  6.500 Ft/fő

Várható költségek:
 Ì Mária templom, Katedrális  

a waweli dombon, Zsinagóga és  
a fülhallgatók összesen:  kb. 60 PLN/fő

 Ì Gubalowka felvonó:  kb. 25 PLN/fő
Fakultatív vacsora/ebéd:          
 kb. 45-50 PLN/fő/alk.

IDŐPONTOK:
március 15-17.
április 19-21.  

HÚSVÉT
május 24-26.
június 8-10. 

PÜNKÖSD
augusztus 18-20.
október 25-27.
november 1-3.

KATALÓGUS ÁR: 

39.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

HÉTVÉGE KRAKKÓBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00-kor Budapestről. Folyamatos utazás Lengyelorszá-
gig, útközben rövid pihenőkkel. Délután városnézés Krakkóban,– az érke-
zés függvényében az alábbi nevezetességeket tekintjük meg: Szent Péter 
és Pál templom, Mária templom, Fő tér, Posztócsarnok, Flórián kapu, Barba-
kán. Innen az Egyetemhez sétálunk, a Collegium Maius épületéhez. Ezt kö-
vetően fakultatív program keretén belül látogatás a Wieliczkai sóbá-
nyába. A Világörökség részét képező sóbánya páratlan képződményeivel, 
faragott szobraival és sókápolnájával mindenki számára érdekes látnivaló. 
Este szállásfoglalás. Fakultatív vacsora a hotelben (2 éj).
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2. nap: Reggeli után folytatjuk városnézésünket Krakkó zsidó negyedé-
ben. Majd a nap további részében a megjelölt időpontokban eltérő prog-
ramokat ajánlunk: 
HÚSVÉTKOR (április 19-21. az Auschwitz-Birkenau Múzeum zár-
va tart, így nem látogatható): Húsvétkor különleges hangulattal telik 
meg Lengyelország. Az egyik legfontosabb ünnep alkalmával minden dísz-
be borul és ünneplőbe öltözik. Krakkó Főterén sincs ez másképp. A Húsvéti 
vásárban nemcsak a helyi specialitásokat kóstolhatják meg az ínyencek, de 
a szép kézműves termékek sokaságában is elidőzhetünk. 
Minden időpontban HÚSVÉT kivételével: Délután fakultatív prog-
ramlehetőség az Auschwitz-Birkenau Múzeum megtekintése. A  II. 
világháború borzalmait tényszerűen bemutató kiállítások közül a  2004. 
áprilisában átadott magyar kiállítás különösen figyelemreméltó. A  múze-
um látogatása 3 órán keresztül tart. Akik nem szeretnének részt venni a fa-
kultatív kiránduláson, nekik ezen a napon múzeumlátogatásokat ajánlunk 
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VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Lengyelorszá-
gig, útközben rövid pihenőkkel. Délután városnézés Krakkóban,– az ér-
kezés függvényében az  alábbi nevezetességeket tekintjük meg: Wawel 
dombon a Katedrálist, melyben a királyi sírok találhatóak, Szent Péter és Pál 
templom, Mária templom, Fő tér, Posztócsarnok, Flórián kapu, Barbakán. 
Innen az Egyetemhez sétálunk, a Collegium Maius épületéhez. A városné-
zés után szabadprogram. Este szállásfoglalás (3 éj). 
2. nap: Reggeli után fakultatív program a  Wieliczkai sóbánya 
megtekintése. A Világörökség részét képező sóbánya páratlan képződmé-
nyeivel, faragott szobraival és sókápolnájával mindenki számára érdekes 
látnivaló. A  bányalátogatás után sétát teszünk Krakkó zsidónegyedé-
ben. Megtekintjük az  egyik legszebb állapotban megmaradt zsinagógát, 
megismerkedünk az egykor itt élők történetével és láthatóvá válnak a fia-
talok által manapság olyan kedveltnek ítélt negyed trendi bárjai, kávézói és 
éttermei. Sétánk után ellátogatunk Schindler gyárához és a régi gettó 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét Krakkó külvárosában 

vagy Wieliczkában 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit büfé rendszerben
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív programok:
 Ì Wieliczkai sóbánya:  8.500 Ft/fő
 Ì Auschwitz-Birkenau Múzeum:  6.500 Ft/fő

Várható költségek:
 Ì Mária templom, Katedrális  

a waweli dombon, Zsinagóga és fülhallgató, 
összesen:  kb. 70 PLN/fő

 Ì Schindler múzeum:  kb. 40 PLN/fő
 Ì Gubalowka felvonó:  kb. 25 PLN/fő
 Ì ENERGYLANDIA egész napos parkbelépő  

felnőtt:  kb. 129 PLN/fő,  
gyermek 140 cm alatt:  kb. 89 PLN/fő  
A parkba a helyszínen vagy előzetesen tudnak 
vásárolni jegyet a park honlapján:  
https://energylandia.pl/en/ 
A parkba és vissza a szállodához 
transzfert tudunk biztosítani. Ennek áráról 
kérjük, irodánkban tájékozódjanak.

Fakultatív vacsora/ebéd:          
 kb. 45-50 PLN/fő/alk.

IDŐPONTOK:
március 14-17.
április 19-22.
május 16-19.
június 7-10.
július 11-14.
július 18-21.
július 25-28.
augusztus 1-4.
augusztus 8-11.
augusztus 17-20.
szeptember 19-22.
október 23-26.
október 31. 

-november 3.

4 nap, 3 éjszaka

KRAKKÓ-ZAKOPANE  
(WIELICZKA, AUSCHWITZ-BIRKENAU)

területére, fakultatív lehetőség a  gyárban lévő interaktív kiállítás 
megtekintésére. A múzeumlátogatást követően szabadprogram Krakkó 
óvárosában, vacsora egyénileg a belvárosban. Szállás ugyanott, ahol az elő-
ző éjjel. 
3. nap: Reggeli után fakultatív program az  Auschwitz-Birkenau 
Múzeum megtekintése. A  II. világháború borzalmait tényszerűen bemu-
tató kiállítások közül a magyar kiállítás különösen figyelemreméltó. A mú-
zeum látogatása 3 órán keresztül tart. Akik nem szeretnének részt venni 
a fakultatív kiránduláson, nekik ezen a napon múzeumlátogatásokat aján-

KATALÓGUS ÁR: 

45.900 Ft/fő

lunk Krakkóban. Krakkóba történő visszaérkezést követően szabadprogram 
a belvárosban, majd fakultatív vacsora. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel. 
4. nap: A szálláshely elhagyása után utunk Zakopaneba, Lengyelország 
téli fővárosába vezet. A  kitűnő klimatikus adottságokkal rendelkező vá-
rosban pár órát töltünk. Ez idő alatt lehetőség nyílik a Gubalowka csúcsra 
felvonóval feljutni, nézelődni és vásárolni a piacon, illetve megkóstolni a fi-
nom sajtokat. Fakultatív górál ebéd után, kora délután hazaindulás. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét 

panzióban Zakopaneban
 Ì 2 reggelit 
 Ì csoportkísérő idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Idegenforgalmi adó:  5 PLN/fő  

 (helyszínen fizetendő)
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív programok:
 Ì Felvonóval a Kasprowy csúcsra:  kb. 130 PLN/fő
 Ì Lovas-kocsikázás:  kb. 50 PLN/fő

Várható költségek:
 Ì Gubalowka felvonó (egyénileg):  kb. 25 PLN/fő
 Ì Nedec vára:  kb. 20 PLN/fő
 Ì Dunajeci tutajozás:  kb. 20 €/fő
 Ì Múzeum Zakopanéban (egyéni):  kb. 10 PLN/fő
 Ì Áprilisban túra a Kalata rétre:  kb. 20 PLN/fő

Fakultatív vacsora/ebéd:   
 kb. 45 PLN/fő/alkalom 

IDŐPONTOK:
április 5-7.  

• KRÓKUSZ virágzás
május 31- június 2.
július 12-14.
szeptember 13-15.
2020. április 3-5. 

• KRÓKUSZ virágzás

3 NAP, 2 ÉJSZAKA

ZAKOPANE, A TÁTRA FŐVÁROSA: TUTAJOZÁS  
A DUNAJECEN, FELVONÓ A KASPROWYRA, KRÓKUSZVIRÁGZÁS

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 6.00-kor Budapestről, folyamatos utazás egy rövid pihe-
nővel, dél körül érkezünk meg Lengyelországba. Programunkat a II. János 
Pál pápának az ellene elkövetett merényletből történt felépülése emlé-
kére felépített Fatimai Szűzanya templomnál kezdjük, majd az egyik 
legszebb zakopanei faépülete, a „Witkiewicz gyöngyszemének” nevezett 
Jaszczurówkai Jézus Szent Szíve kápolna következik, melyet 1907-ben 
szenteltek fel. Ezt követően fakultatív program keretében felvonóval 
felmegyünk a Lengyel-Tátra egyik legnépszerűbb csúcsára, a Gáspár-csúcs-

KATALÓGUS ÁR: 

38.900 Ft/fő

ra (Kasprowy Wierch). A kisbuszokkal elérhető Kużnicéból kabinos felvo-
nóval jutunk fel a csaknem 2000 méter magas csúcsra. A szemet gyönyör-
ködtető panoráma megtekintése, valamint a friss hegyi levegővel történő 
feltöltődést követően mintegy 1,5 óra múlva ugyancsak felvonóval jutunk 
vissza Kużnicéba. Kora este szállásfoglalás, majd fakultatív vacsora egy he-
lyi specialitásokat kínáló góral étteremben.
2. nap: Reggeli után a Pieninek Nemzeti Parkba utazunk, ahol a Szlová-
kiában található Vörös-kolostor közelében tutajra szállunk. Az ide-oda ka-
nyargó Dunajec áttörésében vezető másfél órás tutajozás végén rövid 

szabadidő egy turistaháznál, majd visszautazunk a Vörös Kolostorhoz, ahol 
fakultatív ebéd egy szlovák góral étteremben. Délután meglátogatjuk a 
történelmi Magyarország legészakabbra fekvő erősségét, a jó állapotban 
fennmaradt Nedec várát. Bejárjuk a vár látogatható részeit, megismerke-
dünk a quipu legendájával, a vár bástyáiról megcsodáljuk a Dunajec felduz-
zasztásával kialakított czorsztyni-víztározóra, illetve annak túlsó partján, az 
egykori lengyel oldalon álló Czorsztyn várának romjaira nyíló kilátást, majd 
megnézzük a kocsimúzeumot. Ezt követően visszautazunk Zakopanéba, 
csoportosan meglátogatjuk a Szent Kelemen fatemplomot és a mellette 
található Hősök temetőjét, majd szabad programra nyílik lehetőség. A pi-
acról siklóvasúttal lehet feljutni a Gubałówkára, 1123 méter magasságba, 
ahonnan gyönyörű panoráma tárul elénk a Tátra vonulatára és Zakopanéra. 
A piacon megkóstolhatjuk és megvásárolhatjuk az itt élők saját készítésű 
sajtjait, ezen kívül helyi kézműves termékeket, szépen kidolgozott bőrárut, 
valamint fából készült dísz- és használati tárgyakat is vásárolhatunk. Szállás 
ugyanott, ahol az előző éjjel.

3. nap: Reggeli után egy könnyed kis völgytúrára indulunk a Zakopa-
ne látképét uraló Giewont északi lábánál található Palánkos-völgybe. 
A szép fenyvesben kellemesen emelkedő turistaúton kb. 45 perces sétával 
egy tisztásra, majd onnan pár perc múlva a Siklawica-vízeséshez érke-
zünk. A tisztáson található „Teaház” nevű kis büfében frissítőt és meleg ételt 
vásárolhatunk, majd a felfelé megtett úton jutunk vissza autóbuszunkhoz. 
A túra távja oda-vissza kb. 4,5 km, menetidő kb. 2 óra, szintkülönbség 
200 m. Kora délután fakultatív ebéd egy zakopanei étteremben, majd ha-
zaindulunk, majd egy Szlovákiában tartott rövid megálló után a késő esti 
órákban érkezünk Budapestre.
* Az áprilisi időpontban a Dunajecen történő tutajozás helyett a krókusz-
virágázás szerepel a programban. Ez könnyű túrát jelent a Kalata-rétre, 
ahol a hatalmas tisztást szinte egybefüggő rózsaszínű krókusz-szőnyeg ta-
karja. A túra távja oda-vissza kb. 3,5 km, menetidő kb. 2 óra, szintkülönbség 
190 m.
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KATALÓGUS ÁR: 

39.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét a lengyel 

Tátrában, panzióban
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Lovas kocsival történő közlekedés  

a Morskie Oko-nál, illetve  
a Koscielisko völgyben: kb. 60 PLN-től/fő/alk.

Várható költségek:
 Ì Lengyel Tátra belépő:  kb. 10 PLN/fő
 Ì Barlang:  kb. 5 PLN/fő
 Ì Árva vára:  kb. 10 €/fő
 Ì Felvonó Tátralomnicról a Kő-pataki-tóig:  

Oda-vissza:  kb. 22 €/fő 
Magistrala ticket:  kb. 28 €/fő 
Siklóvasút a Tarajkára: 
Oda-vissza:  kb. 19 €/fő

Fakultatív vacsora: kb. 40-45 PLN/fő/alk.

IDŐPONTOK:
július 19-21.
szeptember 6-8.

A TÁTRA HEGYEKKEL, TAVAKKAL 
TARKÍTOTT VARÁZSLATOS VIDÉKE

3/4

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről, a Hősök teréről. Folyamatos uta-
zás Szlovákián keresztül egy technikai szünettel, érkezés Tátralomnicra 
a késő délelőtti órákban. A településről kabinos felvonóval jutunk fel a 
Kő-pataki-tóhoz. Megnézzük a tavat, melyet a könnyebb túrát vá-
lasztók körül sétálnak, majd ezt követően visszaindulnak Tátralomnicra, 
és átmennek Ótátrafüredre, ahonnan siklóvasúttal jutnak fel a Tarajkára. In-
nen rövid túrát tesznek a Tarpataki-vízesések felé. A Nagy-vízesést elhagyva 
megpihennek a Rainer-kunyhónál, majd a Felső turistaúton érkeznek vissza 
a Tarajkára. A nehezebb túrát választók a Kő-pataki-tótól nyugat felé 
indulva, állandó szintvesztéssel érkeznek meg a Zamkovszky-mene-
dékházhoz. A hangulatos menedékháznál eltöltött pihenő után tovább 
mennek lefelé, az Óriás-vízesés mellett elhaladva tesznek egy kitérőt a 
Rainer-kunyhó és a Tarpataki-vízesések felé. Ezen a részen a Tar-patak 
egymás után több elragadó vízesést (Kis-vízesés, Nagy-vízesés, Hosszú-ví-
zesés) képez. A vízeséseket magunk mögött hagyva a Bilík-menedékház 
mellett érkeznek a Tarajkára, ahonnan siklóval jutnak vissza Ótátrafü-
redre. Itt csatlakoznak a csoport másik, könnyebb túrát választó részéhez, 
majd a csoport tovább utazik Lengyelországba, ahol elfoglaljuk szállásun-
kat. Szállás Zakopane közelében, este fakultatív vacsora. Könnyű túra: 
Tarajka – Tarpataki-vízesések – Tarajka: Táv 3,0 km, szintkülönbség ± 110 m. 
Nehezebb túra: Kő-pataki-tó – Tarajka: Táv 6,5 km, szintkülönbség +90/ 
-580 m.
2. nap: Egész napos túra a Halastóhoz (Morskie Oko), a Tátra legnagyobb 
tavához. A parkolóból 45 perc elteltével érjük el a Mickiewicz-vízeséseket, 
majd további egy óra múlva a Hajfű-tisztáson található lovaskocsi végál-
lomást. A túra utolsó szakaszán kitárul a völgy, látható válnak a Halastavat 
övező hatalmas hegycsúcsok, mint pl. a Tengerszem-csúcs (Rysy). Akik 
ennyi túrát elégnek is gondolnak, a tó partjáról nyíló panorámában gyö-
nyörködve, a menedékház nyújtotta specialitásokat megkóstolva tölthetik 
az időt, vagy körbejárhatják a tavat. Akik ennyit sem szeretnének gyalogol-
ni, azok a Hajfű-tisztásig lovaskocsival is eljuthatnak, innen a tóig (1,7 km) 
azonban már mindenkinek gyalogolnia kell. Akik nem ijednek meg egy rö-
vid, de meglehetősen fárasztó kapaszkodótól, azokkal a Halastótól felme-
gyünk a Halastó felett megbújó Tengerszemhez, a Tátra egyik legszebb 
fekvésű tavához. Túra adatai: Parkoló – Halastó: oda-vissza 15,5 km, szint-
különbség ± 423 m. Tó körüli séta: 2,6 km, szintkülönbség ± 70 m. Halastó 
– Tengerszem: oda-vissza 1,2 km oda, szintkülönbség ± 175 m. A túrák után 
Zakopanéba indulunk, ahol rövid szabad program keretében a sajtpiacon 
lehetőség nyílik megkóstolni és megvásárolni a legendásan finom góral 
juhsajtot. Este fakultatív vacsora, szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.

3. nap: Délelőtt a Lengyel-Tátra nyugati részén, a Kościelisko-völgy-
ben túrázunk. Utunk a Kościelisko-patak mentén halad, egy hosszú rét 
után a Betyár-kápolna mellett vezet, majd a Fagyos-barlangba vezető 
elágazás után a völgy összeszűkül. A vállalkozó kedvűekkel felmegyünk a 
Fagyos-barlangba, aki ezt a lehetőséget választja, arra egy rövid, de erős 
kapaszkodó szakasz vár a barlang bejáratáig, majd a barlang után egy lép-
csős, meredek ereszkedés vár vissza a völgy mélyére, majd folytatják útju-
kat az Ornak menedékház felé. A könnyebb túrát választók az összeszűkülő 
völgyben hamarosan megérkeznek az Írott-rétre, a völgyben közlekedő 
lovas fogatok végállomására. Innen mindenki csak gyalog mehet tovább 
az Ornak menedékház felé, amely finom ételekkel és italokkal várja a 
megfáradt túrázót. A menedékház közelében található a Nyugati-Tátra len-
gyel részének egyetlen tava, a Fenyves-tó, melyet a vállalkozó kedvűekkel 
meg is nézhetünk.
Könnyű túra: Parkoló – Ornak menedékház: Táv 5,6 km oda, szintkülönb-
ség ± 215 m. Nehezebb túrák: Parkoló – Fagyos-barlang – Ornak mház: 
Táv 6,1 km oda, szintkülönbség +276 / -110 m.
Ornak menedékház – Fenyves-tó: Táv 1,2 km oda, szintkülönbség ± 125 m. 
A délután közepén haza indulunk, útközben azonban megnézzük az Árva 
folyó feletti sziklaszirtre épített Árva várát. A szikla alakjához igazodó, ki-
tűnő állapotban fennmaradt épületkomplexum a palotákkal, bástyákkal, a 
kápolnával és citadellával együtt rendkívül népszerű célpont a turisták kö-
rében, bejárása során azonban 665 lépcsőfokot kell leküzdeni. A vár meg-
tekintése után folytatjuk utunkat hazafelé, érkezés Budapestre a késő esti 
órákban.
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közelében (a program csak megfelelő mennyiségű hó esetén kerül meg-
rendezésre), vacsorával egybekötve egy helyi étteremben.
2. nap: Reggeli után meglátogatjuk a Szent Kelemen fatemplomot 
és a mellette található Hősök temetőjét, majd szabad program Zako-
panéban. A piacon megkóstolhatjuk és megvásárolhatjuk az itt élők saját 
készítésű sajtjait, ezen kívül helyi kézműves termékeket, szépen kidolgo-
zott bőrárut, valamint fából készült dísz- és használati tárgyakat vásárolha-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét panzióban
 Ì reggeli ellátást
 Ì idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív programok: 
(előre jelezni szükséges!)

 Ì Kirándulás a Kasprowy csúcsra  kb. 130 PLN/fő
 Ì Lovas-szánozás Zakopane közelében, 

vacsorával egybekötve:  kb. 140 PLN/fő
Várható költségek: 

 Ì Gubalowka felvonó (egyénileg):  kb. 25 PLN/fő
 Ì Tátra Múzeum (egyénileg):  kb. 10 PLN/fő

Fakultatív vacsora/ebéd:  kb. 45 PLN/fő 

IDŐPONT:
2020. február 29 

- március 1.

2 NAP, 1 ÉJSZAKA

ZAKOPANE TÉLI ARCA

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00-kor Budapestről. Folyamatos utazás Lengyelorszá-
gig, útközben rövid pihenővel. Dél körül érkezés Zakopanéba, programun-
kat a II. János Pál pápának az ellene elkövetett merényletből történt felépü-
lése emlékére felépített Fatimai Szűzanya templomnál kezdjük, majd az 
egyik legszebb zakopanei faépület, a Jaszczurówkai Jézus Szent Szíve 
kápolna következik. Ezt követően fakultatív program keretében fel-
megyünk a Lengyel-Tátra egyik legnépszerűbb csúcsára, a Gáspár-csúcsra 
(Kasprowy Wierch). A kisbuszokkal elérhető Kużnicéból kabinos felvo-
nóval jutunk fel a csaknem 2000 méter magas csúcsra. A szemet gyönyör-
ködtető panoráma megtekintése, valamint a friss hegyi levegővel történő 
feltöltődést követően mintegy 1,5 óra múlva ugyancsak felvonóval jutunk 
vissza a városba, majd elfoglaljuk a szállásunkat Zakopanéban. Rövid sza-
bad programot követően fakultatív fáklyás lovasszánozás Zakopane 

KATALÓGUS ÁR: 

25.700 Ft/fő

tunk. A piacról siklóvasúttal lehet feljutni a Gubałówka csúcsra, ahonnan 
gyönyörű panoráma tárul elénk a Tátra vonulatára és Zakopanéra. A kora 
délutáni órákban fakultatív ebéd egy helyi specialitásokat kínáló gorál ét-
teremben. A délutáni órákban hazaindulunk, érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.
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LENGYELORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

39.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét 

Zakopanéban panzióban
 Ì 2 reggelit
 Ì csoportkísérő idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 5 zloty/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Lengyel-Tátra belépők:  kb. 15 PLN/fő
 Ì Minibusz Zakopanéban:  kb. 10 PLN/fő.
 Ì Lovaskocsikázás:  kb. 60 PLN/fő/menet

Fakultatív vacsora:      kb. 40-45 PLN/fő/alk.

IDŐPONTOK:
2020. január 31 

-február 2.

AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS: A LENGYEL 
TÁTRA VARÁZSLATOS TÉLI ARCA 

2/3/4

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Lengyelorszá-
gig, útközben rövid pihenővel Szlovákiában. A délelőtti órákban érkezünk 
a Lengyel-Tátrába, túránk a Halastavi-völgybe vezet. A völgy parkolójából 
(984 m) indulva aszfaltozott úton kb. 2,5 óra (kb. 9 km) alatt érünk fel a Ha-
lastóhoz (Morskie Oko, 1395 m), amely ilyenkor teljes felületén be van 
fagyva.
Akik ennyi túrát elégnek is gondolnak, a Halastó partjáról nyíló csodás pa-
norámában gyönyörködve, a friss levegővel feltöltődve és a menedékház 
nyújtotta helyi specialitásokat megkóstolva tölthetik az időt, majd visszain-
dulnak a parkolóba az autóbuszhoz (kb. 9 km).
Akik hajlandók ehhez még egy kis gyaloglást hozzátenni, azokkal kedvező 
időjárási körülmények esetén megkíséreljük átkelni a hatalmas tó befagyott 
jegén, melynek során a nyári túrákon nem tapasztalható látószögből cso-
dálhatjuk meg a tavat körülvevő hatalmas csúcsokat.
A tó partján álló  Halastavi menedékházban mindenkinek lehetősége 
lesz megebédelni, egy kicsit megpihenni, majd az ebéd és a kristálytiszta 
levegőn történő kellemes séta után a felfelé megtett útvonalon jutunk visz-
sza a parkolóban várakozó autóbuszunkhoz. Késő délután tovább utazunk 
Zakopanéba, ahol elfoglaljuk szállásunkat.
Akik viszont még ennyit sem szeretnének gyalogolni, azok felfelé és lefelé 
is választhatják a völgyben közlekedő lovaskocsik (megfelelő hóviszonyok 
esetén lovasszánok) szolgáltatásait is, akik a parkolóból a Hajfű-tisztásig 
közlekednek, így az utolsó 1,5 kilométert (kb. 90 méter szintkülönbséggel) 
nekik is gyalog kell megtenni.
Bialkai-szénégető parkoló – Halastó 17 km, szintkülönbsége 435 
m le és fel.
Miután mindannyian visszaérkezünk az autóbuszunkhoz, tovább utazunk 
Zakopanéba, ahol elfoglaljuk szállásunkat.
Szállásfoglalás Zakopaneben (2 éj). Fakultatív vacsora a belvárosban.
2. nap: Kużnice – Murowaniec menedékház – Gąsienica-Fekete-tó
Reggelit követően Kużnicéból (1010 m) indulunk, úticélunk pedig a méltán 
népszerű, télen-nyáron elérhető Gąsienica-völgy. Körülbelül 2 óra eltel-
tével érkezünk meg a hangulatos Murowaniec menedékházhoz (1500 
m). Amennyiben az aktuális lavinahelyzet lehetővé teszi, a vállalkozó ked-
vűekkel egy kicsit hozzáteszünk a túrához, és felmegyünk a hatalmas völgy 
keleti részében fekvő Gąsienicai-Fekete-tóhoz (1620 m). A befagyott tó 
partjáról megcsodáljuk a legendás Sas útra, annak csúcsaira és hágóira nyí-
ló szemet gyönyörködtető kilátást, majd visszaindulunk a menedékházhoz, 
ahol a menedékház éttermében elfogyasztjuk magunkkal hozott, vagy ott 
megvásárolt ebédünket. A jóleső ebédet követően a felfelé megtett úton 
visszaereszkedünk Kużnicéba, ahonnan a helyi minibuszokkal késő délután 
érkezünk vissza a szállásunkra. Este szabad program Zakopanéban, Len-
gyelország „téli fővárosában”. Ennek során elvegyülhetünk a sétálóutca és a 

piac forgatagában, és a gorál éttermekben megkóstolhatjuk a méltán híres 
lengyel konyha specialitásait. Szállás ugyanott, ahol előző éjjel.
Könnyű túra: Kużnice – Murowaniec menedékház oda-vissza 9 km, szint-
különbsége 565 m.
Nehezebb túra:  Murowaniec menedékház – Gąsienica-Fekete-tó 
oda-vissza 3 km, szintkülönbség 130 méter.
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3. nap: Kiry – Ornak menedékház – Fenyves-tó.
Reggeli után Kiry településről indulva a Lengyel-Tátra nyugati részén, a 
Kościelisko-völgyben  túrázunk. Utunk elején egy hosszú rétet keresz-
tezünk, majd a Kościelisko-patak mentén haladó turistaút a Betyár-kápolna 
mellett vezet tovább. A völgyben felfelé haladva könnyű sétával kb. 2 óra 
alatt megérkezünk a völgy középső részén található  Ornak menedék-
házhoz. A menedékház finom ételekkel és italokkal várja a turistákat, akik 
azonban éreznek magukban kellő erőt és elszántságot, azokkal teszünk egy 
kis kitérőt a menedékház közelében található Fenyves-tóhoz, amely a Nyu-
gati-Tátra lengyel részének egyetlen tava. Azok, akik nem a menedékház 
melletti padokon szeretnék eltölteni a pihenésre szánt időt, egy túravezető 
kíséretében ezt a tavat is megnézhetik.
Az előző naphoz hasonlóan ebben a völgyben is közlekednek lovas kocsik, 
itt azonban négy személyes bricskákkal tehetjük meg az út kb. 2/3 részét. 
Az Írott-réten található ugyanis a négyszemélyes lovas fogatok végállomá-
sa, innen csak gyalog lehet tovább menni az Ornak menedékház felé (innen 
a menedékház 1,8 km, 90 méter szintkülönbséggel).
A menedékháztól aztán a felfelé megtett úton jutunk vissza a parkolóban 
várakozó autóbuszhoz. Innen hazaindulunk. Hazaérkezés Budapestre késő 
esti órákban.
Könnyű túra: Kiry – Ornak menedékház oda-vissza 11 km, szintkülönbség 
225 méter.
Nehezebb túra:  Ornak menedékház – Fenyves-tó oda-vissza 2,5 km, 
szintkülönbség 130 méter.
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szauna és más vízi élményeket nyújtó szolgáltatás várja a látogatókat. Akik 
nem tartanak velünk egyik vagy másik programunkra, azok Zakopanéban 
tölthetik az idejüket. Vásárlási lehetőség a piacon, ahol megkóstolhatjuk 
és természetesen meg is vásárolhatjuk az itt élők saját készítésű sajtjait, 
de ezen kívül helyi kézműves termékeket, így pl. szépen kidolgozott bőrá-
rut, valamint fából készült dísz- és használati tárgyakat is vásárolhatunk. A 
szabadprogram során a piac végén található állomásról siklóvasúttal lehet 
feljutni a Gubałówka csúcsára. A felvonó 1123 méterre szállítja a kirándu-
lókat, a felső állomás közeléből szép idő esetén gyönyörű panoráma tárul 
elénk a Tátra teljes vonulatára és Zakopanéra is. Este fakultatív vacsorázási 
lehetőség egy helyi specialitásokat kínáló gorál étteremben.
3. nap: Reggelit követően elhagyjuk szállásunkat, majd fakultatív prog-
ramként lovaskocsikázásra hívjuk az érdeklődőket Lengyelország téli 
fővárosában. A népviseletbe öltözött gorál férfiak által hajtott lovaskocsik-
kal a belváros utcáin bejárjuk a város legszebb részeit, ismert és népszerű 
látványosságait, olyan helyszíneket, épületeket is érintve, amelyeknek a fel-
keresésére ezen rövid idő alatt, amíg a városban tartózkodunk, nem lenne 
lehetőségünk. Akik nem választják ezt a programot, nekik a délelőtt sza-
bad programmal telik, ennek összeállításában idegenvezetőink készséggel 
állnak rendelkezésükre. Többek között múzeumlátogatásra is lehetőség 
nyílik, a város több múzeuma közül a világ legkisebb magashegységének 
számító Tátra történelmét, geológiáját, állat- és növényvilágát bemutató 
Tátra Múzeumot ajánljuk megtekintésre. A kora délutáni órákban fakultatív 
ebéd következik a belvárosban, ezt követően pedig hazaindulunk, érkezés 
Budapestre várhatóan a késő esti órákban érkezünk.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Zakopanéban
 Ì 2 reggelit
 Ì csoportkísérő idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Idegenforgalmi adó:  5 PLN/fő/éj
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív programok:
(előre jelezni szükséges)

 Ì Felvonó a Kasprowy csúcsra  kb. 130 PLN/fő
 Ì Lovaskocsizás vagy lovasszánozás:  kb. 45 PLN/fő
 Ì Fáklyás lovas-szánozás 

vacsorával:  kb. 130 PLN/fő
Várható költségek:

 Ì Termálfürdő belépő:  kb. 90 PLN/fő
 Ì Gubalowka felvonó (egyénileg): kb. 25 PLN/fő
 Ì Tátra Múzeum: kb. 10 PLN/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 45-50 PLN/fő/alk.

