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Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket az alábbi elérhető-
ségeinken megtalálnak:

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA
www.vivalditravel.hu  e-mail: vivalditravel@t-online.hu
Tel.: (06 1) 332-7870, (06 1) 354-0091
Fax: (06 1) 301-0421 • Mobil: (36 20) 231-6010

  Vivaldi Travel Klub

1065 Budapest, Révay utca 14.
Nyitva tartásunk:
hétfőtől péntekig: 09.00 – 18.00 óráig
szombaton: 10.00 – 14.00 óráig
Engedély számunk: U-106/2001.
Irodánk a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) tagja.

2014 ÚJDONSÁGAI

Párizs, Versailles és Loire menti kastélyok

London, Oxford és a királyi kastélyok

Dél-Itália kincsei: Sorrentó, Nápoly, Capri

Verona, a szerelmesek városa

Albánia, a Balkán titokzatos ékköve

109 900 Ft/fő
7 nap, 6 éjszaka, 2*-os szállodában, reggelivel, 
autóbusszal, idegenvezetővel

99 900 Ft/fő
7 nap, 6 éjszaka, 3*-os szállodában, reggelivel, 
autóbusszal, idegenvezetővel

43 900 Ft/fő 
3 nap, 2 éjszaka, 3*-os szállodában, reggelivel, 
autóbusszal, idegenvezetővel

Kedves Utasaink és leendő Vendégeink!

Nagy örömünkre szolgál, hogy átnyújthatjuk Önöknek 2014. évi programaján-
latainkat. Az elmúlt évek sikere arra késztet bennünket, hogy immáron sokadik 
alkalommal még több új kínálattal kedveskedjünk Önöknek, Törzsutasoknak, 
akik az évek hosszú sora alatt velünk tartottak. Köszönjük bizalmukat és mind-
azt a sok szép és kedves szót, melyet hazaérkezésüket követően megosztanak 
velünk. Ahogyan tavaly, most idén is számíthatnak különlegességre. A sokak 
által kért és várt párizsi programunk idéntől már elérhető ajánlatunkban, 
ahogyan a Dél-Itália kincseit felvonultató körutunk, illetve London. Továbbá 
különlegességként felfedezhetik velünk a titokzatos Albánia szépségét. Rövi-
debb kirándulásaink palettáját is szélesítettük, így Szlovéniába, illetve az olasz 
Veronába invitáljuk Önöket egy rövidebb, de annál tartalmasabb kirándulásra. 
A Vivaldi Barangolóknak is készültünk újdonsággal, Ausztiában az Ötscher, 
míg Szlovákiában a Szádelő völgyi „Grand Canyonban” túrázhatnak velünk. 
Több programunkat az Önök észrevételei, véleményei alapján átalakítottunk, 
ezzel is kényelmesebbé, élvezhetőbbé téve ajánlatunkat. Ezúton is köszönjük 
észrevételeiket, amelyeket megosztanak velünk. Facebook oldalunk is nagy 
látogatottságnak örvend és büszkén állíthatjuk, hogy az ott bennünket kedve-
lőket Törzsutasként is üdvözölhetjük.
Mint minden évben, idén is készültünk technikai fejlesztéssel. Hamarosan el-
érhetővé válik honlapunkon keresztül az internetes vásárlás, amellyel egyrészt 
időt, másrészt költséget takaríthatnak meg.

Élményekben gazdag utazásokat kívánunk! Szeretettel várjuk Önöket:

 

IDEGENVEZETŐINK:

Vivaldi Barangoló Klub

Mint azt már sokan tudják, tavaly elindítottuk Barangoló Hírlevelünket, 
melyre már eddig is szép számmal jelentkeztek. Honlapunkon keresztül 
folyamatosan van lehetőség a feliratkozásra.
A Hírlevélből informálódhatnak hasznos tudnivalókról és az éppen 
aktuális túrákról.
Örülünk, hogy nagyon sok „Barangolót” köszönthetünk a Klubban, 
továbbá minden új érdeklődőt szeretettel várunk!
Az útjainkat tekintve a hagyomány folytatódik, így a meglévő, 
nagy sikereket megért utak mellett, tovább bővítettük azon túráink 
kínálatát, amelyek a természeti értékeket előtérbe helyezve, valamivel 
aktívabb kirándulást biztosítanak. Bár kirándulásaink általában egy 
naposak, azonban idén is készültünk több napos túrákkal a természetet 
kedvelőknek. 
Túráink nehézségét idén egy 5 fokozatú skálán jelöljük, illetve 
megtalálják a túratávot és a szintkülönbségeket is az utak leírása 
mellett. Részletes leírást minden esetben honlapunkon találnak: 
vivalditravel.hu.

nagyon könnyű kirándulás

könnyű kirándulás

túra, ahol van lehetőség könnyítésre

túra, ahol nincs könnyítési lehetőség

jó kondíció és mozgáskoordináció szükséges

129 900 Ft/fő
7 nap, 6 éjszaka, 3*-os szállodában, reggelivel, 
autóbusszal, idegenvezetővel

109 900 Ft/fő
7 nap, 6 éjszaka, 3*-os szállodákban, reggelivel 
és 4 vacsorával autóbusszal, idegenvezetővelKUTHY KATALINMISON ANDREA FENYVESI GABRIELLACSÁKY ÁGNESVÍGH JULIANNA

VERZÁR RITAMEDGYESI JULIANNA PÓTHE ATTILAHORVÁTH ALPÁRGORDON ÁGNES

BÁNYAI TAMÁS KATONA ATTILAWIERDL VIKTORMÁTÉ CSONGOR

PAULÓ ESZTERNÁDAS ERIK KURUCZ IMREPRUNYI RENÁTAHESZ ÉVA

MUHARI RÉKAFABÓK ZSÓFIA GYULAI-NAGY ADRIENN

37. oldal

38. oldal

22. oldal

25. oldal

29. oldal
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Akciók 2014-ben
Cégünk gazdaságpolitikája a hatékony működés elvét követi, így kedvezmé-
nyeinket az ésszerűség keretei között alakítjuk. A későbbi félreértések elkerülé-
se végett kérjük, vegyék figyelembe az alábbi fontos információt: Meghirdetett 
akcióink nem összevonhatóak sem egymással, sem egyéb más kedvezmények-
kel (online-, Törzsutas kedvezmény, nyugdíjas kedvezmény, stb.) és utólag nem 
érvényesíthetőek, csak foglalással egyidejűleg, továbbá minden esetben a ka-
talógusban meghirdetett (eredeti) részvételi díjból kerülnek levonásra!
A GYORSASÁG ELŐNY
Azon kedves Utasok, akik időben lefoglalják utazásaikat (40% előleg befizeté-
sével), kedvezményes áron utazhatnak. Indulás előtt 
 120 napon kívüli foglalás esetén 10 % kedvezményt kapnak
 120-90 napon belül 8 % kedvezményt kapnak
 90-60 napon belül 6 % kedvezményt kapnak
 60-50 napon belül foglalnak 5% kedvezményt kapnak
TÖRZSUTAS KEDVEZMÉNY
Mindenki, aki egyszer utazott velünk többnapos úton, Törzsutasnak számít és a 
következő 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.
VAKÁCIÓ AKCIÓ
Vakáció ideje alatt (tavaszi szünet, nyári szünet, őszi szünet) induló útjainknál 
2 felnőttel (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 fi-
zet! 
PEDAGÓGUS AKCIÓ
Minden kedves utasunk, aki Pedagógus igazolvánnyal jelentkezik útjainkra, 8 
% kedvezményben részesül, amennyiben nem talál nagyobb kedvezményt. A 
nyári szünet ideje alatt a kedvezmény 1 útitársra is kiterjeszthető.
NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY
Minden kedves utasunk, aki nyugdíjas, 5 % kedvezményben részesül, amennyi-
ben nem talál kedvezőbb kedvezményt.
3 UTAZÁS UTÁN 1 AJÁNDÉKUTAZÁS
Idei évben (2014. január 1. és december 31. között) 3 db, minimum 3 vagy több 
napos utunkra történő befizetés esetén egy 1 napos külföldi utazás ajándék-
ként választható. Az ajándék utazás a 3 út megvalósulását követően választha-
tó, az utolsó út hazaérkezését követő 10 hónapon belül.

További kedvezményeinkről honlapunkon tájékozódhatnak, az AKCIÓK me-
nüpont alatt.
Minden, irodánkban személyesen történő foglaláshoz ajándékkal, egy környe-
zettudatos textiltáskával kedveskedünk befizetőinknek.

Bled és a Vintgar szurdok (non-stop)

12 900 Ft/fő
Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme

34 900 Ft/fő
3 nap, 2 éjszaka, 3*-os szállodában, 
reggelivel, autóbusszal, idegenvezetővel

A Tátra varázslatos vidéke 

29 900 Ft/fő
3 nap, 2 éjszaka, 3*-os panzióban, 
reggelivel, autóbusszal, 
idegenvezetővel

SZURDOKTÚRÁK

Szádelói völgy, a szlovák Grand Canyon

7 500 Ft/fő

Ötscher szurok, az osztrák Grand Canyon

9 500 Ft/fő

Barlangtúra Szlovákiában

 8 500 Ft/fő
Cseppkő- és jégcsodák   

 

Kastélytúra Szlovákiában

7 500 Ft/fő
Bajmóc vára és a 
Kistapolcsányi Kastély 

Szlovák Paradicsom 
programunk megújult és kiegészült 
egy nagyon izgalmas szakasszal, a 
Hernád áttöréssel, így a Szlovák 
Paradicsom „legjavát” bejárjuk 1 nap 
alatt.

Fontos információk
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket az álabbi fontos információkra, me-
lyek 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 felcserélőd-• 
hetnek, a programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A meghirdetett részvételi díjak • 1 Euro = 310 Forint árfolyamig garan-
táltak.
Az • egynapos utazások, ill. a “zöld zónába”- Vivaldi Barangolóhoz tarto-
zó utazások részletes programját és az utazással kapcsolatos információ-
kat kérjük, feltétlenül olvassak el weboldalunkon!
Indulás előtt egy héttel az utazás részletes adatait (idegenvezető neve, • 
elérhetősége, autóbusz rendszáma, találkozás helye, ideje, (különös te-
kintettel a kiemelt hétvégéken) honlapunkon az Aktuális információk 
menüpont alatt találjak.
A meghirdetett részvételi díjak nem tartalmazzák:• 

A • sztornó biztosítást (több napos utunk esetében fizetendő, a 
részvételi díj 1,5%-a)
A • belépőjegyek költségét (a programleírásban feltüntetett költ-
ségek tájékoztató jellegűek).
A • fakultatív programok költségét.
Egyéb költségek• : 

Fülhallgató készülékek használata•  a városnézések során. Bi-
zonyos esetekben, annak érdekében, hogy az idegenvezetés 
nagy létszámú csoportok esetén is jól hallható legyen mindenki 
számára, fülhallgatós készülékeket alkalmazunk. Ennek költ-
sége kb. 1-2 Euro/fő/nap, pontos összegét minden esetben az 
utastájékoztatóban adjuk meg.
A • BBP biztosítás, amely minden utunknál külön fizetendő. az 
egy napos utaknál 660 Ft/fő, több napos utaknál 550 Ft/fő/nap.
Az•  egyágyas felár, minden utunk esetében 4.600 Ft/fő/éj. 
Amennyiben vállalja a társítást, és az nem jön létre, úgy irodánk 
az egyágyas felár költségének felét, 2.300 Ft/éj átvállalja.