IDŐPONT:
december 13-15.

3 nap, 2 éjszaka

ADVENTI KIKAPCSOLÓDÁS ZAKOPANEBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00-kor Budapestről,folyamatos utazás Lengyelországig, 
útközben rövid pihenővel. Dél körül érkezés Zakopanéba. Érkezésünket 
követően megtekintjük a Fatimai Szűzanya templomot. Innen to-
vább megyünk az egyik legszebb zakopanei épülethez, a tervezője után 
csak „Witkiewicz gyöngyszemének” nevezett Jaszczurówkai kápolná-
hoz. A délutáni órákban fakultatív kirándulási lehetőség a Lengyel-Tátra 
egyik emblematikus csúcsára, az 1987 méter magasságú Gáspár-csúcsra 
(Kasprowy Wierch). A szemet gyönyörködtető panoráma megtekintése, 
valamint a friss hegyi levegővel történő feltöltődést követően mintegy 1,5 
óra múlva indulunk vissza Kuzńicéba, majd elfoglaljuk szállásunkat. Rövid 
szabadprogramot követően, az esti órákban fakultatív lovasszánozásra 
nyílik lehetőség. (A programhoz elengedhetetlenül szükséges a megfelelő 
mennyiségű és minőségű hó.) Ezt követően fakultatív vacsorára nyílik lehe-
tőség egy tipikus góral étteremben.
2. nap: Szombat délelőtt fakultatív programként könnyű túrát teszünk a 
Lengyel-Tátra egyik legszebb kilátópontjára, a gyönyörű Ruszin-tisztás-
ra. A Tátra egyik legszebb panorámával rendelkező tisztására a könnyű 
terepen, nagyrészt erdőben vezető túra távja oda-vissza 6 km, szintkülönb-
sége 160 m, időtartama kb. 3 óra. A túrához megfelelő lábbelin kívül (tú-
racipő vagy túrabakancs, utcai cipő viszont nem megfelelő) más speciális 
öltözék nem szükséges. A túrát követően visszautazunk Zakopanéba, dél-
után ugyancsak fakultatív programként egy közeli termálfürdőt keresünk 
fel, amely felnőtteknek és gyerekeknek is ideális kikapcsolódási lehetősé-
get nyújt. A fürdőben a termálvízzel feltöltött medencék mellett többféle 

KATALÓGUS ÁR: 

39.900 Ft/fő

Mindenkinek ajánljuk:
 Ì aki csodás környezetben pihenni szeretne
 Ì aki aktívan szereti eltölteni szabadidejét (programunkon 
lehetőség nyílik a Morskie Oko-hoz túrázni)

 Ì aki már járt Zakopaneban, de nem tud vele betelni
Utasaink kérésnek eleget téve a nagy sikerre való tekintettel 2 na-
pos és 3 napos programunk mellett idén már 4 napos programot is 
választhatnak!
Az elmúlt években, irodánk kínálatában a legkeresettebb 
program az ADVENTI IDŐSZAKBAN, ZAKOPANE.

ADVENTI ÉLMÉNYEK
ZAKOPANEBAN 4 NAP

2019 . december 12-15 .
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CSEHORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

49.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét Prága külvárosában 

vagy Prága közelében, 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.700 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív programok:
 Ì Karlovy Vary és Pilsen: 

 6.500 Ft/fő+belépőjegy költség
 Ì Vacsorával egybekötött  

hajókázás a Moldván: kb. 550-600 CZK/fő
Várható költségek:

 Ì Prágai vár:  kb. 250 CZK/fő
 Ì Krumlov vára:  kb. 260 CZK/fő
 Ì Pilsen sörgyárlátogatás:  kb. 250 CZK/fő

Fakultatív vacsora: kb. 300-350 CZK/fő/alk.

IDŐPONTOK:
április 19-22.
május 2-5.
május 18-21.
június 7-10.*
július 11-14.
augusztus 17-20.
szeptember 5-8.
szeptember 26-29.
október 19-22.
október 31 

- november 3.*

PRÁGA ÉS CSEHORSZÁG VILÁGÖRÖKSÉGEI: 
PRÁGA ÉS CESKY KRUMLOV

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapest, Hősök teréről. Folyamatos uta-
zás Csehország felé. Kora délután érkezés Prágába. Sétánkat az Óváros-
ban kezdjük, ahol megismerkedünk az Óváros tér gyönyörű épületeivel, 
templomaival. A Városháza tornyán megtekintjük a középkori csillagászati 
óraművet, az Orlojt, mely a város egyik szimbólumává vált. Sétánk során 
érintjük a Rendi színházat, ahol Mozart Don Giovanni című operájának volt 
a bemutatója, valamint Közép-Európa legrégebbi egyetemének, a Károly 
Egyetemnek az épületét. Megismerkedünk a 14. században alapított Újvá-
rossal, megtekintjük a Lőportornyot és a szecessziós stílusban épült Rep-
rezentációs Házat. Sétánkat az Óváros valamikori városfalát körülvevő 
árkon épült utcán folytatjuk az Újvárosban és a Vencel téren fejezzük be. 
A délután további részében szabadprogram, ez időre javasoljuk a prágai 
zsidónegyed megtekintését. Este fakultatív vacsorázási lehetőség a bel-
városban, majd a szállás elfoglalása.
2. nap: Mai programunkat Csehország legfontosabb történelmi műemlé-
kének, a Prágai várnak a megtekintésével kezdjük, mely a világ legnagyobb 
összefüggő várkomplexuma. Itt található a gótikus Szt. Vitus-székesegyház, 
a Szt. György-szobor, a Régi Királyi palota és a Szt. György-bazilika. A várfal-
nál található Prága legfestőibb utcája, az Arany utcácska. Ezután lesétálunk 
a mesés szépségű Kisoldalra. Rövid ebédszünet után folytatjuk progra-
munkat a városrész kis utcáinak, tereinek megismerésével, majd átsétálunk 
a világhírű kőhídon, a Károly hídon az Óvárosba. A délután további részé-
ben szabadidő a város egyéni felfedezésére. Este fakultatív moldvai hajóká-
zással egybekötött vacsora, majd visszautazás a szállásra.

3. nap: Egésznapos fakultatív kirándulási lehetőség: Karlovy 
Vary-Pilzen. Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség. Reggeli után 
utazás Karlovy Varyba, a híres fürdővárosba, mely az Osztrák-Magyar 
monarchia idején az arisztokrácia és a nagypolgárság egyik fő találkozó-
helye volt. A szabadidő során lehetőség lesz a gyógyvizek megkóstolására 
is. Kora délután továbbutazás Pilzenbe. Pilzen amellett, hogy a „sör-fővá-
rosa”-ként ismerjük, egyben Nyugat-Csehország közigazgatási, művelődési 
és gazdasági központja. Itt készül a híres sör, melyet Pilsner Urquell néven 
ismer a világ. Érkezés után utunk a város híres sörgyárába vezet, ahol a 
kóstolóval egybekötött látogatás alkalmával megismerkedünk a gyár tör-
ténetével és a sörfőzés technikájával. Azoknak, akik nem kívánnak bejönni 
a sörgyárba, ezalatt lehetőségük lesz a néhány perc távolságra lévő pilzeni 

belváros egyéni felfedezésére. Fakultatív vacsorázási lehetőség, majd visz-
szautazás a szálláshelyre az esti órákban. Akik nem vesznek részt a fakulta-
tív programon, azoknak egész napos szabadprogram Prágában.
4. nap: Reggeli után búcsút intünk a „száztornyú városnak”. Utunk Český 
Krumlovba(*), a középkori hangulatú dél-cseh városba vezet. Városnéző 
sétánk során egy kicsit visszacseppenhetünk a múltba. A város legfőbb neve-
zetessége a vár. Különlegessége az első várudvaron, a medveárokban nevelt 
barnamedvék. A városon átsétálva érkezünk meg a vár udvarára. Itt fakultatív 
program keretében lehetőség nyílik a vár belső termeinek megtekintésére 
(*). Utána rövid szabadprogram. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.
A *-gal megjelölt időpontokban (a 4. napon) Cesky Krumlovban a várlá-
togatás helyett csak a vár múzeumát tudják megtekinteni egyénileg és/
vagy a toronyba felmenni!
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és válogatni a helyi kínálatból vagy sétálni egyet a  település favázas házai 
között. Fakultatív vacsorázási lehetőség, majd visszaérkezés a szálláshelyre.
3. nap: Reggeli után Sychrov kastélyához utazunk. Az épület eredetileg 
barokk stílusban épült, később kibővítették és neo-gótikus stílusban épít-
tették újjá. A kastélylátogatás után a nap további részében a Cseh Paradi-
csom Nemzeti Parkban túrázunk. Homokkő tornyok között kirándulunk 
a Porladó-sziklákhoz, melyeket különös változatosság és formagazdag-
ság jellemez. Az útvonalunk magas sziklatornyok, szakadékok és sziklaszoro-
sok között vezet, amiket meseszép fenyves vesz körbe. Ezután Tros vára felé 
vesszük az irányt. Útközben már megpillantjuk a két híres várromot, melyek 
egy-egy hatalmas sziklán helyezkednek el. A  kilátás kedvéért felkapaszko-
dunk mindkét sziklacsúcs tetejére. Innen visszautazunk szálláshelyünkre. 
Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
4. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállásunkat és a Morva-karszt felé indu-
lunk. Csehország ezen részén rengeteg barlang található. Legfőbb nevezetes-
sége a Macocha, és a belőle nyíló patakos Punkva-barlang. A barlang két 
részre oszlik: az első egy hagyományos cseppkőbarlang, majd megcsodálhat-
juk a fölöttünk magasodó Macochát. A Macocha-szakadék peremén pedig 
két kilátóterasz található, amelyekről lélegzetelállító kilátás nyílik a szaka-
dék fenekére. Innen indulunk haza, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

György Bazilika. A  várfalnál található Prága legfestőibb utcája, az  Arany 
Utcácska. Délután fakultatív kirándulást ajánlunk Pilzenbe, a „sör-fő-
városa”-ba. Itt készül a híres sör, melyet Pilsner Urquell néven ismer a világ. 
Érkezés után első utunk a város híres sörgyárába vezet, ahol a kóstolóval 
egybekötött látogatás alkalmával, a  gyár múzeumát is felkeressük. Ezu-
tán séta az óvárosban: Városháza, víztorony, Szt. Bertalan templom, főtér. 
Fakultatív vacsorázási lehetőség, majd visszautazás a szálláshelyre az esti 
órákban. 
3. nap: Délelőtt szabadidő Prága belvárosában, majd ebédelési lehe-
tőség moldvai hajókázással egybekötve. Kora délután búcsút intünk 
a “száztornyú városnak” és indulunk Magyarország felé. Folyamatos uta-
zással érkezünk Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét Jicin 

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Kirándulás a Cseh Svájc Nemzeti Parkba:   

 4.500 Ft/fő + belépőjegy (helyszínen fizetendő)

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Prága külvárosában 

vagy Prága közelében 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.300 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Pilzen városnézés és sörgyárlátogatás:  

 2.500 Ft/fő + belépőjegy költség
 Ì Ebéddel egybekötött  

hajókázás a Moldván: kb. 550-600 CZK/fő
Várható költségek:

 Ì Prágai vár: kb. 250 CZK/fő
 Ì Pilzeni sörgyár: kb. 250 CZK/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 300-350 CZK/fő/alk.

IDŐPONTOK:
június 20-23.
augusztus 22-25.

IDŐPONTOK:
március 15-17.
április 5-7.
május 24-26.
június 28-30.
július 26-28.
augusztus 9-11.
szeptember 20-22.
október 4-6.

KATALÓGUS ÁR: 

64.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

3 nap, 2 éjszaka

CSEHORSZÁG TERMÉSZETI CSODÁI: 
CSEH PARADICSOM, CSEH SVÁJC ÉS A MORVA KARSZT

HÉTVÉGE PRÁGÁBAN

Várható költségek:
 Ì Pernstejn vár:  kb. 260 CZK/fő
 Ì Cseh Svájc, Sziklakapu:  

 kb. 80 CZK/fő
 Ì Cseh Svájc, hajózás a Kamenice-

szurdokban:  kb. 80 CZK/fő
 Ì Cseh Paradicsom Nemzeti Park:  

 kb. 70 CZK/fő 

 Ì Tros vára:  kb. 90 CZK/fő
 Ì Sychrov: kb. 180 CZK/fő
 Ì Macocha szakadék és Punkva 

barlang:  kb. 320 CZK/fő
Fakultatív vacsora:  
 kb. 300-350 CZK/fő/alk.

2/3

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Kora délután érkezés Prága váro-
sába. Ismerkedés az Óvárossal: megtekintjük a Lőportornyot és a szecessziós 
stílusban épült Reprezentációs Házat, a Városházát, tornyán a középkori csil-
lagászati óraművel, az Orlojjal, amely immár ötszáz éve minden kerek órában 
bábjátékkal szórakoztatja a  nézőket. Sétánkat az  Újvárosban folytatjuk és 
a Vencel téren fejezzük be. Este fakultatív vacsorázási lehetőség, majd a szál-
láshely elfoglalása a késő esti órákban (2 éj). 
2. nap: Mai programunkat a Prágai Várban kezdjük. Itt található a gótikus 
Szt. Vitus székesegyház, a  Szt. György szobor, a  Régi Királyi Palota és a  Szt. 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Érkezés Csehország északi részére, 
útközben rövid pihenő Pernstejn váránál. A moráviai várak között az egyik 
legszebb a 800 éves, magas sziklára épült vár. A vár megtekintése után tovább 
indulunk a  Cseh Paradicsom területére, a  Rumcájsz mesék színhelyére, Jicin 
városába. Teszünk egy rövid sétát a  barokk árkádsorral díszített főtéren. Este 
a szálláshely elfoglalása, majd fakultatív vacsorázási lehetőség (3 éj).
2. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás a Cseh Svájc Nemzeti Park terü-
letére. Útközben rövid megállót teszünk a Tündér Sziklák bazaltköveinél, 
majd következik a  terület pazar látnivalója, Közép-Európa legnagyobb szikla-
hídja, a Sziklakapu. Mellette egy kis kastély áll.  A hatalmas és látványos szik-
lák között vezető gyalogtúrák mellett a  legizgalmasabb program a Kameni-
ce-szurdokban való kirándulás. A szurdok egy része csak kisméretű hajókkal 
járható. A folyóparton árusok kínálják portékájukat, lesz időnk itt is körülnézni 

KATALÓGUS ÁR: 

39.900 Ft/fő
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KATALÓGUS ÁR: 

10.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

1 nap

3. nap: Reggeli után hazaindulás. Utunk elsőként Český Krumlovba(*), 
a  középkori hangulatú dél-cseh városba vezet. Városnéző sétánk során 
egy kicsit visszacseppenhetünk a múltba. A város legfőbb nevezetessége 
a vár. A hatalmas kastély komplexum 5 udvar köré épült, mintegy negyven 
épületből és egy 7 hektáros parkból áll. Különlegessége az első várudva-
ron, a medveárokban nevelt barnamedvék. Fakultatív program keretében 
lehetőség nyílik a vár belső termeinek megtekintésére. A városnézés után 
szabadidő, majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
A *-gal megjelölt időpontban (a 3. napon) Cesky Krumlovban a várlá-
togatás helyett csak a vár múzeumát tudják megtekinteni egyénileg és/
vagy a toronyba felmenni!

családi rezidenciája, a Valticei kastély. A borospincéiről is nevezetes kas-
tély megtekintése után, időnk függvényében, megnézzük a Mária Meny-
nybemenetele-plébániatemplomot is. A délután folyamán megtekintjük 
Lednice páratlan szépségű várkastélyát, majd az 1834-ből való, gyö-
nyörű öntöttvas vázú üvegházat is. Lehetőségünk lesz hajókázni a gigan-
tikus méretű parkban. Elhajózunk a 60 méter magas minarethez és meg is 
másszuk azt. A több mint 300 lépcső leküzdése után gyönyörködhetünk az 
elénk táruló csodálatos panorámában. A kastélykertben vendéglők, presz-
szók, fagylaltozók várják a megfáradt utazókat, így itt bátran megkóstolhat-
juk a helyi morva- és cseh specialitásokat. Hazaérkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét 3ê -os szállodában 
 Ì 2 büféreggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.300 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Vacsora felár (2 vacsora):  9.200 Ft/fő
 (itthon fizetendő)
Várható költségek:

 Ì Klosterneuburg Apátság:  kb. 15 €/fő
 Ì Jindrichuv Hradec vára:  kb. 200 CZK/fő
 Ì Krumlov vára:  kb. 260 CZK/fő
 Ì Hluboka várkastélya:  kb. 260 CZK/fő
 Ì Sörgyárlátogatás:  kb. 200 CZK/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Lednice kastély:  kb. 250 CZK/fő
 Ì Minaret:  kb. 100 CZK/fő
 Ì Hajózás:  kb. 150 CZK/fő
 Ì Valtice kastély:  kb. 200 CZK/fő

IDŐPONTOK:
június 8-10.*
augusztus 18-20.
szeptember 27-29.

IDŐPONTOK:
április 14.
május 18.
június 23.
július 13.
augusztus 24.
szeptember 21.
október 6.

DÉL-CSEH VÁRAK ÉS  
A KLOSTERNEUBURGI APÁTSÁG

MESEKASTÉLYOK MORVAORSZÁGBAN

KATALÓGUS ÁR: 

44.900 Ft/fő

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Csehország 
felé Ausztria irányába. Első programunk a  Bécs mellett található Klos-
terneuburgi Apátság megtekintése. Az  épületegyüttes olyan értékes 
műkincsekkel rendelkezik, mint a  Babenbergiek családfája, az  osztrák fő-
hercegi kalap és az  1181 körül készült zománc remekmű, a  Verduni ol-
tár. A kolostorlátogatás után továbbutazás Jindřichův Hradecbe, mely 
a Vajgar-tó partján terül el. A város fő nevezetessége a várkastély, melyet 
Vitkovic Henrik építtetett a  13. században. A  Vitkovic család a  hatalmas 
Rosenberg nemzetség egyik ága volt, akik a 17. századig Csehország leg-
gazdagabb főurai voltak. A város hangulatos utcáit gótikus, reneszánsz és 
barokk házak díszítik, lehetőség nyílik majd a vár megtekintésére is. Innen 
továbbutazás České Budĕjovicébe, a szállás elfoglalása (2 éj). 
2. nap: Mai programunk első állomása Hluboká várkastélya. A windsori 
kastélyra emlékeztető épületben értékes kiállítás megtekintésére nyílik lehe-
tőség. A Schwarzenberg dinasztia által összegyűjtött porcelánok, faliszőnye-
gek, festmények láthatóak a  pompás kastélyban. A  kastélylátogatás után 
utunk Trebonba vezet, melynek környékén sok mesterséges és természe-
tes gyógy-, illetve halastó található. Városnéző séta a középkori kisvárosban 
majd séta a Világ nevű tó partján. Délután visszautazás České Budĕjovicé-
be. Rövid városnéző séta, ahol a Városházát, a püspöki palotát és a Sóházat 
láthatjuk, majd szabadprogramra nyílik lehetőség. A  szabadprogram után 
sörgyárlátogatásra nyílik lehetőség. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel. 

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel 
Szlovákián keresztül Csehország keleti részére, Morvaországba. Úti cé-
lunk az  UNESCO világörökség részét képező Lednice-Valtice kultúrtájon 
található két romantikus mesekastély. Első programunk  a Liechtensteinek 
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KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

1 nap

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián 
keresztül. Útközben városnézés Mariborban: Víztorony, Zsidótorony, Fő-
tér, reneszánsz Városháza, Svobode várkastély. Továbbutazás, majd kora 
délután érkezés Ljubljanaba, Szlovénia fővárosába. Séta az  óvárosban, 
amely során megtekintjük a várat, a székesegyházat, valamint a Tromostov-
je-hármas kőhidat, a Sárkányhidat és a Ferencesek templomát. Ezután sza-
badprogram következik, majd késő délután továbbutazás a  szálláshelyre, 
amely Ljubljana környékén lesz (2 éj). 
2. nap: Egész napos szabadidő Ljubljanában vagy fakultatív ki-
rándulás a szlovén tengerpartra, a Postojnai cseppkőbarlangba 
és Predjama várához. Reggeli után utunk a szlovén tengerpartra vezet, 
ahol elsőként Piran városába látogatunk. Az olaszos hangulatú mediterrán 
városkában rövid sétát teszünk, majd szabadidő következik az elegáns Por-
torozban. Innen utazunk a Postojnai cseppkőbarlangba. A turistákat 
egy kisvonat viszi a  barlang belsejébe, ahol egy barlangséta következik 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
Indulás 06.00-kor Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlové-
niáig. Elsőként Lendvára, a szlovéniai magyarság központjába érkezünk. 
A Fő utcán végighaladva érintjük a Makovecz Imre által tervezett Kultúr-
központot, a Szent Katalin Plébániatemplomot és a Bánffy központot. Közö-
sen megtekintjük a várban található kiállítást, amely a törökök ellen vívott 
harcok történtét mutatja be. Mielőtt elhagynánk a várost, felmegyünk a 
Csuka dombra, a Szentháromság kápolnához. A kápolna alapjainak ásá-
sakor egy koporsóra bukkantak, benne egy jól megőrződött, mumifikált 
holttesttel. Körbejárva a kápolnát egyedülálló panoráma tárul elénk. Innen 
Lendva mellett a szőlődombon egy falusi vendéglátónál elköltjük ízletes 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Ljubljana 

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,5 €/fő/éj idegenforgalmi adót
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.300 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Szlovén tengerpart-Postojna-Predjama: 

 20 €/fő + belépőjegy költség
Várható költségek:

 Ì Postojnai cseppkőbarlang  
és Predjama vára: kb. 35 €/fő

 Ì Vogel felvonó:  kb. 20 €/fő
 Ì Bledi pletnázás:  kb. 20 €/fő
 Ì Bledi vár a márciusi és áprilisi 

időpontban: kb. 10 €/fő
 Ì Vintgar szurdok:  kb. 5 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 12 €/fő/alk.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Trópusi kert és Orchidea Farm:   kb. 5 €/fő
 Ì Lendva, vár:  kb. 5 €/fő
 Ì Szentháromság kápolna:  kb. 3 €/fő
 Ì Ebéd:  kb. 20 €/fő

IDŐPONTOK:
március 15-17.
április 19-21.
május 17-19.
június 8-10.
június 28-30.
július 19-21.
július 26-28.
augusztus 9-11.
augusztus 17-19.
augusztus 30- 

szeptember 1.
szeptember 13-15.
szeptember 20-22.
szeptember 27-29.
október 18-20.

IDŐPONTOK:
április 6.
április 21. HÚSVÉT*
május 11.
június 22.
július 20.
augusztus 3.
szeptember 7.
október 5.

KATALÓGUS ÁR: 

45.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

SZLOVÉNIA, AZ ALPOK GYÖNGYSZEME

VIRÁGOS MURAVIDÉK: ORCHIDEA FARM ÉS LENDVA

a  változatos cseppkőcsodák világában (2 órás program). Ezután a  Postoj-
nától 9 km-re található egészen meghökkentő fekvésű Predjama várat 
tekintjük meg. Az erődítményt egy 123 méter magas sziklafal közepére, egy 
barlang nyílása elé építették. Este visszautazás a szállásra. 
3. nap: Reggeli után utunk a csodálatos természeti kincseket rejtő Triglav 
Nemzeti Parkba vezet. Látogatás Bohinjba, ahol lehetőségünk nyílik 
a felvonóval felmenni a Vogel hegy csúcsára. Innen a Bledhez közeli Vint-
gar szurdokhoz utazunk (márciusban és áprilisban ez a program kima-
rad, mert a szurdok zárva tart, ezekben az időpontokban a bledi vár kerül 
meglátogatásra). Az  1,6 km hosszú szurdok sziklafalai közé ékelődnek be 
a Radovna folyó vízesései, medencéi és zúgói. A szurdokon keresztül a folyó 
felett lévő fahidakon át, és a sziklák oldalához rögzített fafolyosókon tan-
ösvény vezet, amely az egyik legmagasabb szlovén vízeséssel fejeződik be. 
Délutáni programunk Bled megtekintése. Itt lehetőség nyílik a tó közepén 
álló szigetre áthajózni és az ott lévő templomot megtekinteni. Késő délután 
hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

fakultatív ebédünket. Délután Dobronakon megtekintjük Közép Európa 
egyetlen Trópusi Kertjét és Orchideafarmját. Utunk utolsó állomása 
a Bakónaki – tó és Energia Park lesz, amely gyógyhatásáról ismert. Itt 
a természetgyógyászok és radiológusok olyan földi kisugárzó pontokat 
fedeztek fel, ami pozitívan hat közérzetünkre, egészségünkre. Miután fel-
töltődtünk energiával, elindulunk hazafelé. Hazaérkezés Budapestre a késő 
esti órákban.
* A HÚSVÉTI időpontban a Bakónaki-tó felkeresése elmarad.
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AUSZTRIA

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

49.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriá-
ig. Első megállónk a Traunsee partján található Gmunden. Rövid sétát 
teszünk az  üdülővárosban, valamint a  tóparti sétányon. Majd továbbuta-
zunk a  festői szépségű Wolfgangsee partján álló világhírű üdülőhelyre, 
St. Wolfgangba. Itt városnéző séta keretében megismerkedünk a város 
festett épületeivel, műemlékeivel, majd rövid szabadprogramra nyílik le-
hetőség. Ezt követően fakultatív program keretében St. Gilgenbe hajó-
zunk (csak áprilistól szeptember végéig lehetséges), ahol rövid sétát teszünk 
a városban. Késő délután továbbutazunk a szállásra Salzburg mellé (2 éj). 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 2 éjszaka szállás költségét Salzburg 

környékén, 3ê-os panzióban
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 1,6 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.300 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív programok:
 Ì Hajózás a Wolfgangsee-n:  kb. 10 €/fő
 Ì Hellbrunn kastély-Vízi játékok:  kb. 15 €/fő 

 (csak júniusban, júliusban és augusztusban)
Várható költségek:

 Ì Bad Ischl/Császár villa:  kb. 14 €/fő
 Ì Salzburg/Mozart ház:  kb. 10 €/fő
 Ì Salzburg/vár:  kb. 14 €/fő
 Ì Berchtesgaden/Sasfészek:  kb. 23 €/fő 

 (belépő, lift, helyi buszktg.)
 Ì Nárciszünnep:  

(csak a Nárciszünnep időpontjában) kb. 15 €/fő
 Ì Sóbányalátogatás:  kb. 22 €/fő

Fakultatív vacsora:    kb. 16 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
április 19-21. 

Sóbánya
május 17-19. 

Sasfészek
május 31-június 2. 

• Nárciszünnep 
Bad Ausseeben*

június 28-30.  
• Sasfészek

július 19-21.  
• Sasfészek

augusztus 2-4. 
• Sasfészek

augusztus 18-20. 
• Sasfészek

szeptember 6-8. 
• Sasfészek

szeptember 27-29. 
• Sasfészek

november 1-3 
• Sóbánya*

SALZBURG  
ÉS A SALZKAMMERGUTI TÓVIDÉK

*programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon

a gyönyörű panorámában is gyönyörködhetünk. A délelőtti programot 
követően városnéző séta Salzburgban: Mirabell kastély, Mozarteum, 
a  barokk óváros a  dómmal, Mirabell tér, Mozart szülőháza (melyet fakul-
tatív program keretében belülről is meg lehet tekinteni). A városnéző séta 
után szabadprogramra vagy Salzburg várának megtekintésére nyílik lehe-
tőség. Az  erődítmény Közép-Európa legnagyobb épen fennmaradt erő-
dítménye. A várba felvonóval jutunk fel, ahonnan páratlan panorámában 
is részünk lehet. Szabadidőt követően visszautazás a  szállásra. Fakultatív 
vacsorázási lehetőség egy helyi étteremben. Júniusi, júliusi és augusz-
tusi időpontunknál este fakultatív program keretében lehetőség nyílik 
a Hellbrunn kastély meglátogatására. A kastély világhírű látványosságai 
immár közel 400 esztendeje a  különleges Vízi Játékok – a  bokrok és fák 
lombjai alatt rejtőzködő, vagy éppen a legváratlanabb pontokról előspric-
celő vízsugarak, titokzatos, misztikus barlangok, víz mozgatta figurák és 
fura szökőkutak. Ezek szórakoztatják a látogatókat a kastély és a park min-
den szegletében. Az építő és tervező művészek fantáziája egyszerűen nem 
ismert határokat. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel. 
3. nap: Reggeli után Bad Ischlbe utazunk, ahol a Császár-villa megtekin-
tésére nyílik lehetőség. Utunkat folytatva a  romantikus hangulatú Halls-
tattba látogatunk, ahol a  páratlan szépségű kisváros nevezetességeit 
tekintjük meg. Rövid szabadprogram után hazaindulunk. Utunk a  festői 
Alpok hegyekkel, hágókkal, viaduktokkal tarkított vidékén vezet. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

2. nap: Reggeli után időpontoktól függően fakultatív programra nyí-
lik lehetőség (lsd. időpontoknál): A hallein-i Sóbánya látogatássorán 
bányászvonattal, fenéken csúszva és csónakázva a földalatti sós tavon be-
tekintést nyerhetünk a sókitermelés történetébe. A bányalátogatás végén 
egy kelta faluba látogatunk. A berchtesgadeni Sasfészek programunk 
során az 1835 méter magas Kehlstein hegyre érkezünk felvonóval. A Sas-
fészek, Hitler egykori búvóhelyének megtekintése mellett, jó idő esetén 
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AUSZTRIA

KÖRUTAZÁSOK 2019  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Rosenburg Kastély:  kb. 20 €/fő
 Ì Sajtkészítő műhely:  kb. 10 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Kreuzenstein vára:  kb. 10 €/fő
 Ì Klosterneuburgi apátság:  kb. 16 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Güssing vár + felvonó:  kb. 10 €/fő
 Ì Jeli Arborétum vezetéssel:  kb. 3.000 Ft/fő

IDŐPONTOK:
június 15.
július 6.
szeptember 14.
október 13.

IDŐPONTOK:
április 13.
május 11.
június 29.
augusztus 3.
szeptember 7.

IDŐPONTOK:
május 5
május 12.