ÚTITÁRS KERESŐ – Hatékony segítség egyedül utazóknak

Kísérleti jelleggel tavaly elindítottunk honlapunkon az ÚTITÁRS KERESŐ 
rovatunkat. Ennek köszönhetően, a foglalások nagy többségében sikere-
sen létrejött a társítás, amely mindenképpen az egyedül utazók anyagi-
lag kedvezőbb utazását teszi lehetővé. Mind a honlapunkon, mind pedig 
a facebook oldalunkon folyamatosan hirdetjük ezeket a helyeket. Aktua-
litásokról honlapunkon az ÚTITÁRS kereső menüpontban tájékozódhat-
nak, illetve facebook-on: Vivaldi Travel Klub „Események” menüpontban, 
a BAZÁRBAN kereshetik „ÚTITÁRSAIKAT”.

BARANGOLÓ ÚJDONSÁGOK
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JÄGERHOTEL
CHILL OUT Ausztriában

Páratlan panoráma
Szállodánk Ausztriában, Karin-
tiában, Annenheimben, a 
Gerlitzen Alpe lábánál, a kabinos 
felvonótól 500 m-re található. A 
házból páratlan panoráma nyílik 
a festői Ossiach-i tóra, Landskron 
várára. A háztól 5 perc sétával 
nemcsak a felvonó, de a tópart 
is könnyen elérhető. A csodálatosan tiszta alpesi levegő, a nyugodt 
környezet és vendégszeretetünk az itt tartózkodás minden pillanatát 
feledhetetlenné varázsolják. 

Kiváló kiránduló útvonalak és sportolási lehetőségek
A tó vize nyáron fürdésre kiválóan alkalmas, a Balatonhoz hasonló hőmérsékletű, 
az időjárás kifejezetten mediterrán. Annenheim 2 km az autópályától, Villach 
városa a háztól 10 perc autóval, a szlovén és az olasz határ egyaránt 20 km 
távolságra van. Klagenfurt, a Wörth-i tó, Bad Kleinkircheim is csak 20-25 perc 
autóval. Karintia 10 legkedveltebb látnivalója is könnyen elérhető szállodánktól: 
www.topausflugsziele.at

Ízletes, változatos ételek
Hotelünk étterme, a Panoráma Étterem a régió alapanyagaira építve, 
kreativitással ötvözi az osztrák, a magyar és a mediterrán konyha ízeit.
Hozzánk vendégként érkezik, és barátként tér vissza…

Kizárólag a Vivaldi Travel utasainak elérhető ajánlat!
(Az alábbi extra kedvezményes áron 
máshol nem tud szállást foglalni 
hozzánk)

Elhelyezés: 2-3-4 ágyas, erkélyes 
vagy teraszos panorámás szobákban

Kedvezményes ajánlatunk 

Május 4 - június 22. vagy Szeptember 15 - október 22. időszakban

4 nap /3 éj: 119 Euro/fő 
5 nap/ 4 éj:  149 Euro/fő
6 nap/ 5 éj:  175 Euro/fő

Az árak tartalmazzák:
- a szállást,
- a félpanziós ellátást (svédasztalos 
reggeli, 3 fogásos vacsora)
- a strand belépőt 
- a kerékpár használatot
- a parkolást

Jägerhotel 
www.jaegerhotel.at
Panoramaweg 30.
9520 Annenheim
Tel: 00 43 424833110 
Mobil: 0036 209121289

Ausztria Tiroli élmények és mediterrán hangulat Dél-Tirolban 5
Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék 6
Schneeberg – a Bécsi Alpok királynője 7
Felemelő Ausztria 7
Felemelő Ausztria szurdoktúrával 7
Ötscher szurdok, hegyek és vízesések vidéke  Új 8
Medve-szurdok, Mixnitz 8
A smaragd folyó völgye és a Rax fennsík 8
Semmeringi élmények 9
Stájerországi kalandozások 9
Osztrák Dunakanyar sétahajózással 9
Badeni rózsák és a Laxenburg kastély 10
Bécs és a Schönbrunni kastély 10
Fertő tavi romantika és Fraknó vára 10

Szlovákia Pozsony-, Dévény-, Vöröskő vára 11
Felvidéki bányavárosok bányalátogatással 11
Kassa, Betlér és Európa egyetlen aragonitbarlangja 11
Kastélytúra Szlovákiában: Bajmóc vára és a Kistapolcsányi Kastély  Új 12
Komárnó és a Monostori erőd 12
Barlangtúra Szlovákiában: cseppkő- és jégcsodák  Új 12
Szádelői völgy, a szlovák „Grand Canyon”  Új 13
Csodálatos tátrai tavak 13
Szlovák Paradicsom legjava a Hernád áttöréssel 13

Lengyelország A Tátra hegyekkel, tavakkal tarkított varázslatos vidéke 14
Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz-Birkenau) 15

Csehország Dél-cseh várak, kastélyok 16
Mesekastélyok Morvaországban: Lednice és Valtice 16
Cseh Paradicsom: kastélyok, sziklatornyok, szakadékok 17
Hétvége Prágában pilzeni sörözéssel 17
Prága és Csehország Világörökségei: Telč és Kutna Hora 18

Ukrajna Kárpátalja várai 19
Románia/Erdély Erdély kincsei 20

Dél-erdélyi kalandozás 21
Olaszország Dél-Itália kincsei: Sorrentó, Nápoly, Capri  Új 22