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

1 nap

RÓZSÁK KASTÉLYA: A ROMANTIKUS ROSENBURG

KREUZENSTEIN VÁRA ÉS 
A KLOSTERNEUBURGI APÁTSÁG

RHODODENDRON VIRÁGZÁS 
BURGENLAND-I VÁRLÁTOGATÁSSAL

Indulás 06.00 órakor a Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig, útköz-
ben rövid megállással. Délelőtt érkezés Alsó-Ausztria legromantikusabb 
kastélyához, a Rosenburgi kastélyhoz. A Kamp folyó fölött magasodó 
sziklára építettek egykoron a reneszánsz várkastélyt. A kastély parkjában 
minden évben virágba borulnak a rózsabokrok. A Rosenberg-kastély Auszt-
riában a legjobb állapotban megőrzött reneszánsz kastélyok közé tartozik, 
és a legnagyobb páncélgyűjteménnyel büszkélkedhet. A várlátogatás után 
a kastélyhoz tartozó kertben sétálhatunk, és megcsodálhatjuk a különböző 
fajta rózsákkal díszített parkot. Délután látogatást teszünk egy sajtkészítő 
műhelybe és betekintést nyerhetünk a sajtkészítés világába. A festői táj 
szívében található sajtkészítő vállalkozás interaktív bemutatóján mindent 

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriába. Első meg-
állónk Ausztria egyik legszebb romantikus várkastélya Kreuzenstein 
vára. A jelenlegi várat Johann Nepomuk Wilczek gróf álmodta és építtette. 
A vár termeiben megtekinthető bútorok, fegyverek, páncélzat, valamint a 
lovagi felszerelések a gróf gyűjtőszenvedélyének tárgyai. Következő progra-
munk a Bécs mellett található Klosterneuburgi Apátság megtekintése, 
mely Ausztria egyik legrégebbi Ágoston-rendi kolostora. Az épületegyüttes 
olyan értékes műkincsekkel rendelkezik, mint a Babenbergiek családfája, 
az osztrák főhercegi kalap és az 1181 körül készült zománc remekmű, a Ver-
duni oltár. Napunk zárásaként Bécs - és egyben a világ legkisebb - borvidé-

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenővel 
Ausztriáig, Dél-Burgenland rendkívül impozáns várához. Güssing vára 
a Batthyány család ősi fészke volt egykor. A várfalakról nyíló elbűvölő ki-
látás és a vármúzeum gazdag kiállításai teszik kihagyhatatlan látnivalóvá.  
A látványos fekvésű várhoz egy meredek kövezett szerpentinúton jutunk 
fel. Kényelmesebbek használhatják a hegy oldalában kiépített modern fel-
vonót is. A vármúzeum egyik legérdekesebb része egy berendezett ebédlő 
és a zeneszoba, ahol Európa legrégibb orgonája található. Ezen egykor Mo-
zart is játszott. Güssing várának búcsút intve, visszatérünk Magyarországra. 
Kámra utazunk, ahol a Jeli Arborétumban a rhododendronok virágzá-

megtudhatunk az itt előállított sajtokról. A látogatást követően vásárlásra 
nyílik lehetőség, ahol a sajtok mellett helyi termékek is megvásárolhatók. A 
látogatást követően hazaindulás, érkezés a késő esti órákban Budapestre.

kére, Grinzingbe látogatunk. A hangulatos városrész tele van szőlőültet-
vényekkel és élettől lüktető borospincékkel. Itt egy Heurigerben lehetőség 
nyílik megkóstolni a helyi borokat és a melléjük kínált ugyancsak ízletes 
hagyományos ételeket. A hangulatos városkában eltöltött szabadidőt kö-
vetően hazaindulunk. Érkezés a késő esti órákban.

sát csodálhatjuk. A délutánt az Arborétumban töltjük, amelyet helyi veze-
tővel fedezhetünk fel, majd mindenki kedvére töltheti szabadidejét. Késő 
délután hazaindulás, érkezés Budapestre az esti órákban.
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AUSZTRIA

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

Indulás 07.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig, útközben egy rövid megállással. Elsőként autóbuszos városnézés keretében megismer-
kedünk Bécs nevezetességeivel a Ringen. Ezt követően szabadidejét mindenki egyénileg töltheti el Bécs belvárosban, vagy lehetőség nyílik a megadott 
időpontokban a különböző felkínált programokon részt venni. Számos ajánlattal készültünk idénre: a Tenger Háza, ahol az óceánok, tengerek élővilá-
gával ismerkedhetnek meg, illetve „elindulunk” Hundertwasser nyomában. A Schönbrunni Kastély örök téma és nyáron még az Állatkertje is 
csábít egy sétára. Húsvétkor pedig ugyanolyan hangulatos vásár fogad minket, mint advent idején. Ha csak Bécs belvárosában szeretnének sétálni, 
elidőzni, arra is adunk lehetőséget. A programokat követően, kb. 18.00-kor hazaindulás. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.

Hundertwasser nyomában

Időpontok:
június 15.
augusztus 10.

október 5.

A közös városnézés után Hundertwasser egyedi 
építészeti stílusával ismerkedünk. Autóbuszunk-
kal elsőként az  általa tervezett szemétégető-
höz látogatunk, amely pompás formájának és 
küllemének köszönhetően jelenleg Bécs egyik 
jelképévé vált. Utunkat tovább folytatva egy 
különleges házhoz érkezünk, a  Kegelgassen. 
Az  épület Bécs egyik leglátogatottabb épülete, 
egyben Ausztria kulturális örökségének a  része. 
Itt egy külsőleg és belsőleg is érdekes és min-
denképpen a  szokványostól eltérő lakóházat 
találunk. Hullámzó, egyenetlen padlók, színes, 
tarka-barka falak, befüvesített tetők és nagy fák, 
amelyek úgy tűnnek, mintha a szobákból nőttek 
volna ki. Az  épülettel szemben található aján-
dékboltban mindent beszerezhetünk, ami a mű-
vészhez kapcsolódik. Következő programként 
a Hundertwasser Múzeumhoz sétálunk, ahol 
átfogó képet szerezhetünk a  sokoldalú művész 
munkásságáról. 

Várható költségek:
 Ì Hundertwasser Múzeum: kb. 12 €/fő.

A Schönbrunni kastély

Időpontok:
március 23.
április 6. HÚSVÉTI VÁSÁR A KASTÉLYNÁL
április 13. HÚSVÉTI VÁSÁR A KASTÉLYNÁL
május 4.
július 13.
szeptember 21.
november 16.

Délelőtt érkezés a Schönbrunni kastélyhoz, mely 
egykor a császári család nyári lakhelyül szolgált, nap-
jainkban pedig Bécs egyik fő nevezetessége, amelyet 
turisták milliói keresnek fel évente a világ összes tájá-
ról. Aki szeretne, sétálhat a kastély gyönyörű parkjá-
ban, megtekinthető a világ legrégibb állatkertje, mely 
1752 óta létezik, és természetesen a kastély lélegzet-
elállító termeit is megtekinthetik az érdeklődők. 
HÚSVÉTI IDŐPONTBAN:
Schönbrunn tavasszal még több élettel telik 
meg, sokadik éve hagyomány a  húsvéti vásár 
a kastély udvarán. Számtalan lehetőséget nyújt-
va kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A kastély-
látogatást követően lehetőség nyílik a  húsvéti 
vásár kavalkádjában nézelődni, vagy részt ven-
ni a  különböző szervezett programok valame-
lyikén. Délután Bécs belvárosában, fakultatív 
programként ellátogatunk a Heindl csokimú-
zeumba. Az  érdeklődők megismerkedhetnek 
a mintegy 3000 éves csoki történelmével.

Várható költségek:
 Ì Schönbrunni kastély:  kb. 20 €/fő
 Ì Állatkert:  kb. 20 €/fő
 Ì Csokimúzeum: kb. 10 €/fő 

 (csak a Húsvéti időpontban)

A Tenger Háza

Időpontok:
június 22.

november 9.

A városnézés után ellátogatunk Ausztria leg-
nagyobb akváriumához, ahol a  300.000 literes 
medencében fekete- és fehérúszójú szirticápák, 
bambuszcápák úszkálnak, valamint „Puppi”, 
a  tengeri teknős. A  látogatás további fény-
pontja a  10. emeleten található pörölycápák  
150.000 literes akváriuma. A 11. emeleti kávézó-
ból pedig lélegzetelállító kilátás nyílik Bécsre.
A Trópusi házban és a Krokodil parkban szabadon 
repülő madarak, szaladgáló majmok, krokodilok 
és még számos állatfaj látható. A  terráriumban 
mérges- és óriáskígyók, hangyák és madárpókok 
kaptak szállást. A „Hullámtörő szikla” elnevezésű 
élményakvárium lehetővé teszi a  gyerekek szá-
mára, hogy az  akvárium padlójába épített „bú-
vársisakokon” keresztül testközelből tapasztalják 
meg a  trópusi halak világát. Egy mesterségesen 
kialakított cseppkőbarlangban több mint 100 éj-
szakai állatot és barlanglakót figyelhetünk meg.
 

Várható költségek:
 Ì Tenger Háza: kb. 20 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

KATALÓGUS ÁR: 

8.900 Ft/fő

VARIÁCIÓK BÉCSRE
AZ OSZTRÁK FŐVÁROS ÚJRAFELFEDEZÉSE

HUNDERTWASSER 
NYOMÁBAN

A SCHÖNBRUNNI 
KASTÉLY

A TENGER HÁZA

1 nap 1 nap 1 nap

6% 0%7%8%9%10%
180 nap 150 nap 120 nap 90 nap 60 nap8.010 Ft/fő

    KEDVEZMÉNYES ÁR

8+



61

AUSZTRIA

KÖRUTAZÁSOK 2019  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

KATALÓGUS ÁR: 

12.900 Ft/fő

1 nap 

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenővel 
Laubenbachmühle vasútállomásra, innen a  keskeny nyomtávú kis-
vasúttal  jutunk el a  hegyek között megbúvó kisvárosba,  Mariazell-
be. A  fenti útvonalon festői szép természeti panoráma mellett számos 
alagút, viadukt és kőhíd gondoskodik a  lenyűgöző látványról. A  vasút-
vonal elhalad a  bécsiek kedvelt kirándulóhelye, az  Erlaufsee mellett. 
A  déli órákban érkezünk Mariazellbe. Közös sétánk során megtekintjük 
a  Bazilikát, melynek helyén egykoron Magnus barát a  magával hozott 
Mária szobornak egy fatörzsbe kis cellát, kápolnát vájt. A  Bazilika meg-
tekintése után ellátogatunk a  híres  Arzberger Likőrüzembe, ahol bete-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Arzberger Likőrüzem:  kb. 2 €/fő
 Ì Vonatjegy:  kb. 10 €/fő
 Ì Bürgeralpe, felvonó:  kb. 20 €/fő
 Ì Mézeskalács manufaktúra:  kb. 10 €/fő

IDŐPONTOK:
május 25.
szeptember 21.

MARIAZELLI VARÁZSLAT 

kintést nyerünk a  likőrgyártás folyamataiba és meg is kóstolhatjuk azt. 
A szabadidő eltöltésére több lehetőséget kínálunk. Aki szeretne a városká-
ban maradni, az  a  Mariazelli mézeskalács manufaktúrában megismerheti 
a mézeskalács készítés minden titkát, sőt a mézgyertya készítést is ki lehet 
próbálni. Továbbá lehetőség nyílik a közeli Bürgeralpe 1267 méter magas 
csúcsára feljutni gyalogosan (a kabinos felvonó várhatóan 2019 év végéig 
felújítás miatt nem közlekedik). A  szép kilátás mellett a hegyen hegyi-tó, 
egy kilátó, egy élménypark és több hangulatos alpesi kunyhó várja a látoga-
tókat. Délután hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenővel az alsó- 
ausztriai Melkbe, ahol lehetőség nyílik a  Duna fölött magasodó sziklate-
raszra épült, Szent Benedek-rendi Apátság megtekintésére. A látogatás 
során az  interaktív kiállítás segítségével megismerkedünk a  bencés rend 
életével a  kezdetektől napjainkig. A  tárlatvezetés után látogatást teszünk 
a hatalmas és méltán híres könyvtárban, majd az apátsági templomban, mely 
több építészeti érdekességet is magában rejt. A program befejezését követő-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Melki Apátság:  kb. 15 €/fő
 Ì Hajózás:  kb. 25 €/fő

IDŐPONTOK:
április 27.
május 25.
június 29.
július 20.
augusztus 25.
szeptember 22.
október 19.

OSZTRÁK DUNAKANYAR SÉTAHAJÓZÁSSAL

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Herberstein kastély: kb. 20 €/fő
 Ì Vorau-i Apátság: kb. 10 €/fő

Figyelem! Ennek az útnak az útvonala más odafe-
lé (M7 autópálya és 8-as út) és más hazafelé (M1 
autópálya)!

IDŐPONTOK:
október 12.

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

STÁJERORSZÁG ISMERETLEN ARCA:
A HERBERSTEIN KASTÉLY ÉS A VORAU-I APÁTSÁG

Indulás 06.00 órakor Budapestről, folyamatos utazás Ausztriába, útközben 
egy technikai megállással. Délelőtt érkezés  a Herberstein kastélyhoz. 
A család egykor olyan gazdag volt, hogy egy időben Stájerország egy ne-
gyede az Ő uralmuk alatt volt. Herberstein egyik fő attrakciója a Történel-
mi kertnek nevezett rész. A kastély körül már a 16. században impozáns 
parkokat hoztak létre, fénykoruk a 18. és 19. századra esett. A birtok védje-
gye a család által máig lakott várkastély, amely furcsa mód egyszerre van 
völgyben és egy jókora sziklaormon. A mai formáját sok száz év építése és 
átépítése után nyerte el, különlegessége, hogy minden berendezési tárgy 

eredeti. A kastélyhoz tartozik egy állatkert is, ennek egy részét is megtekint-
jük. Innen utazunk a Vorau-i Apátsághoz. Az Ágoston-rendi apátság épü-
lete, csodálatos könyvtára és a hozzá tartozó templom már messziről impo-
záns látnivalót ígér. A kolostor templomát 3 év alatt építették fel, de a belső 
berendezés kialakítása 50 évbe került. A  legszebb a  könyvtár. Az  apátság 
megszépülve 2013-ban ünnepelte fennállásának 850 éves jubileumát. Innen 
hazautazás. Várható visszaérkezés Budapestre a késő esti órákban.

en sétahajóval bejárjuk a Wachaut, a 33 kilométer hosszú völgyszoros 
egy részét a Duna mentén, Melk és Krems között. A hajóról csodálatos látvány 
tárul elénk: meredek hegyek, szőlősökkel borított domboldalak és romanti-
kus várromok a folyó mindkét partján. Utunk során elhajózunk több legendás 
várrom mellett is. Kb. másfél órás utazást követően érkezünk Kremsbe a dél-
utáni órákban. Egy rövid városnéző sétát követően szabadprogramra lesz le-
hetőség, majd hazaindulás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

6% 0%7%8%9%10%
180 nap 150 nap 120 nap 90 nap 60 nap10.710 Ft/fő
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KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

1 nap

Indulás 07.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig, útközben egy 
rövid megállással. Elsőként a  Heiligenkreuzi Apátságba látogatunk. Ezután 
buszra szállunk és a közeli Mayerlingbe, Rudolf főherceg, Habsburg trónörökös 
vadászkastélyához utazunk, ahol 1889-ben Rudolf koronaherceg és szerelme Vet-
sera Mária bárókisasszony rejtélyes módon vesztette életét. A nap utolsó állomása 
a Hinterbrühlben található “Seegrotte” tavasbarlang, a világ egyik csodálatos 
természet alkotta remeke. Motorcsónakkal közlekedünk a labirintus rendszerben 
a tavon. A látogatás után hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, rövid pihenővel 
Schallaburgba. A vár története a középkorra nyúlik vissza, majd a rene-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek: 
 Ì Heiligenkreuzi Apátság:  kb. 10 €/fő
 Ì Mayerling: kb. 10 €/fő
 Ì Seegrotte tavasbarlang:  kb. 10 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Laxenburg kastély:  kb. 17 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét 

A részvételi díj nem tartalmazza: 
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek: 
 Ì Schallaburg:  kb. 14 €/fő
 Ì Göttweigi apátság:  kb. 12 €/fő
 Ì Hajózás:  kb. 25 €/fő

IDŐPONTOK:
április 28.
augusztus 25.
október 13.

IDŐPONTOK:
június 1.
június 29.
július 27.
augusztus 10.
szeptember 14.
október 5.

IDŐPONTOK:
április 14.
május 12.
június 16.
július 7.
szeptember 8.
október 6.

MESÉL A BÉCSI ERDŐ
HEILIGENKREUZ, SEEGROTTE, MAYERLING

BADENI RÓZSÁK ÉS A LAxENBURG KASTÉLY

OSZTRÁK DUNAKANYAR REJTETT KINCSEI

szánsz kastélyt az itáliai paloták mintájára építették hozzá. A felső folyosók 
árkádjait 1600 terrakotta figura és címer díszíti, a kastély szívében található 
továbbá egy gyönyörű angolkert. A program befejezését követően fakul-
tatív program keretében sétahajóval Krems városába utazunk. A ha-
jóról csodálatos látvány tárul a szemünk elé: meredek hegyek, szőlősökkel 
borított domboldalak és romantikus várromok a folyó mindkét partján. 
Ilyen például Dürnstein vára, ahol Oroszlánszívű Richárd angol király ra-
boskodott néhány hétig. A délutáni órákban érkezünk Kremsbe, ahonnan 
a Göttweigi Apátságba utazunk buszunkkal. A Dunától pár kilométerre, 
egy magas hegyen épült a már messziről jól látható, monumentális bencés 
apátság. A látogatást követően hazaindulunk. Várható visszaérkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.

Indulás 07.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig, útköz-
ben egy rövid megállással. Délelőtt érkezés a  Laxenburgi kastélyhoz, 
melynek parkját és gazdag, értékes kiállítását tekintjük meg. A kastélypark  
a XVIII.-XIX. századi kertépítő-művészet egyik legszebb példája. A kastély ban 
pedig Sissi és Ferenc József töltötték a mézesheteiket, valamint itt született 
fiuk, Rudolf főherceg. Délután a császári fürdővárosba, Badenbe utazunk. 
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A híres fürdőváros a jó borok, a termálvíz és a kultúra hazája. A Biedermeier 
időszak alatt itt volt a császár nyári rezidenciája, erre az időszakra emlékez-
tetnek a város épületei, parkjai. Baden másik érdekessége a Doblhoff park, 
amely több mint 30.000 rózsatőnek otthona. A Rosarium    területén 600 féle 
különböző rózsafajta található. A  rendelkezésre álló szabadidőt mindenki 
kedve szerint töltheti Badenben, akár a Kurpark ban sétálva, akár a városka ut-
cáin nézelődve. Délután hazaindulás, érkezés a késő esti órákban Budapestre.

12+

8+

12+



ADVENT  
ALSÓ-AUSZTRIÁBAN 

GÖTTWEIG ÉS GRAFENEGG

10.710 FT/FŐ-TŐL

ADVENT  
A BÉCSI-ALPOKBAN 

BADEN ÉS  
A JOHANNESBACHKLAMM

8.910 FT/FŐ-TŐL

ADVENT  
SCHALLABURGBAN ÉS 

ST. PÖLTENBEN 

9.810 FT/FŐ-TŐL
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KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Fraknó várá-
hoz, a  vár megtekintését az  Esterházy hercegek gigantikus fegyver- és 
kincs-gyűjteménye, valamint tartalmas, érdekes történetekkel tarkított 
idegenvezetés teszi igazán élvezetessé. Innen a  Fertő tóhoz indulunk, 
a  fertőmeggyesi kikötőbe utazunk, ahol hajóra szállunk. A  Fertő tavi 
hajóút során megismerjük a  tó élővilágát, növényvilágának szépségeit, 
világörökségünk természeti gyöngyszemét. Körutunk során látjuk a B “0” 
pontot, a hajdani vasfüggöny részét. Megcsodálhatjuk a tó ausztriai szaka-
szát, a  mörbischi vízi-színpadot és számos part menti település látképét. 
A hajózás végén a gólyák és borok városába, Rusztra érkezünk. A város-

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT: 
Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenővel 
Ausztriáig.  Első megállónk Güssing, Dél-Burgenland rendkívül impozáns 
vára. A várfalakról nyíló elbűvölő kilátás és a vármúzeum gazdag kiállításai 
teszik a Batthyány család ősi fészkét kihagyhatatlan látnivalóvá. A látványos 
fekvésű várhoz egy meredek kövezett  szerpentinúton  jutunk fel. Kényel-
mesebbek használhatják a  hegy oldalában kiépített modern  felvonót  is. 
A vármúzeum egyik legérdekesebb része egy berendezett ebédlő és a ze-
neszoba, ahol Európa legrégibb orgonája található. Ezen egykor Mozart is 
játszott. Güssing várának búcsút intve Léka várához látogatunk. Az 1200-
as években épült lovagvárban megtekinthetjük a  lovagtermet, fegyver-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Fertő tavi hajóút: kb. 15 €/fő
 Ì Ruszt, Halász templom: kb. 2 €/fő
 Ì Fraknó vára  

(várlátogatás, fegyvertár, kincstár):  kb. 17 €/fő
 Ì Borkóstoló:  kb. 7 €/fő

Fakultatív ebéd:  kb. 15 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Güssing vár + felvonó:  kb. 10 €/fő
 Ì Léka vára:  kb. 10 €/fő
 Ì Harrer csokoládékóstoló:  kb. 3.200 Ft/fő

IDŐPONTOK:
május 12.
június 1.
július 21.
szeptember 15.

IDŐPONTOK:
május 19.
október 13.

FERTŐ TAVI ROMANTIKA ÉS FRAKNÓ VÁRA

BURGENLANDI VÁRTÚRA CSOKOLÁDÉKÓSTOLÓVAL

kában szinte minden ház műemlék védelem alatt áll. Ruszton fakultatív 
ebédelésre nyílik lehetőség egy helyi, tradicionális étteremben, ahol 
az elfogyasztott bőséges ebédünket a hely titkos specialitásával öblíthet-
jük le. Szabad program keretében számos kávézó, tradicionális burgenlandi 
borászat vár minket. Innen hazaindulunk, útközben pedig egy modern és 
stílusos borászatban borkóstoló keretében megismerhetjük Burgen-
land minőségi borait. A borászatban vásárlásra is lehetőség nyílik. Hazain-
dulás a késő délutáni órákban.

raktárat, a várkonyhát és a börtönt. A várban él Közép-Európa egyik legna-
gyobb denevér kolóniája, melynek külön kiállítást szenteltek. Ezt követően 
napunk megkoronázásaként a méltán híres Harrer csokoládéműhelyt 
keressük fel. Itt nemcsak a kézzel készített csokoládék fortélyait ismerhet-
jük meg, hanem egy kóstolóval egybekötött látogatás alkalmával elmerül-
hetünk ebben az  igazán ízében gazdag, kiváló minőségű csokoládé élve-
zetében. A kóstolást követően vásárlásra is nyílik lehetőség. Késő délután 
hazaindulás, érkezés Budapestre az esti órákban.
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Népszerű ajánlataink már adventkor is elérhetőek. Kínálatunkban új úticélok is megtalálhatóak:

Részletes ajánlatok a vivalditravel.hu oldalon.   >

12+

10+



64

AUSZTRIA

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Utunk először Gloggnitzba vezet, ahol 
meglátogatjuk a  Lindt csokoládégyár mintaboltját. Itt kedvezményes vá-
sárlásra nyílik lehetőség. Ezt követően felszállunk a semmeringi vasútra, 
amely Európa első hegyi vasútja volt. Félórás utazást követően érkezünk 
Semmeringre. Innen a  kabinos felvonó, a  Magic Mountain Xpress 
parkolójához megyünk, ahonnan a  felvonóval elérjük a  csúcsot és felfe-
dezzük az 1340 méter magas Hirschenkogel hegy nyújtotta élményeket. 
A Hirschenkogel hegy legmagasabb pontja a 30 m magas Millennium kilátó, 
ahonnan csodaszép kilátás tárul a Semmering – Rax – Schneeberg “va-

rázshegyek” álomvilágára. A hegy tetején pihenhetünk, sétálhatunk, fakultatív 
ebédre is lehetőség nyílik. Akinek van kedve a felvonó helyett gyalog is lesétálhat 
a hegyről. A bátrabbak óriás rollerrel is lejöhetnek. Páratlan élmény! Jó idő esetén 
érdemes elsétálni a semmeringi panoráma úton, ahol szintén a csodás tájban 
gyönyörködhetünk. Utunk Semmeringről Maria Schutz-ba vezet, ahol a csoda-
tévő forrás vizéből meríthetünk. Majd az ízletes és híres fánkokból is vásárolhatunk. 
Hazaindulás a késő délutáni órákban, érkezés Budapestre késő este.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Felvonó jegy (oda-vissza): kb. 18 €/fő
 Ì Felvonóval fel és rollerrel le: kb. 22 €/fő
 Ì Vonatjegy: kb. 8 €/fő

Fakultatív ebéd lehetőség:  kb. 15 €/fő

IDŐPONTOK:
május 25., június 15.
július 6., július 27.
augusztus 10.
augusztus 24.
szeptember 7.
szeptember 28.
október 12. 
november 16.  
(program a vivalditravel.hu oldalon)

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

1 nap

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Első programunk a Hohe Wand Natur-
park, ahol minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb elfog-
laltságot. Az 1135 méter magas sziklafennsíkra busszal jutunk fel, melyről 
több irányban gyönyörködhetünk az elénk táruló csodálatos panorámában. 
A 18 méter magas, fa kilátóról tiszta idő esetén elláthatunk a Rax Alpokig és 
a Schneebergig. A kilátótól indul a kb. 3 km-es, látványos és könnyed túra, 
mely a vadas parkon keresztül vezet a Skywalk kilátóhoz. Itt olyan ér-
zésünk lehet, mintha mi magunk is a felhők között lebegnénk. A fennsíkon 
az utolsó megállóhelyünk az ún. „Sziklalépcső” lesz, ami a szikla peremére 

van erősítve, és ahonnan ismét nagyszerű panoráma tárul elénk a Baben-
berg kastéllyal és a Fertő tóval. Utunk innen Muggendorf felé vezet, ahol 
a fenséges Myrafälle vízesés mentén folytathatjuk a túrát. A vízesés több 
száz méter hosszan rohan lefelé a völgyben, hatalmas sziklák között, renge-
teg zúgót, vízesést alkotva. Aki igazán bátor, egy jó fél órás túra során meg-
mászhatja azt a sziklatömböt, mely körül a Myra patak folyik, és ahonnan 
pazar látvány tárul a merész túrázó szeme elé. Késő délután hazaindulás, 
érkezés Budapestre az esti órákban.

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezünk a Bécsi-Alpok szívében 
levő Muggendorf falucskához. Itt kezdődik túránk a fenséges Myrafälle ví-
zesés mentén. A víz több száz méter hosszan rohan lefelé a völgyben, hatal-
mas sziklák között, rengeteg zúgót, vízesést alkotva. A víz fölött néhány cen-
timéterrel haladunk kiépített fahíd- és lépcsőrendszeren. A vízesés tetejére 
érve tovább indulunk felfelé, mígnem elérjük a mezőt. Itt megpihenhetünk. 
Ha már feljöttünk idáig nem szabad kihagyni a csúcsot sem –melyet innen 
5-10 perc alatt elérünk-, mert onnan gyönyörű a kilátás a völgyre és a szom-
szédos hegyekre. Egy erdei ösvényen, majd a vízesés oldalán ereszkedünk 
vissza a parkolóig, ahol buszra szállunk. Délután a Kőfalhasadék szurdok 

vadregényes vidékét járjuk be. Izgalmas túránk során az összeszűkült völgy-
ben, a kis patak felett fahidakon haladunk egyre feljebb, majd elérkezünk 
egy elágazáshoz. Itt a vállalkozó kedvűekkel a létrás szakaszokon haladunk 
felfelé, a mintegy 15 méteres vaslétrán. Ezen felmászva, (vagy mellette egy 
rövidebb és könnyebb létrán felérve) kis barlangok sorozatán keresztül ve-
zet az utunk. Akik az egyszerűbb, ám szintén látványos szakaszt választják, 
azok a csendes patakot követve további kis hidakon átkelve jutnak el a bar-
langhoz, itt csatlakozva a  létramászó csapathoz. Majd elérjük a  fennsíkot, 
ahol az étteremben elfogyaszthatjuk a helyi specialitások egyikét. Késő dél-
után hazaindulunk. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Myrafalle vízesés + Hohe Wand Naturpark:  

 kb. 8 €/fő (15 év fölött), kb. 5 €/fő (6-15 év között)
Túratáv:  2 km + 4,5 km
Szintkülönbség: Myrafälle: fel 150 m,  
le 70 m,  Hohe Wand: fel 40 m, le 200 m

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Szurdok és vízesés: kb. 8 €/fő

Túratáv: Myrafälle 3,3 km,  
Kőfalhasadék szurdok: 2,4 km
Szintkülönbség: Myrafälle: fel és le 180 m, 
Kőfalhasadék szurdok: fel és le 200 m

IDŐPONTOK:
április 14.
május 5.
június 23.
szeptember 1.

IDŐPONTOK:
június 1.
szeptember 8.
október 20.

KATALÓGUS ÁR: 

10.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

FELEMELŐ AUSZTRIA

FELEMELŐ AUSZTRIA SZURDOKTÚRÁVAL 3

2

KATALÓGUS ÁR: 

10.900 Ft/fő

6% 0%7%8%9%10%
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Indulás 06.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezünk a Schneeberg lábához, 
ahonnan a csúcsra a Salamandernek is becézett fogaskerekű indul. A fogaske-
rekű az 1800 méter magasságban található hegyi állomásra kapaszkodik fel. 
Az út gyönyörű erdőkön át, alpesi rétek mellett vezet egy csodálatos, párat-
lan szépségű világba. Útközben több megállót is érintünk. Miután felértünk 
a felső állomásra, végigmegyünk a kaleidoszkóp elnevezésű kiállítórészen, va-
lamint megtekintjük a közelében található Erzsébet templomot, melyet Sissi 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Salamander fogaskerekű vasút: 

 kb. 35 €/fő (oda-vissza)
Túratáv:  3 km  
Szintkülönbség:  20 m

IDŐPONTOK:
május 4.
június 1.
július 13.
augusztus 24.
szeptember 14.
október 5.   

KATALÓGUS ÁR: 

10.900 Ft/fő

1 nap

SCHNEEBERG, A BÉCSI ALPOK KIRÁLYNŐJE1

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

10.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Egynapos kirándulásunk célpontja 
az Ötschergräben, vagy ahogy gyakran emlegetik, az „Osztrák Grand 
Canyon”, Ausztria egyik lenyűgöző természeti csodája. Az Ötscher patak 
vájta szurdokban több kilométer hosszan fut egy jól kiépített turistaútvo-
nal, amely hol a szurdok egyik, hol a másik oldalán vezet. Utunk során fahi-
dakkal, fapallókkal, sziklába vájt alagutakkal találkozunk, miközben lábunk 
alatt a kristálytiszta patak csobog, körülöttünk pedig a több méter magas 
sziklafalakról lezúduló vízesések garantálják a látványt. A napsütötte szur-
dok oldalán különös sziklaformációk emelkednek ki. Első nagyobb vízesé-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Szurdok belépő és vonatjegy: kb. 10 €/fő

Túratáv: 10,7 km
Szintkülönbség: fel 300 m, le 280 m
Könnyített túra:
Túratáv: 8,1 km
Szintkülönbség: fel 270 m, le 245 m

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Felvonójegy ebéddel:  kb. 35 €/fő

Túratáv: Kaiserbrunn-Rax Seilbahn 4,3 km, 
Rax fennsík: 7 km
Szintkülönbség: Kaiserbrunn-Rax Seilbahn 
fel 100, le 150 m, Rax fensík: fel és le 200 m

IDŐPONTOK:
május 11.
július 6.
augusztus 31.
szeptember 28.

IDŐPONTOK:
május 12.
június 22.
augusztus 11.
szeptember 7.
október 5.

ÖTSCHER SZURDOK: HEGYEK ÉS VÍZESÉSEK VIDÉKE

A SMARAGD FOLYÓ VÖLGYE ÉS A RAx FENNSÍK

3

3

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezünk a  Rax hegy lábánál 
lévő parkolóba. Innen indul túránk a  Schwarza folyó mentén, több ki-
lométeren keresztül, a smaragdzölden csordogáló patak partján egy fan-
tasztikus, mély és keskeny szurdokban. A kb. 1,5-2 órás sétánk végállomása 
Kaiserbrunn település, Bécs vízellátását biztosító vízvezeték kiindulópont-
ja. Délutáni programunk a csúcs meghódítása. A hegyre a Raxseilbahn-
nal jutunk fel. Az út 6-8 percig tart, ez alatt megtesz több mint ezer méter 
szintkülönbséget, lélegzetelállító panorámát nyújtva az utazóknak. Felérve 
a Rax fennsíkra a páratlan kilátásban gyönyörködhetünk. Majd elindu-
lunk, és egy csodálatos körtúrát teszünk a  fennsíkon. Először elsétálunk 

az Ottohaus-hoz (1644m), itt ebédszünet. Majd lehetőség nyílik az Alpe-
si kert megtekintésére és a velünk szemben található kőkapu rejtélyét is 
feltárjuk. Az Ottohaustól a  fennsík másik oldalához kirándulunk. Itt – egy 
az előzőhöz hasonló - fából épített kilátóból a Schwarza völgyét láthatjuk, 
ahol délelőtt túráztunk. A kötélpályán visszatérünk a buszunkhoz. Késő dél-
után hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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emlékére emeltek. Ezután egy kellemes panoráma kirándulást teszünk 
az  itteni csúcs körül, a bátrabbak pedig az állomás feletti magaslatra is 
felkapaszkodhatnak a kereszthez, a fáradtabbak a hüttékben a helyi spe-
cialitásokat kóstolhatják. Délután szintén a fogaskerekű vasúttal jutunk 
le az alsó állomásra, Puchbergbe. Szabadidőben lehetőség van sétál-
ni egyet a városban. Majd a közeli Losenheim településre utazunk, ahol 
patakparton, majd az erdőben sétálva érjük el a Sebastian-vízesést. 
Késő délután hazaindulunk, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

sünk a Lassingfall, melyet több kilátópontból is megcsodálhatunk. 
A völgyben egy menedékházat is találunk, ahol a helyi specialitásokat 
kóstolhatjuk meg. A kitartóbbak a Mirafall vízeséshez is elzarándo-
kolhatnak. Erdei szerpentines ösvényen jutunk ki a szurdokvölgyből, 
kisebb vízimalmot, hegyi réteket, fenyveseket hátrahagyva, hogy egy 
hatalmas víztározó gátján is keresztülsétáljunk. Napunk végén a ma-
riazelli kisvasút rövid szakaszán, vadregényes környezetben utazunk 
vissza buszunkhoz. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.
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Szállodánk csodás környezetben, 
Annenheimben szinte Karintia 
mértani közepén fekszik, csak 
2  km-re az  autópályától, mégis 
a  zöldben. Szobáink mindegyike 

felújított és modern stílusban 
újrabútorozott, kényelmes, 

tágas és világos. Min-
den szoba erkélyes, 

ahonnan élvezhetik 
a  páratlan pano-

rámát a  festői 
O s s i a c h  -

-i tóra, 
L a n d -

s k -

ron várára, a  Júlia- és Karintia-i 
Alpokra. A  csodálatosan tiszta 
alpesi levegő, a  hegyek-tavak 
lenyűgöző együttese és magyar 
személyzetünk vendégszeretete 
az itt tartózkodás minden pillana-
tát feledhetetlenné varázsolják.
Panoráma Éttermünkben friss, 
Karintiában termelt, szezonális 
alapanyagokból, szívvel-lélekkel 

készítjük el Önnek ételeinket.
Programokban igazán bővelkedik 
a környék, a háztól 5 perc sétával 
megközelíthető a  tó és a  Gerlitz-
en Alpe kabinos felvonója is. A tó 
kristálytiszta vize nyáron fürdésre 
kiválóan alkalmas, a  Balatonhoz 
hasonló hőmérsékletű, az  időjá-
rás kifejezetten mediterrán. Vil-
lach városa a  háztól 10 perc au-
tóval, a szlovén és az olasz határ 
egyaránt 20 km távolságra van. 
Klagenfurt, a Wörth-i tó és Karin-
tia 10 legkedveltebb látnivalója is 
könnyen elérhető szállodánktól: 
www.topausflugsziele.at.

Tavak és Hegyek vonzásában, Ausztriában

Ha a tökéletes kikapcsolódásra vágyik,  jöjjön hozzánk! Várjuk ajánlatkérését emailben.

www.jaegerhotel.at
info@jaegerhotel.at
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KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezés Mixnitz falucskába, 
ahonnan indul túránk a Medve-szurdokhoz. Egy könnyű erdei szakaszt 
követően elindulunk egyre feljebb és feljebb a  Hochlantsch-vidék szikla- 
szorosának bejáratához. Itt 164 számozott fahidat és létrát, valamint a 2900 
lépcsőfokot leküzdve feltárul előttünk ennek a rejtett világnak minden cso-
dálatos és izgalmas titka. A patak zúgókon, és számtalan kisebb-nagyobb 
vízeséseken keresztül morajlik alattunk, miközben mi a  200-300 méter 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Nemzeti park belépő:  kb. 5 €/fő

Túratáv: 11,5 km
Szintkülönbség: fel 800 m, le 50 m

IDŐPONTOK:
május 4.
június 22.
július 13.
augusztus 10.
október 19.

MEDVE SZURDOK – MIxNITZ 5

magas sziklafalak között haladunk előre. Az út egyirányú, így visszafordu-
lási lehetőség sincs. A sziklák és a szurdok falai közül kiérve, megpihenünk 
a tisztáson. Majd a patak partján, csodálatos természeti környezetben, erdei 
ösvényen, kb. másfél órás séta után jutunk el a  Teichalm-tóhoz, mely-
nek partján ebédre nyílik lehetőség. Pihenés a tó partján, élvezve az alpesi 

friss levegőt, a  körülöttünk lévő hegyek- és alpesi legelők látványát. Sza-
bad program keretében a  tavat körbesétálva megismerkedhetünk a  hely 
„őrangyalával”. Itt a  talajra fapallókat, kis átjárókat, pihenő pavilonokat 
helyeztek, hogy biztonságosan meg tudjuk szemlélni ezt a speciális termé-
szeti környezetet. Hazaindulás a késő délutáni órákban, érkezés Budapestre 
a késő esti órákban.
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a gyönyörűen felújított vár udvarába, és innen láthatjuk az óváros- és a Duna 
látképét. Majd séta következik az óvároson keresztül: Szlovák Nemzeti Szín-
ház épülete, Hviezdoslav tér, Szent Márton székesegyház, a főnemesek palo-
tái, Academia Istropolitana, Mihály-kapu, Fő tér, Prímás Palota. A látnivalók 
közül természetesen a híres pozsonyi szoborfigurák sem maradnak ki. A késő 
délutáni órákban hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

nyamúzeumban köpenyekkel és sisakokkal felszerelkezve leereszkedünk 
a Bertalan tárnába, majd a felszínen található kiállításon sok érdekes infor-
mációt tudhatunk meg a környék ezüst, arany és réz bányászatáról. Prog-
ramunk után Selmecbányán, a teraszosan elrendezkedő városban teszünk 
egy sétát. A késő délutáni órákban hazaindulás, érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Várbelépők:  kb. 20 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Selmecbányai bányalátogatás,  

körmöci vár és pénzverde,  
besztercebányai belépők:  kb. 15 €/fő

IDŐPONTOK:
április 13.
május 18.
június 30.
szeptember 8.
október 6.

IDŐPONTOK:
április 27.
május 25.
június 29.
szeptember 28.

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

8.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

POZSONY, DÉVÉNY ÉS VÖRÖSKŐ VÁRA

FELVIDÉKI BÁNYAVÁROSOK BÁNYALÁTOGATÁSSAL

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás a Vöröskő-i várhoz. 
A várlátogatás alatt izgalmas, időnként akár még pikáns történeteket is hall-
hatunk a történelmi időkről. Megtekintjük a hihetetlen mélységű vár-kutat 
és felfedezzük azt a  vörös követ is, melyre a  vár épült és melyről Vöröskő 
a nevét kapta. Délután érkezünk Dévény várához, mely a Duna és a Morva 
folyók összefolyásánál, egy hatalmas sziklaszirten áll. A kilátóteraszról a Du-
nára, a Morva folyóra és a szemben lévő osztrák hegycsúcsokra nyílik csodá-
latos panoráma. A várlátogatást követően Pozsonyba utazunk. Besétálunk 

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiáig. Utunk 
először a  réz városába Besztercebányára vezet. A  város legfőbb büsz-
kesége a  sétánnyá alakított, különleges atmoszférával rendelkező főtér, 
melyre a legszebb kilátás az Óratoronyból nyílik. A karcsú toronyból meg-
csodálhatjuk a tér színes kavalkádját, továbbá egy séta alkalmával az aláb-
bi nevezetességeket: Várnegyed, a  középkori német és szlovák templom, 
a Fő tér gótikus és reneszánsz polgárházai, a Városháza és a Szent Erzsébet 
kolostor-templom épületei. Innen az arany városába, Körmöcre utazunk, 
mely Szlovákia egyik legépebben megőrzött várával és csodálatos főterével 
büszkélkedhet. Ebben a városban verték a híres aranyforintot és most már 
a szlovákiai eurót is. A nap végén Selmecbányára látogatunk, ahol a Bá-

KATALÓGUS ÁR: 

8.900 Ft/fő

1 nap

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiába, útközben 
egy technikai megállással. Délelőtt érkezés a festői Bajmóc várába, ahol 
megtekintjük a várat. Az épületet nem véletlenül hasonlítják a Loire menti 
kastélyokhoz, hiszen külsejében egy francia várkastélyt csodálhatunk meg. 
Sétánk során ellátogatunk a sziklaszirt mélyén lévő barlangba is, ahol a vár-
beliek tisztavizű forrásokból olthatták szomjukat. A  várat egy csodálatos 
kastélypark övezi. Majd fakultatív, helyi specialitásokat tartalmazó ebédre 
nyílik lehetőség Bajmócon. Következő állomásunk a  garamszentbene-
deki bencések temploma és kolostora, melyet I. Géza király alapított. 
A  templom különlegessége a  Szentvér kápolna. Utunk utolsó állomása 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Bajmóci várlátogatás: kb. 9 €/fő
 Ì Garamszentbenedeki Apátság: kb. 2 €/fő
 Ì Kistapolcsányi kastély:  kb. 9 €/fő

Fakultatív ebéd:  kb. 12 €/fő

IDŐPONTOK:
április 14.
május 11.
június 16.
augusztus 31.
szeptember 29.

KASTÉLYTÚRA SZLOVÁKIÁBAN:  
BAJMÓC VÁRA ÉS A KISTAPOLCSÁNYI KASTÉLY

a Kistapolcsányi Kastély. Az épület eredetileg reneszánsz erődítmény 
volt, melyet Hild József tervezett át klasszicista stílusban. A kastélyban ér-
tékes bútorgyűjtemény és eredeti használati tárgyak kiállítása látható. Késő 
délután hazaindulunk. Érkezés Budapestre az esti órákban.
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KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì Utazás autóbusszal

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Nemzeti Park belépő: kb. 5 €/fő
 Ì Bélai-cseppkőbarlang belépő: kb. 8 €/fő
 Ì Felvonó a tanösvényhez: kb. 11 €/fő
 Ì Lombkorona tanösvény belépő: kb. 9 €/fő

IDŐPONTOK:
május 12.
július 6.
szeptember 29.
2020. március 21.

A BÉLAI-CSEPPKŐBARLANG ÉS A LOMBKORONA ÖSVÉNY

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT: 
Indulás 05.00 órakor Budapestről. Egy technikai szünettel megszakított folyamatos 
utazást követően érkezünk meg a Bélai-Tátra lábánál található Barlangligetre. A par-
kolóból fél órás meredek sétával érjük el a Bélai cseppkőbarlang bejáratát (1 km, 122 
m szintkülönbség). A Kobold-hegy északi lejtőjén kialakult látványos cseppkőbar-
lang kb. másfél km hosszúságú, ahol 860 lépcsőfokot kell leküzdeni. A túra útvonala 
hatalmas termeken, szűk járatokon át vezet. A barlangban számos cseppkőformáció 
megtalálható, láthatunk itt pagodaszerű állócseppköveket, látványos cseppkővíze-
sést és számos kisebb barlangi tavacskát. A barlangtúra után autóbuszunkkal tovább 

utazunk a közeli Zár (Ždiar) településre, hogy bejárjuk a Tátra legújabb turistacsaloga-
tó látványosságát, a 2017 őszén megnyitott Lombkorona tanösvényt. A településről 
ülőszékes felvonóval érkezünk a fák koronája felett, 24 méter magasságban vezető, fá-
ból épített masszív turistaút bejáratához. A tanösvény végén pedig egy 32 méter ma-
gas kilátótoronyba is felmehetünk. A kilátó különlegessége a 67 méter hosszú száraz 
csúszda, a bátor vállalkozók külön belépő ellenében akár ezzel is megtehetik a lefelé 
vezető utat. A tanösvény bejárása, és a kilátótoronyból nyíló panoráma megörökítése 
után felvonóval jutunk vissza a településre, ahol egy késői ebédszünetet követően el-
indulunk hazafelé, Budapestre várhatóan a késő esti órákban érkezünk.
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KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

vetően felfrissülhetünk, majd a felvonóval visszaereszkedünk a völgybe. Ezt követően 
egy eredeti liptói sajtkészítő gazdasághoz utazunk. A liptói túró és sajt hazájában 
lehetőség lesz megkóstolni és megvásárolni a kitűnő liptói sajtokat és túrókat, melyhez 
a  helyi pékségben frissen sütött kenyeret és finom péksüteményeket vásárolhatunk. 
A kolibához tartozó étteremben fakultatív ebéd keretében kóstolhatjuk meg a helyi 
finomságokat. Késő délután hazaindulunk. Érkezés Budapestre az esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Cseppkőbarlang:  kb. 15 €/fő
 Ì Felvonó:  kb. 22 €/fő

Túratáv: kb. 3 km
Barlangtúra távja: kb. 2 km
Szintkülönbség: felfelé és lefelé 100 m

IDŐPONTOK:
április 13.
október 12.

A DEMÉNYFALVI CSEPPKŐBARLANGTÓL 
A CHOPOK CSÚCSÁIG

1

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiába, útközben egy 
rövid megállással. Délelőtt érkezünk a Deményfalvi-völgyben található Sza-
badság-barlanghoz. A  cseppkövekkel gazdagon díszített barlang járataiban 
és termeiben csodálatos cseppkőképződményekben gyönyörködhetünk. A  túra 
hossza 2 150 m, szintkülönbsége 86 m, 1 118 lépcsőfokkal. A barlangtúrát követő-
en tovább utazunk az Alacsony-Tátra egyik legismertebb csúcsához. A Chopokra 
(2024 m) vezető felvonó alsó állomásától (1348 m)ülőszékes, majd a felső szaka-
szon kabinos felvonóval jutunk fel a csúcs közvetlen közelébe. Innen csak néhány 
perces emelkedő, és máris megcsodálhatjuk a Chopok sziklakúpjáról nyíló kilátást. 
A csúcs tövében található a hangulatos Kő menedékház, ahol a csúcshódítást kö-

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Belépő az aragonitbarlangba:  kb. 6 €/fő
 Ì Belépő a jégbarlangba:  kb. 8 €/fő
 Ì Belépő a betléri kastélyba:  kb. 8 €/fő

Öltözködésre vonatkozó információ:
Bár a  túrák a  nyári időpontokban indulnak, kérjük vegyék figyelembe, 
hogy a hőmérséklet a jégbarlangban nagyon alacsony (meleg ruha 
feltétlenül szükséges, zárt, vízálló cipő, bakancs elengedhetetlen). Túra-
botok megkönnyíthetik a sétát a jégbarlang bejáratához.

IDŐPONTOK:
május 25.
július 20.
szeptember 28.

VILÁGÖRÖKSÉGI BARLANGOK SZLOVÁKIÁBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT: 
Indulás 06:00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákián keresz-
tül a híres Martonházi aragonitbarlangba. A barlang termeit az ara-
gonitból formálódott különféle képződmények díszítik, amelyek a felszíni 
vizek korróziós tevékenysége és mészkő kikristályosodása folyamán jöt-
tek létre. A barlang mennyezetét egyedülálló aragonitkristályok szerte-
ágazó formái borítják. A látogatás után visszatérünk az autóbuszunkhoz, 
és átutazunk a közeli Dobsinai Jégbarlang buszparkolójához. A parkoló-
ból egy kb. 1 km hosszú, 130 méter szintkülönbségű kanyargós emelkedő 
végén érkezünk meg a Világörökség részét képező Dobsinai jég-

A barlangban a  hőmérséklet nagyon alacsony. Ezért meleg ruha 
feltétlenül szükséges, ahogyan, a  zárt, vízálló cipő, bakancs is 
elengedhetetlen.

barlang bejáratához. A  barlang a  világ egyik legjelentősebb jégbarlangja. 
Túlnyomó részét jelenleg jég tölti ki, amely néhol a mennyezetig ér. E két kü-
lönlegesen szép barlang megtekintése után, útban hazafelé még magállunk 
Betléren, ahol meglátogatjuk a méltán híres Andrássy-kastélyt. A kora-
beli bútorokkal és egzotikus gyűjteményekkel berendezett kastély bejárása 
után elindulunk hazafelé. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás a Jászói-cseppkő-
barlanghoz. A gazdag cseppkődíszítéséről, érdekes sziklaalakzatairól, 
régészeti leleteiről és figyelemfelkeltő történelméről ismert Jászói-bar-
lang a denevérek kedvelt telelőhelye. A barlang megtekintése után a szlo-
vák Grand Canyonként ismert Szádelői-völgyhöz utazunk. A zúgókkal, 
csobogókkal tarkított Szár-patak mentén hatalmas, több helyen erősen 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek: 
 Ì Nemzeti Park belépő:  kb. 5 €/ fő
 Ì Jászói-barlang:  felnőtt kb. 5 €/fő,  

 diák/nyugdíjas kb. 4 €/ fő, gyerek kb. 3 €/fő
 Ì Fotójegy:  kb. 7€/fő

A Jászói barlang: a látogatási útvonal hosz-
sza 720 m, szintkülönbsége 30 m, a túra során 
339 lépcsőfok található. A barlang bejárása kb. 
45 perc, hőmérséklete 8-9°C.
Túratáv: Szádelő – Szádelői-völgy turistaház: kb. 
3 km, szintkülönbség 250 méter fel, 45 méter le.
Szádelő – Szádelői-fennsík – Szádelő körtúra: kb. 
10 km, szintkülönbség kb. 500 méter fel és le.

IDŐPONTOK:
április 14.
június 22.
október 5.

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

SZÁDELŐI VÖLGY, A SZLOVÁK „GRAND 
CANYON” ÉS A JÁSZÓI BARLANG3

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Nemzeti Park belépő:  kb. 5 €/fő

Túratáv: 15 km
Szintkülönbség: felfelé és lefelé 550 m

Kérjük, olvassák el figyelmesen a  túrára vonatkozó 
információkat honlapunkon: www.vivalditravel.hu!

IDŐPONTOK:
május 4.
június 29.
szeptember 14.

1 nap

SZURDOKTÚRA  
A SZLOVÁK PARADICSOMBAN

3/4

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazást követően a délelőtt 
érkezünk meg a Szlovák Paradicsomba. A túra első szakasza Erdőaljá-
ról (Podlesok) a Suchá Belá-szurdokba vezet. A néhány méter szé-
les szurdokban a patak szebbnél-szebb vízeséseket alkot, melyek mellett 
vaslétrákon, fémpallókon, láncokba kapaszkodva juthatunk egyre feljebb. 
A szurdok több apró zúgó mellett öt nagyobb vízesést rejt. A vízeséseket 
magunk mögött hagyva, érkezünk a túránk legmagasabb pontjára. Itt kicsit 
kifújjuk magunkat, elfogyasztjuk a magunkkal hozott elemózsiánkat, majd 
egy kényelmes, erdei úton visszaereszkedünk Erdőaljára. Innen továbbuta-
zunk Csingó településre, délutáni túránk kiindulópontjára. Itt mindenki 
eldöntheti, hogy a délután további részét is túrázással, vagy pedig pihe-
néssel tölti. Akik pihenni szeretnének, a településen lévő vendéglátóhelyen 
megvárhatják a csoportnak azt a részét, akik vállalkoznak még egy kis erdei 
terepen vezető emelkedőre. Velük a Tamásfalvi-kilátóba, indulunk, aho-

vá kb. 1 órás utat követően érkezünk meg. Miután megörökítettük a szaba-
don emelkedő sziklateraszról a Hernád-áttörésre és a Magas-Tátrára nyíló 
páratlan kilátást, jutunk vissza Csingóba. Innen rövid szabad időt követően 
hazaindulunk, Budapestre várhatóan a késő esti órákban érkezünk.

összeszűkülő sziklafalak között jutunk egyre feljebb a hasadékban, szebb-
nél-szebb természeti látnivalókban gyönyörködve. A völgy legérdekesebb 
képződménye a Cukorsüvegnek nevezett, 105 méter magas önálló szik-
lacsúcs, mely a völgy szimbóluma. A völgy északi végén egy kis turistaház 
vár minket, ahol rövid pihenőt tartunk. Akik nem szeretnének feljönni a 
fennsíkra, azok hosszabb ideig pihenhetnek a turistaháznál, majd a felfe-
lé megtett úton juthatnak vissza az autóbuszhoz. A többiekkel egy árnyas 
bükkerdőben vezető rövid, de kissé meredek domboldalon szerpentinező 
régi szekérúton kapaszkodunk fel a Szádelői-fennsíkra. A fennsíkra ér-
kezve a hasadék pereméről több helyen is lehetőségünk lesz megcsodálni 
az elénk táruló páratlan panorámát. Utunk során keresztezzük az egykori 
Szádelői-földvár máig fennmaradt romos védőfalát, a hasadék peremé-
re kimerészkedve pedig felülről is láthatjuk a Cukorsüveg sziklatornyát, va-
lamint a szurdok hatalmas, néhol teljesen függőleges sziklafalait. A fennsík-
ról történő leereszkedést követően hazafelé indulunk, érkezés Budapestre 
az esti órákban.
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SZLOVÁKIA

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Ülőszékes felvonó a Szoliszkó menedékházhoz  

oda-vissza:  kb. 15 €/fő 
csak felfelé: kb. 13 €/fő

 Ì Szlovák Tátra belépő:  kb. 5 €/fő
Túrainformáció:
Túra nehézsége: 3-as nehézségű, kiegészítve 
a honlapunkon található információkkal
Túratávolságok: Szoliszkó menedékház – Elül-
ső-Szoliszkó csúcs oda-vissza 2 km, szintkü-
lönbség 295 méter fel és le. Szoliszkó mene-
dékház – Csorbai-tó 3,6 km, szintkülönbség 
470 méter lefelé.
Kérjük, olvassák el figyelmesen a  túrára 
vonatkozó információkat honlapunkon:  
www.vivalditravel.hu!

IDŐPONT:
július 13.

CSÚCSTÚRA A MAGAS-TÁTRÁBAN (2117 m) 2/3

Indulás 06:00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, érkezés Csorba-
tó településre a délelőtti órákban. Innen rövid séta után elérjük az ülő-
székes felvonót, mellyel a Szoliszkó menedékház (1830 m) mellett 
található állomásáig utazunk. A  felvonón utazva gyönyörű panoráma 
nyílik az  előttünk kitáruló Malompataki-völgyre, valamint az  annak 
középső részén található Fátyol-vízesésre.
Innen túrázunk a  magashegyi, sziklás terepen szerpentinező nem túl 
hosszú hegyoldalon az Elülső-Szoliszkó (2117 m) csúcsa felé. A me-
nedékháztól a csúcsig vezető út átlagos erőnléttel kb. 1 órát vesz igény-
be, ezért a nehézségért viszont bőséges kárpótlást nyújt a csúcsról elénk 
táruló gyönyörű panoráma. Nem csak a Tátra környező, szebbnél-szebb 
csúcsait, így pl. a Krivánt, a Szoliszkó- és Bástya-gerincet láthatjuk 
innen teljes panorámájában, de felülről nézhetünk le a  felvonóból már 
látott Fátyol-vízesésre. Aki még nem járt a Magas-Tátra csúcsain, de sze-

retné átélni egy valódi csúcstúra élményét, és ehhez érez magában kellő erőt 
és elszántságot, az keresve sem tud ennél jobbat választani.
A csúcsról a felfelé megtett úton jutunk vissza a menedékházhoz, ahol tartunk 
egy rövid pihenőt. Aki innen lefelé sem szeretne gyalogolni, az a felvonóval 
mehet vissza a Csorbai-tóhoz, akik viszont nem ijednek meg egy kis térd-
erősítő túrától, azokkal a kék jelzésű turistaúton gyalogosan megyünk le a tó-
hoz. Mind a felvonót használók, mind pedig a túrázók körüljárják a Tátra egyik 
legszebb tavaként számon tartott Csorbai-tó egy részét, majd a településen 
tartott rövid szabad program után indulunk hazafelé. Budapestre várhatóan 
a késő esti órákban érkezünk.
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11.900 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Szlovák Tátra belépő:  kb. 5 €/fő

Könnyebb túra adatai:
Teljes táv: kb. 9 km
Szintkülönbség: 330 méter fel, 245 méter le
Nehezebb túra adatai:
Teljes táv: kb. 16 km
Szintkülönbség: 800 méter fel, 715 méter le
Kérjük, olvassák el figyelmesen a  túrára 
vonatkozó információkat honlapunkon:  
www.vivalditravel.hu!

IDŐPONT:
június 15.
július 27.
szeptember 28.

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

CSODÁLATOS TÁTRAI TAVAK:  
CSORBAI-TÓ, POPRÁDI-TÓ, NAGY-HINCÓ-TÓ

3/5

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákián keresz-
tül. Mai kirándulásunk a  Magas-Tátra legszebb, legnépszerűbb tavaival 
ismertet meg bennünket. A  tátrai villamos Poprádi-tó megállóhelyétől 
szilárd burkolatú erdei úton jutunk el a Poprádi-tóhoz. A  folyamatosan 
emelkedő útvonal felső részében a tágas Menguszfalvi-völgy látványában 
gyönyörködve jutunk el a 17 méter mély Poprádi-tóhoz (1494 m), valamint 
a partján álló Poprádi-tavi menedékházhoz (1500 m). A könnyebb túrát 
választók hosszabb időt tölthetnek a  Poprádi-tó környékén. Ennek 
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során körbejárhatják a tavat, pihenhetnek a menedékházban. A tartalmas 
pihenő után a  csoportnak ez a  része egy túravezető kíséretében a  Felső 
turistaúton elindul a Csorbai-tó felé. Itt közösen megnézik a tavat, majd 
rövid szabad program következik a másik csoport megérkezéséig. A nehe-
zebb túrát választókkal az elágazónál töltött rövid pihenő után eleinte 
erdei úton, majd később a törpefenyők között folytatjuk utunkat a Nagy-
Hincó-tóhoz (1946 m). A túrának ez a szakasza az előzőnél jelentősebb 
szintkülönbséget tartogat, de kárpótol minket a tavat körülvevő hatalmas 
csúcsok látványa: a Kapor-csúcs, a Menguszfalvi-csúcsok hármas csoportja, 
valamint a Vadorzó-hágó. A  tavak mellett elfogyasztjuk szendvicseinket, 
majd a  felfelé már megtett úton indulunk vissza a Poprádi-tóhoz. A  tó 
melletti menedékházak valamelyikében tartott pihenő után a csoportnak 
ez a része is a Felső turistaúton indul a Csorbai-tó felé, majd a település 
parkolójában várakozó autóbusznál ismét egyesül a két csoport. Hazauta-
zás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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SZLOVÁKIA

KÖRUTAZÁSOK 2019  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Felvonó a Kő-pataki-tóhoz:  

(minden jegyre 2 € kauciót kell fizetni, melyet az 
utazást követően a pénztárban visszafizetnek)  
 Felnőtt kb. 22 €/fő, diák/nyugdíjas kb. 18 €/fő,  
 gyerek kb. 15 €/fő

 Ì Ülőszékes felvonó a Lomnici-nyeregbe: 
(fakultatív)  
 Felnőtt kb. 9 €/ fő, diák/nyugdíjas kb. 7 €/fő,  
 gyerek kb. 6 €/fő

 Ì Nemzeti Park belépő:  kb. 5 €/fő
Túratáv: 5 km
Szintkülönbség: kb. 320 m fel és le
Menetidő: 3-4 óra

Kérjük, olvassák el figyelmesen a  túrára 
vonatkozó információkat honlapunkon:  
www.vivalditravel.hu!

IDŐPONT:
augusztus 24.

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

MORMOTÁK NYOMÁBAN  
A NAGY MORGÁS CSÚCSÁN

3

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákián keresztül egy 
rövid szünettel. A délelőtti órákban érkezünk Tátralomnicra. A településről 
kabinos felvonóval jutunk fel a Kő-pataki-tóhoz (1751 m). Közösen meg-
nézzük a  tavat, majd a csoport a  résztvevők igényeinek megfelelően ketté-
válik. Akik a  friss tátrai levegőn töltött könnyedebb pihenéssel, esetleg 
sétával szeretnék tölteni ezt a  napot, azok egyénileg körülsétálhatják a  ta-
vat, majd a magashegyi környezetben eltöltött hosszabb pihenő, vagy akár 
a  Lomnici-nyeregbe történő (ülőszékes) felvonózás és egy látványos gerin-
cséta után a kabinos felvonóval egyénileg visszautaznak Tátralomnicra, ahol 
szabad program vár rájuk a csoport másik részének érkezéséig. 
A nehezebb túrát választók a  Kő-pataki-tótól túravezető kíséretében 
a Felső turistaúton kelet felé indulnak, és egy rövid, kissé meredek emelkedő 
után a továbbiakban egyenletesen emelkedő, tipikusan tátrai, sziklás terepen 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Felvonó a Kő-pataki-tóhoz:  Felnőtt kb. 22 €/fő,  

 diák/nyugdíjas kb. 18 €/fő, gyerek kb. 15 €/fő
 Ì Nemzeti Park belépő:  kb. 5 €/fő

Túratáv: Csorbató – Fátyol-vízesés oda-vissza 
9 km
Szintkülönbség: kb. 440 m fel és le 
Menetidő: 3-4 óra

Kérjük, olvassák el figyelmesen a  túrára 
vonatkozó információkat honlapunkon:  
www.vivalditravel.hu!