Itália szívében: Róma-Firenze-Velence 23
Barangolás toszkán tájakon 24
Verona, a szerelmesek városa  Új 25
Adriai csobbanás kulturális programokkal 25
Észak-Olaszország gyöngyszemei: Garda tó és Milánó 26
Hétvége Velencében 26
Velencei regatta 27

Montenegro/
Bosznia Montenegró és Bosznia, a Balkán gyöngyszemei 28

Albánia Albánia, a Balkán titokzatos ékköve  Új 29
Szlovénia Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme  Új 30

Bled-Vintgar szurdok (non-stop)  Új 30
Horvátország Varázslatos Isztria 31

Plitvicei tavak (non-stop) 31
Németország Királyok és császárok városai: Regensburg, Nürnberg, Bamberg 32

Bajor kastélyok 33
Drezda, Berlin és a Szász Svájc 34

Benelux Államok Benelux körút 35
Franciaország Provence festői tája és a Cote d’Azur 36

Párizs, Versailles és a Loire menti kastélyok  Új 37
Egyesült királyság London, Oxford és a királyi városok  Új 38

Utazási- és részvételi feltételek 39
Téli ajánlatok Adventi ajánlatok 40

Szilveszter Krakkóban 41
Donovaly, a szlovák síparadicsom 42
Élményszánkózás Semmeringen 42
Velencei karnevál 2015 43
Eseménynaptár 44

AJÁNLATAINK 2014-ben
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1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, út-
közben rövid megállókkal. Elsőként az egykori bajor határvárhoz, a 
Tratzbergi kastélyba látogatunk. A kastélyt elsősorban gazdag és ere-
deti belső berendezése teszi oly látványossá, továbbá reneszánsz belső 
udvara és a két fegyvertár gazdag gyűjteménye. A várlátogatás után 
utunk a Swarovski Kristály-világba vezet, ahol gyönyörködhetünk a 
kristályok káprázatos csillogásában, valamint vásárolhatunk is a gyár 
shopjában. Innen utazunk a szálláshelyünkre, amely Innsbruck közelé-
ben lesz. Fakultatív vacsora a szállodában.
2. nap: Reggeli után Schwaz ezüstbányájába látogatunk, ahol bepil-
lanthatunk az ezüst és egyéb ércek kitermelésének rejtelmeibe. A láto-
gatás alatt mindent megtudhatunk a középkor legnagyobb bányájáról, 
a bányászok nehéz életéről, és azokról a nagykereskedő családokról, 

akik a schwazi ezüsttel befolyásuk alatt tartották az európai politikát 
és az Újvilág felfedezését. Ezt követően kirándulás a Zillertali Alpokba: 
majd 3000 m magas hegyek között, a Gerlos-hágón keresztül folytat-
juk utunkat az ország legmagasabb vízeséséhez, a Krimmlihez. A víz 
3 lépcsőben, 380 méter magasból zúdul le hatalmas robajjal. Délután 
a tartomány fővárosába, Innsbruckba látogatunk. Először az Ambrass 
kastélyt keressük fel, melynek megtekintése után városnéző séta kö-
vetkezik, majd szabadprogram. Fakultatív vacsora Innsbruckban. A vá-
rosnézés után visszautazunk a szálláshelyünkre.
3. nap: Egész napos szabadidő vagy fakultatív kirándulás a medi-
terrán hangulatú Dél-Tirolba. Reggeli után utunk a Brenner hágón 
át elsőként Meranoba vezet, a vidék egyik legkedveltebb üdülőköz-
pontjába. Itt rövid sétát teszünk az óvárosban: Színház tér és a Városi 

Színház épülete. Majd a Galileistrasse házban látható 
a várkastély, melynek közelében a Városi Múzeum 
van. Innen a Trauttmansdorff kastélyba látogatunk, 
melynek kertjét Olaszország legszebbjének válasz-
tották. Az ideális időjárási viszonyoknak köszönhető-
en mintegy 100.000 különböző növény otthona ez a 
kert. Mai napunk utolsó állomása Bolzano, melyet a 
Dolomitok kapujaként szoktak emlegetni. A település 
központja a Walther tér, itt található a Plébániatemp-
lom és innen indul a város árkádos vásárlóutcája. 
Itt közös sétát teszünk és lehetőség lesz a Régészeti 
Múzeumban megtekinteni „Ötzi”-t, a jégembert. A 
lelet különlegessége Ötzi testének, öltözetének és 
felszerelésének kiváló állapota. Mindez több ezer év 
elteltével! Este visszautazás a szállásra.
4. nap: Reggeli után hazaindulás. Első megállónk 
Alpbach település, melyet Ausztria legszebb telepü-
lésének választottak. Séta után libegővel felmegyünk 
a közeli csúcsra (1260 m), ahonnan remek kilátás nyí-
lik a Zillertalra. A városka megtekintése után folytat-
juk utunkat hazafelé, a késő esti órákban hazaérkezés 
Budapestre.