IDŐPONTOK:
május 11.
szeptember 7.

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

TÁTRA BŰVÖLETÉBEN:  
A KŐ-PATAKI-TÓ ÉS A FÁTYOL VÍZESÉS 

4

Indulás 05.00 órakor Budapestről.  Utazás Szlovákiába. A délelőtti órákban 
érkezünk Tátralomnicra. A  településről kabinos felvonóval jutunk fel 
a Kő-pataki-tóhoz (1751 m). Közösen megnézzük a  tavat, a  tó partjá-
ról a Tátra emblematikus csúcsa, a Lomnici-csúcs felé nyíló kilátást, majd 
körülsétáljuk a tavaszi időszakban legszebb arcát mutató, ilyenkor részben 
még jeges felszínű tavat. Ebben a hamisítatlan magashegyi környezetben 
eltöltött rövid pihenő után a  kabinos felvonóval visszautazunk Tátralom-
nicra, ahol ismét buszra szállunk, és átutazunk Csorbatóra. A Magas-Tátra 
legmagasabban fekvő településén aztán a csoport igény szerint kettéválik. 
Akik a friss tátrai levegőn töltött könnyedebb pihenéssel, esetleg sétá-
val szeretnék tölteni ezt a  délutánt, azok egyénileg körüljárhatják a  Tátra 
szlovák oldalának második legnagyobb tavát, majd a forgalmas településen 
szabad program vár rájuk a csoport másik részének érkezéséig. Ennek során 
ülőszékes felvonóval egyénileg felmehetnek a Szoliszkó menedékház-

hoz, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a  lábunk alatt elterülő Csorbató 
településre, a Csorbai-tóra, valamint a környező hatalmas csúcsokra. Akik 
viszont vállalkoznak egy könnyű túrára, azok túravezető kíséretében 
felmennek a Malompataki-völgyben található, már a településről is jól lát-
ható Fátyol-vízesésig, amely a Tátra egyik legismertebb, legszebb vízesé-
se, amely a  többi vízeséshez hasonlóan tavasszal mutatja legszebb arcát. 
A völgyben vezető túra áprilisban nagyrészt még havas, az időjárástól füg-
gően akár jeges terepen vezet, ezért a túrára csakis megfelelő lábbeliben 
lehet elindulni. A Fátyol-vízeséstől a  Csorbai-tóhoz visszatérve a  csoport-
nak ezzel a részével is megnézzük a tavat, majd együtt buszra szállunk, és 
elindulunk hazafelé, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

érkeznek meg a Nagy-Morgás-hágóba. A hágóból pár perc alatt el-
érhető Nagy-Morgás (2037 m) nevű csúcsról nyíló panorámában 
gyönyörködhetünk. A csúcsról szép kilátás nyílik egy másik tátrai túránk 
célpontjára, a  Zöld-tavi-völgyre és mellékvölgyeire, a völgyeket övező 
hegycsúcsokra, valamint a  háttérben a  Bélai-Tátra mészkőgerincére. 
A Zöld-tótól a Nagy-Fehér-tóig bezárólag ugyancsak jól láthatóak innen 
az  ezekben a  völgyekben megbúvó kisebb-nagyobb tavak, tengersze-
mek. A csúcson megtartott rövid fotószünetet követően a felfelé megtett 
úton megkezdjük az  egyenletes ereszkedést visszafelé, a  Kő-pataki-tó 
irányába. A tótól a csoportnak ez a része is kabinos felvonóval jut visz-
sza Tátralomnicra, ahol a  parkolóban várakozó autóbusznál csatlakozik 
a csoport könnyebb túrát választó részéhez. Hazaindulunk. Érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.
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SZLOVÁKIA

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

1 nap

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költség:
 Ì Nemzeti Park belépő:  kb. 5 €/fő

Túratáv: 15 km
Szintkülönbség: 615 méter fel és le
Menetidő: 6-7 óra

Kérjük, olvassák el figyelmesen a  túrára 
vonatkozó információkat honlapunkon: 
 www.vivalditravel.hu!

IDŐPONTOK:
május 25.
augusztus 3.
szeptember 21.

A TÁTRA BŰVÖLETÉBEN:  
TÚRA A ZÖLD-TAVI MENEDÉKHÁZHOZ

4

Örömmel nyugtáztuk, hogy egyre többen csatlakoznak azon utazásaink-
hoz, melyeknél a  természet szépsége kerül előtérbe. Igyekszünk a  kéré-
seknek eleget téve újabbnál-újabb, szebbnél-szebb területeket bemutatni. 
Az  elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve, idén már honlapunkon is 
és az  itt kiadott programfüzetben is igyekszünk egyértelmű tájékoztatást 
nyújtani a túrák nehézségéről. Támpontot adni, arra vonatkozóan hogyan 
is kell készülni ezekre a kirándulásokra. Szakértő túravezetőink segítségével 
honlapunkon teljes körű leírást olvashatnak a túrákról. A túrák besorolását 
igyekszünk minden évben egyszerűsíteni és átláthatóvá, értelmezhetővé 
tenni. Idén egy új jelzést alkalmazunk, melynek magyarázatát az alábbiak-
ban részletezzük:

1-es nehézségű túra: nagyon könnyű, említésre méltó 
távot és szintkülönbséget nélkülöző túra. A táv oda-vissza 
max. 6 km, szintkülönbség maximum 200 m.

2-es nehézségű túra: könnyű, átlagos erőnléttel könnyen 
teljesíthető túra, amely nem tartalmaz jelentős szintkülönb-
séget, sem jelentős távot. A táv 5-10 km, a szintkülönbség 
200-500 m.

3-as nehézségű túra: közepesen nehéz túra, melynek so-
rán lehetőség van a könnyítésre. A túra átlagos erőnléttel tel-
jesíthető, nem tartalmaz jelentős távot és szintkülönbséget, 
némi kitartás, lépésbiztonság és szédülésmentesség azon-
ban szükséges. A táv 8-12 km, a szintkülönbség 400-600 m.

4-es nehézségű túra: nehéz túra, amely jelentősnek 
mondható távot ÉS/VAGY szintkülönbséget tartalmaz. 
Az  esetleges rövid távon előttünk álló viszonylag nagy 
szintkülönbség megfelelő kondíciót és az  ilyen nehézségű 
csoportos túrákon szükséges tempót igényel. A  túrát ma-
gashegyi, sziklás terepen biztonsággal mozgó utasainknak 
ajánljuk. Az ilyen terepen való túrázás megfelelő felszerelést 
(hátizsák, túrabakancs vagy túracipő, esetleg edzőcipő, de 
utcai cipő nem megfelelő) igényel. A táv 10-15 km, a szint-
különbség 500-700 m.

5-ös nehézségű túra: nehéz magashegyi túra, amely 
jelentős távot ÉS szintkülönbséget tartalmaz. A  túrán való 
részvétel jó kondíciót, megfelelő mozgáskoordinációt és 
teljes szédülésmentességet igényel. Magashegyi, sziklás te-
repen – melyek kissé kitett részeket is tartalmazhatnak – biz-
tonsággal mozgó, sportos erőnléttel rendelkező utasainknak 
ajánljuk. Az ilyen terepen való túrázás megfelelő felszerelést 
(hátizsák, túrabakancs vagy túracipő, esetleg edzőcipő, de 
utcai cipő nem megfelelő), koncentrációt és odafigyelést 
igényel. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem megfelelő öltözet 
esetén túravezetőnk eltanácsolja Önöket a túrától, és alter-
natív útvonalat/programot javasol. Mozgás-, szív- és lég-
zőszervi betegséggel rendelkezőknek NEM ajánl-
juk! A táv 12-18 km, a szintkülönbség 600-800 m.

VIVALDI BARANGOLÓ KLUB
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Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákián keresz-
tül egy rövid szünettel. Délelőtt érkezünk a Tátrai Nemzeti Parkba, 
a Tátralomnic szomszédságában található Fehér-víz (Biela voda) nevű 
parkolóba. Mai, igazán látványos és könnyen végigjárható túránk a Ma-
gas-Tátra egyik leginkább magával ragadó szegletébe, a  varázslatos 
Zöld-tó partján álló Zöld-tavi menedékházhoz vezet, ahol legendákkal 
övezett hegycsúcsok, friss hegyi levegő, ízletes tátrai ételek és italok 
várnak ránk. A parkolóból széles erdei úton indulunk felfelé a Késmár-
ki-Fehérvíz-völgyben. Kezdetben fenyvesben, majd törpefenyők 
között kanyarog ösvényünk, melynek kisebb tisztásairól már útközben 
szép kilátás tárul elénk. Mintegy három óra gyaloglás után érkezünk 
meg a Magas-Tátra egyik legszebb völgykatlanában, az elragadóan bá-
jos Zöld-tó partján álló Zöld-tavi menedékházhoz. A  tavat olyan 
hatalmas, ég felé törő tátrai csúcsok szegélyezik, mint pl. a Weber-csúcs, 
amely a  Magas-Tátra legmagasabb függőleges sziklafala (900 méter), 
a legendákkal övezett, a tóból szinte kinőni látszó Karbunkulus-torony, 
vagy a  sziklamászók körében rendkívül kedvelt Zerge-csúcs. A  mene-
dékházban megpihenünk és megebédelünk, majd miután magunkba 
szívtuk a hegyek energiáját, a felfelé megtett úton jutunk vissza túránk 
kiindulópontjához. A  parkolóban várakozó autóbuszunkkal haza indu-
lunk. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

6% 0%7%8%9%10
%

18
0

na
p

15
0

na
p

12
0

na
p

90 na
p

60 na
p10.710 Ft-tól/fő

KEDVEZMÉNYES ÁR

6+



73

UTAZÁSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

KÖRUTAZÁSOK 2019  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

A VIVALDI TRAVEL Utazási Iroda Kft (1065 Budapest, Révay u. 14. tel: +36 1 3327870, fax: +36 1 
3010421, nyilvántartási szám: U-000106/2001. adószám 12627255-2-42), mint utazásszervező 
(továbbiakban: Vivaldi Travel), a Ptk. 415-416. §-ával, illetve az utazási és utazást közvetítő 
szerződésről szóló 281/2008. (11. 28.) Korm. rendeletbe foglaltakkal, valamint a 472/2017. 
(12.28.) és 473/2018. (12.28.) Korm. rendelettel összhangban meghatározza az utazási iroda és 
az Utazó között az utazási szerződésben nem szabályozott kérdéseket. Az alábbi tájékoztató, 
valamint a programfüzetben közölt általános információk az utazási szerződés részét képezik. 
A programfüzetben található általános információk és az utazási feltételekben foglaltak az 
utazási szerződés mellékletét képezik.
1. 1. UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
1.1. Az Utazó utazását írásban a Vivaldi Travel irodájában, vagy bármely, a VIVALDI TRA-

VEL-lel útjai értékesítésére szerződést kötött utazási irodában lefoglalhatja. Az utazási 
szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba 
veszi, vagy az utazási iroda írásban visszaigazolja és az Utazó a lefoglalt utazásra vonat-
kozó részvételi díjelőleget (40 %) (30 napon belüli indulás esetén a teljes részvételi díjat) 
megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási 
iroda – az Utazó kérésére – a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az 
előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utazó 
az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kér-
heti az Utazótól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését.

1.2. Ha az Utazó utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor – az Utazó 
szerződés-aláírásától függetlenül – az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy 
az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen a VIVALDI TRAVEL számlájára. Az 
utazásközvetítő késedelmes vagy nem fizetése esetén a VIVALDI TRAVEL – utazási szer-
ződés teljesítésének hiányában – megtagadhatja az utaztatást, és az ezzel kapcsolatos 
jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig 
a VIVALDI TRAVEL nyilvántartásba veszi az Utazó jelentkezését. A késedelmes fizetésből 
eredendő károkért a megbízott Partner irodát terheli a felelősség. Hiányos adat megadás 
(cím, telefonszám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem 
vállal felelősséget az útiokmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására.

1.3. A Vivaldi Travel az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba vételi számát -ha az 
utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik, az utazásközvetítő nevét, székhelyét, 
telefonszámát- az Utazó/Utazóok nevét és lakcímét, továbbá – elektronikus úton kötött 
utazási szerződés esetén – elektronikus levelezési címét, az Utazó által megrendelt 
szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a célállomást, a szolgál-
tatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját forintban meghatározva, az Utazó 
által megrendelt részszolgáltatásokat, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön 
felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi 
díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján 
fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint annak a biztosítónak, 
vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező a vagyoni biztosítékra 
vonatkozóan szerződést kötött.

1.4. Az Utazó megrendelésével, az előleg befizetésével és a szerződés aláírásával létrejön a 
felek között az utazási szerződés, melynek egy példánya az Utazót illeti meg. Az utazási 
szerződés csak akkor jön létre, ha az Utazó szándékát a jelentkezési lap aláírásával, vagy 
más módon egyértelműen közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz megérkezik, az 
utazási iroda a jelentkezést nyilvántartásba vételt követően írásban, cégszerűen vissza-
igazolja és az Utazó a szerződés szerinti összeget befizeti, illetve utazásközvetítő útján 
történő foglalás esetén az utazásközvetítőnél befizetett díj a Vivaldi Travel számlájára 
megérkezik.

1.5. Ha nem az Utazó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az utazási 
iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót. 
E harmadik személyt az Utazó képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szer-
ződés szerint az utazás megkezdéséig az Utazót terhelő kötelezettségek az Utazó javára 
szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, 
amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utazót érinthetik.

1.6. Az Utazó jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát har-
madik személy részére engedményezni. Az Utazó köteles erről az utazási irodát hala-
déktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az 
utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését és megfizesse az 
utazási irodának az engedményezés költségeit. Módosítási költség: 3000 Ft/fő. Kivétel a 
repülőgéppel történő utazás, ha a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem 
lehetséges, illetve amennyiben lehetséges, a módosítás költségére szintén a légitársa-
ság szabályzata az irányadó.

1.7. A Vivaldi Travel fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját 
tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak 
akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az Utazó a tájékoztatást megkapja és ennek 
megtörténtét az utazási szerződés tartalmazza, vagy az Utazó aláírásával igazolja, hogy 
a tájékoztatást megkapta.

2. AZ UTAZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.1. Az Utazó kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a VIVALDI 

TRAVEL útmutatásai alapján, az indulásra vonatkozó információk, valamint az iroda 
képviselőjének szóbeli információinak tudomásul vétele.

2.2. Az Utazó köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgá-
sa alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez 
érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartá-
sából eredő összes költséget kizárólag az Utazó viseli.

2.3. Ha az utazás ideje alatt az Utazó lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos 
szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére 
sem tarthat igényt.

2.4. Az Utazási Iroda az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja az 
utazásból az Utazót, amennyiben az Utazó jelentős mértékben megzavarja az utazás 
lefolyását, magatartásával Utazótársai egészségét, biztonságát veszélyezteti, megta-
gadható tőle a további programokon való részvétel. Utazásainkon alkohol- és drog befo-
lyása alatt álló Utazók nem vehetnek részt. Idegvezetőnk ezen személyeket kizárhatják 
az utazásból a többi Utazó nyugalma érdekében. Ilyenkor, az utazásból kizárt Utazó, 
hazautazásáról saját maga köteles gondoskodni. Az Utazási Irodát ebben az esetben a 
bizonyítható megtakarítások után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti.

2.5. Az utazás során az Utazó által 3. személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik 
felelőséggel.

2.6. Az Utazó saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, 
ha a VIVALDI TRAVEL, képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezet-
ten átvette. A megőrzésre való átvételt az Utazónak átadott csomagjegy / elismervény 
bizonyítja.

2.7. Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a VIVALDI TRAVEL felelősséget 
nem vállal.

3. AZ UTAZÁSI IRODA JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. Az utazási szerződés alapján az Utazási Iroda köteles a szerződésben meghatározott 

utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő 
szolgáltatásokból (így különösen: étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális progra-
mok) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni.

3.2. A VIVALDI TRAVEL fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, 
valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes 
esetekben.

3.3. Ha a katalógus leírása az Utazó által lefoglalt utazással összefüggésben ún. fakultatív 
szolgáltatásokat is tartalmaz, ezeket a VIVALDI TRAVEL – közreműködője útján – csak 
akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei 
adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma).

3.4. Az Utazási Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításá-
nak jogát „vis major” esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, 
politikai változások, késések a légi forgalomban, az emberi életet és egészséget, illetve 
a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti, vagy bizonyos légi 
utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.

3.5. A VIVALDI TRAVEL nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely 
egyéb módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, 
technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek miatt. Autóbuszos utazás esetén, 
ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, 
útviszonyok, határátlépés....) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség 
nem terheli. Az iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézked-
ni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az iroda az útvonal változtatás 

jogát fenntartja. Esetleges program elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős 
késésből származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles az iroda visszafizetni 
(belépők, fakultatív program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolat-
ban nincsen.  Ide tartozik az az eset is, amikor biztonsági vagy politikai helyzet miatt út-
vonalat, határátkelőt kell módosítani, még akkor is ha ez a programot minimálisan érinti. 
Ebben az esetben a Vivaldi Travel törekszik az utazók számára a lehető legkedvezőbb, 
legkisebb módosítást végrehajtani. Ha az Utazót a Vivaldi Travel rendkívüli, elháríthatat-
lan körülmények miatt nem tudja a társasút befejeztével hazaszállítani (pl. szélsőséges 
időjárási viszonyok), akkor maximum 3 éjszakai, az utazás során használt, azzal azonos 
kategóriájú szállást biztosít az Utazónak.

3.6. Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő 
megváltozásáért illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért 
felelősséget nem vállal. Továbbá nem vállal felelősséget, ha a programváltoztatásra 3. 
személy magatartása, vele kapcsolatos intézkedésre vezethető vissza (pl. betegség ese-
tén történő kórházi intézkedés és emiatt csúszás, programváltozás.) Az Utazót a bajban 
(rosszullét, betegség, lopás, incidens esetén) a Vivaldi Travel idegenvezetője tájékoztatja 
azokról a telefonszámokról, amelyek segítséget nyújthatnak (konzulátus, kórház, rend-
őrség, stb.). A Vivaldi Travel képviselője, az idegenvezető továbbá telefonos segítséget 
nyújt a probléma megoldásában, de a Vivaldi Travel a bajba jutott Utazó biztosítási 
eseménynek számító ellátására nem kötelezhető. Minden Utazónak rendelkeznie kell 
a Vivaldi Travel utazása alatt olyan asszisztenciát magyar nyelven nyújtó biztosítással, 
amely lehetővé teszi biztosítási esemény esetén a bajba jutott ellátását. A biztosítás 
hiányából eredő káreseményekért a Vivaldi Travel felelőséggel nem tartozik. Különös 
tekintettel azokra az esetekre, amikor a biztosítási esemény kapcsán, a bajba jutott 
Utazó miatt, olyan program nem teljesül, amely előre kifizetett belépőjegyeket érint. Ez 
esetben a Vivaldi Travel kártérítési felelősséggel nem tartozik a további utazó fel.

3.7. Az utazási iroda kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy a programajánlatban foglal-
taktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

3.8. Amennyiben az Utazó egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás előtt legké-
sőbb 7 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. A szerződés 
megkötését követően amennyiben az iroda biztosítja a társítást, a szerződés már nem 
módosítható egyágyas szobára.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1. Az Utazó az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A meg-

fizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más Uta-
zónak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások 
teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. 
A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Az Utazó tudomásul 
veszi, hogy a fenti fizetési határidőről a VIVALDI TRAVEL külön értesítést nem küld, azon-
ban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményez-
heti. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utazó az utat lemondta volna 
és a lemondási feltételek lépnek érvénybe.

4.2. A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda 
szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót tartalmazza. Az Utazó a részvé-
teli díjat – az előleg összegével csökkentetten – az utazás megkezdését megelőzően 
legkésőbb 30 nappal köteles befizetni. Teljes részvételi díj fizetendő, amennyiben a 
megrendelés az indulástól számított 30 napon belül történt meg. A határidő be nem tar-
tásával kapcsolatban a felelősség az Utazót terheli. Többszöri, írásbeli fizetési felszólítás 
figyelmen kívül hagyása esetén a Vivaldi Travel a foglalást az 5.4. pontban leírtaknak 
megfelelően törölheti.

4.3. A programajánlat minden esetben tartalmazza, hogy mely program képezi részét az 
utazásnak, illetőleg, mely program igénybevétele esetén milyen összegű költséget 
kell külön fizetni. Ha az Utazó az utazás során a programajánlatban, illetve az írásos 
jelentkezésben nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját 
a helyszínen köteles megfizetni.

4.4. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben a kellő számú jelentkező 
hiányában elmarad, a VIVALDI TRAVEL visszafizeti.

5. LEMONDÁSI FELTÉTELEK
5.1. A VIVALDI TRAVEL fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag 

a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásait, vagy hatósági 
árának változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt egyes részszolgáltatá-
sokkal kapcsolatos adó-, illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, reptéri illeték 
stb.), valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza/forint időközi vál-
tozása miatt kerülhet sor. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át 
meghaladja, az Utazó elállhat az utazási szerződéstől. Az Utazó az erről szóló értesítéstől 
számított 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni, hogy az utazási szerződéstől eláll-e. 
Az árak 320 Ft/EUR árfolyamig érvényesek.

5.2. Az Utazó az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elál-
lást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, 
ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az Utazó – előzetes 
nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (un.no show). Ilyen esetben az utazás 
megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

5.3. Ha az Utazó azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot megha-
ladja, vagy az utazási iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani 
kívánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, vagy 
követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jogszabályban előírtak sze-
rint. Az Utazó az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a szerződéstől 
díjmentesen elállhat.

5.4. Ha az Utazó nem az 5.1. pontban meghatározott okból áll el, a Vivaldi Travel az alábbiak 
szerinti bánatpénzre jogosult:
Az utazás megkezdése előtti:
• 60-36. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a
• 35-25. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a
• 24-15. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60 %-a
• 14-6. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a
• 5-3. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 90%-a
• 2 napon belüli lemondás esetén, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a rész-

vételi díj 100 %-a
60 napon kívüli lemondás esetén 3.000 Ft/foglalás adminisztratív költség kerül 
felszámításra.
Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az Utazót, aki az utazás folyamán lép vissza a 
szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori 
(útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.
Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak, nagy létszámú zárt cso-
port, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a külföldi köz-
reműködő is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási feltételekről a je-
lentkezéskor, illetve a szerződés megkötésével egy időben, részletes tájékoztatót adunk ki.
Az Utazó utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek megváltoztatása 
(pl.: időpontváltoztatás, vagy azonos időpontban induló utazásra történő átjelentkezés 
esetében) az utazás megkezdéséig – elállásnak és új foglalásnak minősül. A módosítás 
közlésére és hatályának beálltára a 5.4. pontban írottak megfelelően irányadók. Ha az 
Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felme-
rült okból nem vesz igénybe, a Vivaldi Travel nem köteles erre tekintettel a részvételi 
díjat leszállítani.
Módosítás (pl.: pénzügyi bizonylatok adataiban történő változtatás, szerződő nevének 
megváltoztatása, stb.) esetén az Utazó köteles a módosítás miatt felmerülő adminiszt-
ratív költségeket a Vivaldi Travelnek megtéríteni, melynek díja: 3.000 Ft/ foglalás. 

6. A VIVALDI TRAVEL ELÁLLÁSA
6.1. A VIVALDI TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilat-

kozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha a VIVALDI TRAVEL nem az Utazó érdekkö-
rében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, köteles megtéríteni az Utazónak az 
elállás következtében felmerült kárát, beleértve a nem vagyoni károkat is, kivéve, ha: 
– az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- emberi életet és egészsé-
get, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető- külső körülmény veszélyezteti, 
– a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és 
a VIVALDI TRAVEL erről az elállásáról az Utazót írásban, az utazás megkezdése előtti 20. 
napig tájékoztatta. A VIVALDI TRAVEL elállása esetén köteles az Utazónak az eredetivel 
azonos értékű helyettesítő szolgáltatást felajánlani, vagy – ha az Utazó a felajánlott uta-
zási szolgáltatást nem fogadja el – az Utazó által befizetett részvételi díjat (díjelőleget) 
visszafizetni.

7. HIBÁS TELJESÍTÉS
7.1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Vivaldi Travel felel. A Vivaldi Travel 

helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, 
ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti. Az utazásszervező közreműködője maga-
tartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét 
jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

7.2. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatos-
sági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a Vivaldi Travel úgy teljesít, hogy 
az Utazó által közölt hibát az Utazó egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás 
helyett a Vivaldi Travel azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az Utazó a 
hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni 
szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást teljes terje-
delmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az Utazónak át kell 
adni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős és a bizonyítási teher az Uta-
zóra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló 
szavatossági igényt az Utazó az utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon belül 
köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért az 
Utazó felelős. Az Utazó szavatossági igényeire egyebekben a 472/2017. (XII.28.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadók.

7.3. Az utazási vállalkozó felel az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások nem, 
vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés 
sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, 
különösen ha a hiányosságok az Utazó vagy harmadik személyek magatartására vezet-
hetők vissza, vagy vis major esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre 
nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek kö-
vetkezményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna 
képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenységét az utazási 
szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási 
vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre.

7.4. Ha a Vivaldi Travel az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére 
a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, 
a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi 
személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók, továbbá a 472/2017 (12.28) Korm. rendeletben foglaltak érvényesek. 

7.5. A Vivaldi Travel felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az Utazó pogy-
gyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a Vivaldi Travel 
és alvállalkozói, a repülőtársaságok megállapodásának értelmében az Utazónak kell 
haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra 
az esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten a Vivaldi Travel őrizetében volt. (Ha az 
Utazó rendelkezik Utazóbiztosítással, akkor az adott Biztosítótársaság szerződésében 
foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elvesztéséből vagy megsérü-
léséből eredő károkra). Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a Vivaldi 
Travel felelősséget nem vállal.

7.6. Az Utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott 
károkért az Utazó felel.

7.7. A Vivaldi Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utazó valamely szolgáltatást saját 
elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

7.8. A Vivaldi Travel nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési 
eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következté-
ben maradnak el.

7.9. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják 
vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért 
a Vivaldi Travel felelősséget nem tud vállalni, illetve a bekövetkezett változásokért a Vi-
valdi Travel kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos 
részét visszatéríti. A Vivaldi Travel az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden 
segítséget megad az Utazóoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos 
szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

7.10. A Vivaldi Travel köteles az utazási szerződéssel az Utazónak okozott kárt megtéríteni, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy 
az adott helyzetben általában elvárható.

7.11. Az Utazót ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a VIVALDI TRAVEL, illetve teljesí-
tési partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj.

7.12. A kártérítés nem vonatkozik az Utazó poggyászának elvesztésére, megsérülésből eredő 
károkra, melyeket az Utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni biztosí-
tójánál, amennyiben Utasbiztosítással rendelkezik.

8. ÚTLEVÉL-, VÍZUM-, VÁM-, DEVIZA- ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI RENDELKEZÉSEK
8.1. Az érvényes útlevélért ill. az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és köz-

egészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az Utazó felel, egyben köteles erről 
az utazást megelőzőn tájékozódni. Az Utazási Iroda köteles az utazási szerződés megkö-
tése során az Utazó figyelmét felhívni a fenti rendelkezésekre.

8.2. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy 
kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a VIVALDI TRAVEL a 
lemondási feltételeket (5.4. pont) lépteti érvénybe.

8.3. A VIVALDI TRAVEL – az Utazó kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állam-
polgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egész-
ségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve 
a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad 
felvilágosítást.

9. BIZTOSÍTÁS
9.1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de 

ennek megkötése minden programunk esetében ajánlott. A BBP biztosítás hiányából 
eredően keletkezett problémák esetében a Vivaldi Travel felelősséget nem vállal. A 
bankkártyákhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosításokkal kapcsolatban az Utazó fele-
lőssége annak külföldön való elfogadása. Az Európai Unió területén használatos un. EU 
Kártya kiváltása hasznos és célszerű, azonban nem nyújt fedezetet a biztosítási esemé-
nyek nagyrészében (pl. hazaszállítás, magánkórházi ellátás, lopás, ügyvédi eljárás, stb.). 
Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás a Vivaldi Travelnél köthető, melynek fajtáiról, 
árairól, a biztosítás által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást kaphat a VIVALDI 
TRAVEL irodáiban.

9.2. Az árak nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást. (Alapdíj/Részvételi díj 1.5%-a) A 
biztosításról az Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1139 Budapest, Váci 
út 99., feltételi rendelkeznek. Részletes tájékoztatás irodánkban illetve a weboldalon. A 
biztosítás utazásképtelenség esetén érvényes. A kiváltó ok felmerülésétől számítva le-
hetőleg azonnal, max. 2 napon belül írásban kell értesíteni közvetlenül vagy megbízott 
útján a megrendelést kezelő irodát. (Önrész 20%)

9.3. A VIVALDI TRAVEL biztosítási partnere: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fi-
óktelepe 1139 Budapest, Váci út 99., Európai Utazási Biztosító zRt., 1132 Budapest, 
Váci u. 36-38.

10. EGYÉB
10.1. Fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az Utazó panaszával elsősorban a terü-

letileg illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat. Előzetesen panasszal élhet az 
Utazó a Békéltető Testületeknél. A Vivaldi Travel által szervezett utazással kapcsolatosan 
a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

10.2. Az Utazó , illetve képviselője az utazási szerződés elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik, 
hogy ő és a azon személyek, akik nevében megrendelte a szolgáltatást mindannyian ter-
mészetes személyként (Utazóként), saját részükre vagy nem Utazóként veszik igénybe 
az utazási szolgáltatást. Ezt követően a természetes személyt, jogi személyre nem lehet 
módosítani. Jogi személy esetén megrendeléskor végfelhasználói nyilatkozatot kell 
tenni a Vivaldi Travel felé.

10.3. A VIVALDI TRAVEL Utazási Iroda nyilvántartási száma U-000106/2001.
10.4. A VIVALDI TRAVEL vagyoni biztosítékát a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fiók-

telepe 1139 Budapest, Váci út 99., nyújtja.
10.5. A VIVALDI TRAVEL Kft. a Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja.
10.6. Az utazási szerződés aláírásával az Utazó tudomásul veszi, és kötelező érvényűnek tekin-

ti az utazási iroda utazási és részvételi feltételeit.
10.7. A jogszabály időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak meg-

felelően módosulnak.
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NEMZETI ÉRTÉKEINK

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

10.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

1 nap

kiállítását, valamint a Gyugyi gyűjteményt (a magángyűjtemény közel 600 
Zsolnay kerámiából áll). Egyénileg a méltán híres pécsi kesztyűmanufaktúra 
is látogatható. Ezt követően rövid városnéző séta keretén belül megtekint-
jük Pécs két emblematikus épületét, az impozáns neoromán székesegy-
házat és a főtéren álló hajdani dzsámit. Rövid szabadidőre nyílik lehető-
ség Pécs belvárosában. Majd tovább utazás Eszékre, Kelet-Horvátország 
legnagyobb városába, ahol a város főbb nevezetességeit láthatjuk: a kated-
rális, a belváros szecessziós palotái és a Dráva-parti hangulatos sétány. Ezek 
után hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

gunk történetét ismerhetjük meg egy szépen felépített kiállításon keresz-
tül. A Feszty körképet már több, mint 20 éve több millió látogató tekintette 
meg. Az elmúlt években egy nagy beruházásnak köszönhetően a látogató-
centrum megújult, aminek következtében még több érdekes látnivalóval 
bővült, így azoknak is érdemes újra felkeresniük Ópusztaszert, akik koráb-
ban már ellátogattak ide. A Feszty körkép megtekintésére előzetesen je-
lentkezni szükséges. Kirándulásunk következő állomása Szeged, ahol a hí-
res halászlevet kóstolhatjuk meg egy csárdában. Késő délután hazautazás. 
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Délután Vizsolyra látogatunk. Itt található az egyik legfontosabb nemzeti kin-
csünk, a Vizsolyi Biblia, melynek nagy szerepe volt magyarságunk és a magyar 
nyelv fenntartásában. Vizsolyi látogatásunk alkalmával betekintést nyerhetünk 
a templom történetébe, valamint egy korhű nyomdagéppel akár a Vizsolyi Biblia 
első oldalát is kinyomtathatjuk magunknak emlékbe. Ezt követően a helyi méhé-
szet életét ismerhetjük meg. A résztvevők végig követhetik a méz útját. A bemu-
tató után vásárlásra nyílik lehetőség. A méhészet nemcsak különleges mézeket 
kínál, gyógyterápiás készítmények is találhatóak a kínálatban. A látogatás után 
hazaindulunk. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Zsolnay negyed vezetéssel  

(Zsolnay család és gyártörténeti kiállítás,  
Gyugyi gyűjtemény és  
a kesztyűmanufaktúra egyéni 
látogatása):  kb. 4.500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Ópusztaszer:  kb. 3000 Ft/fő
 Ì Fakultatív ebéd:  kb. 3.500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì  az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì  Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Kassa városnézés során:  kb. 10 Euro/fő
 Ì Vizsolyi Biblia:  kb. 1.000/fő
 Ì Méhészeti bemutató, 

Mézmúzeum:  kb. 1.000 Ft/fő

IDŐPONTOK:
április 27.
július 27.
október 19.

IDŐPONTOK:
május 18.
szeptember 7.
október 20.

IDŐPONTOK:
május 11.
június 22.
augusztus 31.
október 12.

A ZSOLNAY PORCELÁN TÖRTÉNETE, 
LÁTOGATÁS PÉCSRE ÉS ESZÉKRE

ÓPUSZTASZER, MAGYARSÁGUNK 
TÖRTÉNETE KÉPEKBEN

A VIZSOLYI BIBLIA ÉS KASSA

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Pécsre, Magyaror-
szág legszebb fekvésű, történelmi emlékekben gazdag, mediterrán hangu-
latú nagyvárosába. Látogatás a Zsolnay negyedbe, ahol lehetőségünk 
lesz helyi idegenvezetővel megismerni a Zsolnay család történetét és a gyár 

Indulás 07.30-kor Budapestről. Folyamatos utazás Palicsra, a taváról elhí-
resült Vajdasági városba. Sétánk során az Zsolnay kerámiákkal fedett épü-
letekben gyönyörködhetünk. A város sok érdekes történettel szolgál. Innen 
Szabadkára látogatunk, ahol a magyar szecesszió építészeti remekeivel 
ismerkedünk az Óvárosban. 
A délután további részében Ópusztaszerre látogatunk, ahol magyarsá-

Indulás 06.30-kor Budapestről. Folyamatos utazás után, érkezés Szlovákia 
második legnépesebb városába, Kassára. Városnéző séta keretében meg-
tekintjük a gótikus építészet nagyszerű alkotását, a Szt. Erzsébet püspöki szé-
kesegyházat, a kassai dómot, az eredeti freskókat őrző Sz. Mihály kápolnát, 
az Orbán tornyot, a Színház épületét, a zenélő szökőkutat, az egykori nemesi 
palotákat, a Miklós-börtönt és a Rodostó-házat. Séta után szabadprogram 
Kassa belvárosában, ahol lehetőség nyílik megkóstolni a helyi specialitásokat.  
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KATALÓGUS ÁR: 

8.200 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

9.200 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Füleki vár:  kb. 5 €/fő
 Ì Hollókő faluséta jegy:  3.500 Ft/fő 
 Ì Fakultatív ebéd:  kb. 4.000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Festetics Kastély (Kastély és Hintómúzeum) 

belépő: kb. 2.500 Ft/fő
 Ì Szigligeti Vár belépő: kb. 1000 Ft/fő
 Ì Dzsip kirándulás:  

Szegedy Róza Ház és bórkóstoló:  kb. 4000 Ft/fő

IDŐPONTOK:
május 4.
augusztus 4.

IDŐPONTOK:
május 12.
szeptember 1.

1 nap

1 nap

PALÓCFÖLDI KALANDOZÁS: 
HOLLÓKŐ ÉS A FÜLEKI VÁR

BALATONI PANORÁMA: 
KESZTHELY-SZIGLIGET-BADACSONY

Indulás 07.00-kor Budapestről, a Hősök teréről, a Műcsarnok mögötti parko-
lóból. Folyamatos utazás Fülekre, ahol Palócföld legnagyobb vára találha-
tó. A várfalakról páratlan kilátás nyílik a többségében magyarok lakta kisvá-
rosra és a környező dombokra. Ezt követően továbbutazás Hollókőre. Az 
egyedülálló Világörökségi kis falu a Cserhátban bújik meg. A település szí-
vében áll a fatornyos, zsindelytetős katolikus templom, körülötte keskeny 
telkeken sorakoznak a jellegzetes, fehérre meszelt, tornácos, palóc paraszt-
házak. Érkezéskor fakultatív ebédre nyílik lehetőség. Ebéd után közös sétát 
teszünk a faluban: Falumúzeum, Guzsalyas ház, Oskola, Kelemen Ferenc 
fafaragó kiállítása. Ezután sajtkóstoló következik a Gazduram Sajtboltjában. 

Indulás 06.30 órakor Budapestről. Folyamatos utazás a magyar tengerhez. 
A balatoni panorámában gyönyörködve érkezünk meg első állomásunkra, 
a Balaton kulturális fővárosába, Keszthelyre. Felkeressük a Festetics család 
barokk kastélyát, mely hazánk egyik legfontosabb vidéki főúri kastélya volt.  
A látogatás során megtekintjük a főúri életformát bemutató kiállítást, az 
európai hírű, 80.000 kötetes könyvtárat és a csodálatos tükörtermet. A láto-
gatás részeként felkeressük a kastélyparkban megnyitott Hintómúzeumot 
is. Majd egyénileg a kastély  franciakertjében sétálhatunk és szabadidőnket 
Keszthely hangulatos belvárosában is eltölthetjük. A városi séta után foly-
tatjuk utunkat Szigligetre, ahol meglátogatjuk a Balaton váraként emlege-
tett végvárat. Megismerkedhetünk a vár történetével és megcsodálhatjuk 

Szabadidő a kis falu egyénileg történő felfedezésére, majd hazaindulunk.  
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

a várból nyíló csodálatos panorámát is. Következő állomásunk Badacsony, 
a balatoni borok fellegvára. A hangulatos tóparti sétányával és borozóival 
várja a látogatókat.  Fakultatív programként dzsip kirándulást ajánlunk, 
melynek végállomása a Szegedy Róza Háznál lesz, mely a környék irodal-
mi- és bormúzeuma. Tárlatvezetés és látogatás a házban, bórkóstoló. Sza-
badidő Badacsonyban, majd hazautazás. Hazaérkezés Budapestre a késő 
esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì pozsonyi belépőjegyek:  kb. 15 €/fő

IDŐPONTOK:
június 16.

KATALÓGUS ÁR: 

14.900 Ft/fő

1 nap

KÉT FŐVÁROS, KÉT KERÉKEN

Indulás 06.00-kor Budapestről, a Hősök teréről. Folyamatos utazás Ausztriáig, 
útközben egy rövid megállással. Délelőtt elsőként autóbuszos városnézés ke-
retében megismerkedünk Bécs nevezetes építészeti stílusával a Ringstrassen 
stílussal. A városnézés után szabadidejét mindenki egyénileg töltheti el Bécs bel-
városában. Erre az időre múzeumlátogatásokat ajánlunk. Kerékpárral csatlakozó 
utasaink magukhoz veszik a kétkerekűt, és túravezetőnk vezetésével útnak indul-
nak a Bécs-Poszony kerékpáruton a mintegy 73 km-es biciklitúrának. A csoport 
Bécsben maradt része a szabadidő eltöltése után koradélután autóbuszunkkal 
indul a szlovák fővárosba, Pozsonyba, ahol egy rövid belvárosi séta keretében 
ismerkedünk a város főbb nevezetességeivel: Szlovák Nemzeti Színház épülete, 
Szent Márton székesegyház a főnemesek palotái, Prímás Palota. Kerékpáros utas-
társaink ez idő alatt egy jól kiépített és karbantartott Duna-menti kerékpárúton 

haladnak a szlovák főváros irányába. Útközben a csoport igényeinek megfelelően 
kisebb pihenőkkel. Rövid szabadidőt követően a bringások csatlakoznak buszos 
utastársaikhoz, majd még egy rövid megállás következik a Vár épületénél. 18.30 
óra körül hazaindulás. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.
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ŐSZI AJÁNLATOK

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

panorámában gyönyörködhetünk. Sétatáv: kb. 1 óra. Az  út elején kisebb 
emelkedéssel, majd a  továbbiakban erőteljes szinteséssel kell számolni. 
Következő programunk a térség egyik fő attrakciója, a semmeringi vas-
út, amely a  Világörökség része. Ennek a  történelmi vasútvonalnak egy 
részén utazunk: utunk során az  egyik oldalán zord kősziklák emelkednek 
a magasba, míg a másik oldalon szédítő mélység tátong.  A vonat ablaká-
ból a  festői tájban lehet gyönyörködni. 30 perces utazást követően érke-
zünk Gloggnitz városába, ahol meglátogatjuk a Lindt csokoládégyár 
mintaboltját. Itt kedvezményes vásárlásra nyílik lehetőség. Hazaindulás 
a késő délutáni órákban, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Lendvát elhagyva Dobronakra utazunk, hogy ellátogassunk Közép Európa 
egyetlen Trópusi Kertjébe és Orchideafarmjához. Itt évente 2 millió 
szál növényt nevelnek. A  több ezer m2-es üvegházban megcsodálhatjuk 
a szebbnél szebb virágokat, amelyeket a mintaboltban megvásárolhatunk. 
Az orchideák mellett a termő trópusi gyümölcsökben is gyönyörködhetünk. 
Ezután következik a Márton napi lakoma és újbor kóstoló. Falusi ven-
déglátóink hagyományos ebéddel, borkóstolóval, és házi szörppel várnak 
minket. Házigazdánk mesél a muravidéki borokról, a készítésükről és a helyi 
szokásokkal is megismerkedhetünk. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Vonat:  kb. 8 €/fő 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Trópusi kert és Orchidea Farm:  kb. 5 €/fő
 Ì Lendva, vár:  kb. 5 €/fő
 Ì Szentháromság kápolna:  kb. 3 €/fő
 Ì Márton napi lakoma és borkóstoló  

(korlátlan borfogyasztással):  kb. 22 €/fő

IDŐPONT:
november 16.

IDŐPONT:
november 8.
november 9.
november 10.
november 16.

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK ÉS A LINDT CSOKOLÁDÉ

MÁRTON NAP A MURAVIDÉKEN

Indulás 6.30 órakor Budapestről. Egy határ közeli rövidebb pihenőt kö-
vetően tovább utazunk Ausztriába. Első állomásunk Maria Schutz. 
Az  ausztriai Mária-kegyhelyek egyik legszebb templomához érkezünk, 
amely csodálatos környezetben helyezkedik el a  Semmering-hegy lábá-
nál és csodatévő forrásáról nevezetes. Innen Semmeringre utazunk, 
a  XIX. század császári üdülőközpontjába, amely nem csak pihenőhely 
volt, hanem már akkoriban is a  sport- és élményterület bölcsője. A  tele-
pülés központjából együtt sétálunk a  Semmeringi Panoráma úton, 
a  vasútállomásra. A  panoráma útvonalon a  szép villákban és a  csodás 

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlo-
véniáig. Elsőként  Lendvára, a  szlovéniai magyarság központjába látoga-
tunk. A várban az állandó kiállítás a törökök ellen vívott harcok történtét 
mutatja be. Rövid megállás a  város központjában, ahol a  Makovecz Imre 
által tervezett Kultúrotthon és a  Zsinagóga épülete látható. Innen felme-
gyünk a Csuka dombra, a Szentháromság kápolnához. Körbejárva a ká-
polnát egyedülálló panoráma tárul elénk, rálátni a  szőlőhegyekre, a  Mura 
folyó völgyére, egészen Horvátországig. A  kápolnában Hadik Mihály mú-
miáját tekintjük meg és hozzá kapcsolódó legendákat is megismerhetjük. 

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

1 nap

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK“ 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Eszterházy kastély:  kb. 12 €/fő
 Ì Kálvária hegy és Haydn Mauzóleum:  kb. 5 €/fő
 Ì Haydn Múzeum:  kb. 5 €/fő

IDŐPONT:
október 12.

BURGENLANDI LIBAKALAND

Indulás 07.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás egy rövid pihenővel 
Ausztriáig.  Első megállónk Eisenstadt, Burgenland tartomány székhelye. 
Programunkat a  város központjában található Kálvária hegy és a  Haydn 
templom, valamint Mauzóleum megtekintésével kezdjük. A  kövekből 
megépített hegyre lépcsőn és sötét benyílók, barlangok és kis kápolnák 
érintésével juthatunk fel. Krisztus szenvedésének állomásait élethű viaszfi-
gurákon keresztül ismerhetjük meg a  templomban. A  stációk egy része 
a  mesterségesen kialakított barlangokban, egy része pedig a  templom 
tetején került elhelyezésre. Építészeti és vallástörténeti szempontból is 
kiemelkedő alkotás a hegyi templom. A Kálvária hegyről lesétálva az Esz-

terházy kastélyhoz jutunk. A  fényűzően berendezett pompás termekben 
valósággal megelevenedik a hercegi múlt és az Esterházyak udvari élete. 
A  kastélylátogatást követően szabadprogramra nyílik lehetőség. Ez idő 
alatt a Haydn Múzeum megtekinthető, vagy nézelődhetnek, vásárolhatnak 
a hangulatos kisvárosban. Utunkat folytatva, a Fertő tó „ékszerdobozába”, 
Rusztra érkezünk. Idén 5. alkalommal rendezik meg a Burgenlandi Li-
bafesztivált, melynek központi témája természetesen Burgenland titok-
zatos címerállata, a liba. A boros gazdák borokkal, a termelők finomságok-
kal várják a látogatókat. A fesztiválon mindenki kedvére nézelődhet, majd 
szabadprogramot követően hazaindulunk. Érkezés Budapestre a késő esti 
órákban.
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ŐSZI AJÁNLATOK
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 4 éjszaka szállás költségét Firenze 

környékén 3ê-os szállodában
 Ì reggeli ellátást
 Ì idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 2 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.100 Ft/fő
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Vacsora felár (3 vacsora és  
1 ebéd az olivafarmon):  19.600 Ft/fő
 (itthon fizetendő)
Várható költségek:

 Ì Firenze, Sta. Croce templom: kb. 7 €/fő
 Ì Firenze, városbelépő: kb. 10 €/fő
 Ì Pisa Dóm és keresztelő kápolna:  kb. 7 €/fő
 Ì Pisa Ferde Torony:  kb. 17 €/fő  

 (a feljutás lehetősége a helyszínen derül ki,  
 a torony szabad kapacitásának függvénye)

 Ì Siena Dóm:  kb. 10 €/fő
 Ì „fattoria” látogatás: kb. 12 €/fő

IDŐPONT:
november 6-10.

KATALÓGUS ÁR: 

84.900 Ft/fő

5 NAP, 4 ÉJSZAKA

OLIVASZÜRET TOSZKÁNÁBAN

1. nap: Elutazás Budapestről reggel 05.00 órakor. Folyamatos utazás Olasz-
országba. Szálláshely elfoglalása Firenze környékén az esti órákban (4 éj).
2. nap: Reggeli a szállodában, majd Toszkána semmihez sem hasonlítható, 
ciprusokkal szegélyezett dombjainak és lankáinak felfedezésére indulunk. 
Először Sienaba Európa legnagyszerűbb gótikus városába látogatunk el. 
A  város a  középkori kereskedők és bankok „mekkája” volt egykor. Ismer-
kedés a város legfontosabb látnivalóival gyalogos séta keretében: a híres 
kagyló alakú főtér, az Il Campo, Palazzo Pubblico, Torre del Mangia, és a hí-
res szökőkút, a Fonte Gaia, valamint a kihagyhatatlan Dóm és Keresztelőká-
polna. Délután látogatás San Gimignanoba, a „tornyok városába”, ahol 
a  szűk utcácskák egy hangulatos sétára csábítanak. Az  esti órákban egy 
tipikus helyi „fattoria”-ba látogatunk, ahol bor- és egyéb helyi termékek 
bemutatója és kóstolója vár minket. Visszautazás a szálláshelyre.

4. nap: Reggeli után indulás egy közeli olívafarmra, ahol részt veszünk 
az olívaszüreten. Olaszország ma már a világ egyik legnagyobb olívao-
laj-termelője. Sok száz olajbogyó-fajta létezik, és már régiónként is nagyon 
eltér az olívaolaj íze, sőt a színe is. A toszkánai olaj zöld, fűszeres, borsos, 
enyhén csípős ízű. A szüret minden részét megismerhetjük a bogyók lesze-
désétől a préselésen át a friss olívaolaj megkóstolásáig. Késő délután még 
rövid sétát teszünk San Miniato városában. A  város a  ritkaságszámba 
menő fehér szarvasgomba - tartufo bianco egyik legfontosabb lelőhelye. 
Ebben az  időszakban a  városban tartják a  szarvasgomba piacot, ahol 
kóstolásra és vásárlásra nyílik lehetőség. Rövid szabadprogram után vissza-
utazás a szálláshelyre.
5. nap: Elutazás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenők-
kel. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

3. nap: Reggeli után elsőként utazás Pisaba, mely egykor tengeri nagy-
hatalom volt. Városnézés a Csodák terén: Dóm, Keresztelő Kápolna, Temető 
Ferde Torony. Innen utazás Toszkána fővárosába, és egyben kulturális köz-
pontjába, Firenzébe, mely az Appeninek dombjai között terül el az Arno 
folyó völgyében. Gyalogos városnézés keretében ismerkedés a  legfonto-
sabb látnivalókkal: Santa Croce templom, Firenze pantheonja - Dante szü-
lőháza - a Dóm, Brunelleschi híres kupolájával - Keresztelőkápolna a lenyű-
göző bronz kapukkal - Giotto torony - Piazza della Signoria - Uffizi képtár 
(kívülről)- Ponte Vecchio a kis ékszerboltokkal. Rövid szabadprogram után 
visszautazás a szálláshelyre.
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EGYNAPOS AJÁNLATOK

A részletes programajánlatokat minden esetben honlapunkon találják: 
www.vivalditravel.hu.
A változtatás jogát fenntartjuk. A  részvételi díjak tájékoztató jellegűek, 
minden esetben a  honlapunkon szereplő díjak érvényesek. A részvételi 
díjak nem tartalmazzák az egyéb, várható költségeket, mint például: be-
lépőjegyek, fakultatív programok, stb. költsége.

ADVENT BÉCSBEN
Kulturális programokkal, schönbrunni kastélylá-
togatási lehetőséggel illetve a  híres Heindl cso-
koládégyár megtekintésének lehetőségével vár-
juk Önöket! A belépőjegyek külön fizetendőek!
Időpontok:  
november 23., november 30., december 7.,  
december 11., december 14., 
december 18., december 21., 

Részvételi díj: 7.650*-8.500** Ft/fő

KASTÉLYOK  
ÜNNEPI DÍSZBEN
Látogatás az eisenstadti Eszterházy kastélyba és 
Fraknó várába.
Időpont: november 30., december 14., 

Részvételi díj: 7.650*-8.500** Ft/fő

KASSA ÜNNEPI DÍSZBEN
Látogatás a betléri Andrássy kastélyba és Kassára.
Időpont: december 8.

Részvételi díj: 8.550*-9.500** Ft/fő

ADVENT POZSONYBAN  
– SCHLOSSHOF ÉS KITTSEE
Látogatás a Schlosshof kastélyba, majd a szlovák 
főváros nevezetességeivel ismerkedünk. Prog-
ramunk során lehetőség nyílik vásárlásra a  Kitt-
see-ben található csokoládégyár mintaboltjában.
Időpont: november 30., december 7., 
december 14., december 21..

Részvételi díj: 7.650*-8.500** Ft/fő

ADVENT GRAZBAN, 
LÁTOGATÁS  
A ZOTTER CSOKIGYÁRBAN
Adventi forgatag a második legnépesebb osztrák 
városban, csokikóstolással a Zotter csokigyárban
Időpont: november 30., december 7., 
december 14., december 21.

Részvételi díj: 10.710*-11.900** Ft/fő

Advent 2019
ADVENT MARIAZELLBEN ÉS  
A MELKI APÁTSÁG
Varázslatos adventi hangulat likőrkóstolással, 
mechanikus Betlehem látogatással.
Időpont: november 30., december 1., 
december 8., december 15., december 21., 

Részvételi díj: 10.710*-11.900** Ft/fő

ADVENT ZÁGRÁBBAN
Látogatás az  utazók által legjobbnak ítélt kará-
csonyi vásárba.
Időpont: december 1., december 8., 
december 15.

Részvételi díj: 10.710*-11.900** Ft/fő

ADVENTI ÉLMÉNYEK 
A SEMMERINGEN 
Séta a kitűnő klimatikus adottságokkal rendelke-
ző Semmering településen, utazás a Világöröksé-
gi vasútvonalon, látogatás a térség ékszerdobo-
zában, Reichenauban a kastélyban megrendezett 
adventi vásárba.
Időpont: december 7., december 21.

Részvételi díj: 8.910*-9.900** Ft/fő

ADVENT SCHALLABURGBAN 
ÉS ST. PÖLTENBEN
Látogatás a különleges hangulatú schallaburgi 
kastéyban megrendezett adventi vásárba, majd 
Sankt Pölten csodás barokk belvárosában merü-
lünk el az adventi forgatagban.
Időpont: ddecember 14.

Részvételi díj: 9.810*-10.900** Ft/fő

ADVENT A BÉCSI ALPOKBAN
Séta Baden elegáns fürdővárosában, mely az 
adventi időszakban ünnepi díszben pompázik, 
majd egy varázslatos adventi vásár vár minket a 
Johannesbachklamm szurdokban.
Időpont: december 5., december 7.

Részvételi díj: 8.910*-9.900** Ft/fő

ADVENT  
ALSÓ-AUSZTRIÁBAN: 
GÖTTWEIG ÉS GRAFENEGG
Egyedülálló adventi hangulat a göttweigi Apát-
ságban, majd látogatás a Tudor stílusban épült 
Grafenegg kastélyba.
Időpont: december 7.

Részvételi díj: 10.710*-11.900** Ft/fő
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ADVENT KRAKKÓBAN ÉS ZAKOPANEBAN
Látogatás világörökségi helyszínekre ünnepi köntösben. Az egyik legszebb lengyel városban, Krakkóban immá-
ron több évtizede hagyománnyá vált a karácsonyi vásár, melynek hangulata hűen tükrözi a mai napig hazájára, 
értékeire büszke lengyel nép szokásait. Itt igazán érvényes a vásár elnevezés, hiszen a kiváló lengyel termékek 
tárházát felvonultató vásár közép-európai szemlélettel is pénztárcabarát. Érdemes itt beszerezni a  szebbnél 
szebb üveggömböket a karácsonyfára, vagy a szent este fényét, az itt megszerzett szépséges bohémiai porcelá-
nokkal emelni. A jó hangulatról a forralt bor, a még jobbról, a forralt sör gondoskodik. Hasunkat pedig a fino-
mabbnál finomabb lengyel specialitásokkal tölthetjük meg.
Időpont: november 29-december 1., december 6-8., december 20-22.
3 nap, 2 éjszaka

Részvételi díj: 35.910*-39.900** Ft/fő

ADVENT PRÁGÁBAN
Adventi hangulat a „száztornyú városban”.  A cseh főváros méltán népszerű, az egyik legkeresettebb úti cél Eu-
rópában. Az a város, ahová egyszer mindenki ellátogat, és legalább egyszer visszatér (ha nem többször), de min-
denestre visszavágyik. A nagyvilág számos jelzővel ihlette ezt a cseh remeket, ahol a látnivalók lépten-nyomon 
szembe jönnek velünk. Ebbe a különleges díszletbe épül bele a hagyományos cseh karácsonyi vásár, melynek 
kihagyhatatlan elemei a sült kolbász, a perec és a sör.
Időpont:  november 29-december 1., december 6-8., december 13-15., december 20-22.
3 nap, 2 éjszaka

Részvételi díj: 35.910*-39.900** Ft/fő

ADVENT KARINTIÁBAN
Színes programokkal, igazi osztrák adventi hangulatban. Nincs annál szebb látvány, amikor egy adventi koszorú 
tűnik ki a semmiből. Ezzel a páratlan élménnyel gazdagodhatunk ezen utazás alkalmával. Ausztria egyik leg-
nagyobb taván ugyanis minden évben felállítják az úszó adventi koszorút. Villach adventi vására és a Karintiai 
tóvidék szépsége mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy kicsit feltöltődjünk az év vége táján és nagyobb 
energiával készüljünk az ünnepekre.
Időpont: november 29-december 1., december 13-15.
3 nap, 2 éjszaka

Részvételi díj: 40.410*-44.900** Ft/fő

ADVENT SALZBURGBAN ÉS A SALZKAMMERGUTI TÓVIDÉKEN
A tóvidék téli hangulatával és Salzburg elegáns adventi vásáraival. Egy hely, ahol az évszakok váltakozása, akár 
Antonio Vivaldit is ihlethette volna. Aki járt már a Salzkammerguti tóvidéken, az visszavágyik és ide érdemes 
minden évszakban visszatérni. Hiszen az élmény garantáltan más. A hófödte csúcsok látványa nyáron meghök-
kentő, télen természetes, szépsége azonban mindig páratlan. Salzburg városa pedig megtelik a szebbnél szebb 
karácsonyi csillogással.
Időpont: november 29-december 1., december 13-15.
3 nap, 2 éjszaka

Részvételi díj: 44.910*-49.900** Ft/fő

ADVENT ZAKOPANEBAN ÉS A LENGYEL TÁTRÁBAN
Tipikus hegyvidéki hangulat lengyel vendégszeretettel, a Tátra varázsával. Ezen az utazáson az advent igazi 
értelmét – a készülődést, a várakozást, a karácsony eljövetelét – találjuk meg. Zakopanéban egész évben vásár 
van, kézműves piaca az év minden napján kínálja a helyiek portékáit. Itt tehát a feltöltődés, a tél varázsa az, ami 
a karácsonyra hangol minket. Utunk során lehetőség nyílik felmenni a Gáspár csúcsra, ahol csaknem 2000 méter 
magasságban a havas táj látványa visszaidézi a régmúlt csodaszép fehér karácsonyait. Ezen kívül esti fáklyás 
lovasszánozás szerepel a programban, és a Gubałówka csúcsa is elérhető.
Időpont: december 14-15., december 21-22.
2 nap, 1 éjszaka

Részvételi díj: 24.300*-27.000** Ft/fő
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ADVENTI KIKAPCSOLÓDÁS ZAKOPANEBAN
Évek óta közkedvelt programunkat utasaink kívánságának megfelelően 3 napos változatban is meghirdetjük. 
Akik ismerik Zakopanét, tudják, hogy bármennyi időre is jön az ember, mindig visszavágyik ide, és szerencsére 
a város közelsége Budapesthez ezt lehetővé is teszi. Ezzel az úttal Zakopane szerelmeseinek és a várost még 
csak most megismerőknek is kedvezünk. Ebben a három napban a megszokott programok mellett az aktív ki-
kapcsolódás (félnapos könnyű túra a Ruszin-tisztásra; 6 km táv, 160 m szintkülönbség) mellett az aktív pihenés 
(félnapos program egy közeli termálfürdőben) is szerepet kap, amire mindenkinek szüksége van az év vége felé.
Időpont: december 13-15.
3 nap, 2 éjszaka

Részvételi díj: 35.910*-39.900** Ft/fő

ADVENT ERDÉLY SZÍVÉBEN
Utazásunk alkalmával két város adventi hangulatába pillanthatunk be. Megtekintjük a kincses város, Kolozsvár 
illetve a hajdani szász központ, Nagyszeben adventi vásárát. A kolozsvári vásár egészen új és mint Erdély leg-
nagyobb városa nagyon bensőséges adventi hangulatot teremt az odalátogató számára. Nagyszeben 2007-ben 
Európa Kulturális Fővárosa volt, a Nagypiac téren ünnepi díszbe öltözött faházikókban karácsonyi ajándékok, kéz-
műves termékek sokasága, illatos kürtöskalács és forralt bor igazi adventi hangulatot áraszt. Természetesen az 
adventi hangulat mellett ismerkedünk a két város nevezetességeivel illetve olyan helyekre is ellátogatunk, mint 
Torockó, Gyulafehérvár vagy éppen Csernakeresztúr, ahol a bukovinai székelyek mindennapjaiba nyerhetünk 
betekintést.
Időpont: december 6-8.
3 nap, 2 éjszaka

Részvételi díj: 44.910* - 49.900** Ft/fő

ÉSZAK-OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI ADVENTI POMPÁBAN
Az egyébként is gyönyörű észak-olasz városok is még jobban megszépülnek az ünnepi időszakban: ilyenkor ad-
venti fények között is megcsodálhatunk olyan építészeti remekműveket, mint a milánói dóm, a veronai aréna vagy 
Palladio palotái Vicenzában. A színes fényekben pompázó városokban jégpályák, betlehemek, utcai árusok várják 
a turistákat. Vin brulé (forralt bor) sült gesztenye és a jellegzetes Firunatt (gesztenye füzér) illata tölti be a teret.
Időpont: december 12-15.
4 nap, 3 éjszaka

Részvételi díj: 56.610*-62.900** Ft/fő

TÖBBNAPOS AJÁNLATOK
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 1 éjszaka szállás költségét Wroclawban és 

3 éjszakát Krakkó külvárosában 3*-os szállodában
 Ì 4 reggelit
 Ì Karácsonyi vacsorát
 Ì csoportkísérő idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Wieliczkai Sóbánya: 8.500 Ft/fő
 Ì Wrocław, Aula Leopoldina  kb. 15 PLN/fő

Várható költségek:
 Ì Belépőjegyek és fülhallgató  

költsége:  kb. 70 PLN/fő
 Ì Gubalowka felvonó (egyénileg):  kb. 25 PLN/fő

Fakultatív vacsora: 
 kb. 45-50 PLN/fő/alkalom

IDŐPONT:
december 23-27.