IDŐTARTAM: 4 nap, 3 éjszaka
IDŐPONTOK:
május 1-4.
július 3-6.
augusztus 20-23.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 54 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 3 éjszaka szállás költségét 3*-os panzióban
- 3 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAM:
Kirándulás Dél-Tirolba: Merano-Bolzano-Trauttmansdorff kastély 

28 Euro/fő + belépőjegyek

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Tratzbergi kastély:    kb. 14 Euro/fő
Swarovski múzeum:    kb. 12 Euro/fő
Schwaz ezüstbánya:    kb. 16 Euro/fő
Krimmli vízesés    kb. 3 Euro/fő
Ambrass kastély:    kb. 20 Euro/fő
Alpbach felvonó:   kb. 15 Euro/fő
Merano, Trauttmansdorff kastély:  kb. 15 Euro/fő
Bolzano, Régészeti Múzeum:  kb. 12 Euro/fő

Fakultatív vacsora:   kb. 17 Euro/fő/alkalom

Tiroli élmények és mediterrán hangulat Dél-Tirolban
Részletes programajánlat

Ausztria Tiroli élmények és mediterrán hangulat Dél-Tirolban 5
Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék 6
Schneeberg – a Bécsi Alpok királynője 7
Felemelő Ausztria 7
Felemelő Ausztria szurdoktúrával 7
Ötscher szurdok, hegyek és vízesések vidéke  Új 8
Medve-szurdok, Mixnitz 8
A smaragd folyó völgye és a Rax fennsík 8
Semmeringi élmények 9
Stájerországi kalandozások 9
Osztrák Dunakanyar sétahajózással 9
Badeni rózsák és a Laxenburg kastély 10
Bécs és a Schönbrunni kastély 10
Fertő tavi romantika és Fraknó vára 10

Szlovákia Pozsony-, Dévény-, Vöröskő vára 11
Felvidéki bányavárosok bányalátogatással 11
Kassa, Betlér és Európa egyetlen aragonitbarlangja 11
Kastélytúra Szlovákiában: Bajmóc vára és a Kistapolcsányi Kastély  Új 12
Komárnó és a Monostori erőd 12
Barlangtúra Szlovákiában: cseppkő- és jégcsodák  Új 12
Szádelői völgy, a szlovák „Grand Canyon”  Új 13
Csodálatos tátrai tavak 13
Szlovák Paradicsom legjava a Hernád áttöréssel 13

Lengyelország A Tátra hegyekkel, tavakkal tarkított varázslatos vidéke 14
Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz-Birkenau) 15

Csehország Dél-cseh várak, kastélyok 16
Mesekastélyok Morvaországban: Lednice és Valtice 16
Cseh Paradicsom: kastélyok, sziklatornyok, szakadékok 17
Hétvége Prágában pilzeni sörözéssel 17
Prága és Csehország Világörökségei: Telč és Kutna Hora 18

Ukrajna Kárpátalja várai 19
Románia/Erdély Erdély kincsei 20

Dél-erdélyi kalandozás 21
Olaszország Dél-Itália kincsei: Sorrentó, Nápoly, Capri  Új 22

Itália szívében: Róma-Firenze-Velence 23
Barangolás toszkán tájakon 24
Verona, a szerelmesek városa  Új 25
Adriai csobbanás kulturális programokkal 25
Észak-Olaszország gyöngyszemei: Garda tó és Milánó 26
Hétvége Velencében 26
Velencei regatta 27

Montenegro/
Bosznia Montenegró és Bosznia, a Balkán gyöngyszemei 28

Albánia Albánia, a Balkán titokzatos ékköve  Új 29
Szlovénia Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme  Új 30

Bled-Vintgar szurdok (non-stop)  Új 30
Horvátország Varázslatos Isztria 31

Plitvicei tavak (non-stop) 31
Németország Királyok és császárok városai: Regensburg, Nürnberg, Bamberg 32

Bajor kastélyok 33
Drezda, Berlin és a Szász Svájc 34

Benelux Államok Benelux körút 35
Franciaország Provence festői tája és a Cote d’Azur 36

Párizs, Versailles és a Loire menti kastélyok  Új 37
Egyesült királyság London, Oxford és a királyi városok  Új 38

Utazási- és részvételi feltételek 39
Téli ajánlatok Adventi ajánlatok 40

Szilveszter Krakkóban 41
Donovaly, a szlovák síparadicsom 42
Élményszánkózás Semmeringen 42
Velencei karnevál 2015 43
Eseménynaptár 44

MEGÚJULT 
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1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Auszt-
riáig. Első megállónk a Traunsee partján található Gmunden. Rövid 
sétát teszünk az üdülővárosban, valamint a tóparti sétányon. Majd 
továbbutazunk Bad Ischlbe, ahol a Császár-villa megtekintésére nyí-
lik lehetőség. Utunk innen a festői szépségű Wolfgangsee partján 
álló világhírű üdülőhelyre, St. Wolfgangba vezet. Itt városnéző séta 
keretében megismerkedünk a város festett épületeivel, műemlékeivel, 
majd rövid szabadprogramra nyílik lehetőség. Ezt követően fakultatív 
program keretében St. Gilgenbe hajózunk (csak áprilistól októberig 
lehetséges), ahol rövid sétát teszünk a városban. Késő délután tovább-
utazunk a szállásra Salzburg mellé.