5 NAP, 4 ÉJSZAKA

KARÁCSONY LENGYELORSZÁGBAN: 
WROCŁAW - KRAKKÓ - TARNÓW

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Lengyelországba, 
útközben rövid pihenőkkel. Délután érkezünk Wrocławba. Az Óvárosban tett 
séta során körbejárjuk a tér közepén emelkedő Városházát, megnézzük a Piactér 
szebbnél szebb polgárházait, a legjelentősebb templomokban található magyar 
vonatkozású emlékeit, valamint a wrocławi Tudományegyetem Aula Leopol-
dina nevű dísztermét. Ezután szabad program keretében elvegyülhetünk a 
wrocławi karácsonyi vásár forgatagában, majd elfoglaljuk szállásunkat (1 éj).
2. nap: Reggeli után folytatjuk Wrocław felfedezését, megismerkedünk a 
város leghíresebb hídjaival, és a wrocławi törpékkel. Felkeressük a Keresztelő 
Szent János-székesegyházat, melynek tornyából szép kilátás nyílik a városra. 
Mielőtt tovább utazunk Krakkóba, meglátogatjuk az 1913-ban épült Cente-
náriumi Csarnokot. Ezt követően Krakkóba utazunk, ahol városnéző séta 
során ismerkedünk meg az Óváros legfontosabb nevezetességeivel. A város-
nézés után elfoglaljuk szállásunkat, majd karácsonyi vacsora a szálloda ét-
termében. Szállás Krakkóban (3 éj).
3. nap: Reggeli után Krakkó Óvárosában folytatjuk programunkat. Sétát te-
szünk Krakkó zsidónegyedében, majd szabadprogram Krakkó óvárosában. Dél-
után fakultatív kirándulás a „legmagyarabb” lengyel városként ismert Tarnów-
ba, ahol magyar emlékek nyomába eredünk. Lengyelország legszebb reneszánsz 
városában felkeressük Bem apó és Petőfi Sándor emlékeit, köztük természetesen 
Bem tábornok nem mindennapi földi nyughelyét is. A város a reneszánsz korban 
a legszebbnek számított Lengyelországban. Tarnów városát elhagyva visszauta-
zunk a szállásunkra, Krakkóba, szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
4. nap: Reggeli után fakultatív program keretében a wieliczkai sóbányá-
ba látogatunk. A bányalátogatás után programunk a waweli dombon foly-
tatódik, a katedrálisban tett séta során megismerkedhetünk Lengyelország 
történelmének legfontosabb, több szálon a magyar történelemhez kötődő sze-
mélyiségeivel. Ezután szabad programra nyílik lehetőség Krakkó Óvárosában, 
majd fakultatív vacsorázási lehetőség a szállodában.
5. nap: Szállásunkat magunk mögött hagyva, útban hazafelé Zakopanéba, 
látogatunk, ahol a kitűnő klimatikus adottságokkal rendelkező városban pár 
órát töltve belekóstolhatunk a város karácsonyi forgatagába. Ez idő alatt lehe-
tőség nyílik felvonóval feljutni a Gubałówka csúcsra, nézelődni és vásárolni a 
piacon, illetve megkóstolni a finom góral sajtokat. Fakultatív gorál ebédet köve-
tően délután hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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85.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

85.900 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét az Ossiach-i 

tó környékén, 3*-os szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì 3 vacsorát
 Ì Karácsonyi ünnepi vacsorát
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 2  €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì Lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Bled-Postojna kirándulás:  20 €/fő + belépők

Várható költségek:
 Ì Bled, pletnázás a tó szigetére:  kb. 20 €/fő
 Ì Postojna cseppkőbarlang:  kb. 24 €/fő
 Ì Gerlitzen, kabinos felvonó:  kb. 20 €/fő  
 Ì Bad Kleinkirchheim, Römerbad:  kb. 40 €/fő
 Ì Pyramidenkogel:  kb. 11 €/fő

IDŐPONT:
december 23-26.

4 nap, 3 éjszaka

KARÁCSONY KARINTIÁBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 07.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, útközben Graz-i 
városnézés a karácsonyi díszbe öltözött romantikus városban: Dóm – Mauzóle-
um – főhercegi rezidencia – Jezsuita rendház – Schlossberg. A városnézés után 
rövid szabadprogram. Késő délután továbbutazás a szálláshelyre (3 éj). Vacsora.
2. nap: Reggeli után kétféle lehetőség közül választhatnak utasaink. Akik sze-
retnének, kabinos felvonóval a tó partjáról indulva Gerlitzen téli sí-régió-
ba, mintegy 2000 méter magasra juthatnak fel, gyönyörködve a tó és a környe-
ző hegyek látványában. Akik inkább egy termálfürdőben pihennének, azoknak 
lehetősége lesz Bad Kleinkirchheim-be utazni. Itt a Römerbad fürdőt 
keressük fel, amely a legszebb és építészetileg legigényesebb wellnessléte-
sítmények közé tartozik az Alpok vidékén. Különösen nagy benyomást tesz a 
látogatókra a pihenőrészleg, ahonnan a panorámaablakokon keresztül a sípá-
lyákra láthatunk rá. Élményt nyújtanak a részben római stílusban épült szaunák, 
csakúgy, mint a különféle termálmedencék, amelyek közül néhány a szabad ég 
alatt található. Délután visszautazás a szállásra, részvétel a Karácsonyi vacsorán.
3. nap: Egész napos szabadprogram vagy fakultatív kirándulás: 
Bled és Postojna
Reggeli után a Postojnai cseppkőbarlangba látogatunk. A turistákat egy 
kisvonat viszi a barlang belsejébe, ahol egy barlangséta következik a változa-
tos cseppkőcsodák világában. A barlangban ebben az időszakban látható az 
egyedülálló, élő Betlehemi játék, mely felejthetetlen élmény! Ezután a Bled-i 
tóhoz utazunk. Bled mesebeli kisváros, Szlovénia egyik gyöngyszeme. A város 
közepén a kristálytiszta vizű Bledi tavat találjuk. A tengerszemet körben alpesi 
hegyek veszik körül, közepén piciny szigetecske, majd a tó felett, egy 100 mé-
teres függőleges sziklafal tetején magasodik a bledi vár. Sötétedéskor megnéz-
zük a kivilágított harang kiemelését a tóból és élményekkel tele indulunk vissza 
a szálláshelyre. Vacsora.
4. nap: Reggeli után utazás a Wörth-i tó gyöngyszeméhez, Veldenbe, az 
egyik legismertebb és legkedveltebb osztrák üdülőhelyre, mely ünnepi díszbe 
öltözve vár minket, a tó vizén hatalmas adventi koszorút is láthatunk. A Wörth-i 
tó partján található üdülőhelyek közül ma ellátogatunk még Mariawörthbe, 
amely a tó csodája. A kis félszigetre épült település már a 9. században a térség 
vallási központja volt. Hazaindulás előtt még meglátogatjuk a világ legmaga-
sabb fából épült kilátótornyát, mely a Wörthi-tó déli partján húzódó hegyek 
legmagasabb pontján, a Pyramidenkogel-en áll. A 100 méter magas, extra-
vagáns, csavart formájú torony teraszáról Karintia sokak szerint legcsodásabb 
kilátása tárul elénk. Innen hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét
 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.700 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program:
 Ì Szilveszteri mulatság  

a szállodához tartozó villában kb. 95 €/fő
Várható költségek:

 Ì Roncade kastély, borkóstoló kb. 12 €/fő
 Ì Behajózás Velencébe, Murano-Burano 

kirándulással egybekötve (dec. 30.): kb. 35 €/fő
 Ì Behajózás Velencébe és  

Új Év köszöntés a hajón  
(december 31. este):    kb. 55 €/fő

 Ì Velencei városbelépő: kb. 10 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 4 éjszaka szállás költségét Firenze 

környékén, 3*-os szállodában
 Ì 4 reggelit
 Ì Karácsonyi ünnepi vacsorát
 Ì csoportkísérő idegenvezetőt

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì 2 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.000 Ft/fő
 Ì Továbbá: lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Vacsora felár:  12.000 Ft/fő
 (3 vacsora, a Karácsonyi vacsora az alapárba tartozik)
Várható költségek:

 Ì Firenze, Uffizi képtár:  kb. 25 €/fő
 Ì Firenze, Sta. Croce templom:  kb. 7 €/fő
 Ì Firenze, vonatjegy: kb. 12 €/fő
 Ì Siena Dóm:  kb. 10 €/fő
 Ì „fattoria” látogatás: kb. 12 €/fő
 Ì Certaldo, Boccaccio háza és  

Palazzo Pretorio: kb. 6 €/fő

IDŐPONT:
2019. december 29 

- 2020. január 1.

IDŐPONT:
december 22-26.

KATALÓGUS ÁR: 

69.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

84.900 Ft/fő

4 nap 3 éjszaka5 nap, 4 éjszaka

SZILVESZTER VELENCÉBENKARÁCSONY TOSZKÁNÁBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről, a Hősök teréről. Folyamatos uta-
zás Szlovénián keresztül. Délután érkezés a Roncade kastélyba, ahol a 
bástyákkal körülvett kis villát tekintjük meg, majd borkóstoló következik. 
Este a szállás elfoglalása.
2. nap: A mai napon a velencei lagunák gyöngyszemeit és az „Úszó várost” 
ismerhetik meg. Délelőtt Punta Sabbioniból hajózunk a két legszebb lagú-
na-szigetre. Burano szigetén ismerkedés a világhírű csipkeművészettel, 
majd továbbutazás Muranora, ahol rövid bemutatót is láthatnak az egyik 
üvegkészítő műhelyben (hajójegy külön fizetendő). Érkezés Velencébe a 
délutáni órákban, majd gyalogos városnézés a legfontosabb látnivalókkal: 
Szt. Márk tér és Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialtó stb. Délután 
szabadprogram. Este visszahajózás Punta Sabbioniba, majd visszautazás a 
szálláshelyre.
3. nap: Reggeli után elutazás Padovaba, Szent Antal városába. Gyalogos 
városnézés, melynek során megtekintjük a Szoborparkot, amelyet egy csa-
torna hidakkal, továbbá híres padovai személyiségek szobrai díszítenek, 
valamint ellátogatunk a Szent Antal Bazilikához. A városnézés után vissza-
térünk szálláshelyünkre, pihenési lehetőség.
Programlehetőségek Szilveszter estére:
1. Szabaidő Velencében, majd Új Év köszöntés a hajón: Este 20.00 
óra körül utazás Punta Sabbioniba, majd hajózás Velencébe (hajójegy külön 
fizetendő). Először elvegyülünk a Szent Márk tér forgatagában. Velence vá-
rosában ilyenkor nyitva tartanak egész éjszaka az un. “Baccaro” vendéglők. 
23.00 órakor hajóra szállunk, és hajókázunk a lagúna kis szigetei között. Az 
éjféli tűzijátékot, melyet a Szent Márk öbölben rendeznek meg, a hajóról 
nézzük, ahol a helyi hagyományoknak megfelelően prosecco és panettone 
elfogyasztásával köszöntjük az Új Évet. A program ára tartalmazza a pro-
secco-t (habzóbor) és a „Panettone” kalácsot, ami éjfélkor Velencében ha-
gyomány (1 üveg prosecco / 2 fő + kalács). Hajnali 1.00 óra körül hajóval és 
busszal visszatérés a szállodába.
2. Szilveszteri mulatság a szállodához tartozó villában. Svédaszta-
los büfé, 4 fogásos menüvacsora, éjfél utáni vacsora tipikus olasz ételekkel, 
hajnali reggeli. Élő zene (külön fizetendő)
4. nap: Délelőtt szabadidő és pihenés. Dél körül hazaindulás, érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Olaszország-
ba. Szálláshely elfoglalása Firenze környékén az esti órákban (4 éj).
2. nap: Reggeli után egy toszkán gyöngyszemmel ismerkedünk, Pistoia 
városába látogatunk. Sétánk során a város legfontosabb épületeit láthatjuk: 
Katedrális, Harangtorony, Keresztelő kápolna, Városháza és a Praetori Palo-
ta. Innen Pratoba utazunk. A város közepén a Hohenstauf császárok vára 
emlékeztet bennünket a guelf és ghibellin vetélkedés korára. Napunk utol-
só állomásaként Poggio a Caiano következik. A Rucellai családnak volt itt 
birtoka, akiktől Lorenzo Medici vásárolta meg 1480 táján. Az ő megbízására 
építtette Giuliano da Sangallo a ma is álló villát. Az esti órákban egy tipikus 
helyi „fattoria”-ba látogatunk, ahol bor- és egyéb helyi termékek bemu-
tatója és kóstolója vár minket. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
3. nap: Reggeli után utazás Toszkána fővárosába, és egyben kulturális köz-
pontjába, Firenzébe. Gyalogos városnézés keretében ismerkedés a leg-
fontosabb látnivalókkal: Santa Croce templom, Firenze pantheonja - Dante 
szülőháza - a Dóm, Brunelleschi híres kupolájával - Keresztelőkápolna a le-
nyűgöző bronz kapukkal - Giotto torony - Piazza della Signoria - Uffizi kép-
tár - Ponte Vecchio a kis ékszerboltokkal. Rövid szabadprogram után visz-
szautazás a szálláshelyre. Este közös Karácsonyi vacsora a szállodában. 
4. nap: Reggeli a szállodában, majd Toszkána semmihez sem hasonlítható, 
ciprusokkal szegélyezett dombjainak és lankáinak felfedezésére indulunk. 
Először Sienaba, Európa legnagyszerűbb gótikus városába látogatunk. 
Ismerkedés a város legfontosabb látnivalóival gyalogos séta keretében: a 
híres kagyló alakú főtér, az Il Campo, Palazzo Pubblico, Torre del Mangia, és 
a híres szökőkút, a Fonte Gaia, valamint a kihagyhatatlan Dóm és Kereszte-
lőkápolna. Délután látogatás Certaldoba. A városban megtekintjük Boc-
cacio házát, ahol a történetek szerint életének utolsó éveit töltötte. A város 
másik látványossága a Palazzo Pretorio. Visszautazás a szállodába. 
5. nap: Elutazás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenők-
kel. Érkezés Budapestre a késő éjszakai órákban.
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 4 éjszaka szállás költségét szállodában
 Ì 4 reggelit
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì kb. 2 €/fő/éj idegenforgalmi adó
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  2.100 Ft/fő
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Vacsora felár (4 vacsora):  19.500 Ft/ fő
 (itthon fizetendő)
Fakultatív program:

 Ì Pisa-Lucca-Livorno:  40 €/fő + belépőjegyek
Várható költségek:  kb. 75 €/fő
Szilveszteri program: kidolgozás alatt, 
részletek a www.vivalditravel.hu oldalon

IDŐPONT:
2019. december 28 

- 2020. január 1.

KATALÓGUS ÁR: 

87.900 Ft/fő

5 NAP, 4 ÉJSZAKA

SZILVESZTER TOSZKÁNÁBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT:
1. nap:  Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Olaszország-
ba. Szálláshely elfoglalása Firenze környékén az esti órákban (4 éj).
2. nap:  Reggeli után utazás Firenzébe. Gyalogos városnézés keretében 
ismerkedés a legfontosabb látnivalókkal, majd szabadprogram után vissza-
utazás a szálláshelyre.
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3. nap: Szabadidő vagy egész napos fakultatív kirándulási lehető-
ség Toszkána legszebb városaiba: Pisa-Lucca-Livorno. Az esti órák-
ban visszautazunk a szálláshelyre.
4. nap: Reggeli a szállodában, majd Toszkána semmihez sem hasonlítha-
tó, ciprusokkal szegélyezett dombjainak és lankáinak felfedezésére indu-
lunk. Először Siena-t Európa legnagyszerűbb gótikus városát keressük fel. 
Délután látogatás San Gimignanoba, a „tornyok városába”, ahol a szűk 
utcácskák egy hangulatos sétára csábítanak. Visszaérkezés a szállodába az 
esti órákban. Este Szilveszteri mulatság a szállodában (kidolgozás 
alatt).
5. nap: Elutazás a reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit 
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: ,,FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program: 
 Ì Wieliczkai sóbányalátogatás:  9.000  Ft/fő
 Ì Auschwitz-Birkenau  

Múzeumlátogatás:  7.000 Ft/fő
Várható költségek:  kb. 70 PLN/fő
Fakultatív vacsora:  kb. 45-50 PLN/fő/alkalom
Szilveszteri program:  34.000 Ft/fő
 (jelentkezéskor fizetendő)

IDŐPONT:
2019. december 30 

- 2020. január 2.

KATALÓGUS ÁR: 

55.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

SZILVESZTER KRAKKÓBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT:
1. nap: Indulás 07.00-kor Budapestről. Folyamatos utazás Lengyelországig, 
útközben rövid pihenőkkel. Délután érkezés Krakkóba, ahol programunk 
városnéző sétával kezdődik. A séta után elfoglaljuk szállásunkat, majd fa-
kultatív vacsora a hotel éttermében.
2. nap:  Reggeli után fakultatív program az Auschwitz-Birkenau Mú-
zeum megtekintése.
Krakkóba visszatérve felkeressük a Waweli dombot, ahol a Királyi Palota 
és a koronázó Székesegyház található, utóbbi kriptájában a királyi sírokkal, 
többek között Báthory szarkofágjával.
Akik nem szeretnének részt venni a fakultatív programon, nekik ezen a na-
pon múzeumlátogatásokat ajánlunk Krakkóban. A belépőjegyeket előre, 
itthon, online foglalhatják.
Ezt követően visszamegyünk  a szállodába, pihenés.
Szilveszter estére az alábbi programokat ajánljuk:
1. Egész estét-éjszakát betöltő, zenés ÚJÉV köszöntés 

all inclusive GÁLA-VACSORÁVAL egybekötve: 
34.000 Ft/fő (jelentkezéskor fizetendő)

2. Krakkó Főterén, a szabadtéren való Újév-köszöntés
Az autóbusszal érkezés a belvárosba 21.00 óra körül, majd részvétel a Főté-
ren tartandó Szilveszteri forgatagban koncertekkel, látványos show műsor-
ral. A belvárosból hajnal 1-kor indul vissza az autóbuszunk a szállodához.
Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
3. nap:  Mai programunk késő délelőtt kezdődik, mindenkinek elegendő 
időt hagyva a pihenésre. Krakkó zsidónegyedébe látogatunk, ahol 
megismerkedünk az egykor itt élők történetével. Délután szabadprogram-
ra nyílik lehetőség Krakkó Óvárosában, a Főtéren. Szállás ugyanott, ahol az 
előző éjjel.
4. nap: A reggelit követően elhagyjuk szállásunkat, majd fakultatív prog-
ram a Wieliczkai sóbányába megtekintése. A Világörökség részét képe-
ző sóbánya páratlan képződményeivel, faragott szobraival és sókápolnájá-
val mindenki számára érdekes látnivaló.
A bányalátogatás után Zakopane felé vesszük az irányt, ahol rövid meg-
állót tartunk. A kitűnő klimatikus adottságokkal rendelkező városban sza-
bad program keretében lehetőség nyílik felvonóval feljutni a Gubałówka 
csúcsra. Fakultatív ebédet követően késő délután hazaindulás, érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét 4ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit 
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.700 Ft/fő
 Ì Továbbá lásd: ,,FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Fakultatív program: 
 Ì Karlovy Vary és Loket vára kirándulás: 

5.500 Ft/fő + belépőjegy költség
Várható költségek:

 Ì Prágai vár:  kb. 250 CZK/fő
 Ì Loket vára:  kb. 100 CZK/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 350 CZK/fő/alkalom,
vacsora Moldvai hajókázással  kb. 600 CZK/fő
Szilveszteri program: kb. 29.900 Ft/fő
(itthon fizetendő a foglalással egyidejűleg 
vagy legkésőbb 2 héttel indulás előtt)

IDŐPONT:
2019. december 29 

- 2020. január 1.

KATALÓGUS ÁR: 

69.900 Ft/fő

4 NAP, 3 ÉJSZAKA

SZILVESZTER PRÁGÁBAN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT:
1. nap:  Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Csehország 
felé. Kora délután érkezés  Prágába. Ismerkedés a  14. században alapí-
tott Újvárossal, megtekintjük a  Lőportornyot és a  szecessziós stílusban 
épült Reprezentációs Házat. Sétánkat a Vencel téren fejezzük be. A délután 
további részében szabadprogram, ez időre javasoljuk a  prágai zsidó-
negyed megtekintését. Este fakultatív vacsorázási lehetőség a belváros-
ban, majd a szállás elfoglalása (3 éj).
2. nap:  Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség: Karlovy Va-
ryba és Loket várához
Reggeli után elutazás Karlovy Varyba, a híres fürdővárosba, mely az Oszt-
rák-Magyar monarchia idején az arisztokrácia egyik fő találkozóhelye volt. 
A  fürdővárosi séta után továbbutazás a varázslatos Ohře folyó völgyében 
fekvő  Loket várához. A  vár egyike Csehország legrégebbi építményei-
nek, története több mint 800 évvel ezelőtt kezdődött. Kezdetben a határ-
védelmen túl, a Prágába vezető kereskedelmi útvonalak védelmét szolgál-
ta. Később IV. Károly is sok időt töltött itt. A várból páratlan panoráma nyílik 
az Ohře folyó völgyére. Este visszaérkezés Prágába, fakultatív vacsora 
moldvai hajókázással egybekötve. Akik nem vesznek részt a fakultatív 
programon, azoknak egész napos szabadprogram Prágában.
3. nap: Mai programunkat a Prágai Várban kezdjük, a Várnegyed mél-
tán szerepel az  Unesco Világörökségi listáján. Itt található a  gótikus Szt. 
Vitus-székesegyház, a  Szt. György-szobor, a  Régi Királyi palota és a  Szt. 
György-bazilika. A  várfalnál található Prága legfestőibb utcája, az  Arany 
utcácska. A  programunkat a  világhírű kőhídon, a  Károly hídon áthaladva 
az Óvárosban, az Óváros téren, a Városházánál fejezzük be. A Városháza 
tornyán megtekintjük a középkori csillagászati óraművet, az Orlojt, amely 
immár ötszáz éve minden kerek órában bábjátékkal szórakoztatja a néző-
ket és a  Világörökség része.  Délután szabadprogram, majd visszautazás 
a szállásra. 
Este Szilveszteri mulatság a szállodában vagy Prága belvárosában 
részvételi lehetőség a szabadtéri Szilveszteri rendezvényeken.
A szállodában a Szilveszteri mulatság ára 29.900 Ft/fő, mely tar-
talmazza az alábbiakat: üdvözlő ital, élő zene, büfé vacsora, éj-
féli tűzijáték, éjféli falatkák, éjfél utáni vacsora.
4. nap: A délelőtti órákban hazaindulás. Útközben rövid megállás   Telč-
ben, a híres lábas-házak megtekintése, séta a Világörökség részét képező 
főtéren. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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69.900 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit 
 Ì 2 vacsorát
 Ì idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì VOX készülék (városnézéshez):  1.700 Ft/fő
 Ì továbbá lásd: ,,FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Szilveszteri mulatság (kötelező):  
 14.900 Ft/fő
Várható költségek:  kb. 5.500 Ft/fő

IDŐPONT:
2019. december 29 

- 2020. január 1. 

KATALÓGUS ÁR: 

72.900 Ft/fő

4 NAP, 3 ÉJSZAKA

SZILVESZTER KÁRPÁTALJÁN

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT:
1. nap: Indulás reggel 06:00 órakor Budapestről, a Hősök teréről. Folyama-
tos utazás Ukrajnáig, Budapest-Beregsurány/ Asztély útvonalon, útközben 
rövid pihenőkkel. Délután érkezés Beregszászra, ahol városnéző sétánk 
alatt megtekinthetjük a Bethlen kastélyt, a volt megyeházát, az egykori ka-
szinó épületét és a Törvényszéki palotaépületét. Továbbutazva megtekint-
jük Munkács várát, amely jelentős szerepet játszott a Habsburg ellenes 
mozgalmak korában. Itt ünnepeltek honfoglaló őseink 40 napon át, amikor 
megpillantották az új hazát. Az első, valószínűleg fából készült őrtornyot 
ebben az időben emelhették a Várhegyen. A vár ma Kárpátalja legjelentő-
sebb, épségben fennmaradt vára. A várban található múzeum megtekinté-
se után továbbutazunk a szálláshelyünkre. Vacsora a szállodában.
2. nap: Reggeli után utazás Ungvárra, amely egykor az Ung folyó mentén 
kialakult várat jelentette, jelenleg Kárpátalja fővárosa. A városnézés során 
megtekintjük a görög katolikus székesegyházat, a skanzent, a gerényi ro-
tundát és a Drugeth várat. Szabadprogram után visszautazunk a szállásra, 
vacsora a szállodában.
3. nap: Reggeli után városnéző séta Munkácson: Rákóczi kastély, Szent 
Mihály kápolna, Városháza, Cirill és Metód szobra, Munkácsy Mihály em-
léktábla és szobor. Majd ellátogatunk a szolyvai emlékparkba, amely a 
sztálinizmus kárpátaljai áldozatainak állít emléket. Útközben megtekintjük 
a beregvári Schönborn-vadászkastélyt, amely Kárpátalja legimpo-
zánsabb kastélyának mondható. A kastély egy letűnt kor hangulatát őrzi, 
míg a kastélyparkban kialakított angol kert, különböző növényritkaságokat 
és több száz éves fákat rejt, valamint itt lapul az Örök Fiatalság forrása is. 
Innen Beregszentmiklósra megyünk, ahol megtekintjük a Perényiek 
által épített várkastélyt, amely a Beregszentmiklós – Munkácsi Uradalom 
gazdasági központja volt. Visszaérkezés a szállásra és kezdetét veszi a 
szilveszteri mulatság a szálloda éttermében: hajnalig tartó szilveszteri 
program, bőséges vacsora, táncbemutató, műsorvezető, tombolasorsolás 
és tüzijáték.
4. nap: Reggeli után Beregszászon megtekintjük a Bereg-vidéki Múzeu-
mot, majd Csetfalván tartunk megállót, ahol a református templomot és a 
harangtornyot nézzük meg. Utána Nagyszőlősre megyünk, ahol Perényi 
Zsigmond és Bartók Béla emlékekkel fogunk ismerkedni. Utunkat Bereg-
surány érintésével folytatjuk hazafelé, útközben rövid pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.
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Részletes program a vivalditravel.hu weboldalon.

Részletes program a vivalditravel.hu weboldalon.

Részletes program a vivalditravel.hu weboldalon.
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30.510 FT-TÓL/FŐ
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 4 éjszaka szállás költségét 

Tusnádfürdőn panzióban
 Ì 4 reggelit, 3 vacsorát
 Ì disznóvágást, idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Szilveszteri mulatságot (kötelező)
 Ì Továbbá lásd: “FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Szilveszteri mulatság (kötelező) 16.900 Ft/fő
Várható költségek:

 Ì Szánkó bérlés  kb. 20 RON/nap,  
szánkó felhúzás  kb. 10 RON/alkalom

 Ì Tusnádfürdő, wellness központ  kb. 80 RON/fő 
egész napos belépő; 35 RON/fő 3 órás belépő

 Ì Szent Anna-tó látogatási díj:  kb. 5 RON/fő
Fakultatív programok:

 Ì Lovas szánozás sütögetéssel:  kb. 120 RON/fő 
(az ár tartalmazza a lovasszánozást, 
a szalonnát és miccset, valamint a 
pálinkát - helyszínen fizetendő)

IDŐPONT:
2019. december 29 

- 2020. január 2.

KATALÓGUS ÁR: 

94.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

SZILVESZTER ERDÉLYBEN VALENTIN NAP TOSZKÁNÁBAN 
ÉS A VIAREGGIO-I KARNEVÁL

VALENTIN NAP VERONÁBAN

VELENCEI KARNEVÁL

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT:
1. nap: Indulás Budapestről reggel 06.00 órakor, folyamatos utazás Király-
hágóig. Pihenőt tartunk Erdély történelmi kapujában, majd az Erdélyi-me-
dencén keresztül megérkezünk a Keleti Kárpátok gyönyörűséges vonulatai 
közé. Itt érjük el a Kárpátok Gyöngyszemének is nevezett Tusnádfürdőt. 
Elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora.
2. nap: A mai nap szabadprogram vagy lovasszánozás. Átme-
gyünk a szomszédos Újtusnád falujába, ahol lovasszánokra szállunk és 
nekivágunk a kalandos túránknak, aminek természetes kísérője lesz a for-
ralt bor és a méltán híres székely szilvapálinka a Székely Szikra. Utunk során 
a szabadban, tűz mellett sütjük meg és fogyasztjuk el ebédünket, amely-
ből nem hiányozhat a szalonna, a miccs, a tarja. Késő délután visszatérünk 
Tusnádfürdőre, ahol a városi Wellness és Gyógyfürdőben frissülünk fel és 
melegedünk át a vacsora előtt.
3. nap:  Korai ébresztő után, indulás busszal a szomszédos Újtusnádra, egy 
igazi helyi székely portára, ahol egy igazi hagyományos székely disznóvá-
gáson veszünk részt. A reggelit itt a helyszínen fogyasztjuk el. Ezt követően 
busszal felkapaszkodunk a 950 méter magasan fekvő Szent Anna-tóhoz. 
Itt lehetőségük adódik egy vidám szánkózásra. Aki nem szánkózik, az sétál-
hat, kirándulhat a Szent Anna tó környékén. A szánkózás után felkeressük a 
Nyergestető nemzeti emlékhelyét. Ezután visszaindulunk Tusnádfürdőre, 
ahol vacsoráig szabadprogram. Este, egy szilveszteri disznótoros vacsora 
keretén belül búcsúztatjuk az Óévet. A vacsora alkalmával élőzenés táncos 
szilveszteri mulatságra invitáljuk kedves vendégeinket, amely addig 
tart amíg a lábunk és hangunk bírja.
4. nap: Késői reggeli után, felfrissülünk, egy hosszabb tusnádfürdői 
városnézésen, kellemes téli séta keretén belül, majd akinek kedve tartja, 
megmártózhat és lazíthat újra a tusnádfürdői Wellness és Gyógyfürdőben. 
Vacsora a panzióban.
5. nap: Korai reggeli után hazaindulás. Útközben megállás Máréfalván, 
ahol megismerkedünk a festett székelykapukkal. Ezután Korondra látoga-
tunk, ahol elsősorban a székely népi fazekassággal ismerkedhetünk meg. 
Ezután utazás a Marosvásárhely - Kolozsvár - Nagyvárad - Budapest útvo-
nalon. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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2020. február 14-16.
4 NAP/3 ÉJSZAKA

2020. február 13-17.
5 NAP/4 ÉJSZAKA

2020. február 14-24. között
3 NAP, 2 ÉJSZAKA
3 NAP, 1 ÉJSZAKA
4 NAP, 1 ÉJSZAKA
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2020 ELŐZETES

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KATALÓGUS ÁR: 

12.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

8.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Felvonójegyek:  

- oda-vissza:  kb. 16 €/fő 
- 4 órás sí-, vagy szánkójegy:  kb. 35 €/fő

 Ì Szánkóbérlés egész napra: kb. 9 €/szánkó  
 (kaució leadása szükséges)

 Ì Szánkóbérlés fél napra:  kb. 7 €/szánkó  
 (kaució leadása szükséges)

 Ì Arzberger Likőrüzem:  kb. 2 €/fő
 Ì Mézeskalács manufaktúra:  kb. 7 € /fő

Fakultatív ebéd:  kb. 15 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Hótalp és túrabot bérlés:  3.500 Ft/fő 

 (igényüket az út foglalásakor jelezni szükséges)
 Ì Felvonó (oda-vissza):  kb. 8 €/fő
 Ì Síbérlet:  kb. 20 €/nap

IDŐPONT:
2020. január 25.
2020. február 29.