2. nap: Reggeli után városnéző séta Salzburgban: Mirabell kastély, 
Mozarteum, a barokk óváros a dómmal, Mirabell tér, Mozart szülőháza 
(melyet fakultatív program keretében belülről is meg lehet tekinteni). 
A városnéző séta után szabadprogramra vagy Salzburg várának meg-
tekintésére nyílik lehetőség. Az erődítmény Közép-Európa legnagyobb 
épen fennmaradt erődítménye. A várba felvonóval jutunk fel, ahonnan 
páratlan panorámában is részünk lehet. Szabadidőt követően vissza-
utazás a szállásra. Fakultatív vacsorázási lehetőség egy helyi étterem-
ben.
Júliusi és augusztusi időpontunknál este fakultatív program kereté-
ben 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 legvá-
ratlanabb pontokról előspriccelő vízsugarak, titokzatos, misztikus bar-
langok, víz mozgatta figurák és fura szökőkutak. Ezek szórakoztatják a 
látogatókat a kastély és a park minden szegletében. Az építő és tervező 
művészek fantáziája egyszerűen nem ismert határokat. Szállás ugyan-
ott, ahol az előző éjjel.
3. nap: Reggeli után időpontoktól függően fakultatív programra 
nyílik lehetőség (lsd. időpontoknál):
A hallein-i Sóbánya látogatás során bányászvonattal, fenéken csúsz-
va és csónakázva a földalatti sós tavon betekintést 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 Sasfészek, Hitler egykori bú-
vóhelyének megtekintése mellett, jó idő esetén a gyönyörű panorámá-
ban is gyönyörködhetünk. 
Délután a romantikus hangulatú Hallstattba látogatunk, ahol a párat-
lan szépségű kisváros nevezetességeit tekintjük meg. Rövid szabad-
program után hazaindulunk. Utunk a festői Alpok hegyekkel, hágók-
kal, viaduktokkal tarkított vidékén vezet. Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka
IDŐPONTOK:
március 28-30.  Sóbánya
május 30 – június 1.  Nárciszünnep 
(programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon)
július 11-13.  Sasfészek
augusztus 22-24.  Sasfészek
szeptember 26-28.  Sasfészek
december 5-7.  ADVENT 
(programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon)

RÉSZVÉTELI DÍJ: 39 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Salzburg környékén, 3*-os panzióban
- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- 1,6 Euro/fő/éj idegenforgalmi adót
- Továbbá: lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAMOK:
Hajózás a Wolfgangsee-n:  kb. 10 Euro/fő 
(márciusban és decemberben nem lehetséges)
Hellbrunn kastély-Vízi játékok: kb. 15 Euro/fő
(csak júliusban és augusztusban)

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Bad Ischl/Császár villa:   kb. 14 Euro/fő
Salzburg/Mozart ház:   kb. 10 Euro/fő
Salzburg/vár:   kb. 14 Euro/fő
Berchtesgaden/Sasfészek:  kb. 20 Euro/fő 
(belépő, lift, helyi buszktg.)
Sóbányalátogatás:   kb. 18 Euro/fő 

Fakultatív vacsora:  kb. 16 Euro/fő/alkalom

Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
Részletes programajánlat
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Indulás 06.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezünk a Bécsi-Alpok szí-
vében levő Muggendorf falucskához. Itt kezdődik túránk a fenséges 
Myrafälle vízesés mentén. A víz több száz méter hosszan rohan lefelé 
a völgyben, hatalmas sziklák között, rengeteg zúgót, vízesést alkotva. A 
víz fölött néhány centiméterrel haladunk kiépített fahíd- és lépcsőrend-
szeren. 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 szomszédos hegyekre. Egy er-
dei 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 völgyben, 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 ke-
resztül vezet az utunk. Akik az egyszerűbb, ám szintén látványos sza-
kaszt választják, azok a csendes patakot követve további kis hidakon 
átkelve jutnak el a barlanghoz, itt csatlakozva a létramászó csapathoz. 
Majd elérjük a fennsíkot, ahol az étteremben elfogyaszthatjuk a helyi 
specialitások egyikét. Késő délután hazaindulunk. Érkezés a késő esti 
órákban.

IDŐPONTOK:
április 26., június 14., augusztus 17.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 8 000 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK: 
Hohe Wand Naturpark:  kb. 3 Euro/fő
Myrafalle vízesés:  kb. 3 Euro/fő

Túratáv: 10 km 
Szintkülönbség: 80 m lefelé

Felemelő Ausztria szurdoktúrával

Felemelő Ausztria

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Első programunk a Hohe Wand 
Naturpark, ahol minden korosztály megtalálja a számára legizgalma-
sabb elfoglaltságot. Az 1135 méter magas sziklafennsíkra busszal ju-
tunk fel, melyről több irányban gyönyörködhetünk az elénk táruló cso-
dálatos 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 érzésünk 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 is-
mét nagyszerű panoráma tárul elénk a Babenberg kastéllyal és a Fertő- 
tóval. Utunk innen Muggendorf felé vezet, ahol a fenséges Myrafälle 
vízesés mentén folytathatjuk a túrát. A vízesés több száz méter hosz-
szan rohan lefelé a völgyben, hatalmas sziklák között, rengeteg zúgót, 
vízesést alkotva. Aki igazán bátor, egy jó fél órás túra során megmász-
hatja azt a sziklatömböt, mely körül a Myra patak folyik, és ahonnan pa-
zar látvány tárul a merész túrázó szeme elé. Késő délután hazaindulás, 
érkezés Budapestre az esti órákban.

IDŐPONTOK:
május 18., június 29., augusztus 3., 
szeptember 14.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 8 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK: 
Salamander fogaskerekű vasút: 

kb. 35 Euro/fő (oda-vissza)

Túratáv: 3 km Szintkülönbség: 20 m

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

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezünk a Schneeberg 
lábához, ahonnan a csúcsra a Salamandernek is becézett fogaskerekű 
indul. A fogaskerekű az 1800 méter magasságban található hegyi állo-
másra kapaszkodik fel. Az út gyönyörű erdőkön át, alpesi rétek mellett 
vezet egy csodálatos, páratlan szépségű világba. Útközben több meg-
állót is érintünk. Miután felértünk a felső állomásra, végigmegyünk a 
kaleidoszkóp elnevezésű kiállítórészen, valamint megtekintjük a köze-
lében található Erzsébet templomot, melyet Sissi emlékére emeltek. 
Ezután egy kellemes panoráma kirándulást teszünk az itteni csúcs 
körül, a bátrabbak pedig az állomás feletti magaslatra is felkapaszkod-
hatnak a kereszthez, a fáradtabbak a hüttékben a helyi specialitásokat 

kóstolhatják. Délután szintén a fogaskerekű vasúttal jutunk le az alsó 
állomásra, Puchbergbe. Szabadidőben lehetőség van sétálni egyet a 
városban. Majd a közeli Losenheim településre utazunk, ahol patak-
parton, majd az erdőben sétálva érjük el a Sebastian-vízesést. Késő 
délután hazaindulunk, érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