IDŐPONTOK:
2020. január 18.
2020. február 8.

TÉLI ÉLMÉNYEK MARIAZELLBEN

DONOVALY, A SZLOVÁK SÍPARADICSOM

Részletes programajánlat
Indulás 05.30-kor Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenővel Mariazell-
be. A síelők vagy szánkózni vágyók a Bürgeralpen (1267 m) élvezhetik a téli 
sportok örömeit. Akik sem síelni, sem pedig szánkózni nem szeretnének, lehe-
tőségük nyílik a kabinos felvonóval oda-vissza is közlekedni. Ezt követően, kö-
zös sétát teszünk Mariazellben, amely során megtekintjük a zarándokok egyik 

KATALÓGUS ÁR: 

9.900 Ft/fő

1 nap

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Felvonó jegy (oda-vissza):  kb. 18 €/fő
 Ì Szánkójegyek:  

egész napos jegy:  kb. 32 €/fő 
gyerekjegy:  kb. 19 €/fő

 Ì 1 napos síbérlet:  kb. 36 €/fő
 Ì Vonatjegy:  kb. 10 €/fő

IDŐPONTOK:
2020. január 11., 25.
2020. február 15., 29.
2020. március 7.

ÉLMÉNYSZÁNKÓZÁS SEMMERINGEN

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig egy tech-
nikai szünettel. Érkezés a  Semmeringre a  délelőtti órákban. A  síelni, 
snowboardozni, túrázni, kirándulni vágyókat várja a Varázshegy. Akik sze-
retnének a Világörökség részét képező vasútvonalon utazni, Sem-
meringtől egészen Gloggnitzig gyönyörködhetnek a festő szépségű táj-
ban. Kiszállást követően felkeressük a Lindt csokoládégyár mintaboltját, 
ahol kóstolás után kedvezményes vásárlásra nyílik lehetőség. Majd autó-
busszal visszautazunk Semmeringre, ahol még felvonóval felmehetünk 
a Varázshegyre. 16.00 óráig élvezhetjük a szánkó- és sípályák örömeit, majd 
indulás haza. Érkezés Budapestre az esti órákban.

legfontosabb állomását a Bazilikát. Mariazelli programunk során látogatást 
teszünk még a híres Arzberger Likőrüzemben, ahol 33 fajta gyógynövény-
ből állítják elő a gyógyító nedűt. Következő állomásunk a mariazelli mézeska-
lács manufaktúra, ahol a mézeskalács készítés minden titkát megismerhet-
jük, sőt a mézgyertya készítést is ki lehet próbálni.
Pályazárást követően hazaindulás, érkezés a késő esti órákban Budapestre.
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8+

6+

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Donovaly-ig egy tech-
nikai szünettel. Érkezés a délelőtti órákban, majd az alábbi programok közül 
választhatnak:

• hótalpas kirándulás, túrázás (jelentkezéskor szükséges jelezni)
• szánkózás
• síelés, snowboardozás (Park Snow Donovaly – 

16 felvonó, 11 km hosszú pályarendszer)
• pihenés, rekreáció
Pályazárásig (17.00 óra) élvezhetjük a kirándulás, szánkó- és sípályák örö-
meit, majd indulás haza. Érkezés Budapestre az esti órákban.
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KATALÓGUS ÁR: 

12.900 Ft/fő

KATALÓGUS ÁR: 

11.900 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Szlovák Tátra belépő:  kb. 5 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

A részvételi díj nem tartalmazza:
 Ì Lásd: „FONTOS INFORMÁCIÓK” 3. oldal

Várható költségek:
 Ì Siklóvasút a Tarajkára:  kb. 11 €/fő
 Ì Szlovák Tátra belépő:  kb. 5 €/fő
 Ì Ülőszékes felvonó:  kb. 15 €/fő

IDŐPONT:
2020. február 15.

IDŐPONT:
2020. január 25.
2020. február 22.
2020. március 7.

1 nap

1 nap

TÉLI TÚRA A SZLOVÁK TÁTRÁBAN:  
A NAPSÜTÖTTE FELKAI-VÖLGY ÉS A SZILÉZIAI HÁZ

TÉLI ÉLMÉNYEK A MAGAS-TÁTRÁBAN
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Indulás 05:00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, érkezés a délelőtti 
órákban Ótátrafüredre. Érkezést követően Siklóvasúttal felmegyünk a Taraj-
kára, ahol megnézzük a Jégtemplomot, majd visszatérünk Ótátrafüredre, 
ahonnan tovább utazunk Csorbató településre (1350 m). Itt a síközpontban 
található ülőszékes felvonóval felmegyünk a Szoliszkó menedékház mellett 
található állomásáig (1814 m). A felvonón utazva gyönyörű panoráma nyílik 
az előttünk kitáruló Malompataki-völgyre, valamint a befagyott Fátyol-ví-
zesés ezüst szalagjára. Itt a hangulatos Szoliszkó menedékházban 
(1840 m) tartunk egy rövid pihenőt, majd a tóra és a környező csúcsokra 
nyíló szép téli panorámát megörökítve a felvonóval leereszkedünk a Csor-
bai-tóhoz. A közös sétát és a településen tartott szabad programot követő-

Indulás 05:00 órakor Budapestről. A délelőtti órákban érkezünk meg túránk 
kiindulópontjára, Tátraszéplak településre (1010 m). Innen erdei úton 
emelkedünk fel a Felkai-völgyben található Sziléziai-ház nevű hegyi szál-
lóhoz. A völgyet nyugatról a Gerlachfalvi-csúcs (2655 m) hatalmas tömbje 
határolja, míg a völgy jobb oldalán a napsütötte Gránát-fal sziklafalaiban 
gyönyörködhetünk. A Gerlachfalvi-csúcs látványa végigkíséri utunkat egé-
szen a Felkai-tóig. A szállóban fakultatív módon lehetőség lesz ebédelni, de 
aki inkább a szabadban szeretné eltölteni ezt a kis időt, azokkal rövid sétát 

MÁRCIUS
 12-17. Barangolás toszkán tájakon
 12-17. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 14-17. Észak-Olaszország gyöngyszemei
 14-17. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 15-17. Hétvége Krakkóban
 15-17. Hétvége Prágában
 15-17. Szlovénia az Alpok gyöngyszeme
 23. Bécs és a Schönbrunni kastély

ÁPRILIS
 5-7. Hétvége Prágában
 5-7. Zakopane a Tátra fővárosa: tutajozással a 

Dunajec folyón, felvonóval a Kasprowy csúcsra
 6. Bécs-Húsvéti vásár Schönbrunn
 6. Virágos Muravidék
 13. A Deményfalvi cseppkőbarlangtól 

a Chopok-i csúcsig
 13. Bécs-Húsvéti vásár Schönbrunn
 13. Kreuzenstein vára és a 

Klosterneuburgi Apátság
 13. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára
 14. Felemelő Ausztria
 14. Kastélytúra Szlovákiában:  

Bajmóc vára és a Kistapolcsányi kastély
 14. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 14. Osztrák Dunakanyar rejtett kincsei
 14. Szádelői völgy, a szlovák Grand 

Canyon és a Jászói-barlang
 15-21. Benelux körút - sajt, tulipán, fapapucs
 17-22. Barangolás toszkán tájakon
 18-22. Erdély kincsei
 19-22. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 19-21. Hétvége Velencében
 19-21. Húsvét Krakkóban
 19-22. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 19-22. Prága és Csehország Világörökségei
 19-21. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 19-21. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme

 21. Húsvét a Muravidéken
 25-máj. 1. Provence festői tája és a Cote d’Azur
 27. A Zsolnay porcelán története, 

látogatás Pécsre és Eszékre
 27. Felvidéki bányavárosok
 27. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 28. Mesél a bécsi erdő
 30-máj. 5. Barangolás toszkán tájakon
 30-máj. 5. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence

MÁJUS
 1-5. Dalmát körút: Világörökségek 

nyomában Horvátországban
 1-5. Ég és föld között: Umbria mesés vidékén
 1-5. Erdély kincsei
 2-5. Csipetnyi Dolce Vita
 2-5. Prága és Csehország Világörökségei
 4. Bécs-Schönbrunn
 4. Medve szurdok-Mixnitz
 4. Palócföldi kalandozás: Hollókő és a Füleki vár
 4. Schneeberg - a Bécsi Alpok királynője
 4. Szurdoktúra a Szlovák paradicsomban
 5. Rhododendron virágzás 

Burgenlandi várlátogatással
 5. Felemelő Ausztria
 6-12. Virágkörutazás Csodaországban
 8-17. Titokzatos Calabria és varázslatos Szicília
 11. A Tátra bűvöletében:  

túra a Kő-pataki-tóhoz és a Fátyol vízeséshez
 11. A Vizsolyi Biblia és Kassa
 11. Kastélytúra Szlovákiában:  

Bajmóc vára és a Kistapolcsányi kastély
 11. Kreuzenstein vára és a 

Klosterneuburgi Apátság
 11. Ötscher szurdok: hegyek és vízesések vidéke
 11. Virágos Muravidék
 12. A Bélai-cseppkőbarlang és a 

Lombkorona ösvény
 12. A smaragd folyó völgye és a Rax fennsík
 12. Balatoni panoráma: Keszthely, 

Szigliget, Badacsony

 12. Rhododendron virágzás 
Burgenlandi várlátogatással

 12. Fertó tavi romantika és Fraknó vára
 12. Osztrák Dunakanyar rejtett kincsei
 14-19. Barangolás toszkán tájakon
 15-19. Dél-erdélyi kalandozás: pompás 

kastélyok és a Transzfogaras
 16-19. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 16-19. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 17-19. Hétvége Velencében
 17-19. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 17-19. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 17-19. Szlovénia aktívan: kirándulás a Soca 

völgyében rafting lehetőséggel
 18. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 18. Ópusztaszer, magyarságunk 

története képekben
 18. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára
 18-21. Prága és Csehország Világörökségei
 19. Burgenlandi vártúra csokoládékóstolóval
 20-26. Albánia, a Balkán titokzatos ékköve
 20-26. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri
 20-25. Montenegro és Bosznia, a 

Balkán gyöngyszemei
 22-26. Erdély kincsei
 23-26. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 24-26. Ausztria aktívan: hegyek, tavak, gleccserek
 24-26. Hétvége Krakkóban
 24-26. Hétvége Prágában
 25. A Tátra bűvöletében:  

túra a Zöld-tavi menedékházhoz
 25. Felvidéki bányavárosok bányalátogatással
 25. Mariazelli varázslat
 25. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 25. Semmeringi élmények
 25. Világörökségi barlangok Szlovákiában: 

a Dobsinai jégbarlang és a 
Martonházi aragonitbarlang

 29-jún. 2. Bánság rejtett csodái:  
A Kazán-szorostól Herkulesfürdőig

 30-jún. 2. Szlovákia aktívan:  
A Magas-Tátra és a Szepesség

 31-jún. 2. Salzburg és Nárciszünnep Bad Aussee-ben
 31-jún. 2. Zakopane a Tátra fővárosa: tutajozással a 

Dunajec folyón, felvonóval a Kasprowy csúcsra

JÚNIUS
 1. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
 1. Felemelő Ausztria szurdoktúrával
 1. Fertő tavi romantika és Fraknó vára
 1. Schneeberg - a Bécsi Alpok királynője
 3-10. Albánia, a Balkán titokzatos ékköve
 4-10. Provence festői tája és a Cote d’Azur
 5-10. Barangolás toszkán tájakon
 5-10. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 5-10. Montenegro és Bosznia, a 

Balkán gyöngyszemei
 7-10. Bajor kastélyok
 7-10. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 7-10. Kárpátalja várai
 7-10. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 7-10. Prága és Csehország Világörökségei
 7-10. Velence, az Adria királynője
 8-10. Dél-cseh várak és a Klosterneuburgi Apátság
 8-10. Pünkösd Krakkóban
 8-10. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 11-16. Rimini csobbanás
 12-16. Dél-erdélyi kalandozás: pompás 

kastélyok és a Transzfogaras
 13-16. Isztriai csobbanás
 15. Bécs-Hundertwasser nyomában
 15. Csodálatos tátrai tavak:  

Csorbai-tó - Poprádi-tó - Nagy-Hincó-tó
 15. Rózsák kastélya: a romantikus Rosenburg
 15. Semmeringi élmények
 16. Kastélytúra Szlovákiában:  

Bajmóc vára és a Kistapolcsányi kastély
 16. Osztrák Dunakanyar rejtett kincsei
 16. Két főváros két keréken

teszünk a tó partján, annak északi oldalán található Felkai-vízeséshez. A 
Felkai-tónál vagy a Sziléziai-házban tartott pihenőt követően a felfelé meg-
tett úton jutunk vissza Tátraszéplakra, ahonnan a késő délutáni órákban 
indulunk haza. Budapestre a késő esti órákban érkezünk.

en a késő délutáni órákban hazaindulunk. Érkezés Budapestre a késő esti 
órákban.
A programot ajánljuk a téli sportok szerelmeseinek.A településen több fel-
vonó és összesen 9 km hosszú pályarendszer használható, amely könnyű és 
közepesen nehéz pályákat kínál. A sífutás kedvelőit több mint 26 km hosz-
szúságú pálya várja.A síközpontban motoros szánok bérelhetők.
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JÚNIUS
 18-23. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 19-23. Adriai csobbanás kulturális programokkal
 20-23. Csehország természeti csodái
 22. A smaragd folyó völgye és a Rax fennsík
 22. A Vizsolyi Biblia és Kassa
 22. Bécs-Tenger háza
 22. Medve szurdok - Mixnitz
 22. Szádelői völgy, a szlovák Grand 

Canyon és a Jászói-barlang
 22. Virágos Muravidék
 23. Felemelő Ausztria
 23. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 25-30. Barangolás toszkán tájakon
 25-30. Erdély kincsei
 26-30. Bánság rejtett csodái:  

A Kazán-szorostól Herkulesfürdőig
 28-30. Hétvége Prágában
 28-30. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 28-30. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 29. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
 29. Felvidéki bányavárosok bányalátogatással
 29. Kreuzenstein vára és a 

Klosterneuburgi Apátság
 29. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 29. Szurdoktúra a Szlovák paradicsomban
 30. Pozsony, Dévény és Vöröskó vára

JÚLIUS
 1-7. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri
 2-7. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 2-7. Rimini csobbanás
 3-7. Dél-erdélyi kalandozás: pompás 

kastélyok és a Transzfogaras
 4-7. Alsó-Szilézia: óriások és törpék földjén
 4-7. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 5-7. Ausztria aktívan: hegyek, tavak, gleccserek
 6. A Bélai cseppkőbarlang és a 

Lombkorona ösvény
 6. Ötscher szurdok: hegyek és vízesések vidéke
 6. Rózsák kastélya: a romantikus Rosenburg
 6. Semmeringi élmények
 7. Osztrák Dunakanyar rejtett kincsei
 7-12. Aktív kikapcsolódás a Dolomitokban
 9-14. Barangolás toszkán tájakon
 9-14. Toszkána vidéki bája
 10-14. Erdély kincsei
 11-14. Kárpátalja várai
 11-14. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 11-14. Prága és Csehország Világörökségei
 12-14. Hétvége Velencében
 13. Bécs és a Schönbrunni kastély
 13. Csúcstúra a Magas-Tátrában (2117 m)
 13. Medve szurdok
 13. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 13. Schneeberg - a Bécsi Alpok királynője
 15-21. Barangolás toszkán tájakon
 15-22. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri
 16-21. Erdély kincsei
 16-21. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 18-21. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 18-21. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 18-24. Fekete-erdő, Sváj, Elzász és a Bódeni-tó
 19-21. A Tátra hegyekkel, tavakkal 

tarkított varázslatos vidéke
 19-21. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 19-21. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 20. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 20. Világörökségi barlangok Szlovákiában: 

a Dobsinai jégbarlang és a 
Martonházi aragonitbarlang

 20. Virágos Muravidék
 21. Fertő tavi romantika és Fraknó vára
 23-28. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 23-28. Római vakáció
 24-28. Drezda, Berlin és a Szász Svájc
 25-28. Bajor kastélyok
 25-28. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 26-28. Hétvége Prágában
 26-28. Szlovénia aktívan: kirándulás a Soca 

völgyében rafting lehetőséggel
 26-28. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 27. A Zsolnay porcelán története, 

látogatás Pécsre és Eszékre
 27. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
 27. Csodálatos tátrai tavak:  

Csorbai-tó - Poprádi-tó - Nagy-Hincó-tó
 27. Semmeringi élmények
 30-aug. 4. Barangolás toszkán tájakon
 30-aug. 4. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 31-aug. 4. Bánság rejtett csodái:  

A Kazán-szorostól Herkulesfürdőig
 31-aug. 4. Erdély kincsei

AUGUSZTUS
 1-4. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 1-4. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 2-4. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 3. A Tátra bűvöletében:  

túra a Zöld-tavi menedékházhoz
 3. Kreuzenstein vára és a 

Klosterneuburgi Apátság
 3. Virágos Muravidék
 4. Palócföldi kalandozás
 5-12. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri

 5-11. Provence festői tája és a Cote d’Azur
 6-11. Erdély kincsei
 7-11. Ég és föld között: Umbria mesés vidékén
 8-11. Kárpátalja várai
 8-11. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 9-11. Hétvége Prágában
 9-11. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 10. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
 10. Bécs-Hundertwasser nyomában
 10. Medve szurdok - Mixnitz
 10. Semmeringi élmények
 11. A smaragd folyó völgye és a Rax fennsík
 14-20. Barangolás toszkán tájakon
 14-20. Benelux körút - sajt, tulipán, fapapucs
 15-20. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 17-20. Bajor kastélyok
 17-20. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 17-19. Hétvége Velencében
 17-20. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 17-20. Prága és Csehország Világörökségei
 17-19. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 18-20. Dél-cseh várak és a Klosterneuburgi Apátság
 18-20. Hétvége Krakkóban
 18-20. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 21-25. Erdély kincsei
 21-25. Észak-Erdély: Máramaros, Moldva, Bukovina
 22-26. Bánság rejtett csodái:  

a Kazán-szorostól Herkulesfürdőig
 22-25. Csehország természeti csodái
 22-25. Szlovákia aktívan:  

A Magas-Tátra és a Szepesség
 23-25. Ausztria aktívan: hegyek, tavak, gleccserek
 24-26. Operafesztivál Veronában
 24. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 24. Mormoták nyomában a Nagy-Morgás csúcsán
 24. Schneeberg - a Bécsi Alpok királynője
 24. Semmeringi élmények
 25. Mesél a bécsi erdő
 25. Osztrák Dnakanyar sétahajózással
 27-szept. 1. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 27-szept. 1. Rimini csobbanás
 27-szept. 1. Római vakáció
 28-szept. 1. Dél-erdélyi kalandozás: pompás 

kastélyok és a Transzfogaras
 29-szept. 1. Alsó-Szilézia: óriások és törpék földjén
 29-szept. 1. Felhők felett Bajorországban
 30-szept. 1. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 31. A Vizsolyi Biblia és Kassa
 31. Kastélytúra Szlovákiában:  

Bajmóc vára és a Kistapolcsányi kastély
 31. Ötscher szurdok: hegyek és vízesések vidéke
 31-szept. 2. Velencei regatta

SZEPTEMBER
 1. Balatoni panoráma: Keszthely, 

Szigliget, Badacsony
 1. Felemelő Ausztria
 2-8. Albánia, a Balkán titokzatos ékköve
 2-8. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri
 3-8. Barangolás toszkán tájakon
 3-8. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 3-8. Toszkána vidéki bája
 4-8. Adriai csobbanás kulturális programokkal
 4-8. Erdély kincsei
 5-8. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 5-14. Mediterrán vakáció:  

Costa Brava-Barcelona és a Francia Riviéra
 5-8. Prága és Csehország Világörökségei
 6-8. A Tátra hegyekkel, tavakkal 

tarkított varázslatos vidéke
 6-8. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 7. A smaradg folyó völgye és a Rax fennsík
 7. A Tátra bűvöletében:  

túra a Kő-pataki-tóhoz és a Fátyol vízeséshez
 7. Kreuzenstein vára és a 

Klosterneuburgi Apátság
 7. Ópusztaszer, magyarságunk 

története képekben
 7. Semmeringi élmények
 7. Virágos Muravidék
 8. Felemelő Ausztria szurdoktúrával
 8. Osztrák Dunakanyar rejtett kincsei
 8. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára
 10-15. Barangolás toszkán tájakon
 10-15. Erdély kincsei
 10-15. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 11-15. Adriai csobbanás kulturális programokkal
 12-15. Bajor kastélyok
 13-15. Ausztria aktívan: hegyek, tavak, gleccserek
 13-15. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 13-15. Zakopane a Tátra fővárosa: tutajozással a 

Dunajec folyón, felvonóval a Kasprowy csúcsra
 14. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
 14. Rózsák kastélya: a romantikus Rosenburg
 14. Schneeberg - a Bécsi Alpok királynője
 14. Szurdoktúra a Szlovák Paradicsomban
 15. Fertó tavi romantika és Fraknó vára
 16-23. Albánia, a Balkán titokzatos ékköve
 16-22. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri
 16-22. Provence festői tája és a Cote d’Azur
 17-22. Barangolás toszkán tájakon
 17-22. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 17-22. Montenegro és Bosznia, a 

Balkán gyöngyszemei
 18-22. Dél-erdélyi kalandozás: pompás 

kastélyok és a Transzfogaras

 19-22. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 
Garda tó és Milánó

 19-22. Isztriai csobbanás
 19-22. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 19-22. Velence, az Adria királynője
 20-22. Hétvége Prágában
 20-22. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 21. A Tátra bűvöletében:  

túra a Zöld-tavi menedékházhoz
 21. Bécs és a Schönbrunni kastély
 21. Mariazelli varázslat
 21. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 22. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 23-29. Ismeretlen Itália, az olasz csizma sarka
 24-29. Barangolás toszkán tájakon
 24-29. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 25-29. Bánság rejtett csodái:  

A Kazán-szorostól Herkulesfürdőig
 25-29. Dalmát körút: Világörökségek 

nyomában Horvátországban
 25-29. Erdély kincsei
 25-okt. 4. Titokzatos Calabria és varázslatos Szicília
 26-29. Prága és Csehország Világörökségei
 27-29. Dél-cseh várak és a Klosterneuburgi Apátság
 27-29. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 27-29. Szlovénia aktívan: kirándulás a Soca 

völgyében rafting lehetőséggel
 27-29. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 28 - okt. 4. Fekete-erdő, Sváj, Elzász és a Bódeni-tó
 28. Csodálatos tátrai tavak:  

Csorbai-tó - Poprádi-tó - Nagy-Hincó-tó
 28. Felvidéki bányavárosok bányalátogatással
 28. Ötscher szurdok: hegyek és vízesések vidéke
 28. Semmeringi élmények
 28. Világörökségi barlangok Szlovákiában: 

a Dobsinai jégbarlang és a 
Martonházi aragonitbarlang

 29. A Bélai cseppkőbarlang és a 
Lombkorona ösvény

 29. Kastélytúra Szlovákiában:  
Bajmóc vára és a Kistapolcsányi kastély

OKTÓBER
 3-6. Csipetnyi Dolce Vita
 3-6. Szlovákia aktívan:  

A Magas-Tátra és a Szepesség
 4-6. Hétvége Prágában
 5. A smaradg folyó völgye és a Rax fennsík
 5. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
 5. Bécs-Hundertwasser nyomában
 5. Schneeberg - a Bécsi Alpok királynője
 5. Szádelői völgy, a szlovák Grand 

Canyon és a Jászói-barlang
 5. Virágos Muravidék
 6. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 6. Osztrák Dunakanyar rejtett kincsei
 6. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára
 7-13. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri
 9-13. Erdély kincsei
 10-13. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 12. A Deményfalvi cseppkőbarlangtól 

a Chopok-i csúcsig
 12. A Vizsolyi Biblia és Kassa
 12. Burgenlandi libakaland
 12. Semmeringi élmények
 12. Stájerország ismeretlen arca
 13. Burgenlandi vártúra csokoládékóstolóval
 13. Mesél a bécsi erdő
 13. Rózsák kastélya: a romantikus Rosenburg
 18-20. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 19. A Zsolnay porcelán története, 

látogatás Pécsre és Eszékre
 19. Medve szurdok
 19. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 19-22. Bajor kastélyok
 19-22. Prága és Csehország Világörökségei
 20. Felemelő Ausztria szurdoktúrával
 20. Ópusztaszer, magyarságunk 

története képekben
 22-27. Barangolás toszkán tájakon
 22-27. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 23-27. Ég és föld között: Umbria mesés vidékén
 23-27. Erdély kincsei
 23-26. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 25-27. Hétvége Krakkóban
 25-27. Hétvége Velencében
 29 - nov. 3. Barangolás toszkán tájakon
 29 - nov. 3. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 31 - nov. 3. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 31 - nov. 3. Prága és Csehország Világörökségei

NOVEMBER
 1-3. Hétvége Krakkóban
 1-3. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 6-10. Olivaszüret Toszkánában
 8. Márton nap a Muravidéken
 9. Bécs - Tenger háza
 9. Márton nap a Muravidéken
 10. Márton nap a Muravidéken
 16. Bécs és a Schönbrunni kastély
 16. Márton nap a Muravidéken
 16. Semmeringi élmények
 23. Advent Bécsben - Csokimúzem 

vagy Belváros program nélkül
 23. Advent Bécsben + Schönbrunn
 29 - dec. 1. Advent Krakkóban és a lengyel Tátrában
 29 - dec. 1. Advent Prágában

 29 - dec. 1. Advent Salzburgban és a 
Salzkammerguti tóvidéken

 30. Advent Bécsben - Csokimúzem 
vagy Belváros program nélkül

 30. Advent Bécsben + Schönbrunn
 30. Advent Grazban, látogatás a 

Zotter csokigyárban
 30. Advent Mariazellben és a Melki Apátság
 30. Advent Pozsonyban + Schlosshof és Kittsee
 30. Kastélyok ünnepi díszben: Eisenstadt - Fraknó

DECEMBER
 1. Advent Mariazellben és a Melki Apátság
 1. Advent Zágrábban
 5. Advent a Bécsi Alpokban
 6-8. Advent Erdély szívében
 6-8. Advent Krakkóban és a lengyel Tátrában
 6-8. Advent Prágában
 7. Advent a Bécsi Alpokban
 7. Advent Alsó-Ausztriában: 

Göttweig és Grafenegg
 7. Advent Bécsben - Csokimúzem 

vagy Belváros program nélkül
 7. Advent Bécsben + Schönbrunn
 7. Advent Grazban, látogatás a 

Zotter csokigyárban
 7. Advent Pozsonyban + Schlosshof és Kittsee
 7. Adventi élmények a Semmeringen
 8. Advent Mariazellben és a Melki Apátság
 8. Advent Zágrábban
 8. Kassa ünnepi díszben
 11. Advent Bécsben - Csokimúzem 

vagy Belváros program nélkül
 11. Advent Bécsben + Schönbrunn
 12-15. Adventi élmények Zakopaneban 4 nap
 13-15. Advent Prágában
 13-15. Advent Salzburgban és a 

Salzkammerguti tóvidéken
 13-15. Adventi kikapcsolódás Zakopaneban
 14-15. Advent Zakopaneban
 14. Advent Bécsben - Csokimúzem 

vagy Belváros program nélkül
 14. Advent Bécsben + Schönbrunn
 14. Advent Grazban, látogatás a 

Zotter csokigyárban
 14. Advent Pozsonyban + Schlosshof és Kittsee
 14. Advent Schallaburgban és  

St. Pöltenben
 14. Kastélyok ünnepi díszben: Eisenstadt - Fraknó
 15. Advent Mariazellben és a Melki Apátság
 15. Advent Zágrábban
 18. Advent Bécsben - Csokimúzem 

vagy Belváros program nélkül
 18. Advent Bécsben + Schönbrunn
 20-22. Advent Krakkóban és a lengyel Tátrában
 20-22. Advent Prágában
 21-22. Advent Zakopaneban
 21. Advent Bécsben - Csokimúzem 

vagy Belváros program nélkül
 21. Advent Bécsben + Schönbrunn
 21. Advent Grazban, látogatás a 

Zotter csokigyárban
 21. Advent Mariazellben és a Melki Apátság
 21. Advent Pozsonyban + Schlosshof és Kittsee
 21. Adventi élmények a Semmeringen
 23-27. Karácsony Lengyelországban: 

Wroclaw - Krakkó - Tarnow
 28 - jan. 1. Szilveszter Toszkánában
 29 - jan. 2. Szilveszter Erdélyben
 29 - jan. 1. Szilveszter Kárpátalján
 29 - jan. 1. Szilveszter Prágában
 29 - jan. 1. Szilveszter Velencében
 30 - jan. 2. Szilveszter Krakkóban

JANUÁR
 11. Élményszánkózás Semmeringen
 18. Donovaly, a Szlovák síparadicsom
 25. Téli élmények Mariazellben
 25. Élményszánkózás Semmeringen
 25. Téli élmények a Magas-Tátrában
 29 - febr. 2. Erdély téli arca
 31 - febr. 2. Aktív kikapcsolódás: a lengyel 

Tátra varázslatos téli arca

FEBRUÁR
 8. Donovaly, a Szlovák síparadicsom
 12-16. Erdély téli arca
 13-17. Valentin nap Toszkánában és 

a Viareggio-i karnevál
 14-16. Valentin nap Veronában
 14-16. Valentin nap Velencében
 14-16. Velencei karnevál (3 nap, 2 éjszaka)
 14-16. Velencei karnevál (3 nap, 1 éjszaka)
 14-17. Velencei karnevál (4 nap, 1 éjszaka)
 15. Téli túra a Szlovák Tátrában: a Napsütötte 

Felkai-völgy és a Sziléziai menedékház
 15. Élményszánkózás Semmeringen
 21-23. Velencei karnevál (3 nap, 2 éjszaka)
 21-23. Velencei karnevál (3 nap, 1 éjszaka)
 21-24. Velencei karnevál (4 nap, 1 éjszaka)
 22. Téli élmények a Magas-Tátrában
 29. Téli élmények Mariazellben
 29. Élményszánkózás Semmeringen
 29 - márc 1. Zakopane téli arca

MÁRCIUS
 7. Téli élmények a Magas-Tátrában
 7. Élményszánkózás Semmeringen
 21. A Bélai cseppkőbarlang és a 

Lombkorona ösvény