Schneeberg – a Bécsi Alpok királynője

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

IDŐPONTOK:
május 25., július 20., szeptember 21.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 8 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK: 
Szurdok és vízesés:  kb. 6 Euro/fő

Túratáv: 10 km 
Szintkülönbség: 100 m felfelé és lefelé

Kérjük, olvassák el figyelmesen a túrára vonatkozó információkat honlapunkon: vivalditravel.hu! 
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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 
turistaútvonal, amely hol a szurdok egyik, hol a másik oldalán vezet. 
Utunk során fahidakkal, fapallókkal, sziklába vájt alagutakkal találko-
zunk, miközben lábunk alatt a kristálytiszta patak csobog, körülöttünk 
pedig a több méter magas sziklafalakról lezúduló vízesések garantál-
ják a látványt. A napsütötte szurdok oldalán különös sziklaformációk 

emelkednek ki. Első nagyobb vízesésünk a Lassingfall, melyet több 
kilátópontból is megcsodálhatunk. A völgyben egy menedékházat is 
találunk, ahol a helyi specialitásokat kóstolhatjuk meg. A kitartóbbak 
a Myrafälle vízeséshez is elzarándokolhatnak. Erdei szerpentines ös-
vényen jutunk ki a szurdokvölgyből, kisebb vízimalmot, hegyi réteket, 
fenyveseket hátrahagyva, hogy egy hatalmas víztározó gátján is ke-
resztülsétáljunk. Napunk végén a mariazelli kisvasút rövid szakaszán, 
vadregényes környezetben utazunk vissza buszunkhoz. Hazaérkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

IDŐPONTOK:
június 1., július 27., szeptember 7., október 19.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 9 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK: 
Nemzeti park belépő:  kb. 5 Euro/fő

Ebéd lehetőség: kb. 15 Euro/fő

Túratáv: 6,5 km
Szintkülönbség: felfelé 700 m, lefelé 100 m 

IDŐPONTOK:
június 21., július 19., augusztus 31., október 12.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 9 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK: 
Szurdok belépő és vonatjegy: kb. 10 Euro/fő

Túratáv: 15 km
Szintkülönbség: felfelé 100 m, lefelé 300 m 

IDŐPONTOK:
június 15., augusztus 17., szeptember 28.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 9 000 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK: 
Felvonójegy ebéddel:  kb. 30 Euro/fő

Túratáv: 10 km
Szintkülönbség: felfelé és lefelé 100 m 

Medve Szurdok - Mixnitz

Ötscher szurdok: 
hegyek és vízesések vidéke

A smaragd folyó völgye és a Rax fensík

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 szik-
la-szorosának bejáratához. Itt 164 számozott fahidat és létrát, valamint 
a 2900 lépcsőfokot leküzdve feltárul előttünk ennek a rejtett világnak 
minden csodálatos és izgalmas titka. A patak zúgókon, és számtalan 
kisebb-nagyobb vízeséseken keresztül morajlik alattunk, miközben mi 

a 200-300 méter magas sziklafalak között haladunk előre. Az út egy-
irányú, így visszafordulási lehetőség sincs. A sziklák és a szurdok falai 
közül kiérve, megpihenünk a tisztáson. Majd a patak partján, csodála-
tos természeti környezetben, erdei ösvényen, kb. másfél órás séta után 
jutunk el a Teichalm-tóhoz, melynek partján egy étterem található, 
ahol fakultatív ebédre nyílik lehetőség. Pihenés a tó partján, élvezve az 
alpesi friss levegőt, a körülöttünk lévő hegyek- és alpesi legelők látvá-
nyát. Szabad program keretében a tavat körbesétálva megismerkedhe-
tünk a hely „őrangyalával”. Itt a talajra fapallókat, kis átjárókat, pihenő 
pavilonokat helyeztek, hogy biztonságosan meg tudjuk szemlélni ezt a 
speciális természeti környezetet. Hazaindulás a késő délutáni órákban, 
érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezünk a Rax hegy lábá-
nál lévő parkolóba. Innen indul túránk a Schwarza folyó mentén, több 
kilométeren keresztül, a smaragdzölden csordogáló patak partján egy 
fantasztikus, mély és keskeny szurdokban. A kb. 1,5-2 órás sétánk vég-
állomása Kaiserbrunn település, Bécs vízellátását biztosító vízvezeték 
kiindulópontja. Délutáni programunk a csúcs meghódítása. A hegyre a 
Raxseilbahnnal 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 gyönyör-
ködhetünk. Majd elindulunk, és egy csodálatos körtúrát teszünk a 
fennsíkon. Először elsétálunk az Ottohaus-hoz (1644m), itt ebédszü-
net. Majd lehetőség nyílik az Alpesi kert megtekintésére és a velünk 
szemben található kőkapu rejtélyét is feltárjuk. Az Ottohaustól a fenn-
sík másik oldalához kirándulunk. Itt – egy az előzőhöz hasonló - fából 
épített kilátóból a Schwarza völgyét láthatjuk, ahol délelőtt túráztunk. 
A kötélpályán visszatérünk a buszunkhoz. Késő délután hazaindulás, 
érkezés Budapestre a késő esti órákban.

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

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

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

ÚJ
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A smaragd folyó völgye és a Rax fensík IDŐPONTOK:
május 10., június 28., augusztus 2., 
szeptember 20.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 7 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Melki Apátság: kb. 12 Euro/fő
Hajózás:  kb. 22 Euro/fő

IDŐPONTOK:
április 26., július 5., augusztus 30., 
szeptember 27.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 8 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK: 
Hundertwasser-Rogner Hotel vezetéssel:   
  kb. 7 Euro/fő
Riegersburg vár:  kb. 16 Euro/fő
Zotter csokoládégyár:  kb. 14 Euro/fő 

IDŐPONTOK:
május 17., június 21., július 26., 
augusztus 30., október 4.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 8 500 Ft/fő
A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK: 
Felvonó jegy (oda-vissza):        kb. 16 Euro/fő 
Felvonóval fel és rollerrel le:    kb. 20 Euro/fő
Vonatjegy:               kb. 10 Euro/fő

Osztrák Dunakanyar sétahajózással

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenővel 
az alsó- ausztriai Melkbe, ahol lehetőség nyílik a Duna fölött magaso-
dó sziklateraszra 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 követően 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 romantikus 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 lehetőség, majd hazaindulás. Érkezés Budapestre a késő esti órák-
ban.

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriába, út-
közben egy rövid megállással. Délelőtt érkezés Bad Blumauba, ahol 
Friedrich Hundertwasser egyik alkotását, a Rogner Hotelt tekintjük 
meg. Az építész hitvallása szerint megépült szálloda ámulatba ejtő: 
színes-, girbe-gurga falak, arany kupolák, egyenetlen padlók. Innen 
tovább utazunk a stájerországi Riegersburgba. A település fölé maga-
sodó bazaltsziklára épült vár a XI. században épült. A várba felvonóval 
jutunk fel, majd megismerjük a vár egykori lakóinak mindennapi éle-

tét. A várlátogatást követően lehetőség nyílik a Boszorkány-múzeum 
megtekintésére. Délután a Zotter Csokoládégyárba látogatunk, ahol 
interaktív séta során bepillantást nyerhetünk a csokoládé készítés rej-
telmeibe. A gyár termékskáláján található 150 féle csokoládéból szin-
te mindegyik kóstolható a túra folyamán, majd a mintaboltban meg-
vásárolhatóak. A látogatást követően hazaindulás, érkezés Budapestre 
a késő esti órákban.

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Utunk először Gloggnitzba vezet, 
ahol meglátogatjuk a Lindt csokoládégyár mintaboltját. Itt kedvez-
ményes vásárlásra nyílik lehetőség, majd rövid sétát teszünk a város-
ban. Ezt követően felszállunk a semmeringi vasútra, amely Európa 
első hegyi vasútja volt. A vonat ablakából a festői tájban lehet gyö-
nyörködni. Félórás utazást követően érkezünk Semmeringre. Innen 
a kabinos felvonó, a Magic Mountain Xpress parkolójához megyünk, 

ahonnan a felvonóval elérjük a csúcsot és felfedezzük 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 “varázshe-
gyek” álomvilágára. A hegy tetején pihenhetünk, sétálhatunk, 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 csodatévő forrás vizéből meríthetünk. Majd az ízletes és híres fán-
kokból is vásárolhatunk. Hazaindulás a késő délutáni órákban, érkezés 
Budapestre késő este.

Stájerországi kalandozás

Semmeringi élmények
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IDŐPONTOK:
június 14., augusztus 9., szeptember 13.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 7 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Laxenburg kastély: kb. 15 Euro/fő

IDŐPONTOK:
május 10., július 19., augusztus 30.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 6 800 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Schönbrunni kastély: kb. 15 Euro/fő
Állatkert:  kb. 15 Euro/fő

IDŐPONTOK:
május 11., június 22., augusztus 10., 
szeptember 21.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 7 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Fertő tavi hajóút:  kb. 15 Euro/fő
Ruszt, Halász templom: kb. 2 Euro/fő
Fraknó vára (várlátogatás, fegyvertár, 
kincstár):  kb. 15 Euro/fő 

Fakultatív ebéd: kb. 10 Euro/fő

Badeni rózsák és a Laxenburg kastély

Bécs és a Schönbrunni kastély

Fertő tavi romantika és Fraknó vára

Indulás 07.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig, útköz-
ben egy rövid megállással. Délelőtt érkezés a Laxenburgi kastélyhoz, 
melynek parkját és majd gazdag, értékes kiállítását tekintjük meg. A 
Kastélypark a XVIII.-XIX. századi kertépítő-művészet egyik legszebb 
példája. A Kastélyban pedig Sissi és Ferenc József töltötték a mézes-

heteiket, valamint itt született fiuk, Rudolf főherceg. Délután a császári 
fürdővárosba, Badenbe utazunk. A híres fürdőváros a jó borok, a ter-
málvíz és a kultúra hazája. A Biedermeier időszak alatt itt volt a császár 
nyári rezidenciája, erre az időszakra emlékeztetnek a város épületei, 
parkjai. Baden másik érdekessége a Doblhoffpark, 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 Kurparkban sétálva, akár a városka utcáin nézelődve. 
Délután hazaindulás, érkezés a késő esti órákban Budapestre.

Indulás 06.00-kor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig, útközben 
egy rövid megállással. Délelőtt érkezés a Schönbrunni kastélyhoz, 
mely egykor a császári család nyári lakhelyéül szolgált, napjainkban pe-
dig Bécs egyik jelképe, amelyet turisták milliói keresnek fel évente a vi-
lág összes tájáról. Aki szeretne, sétálhat a kastély gyönyörű parkjában, 
megtekinthető a világ legrégibb állatkertje, mely 1752 óta létezik, és 
természetesen a kastély lélegzetelállító termeit is megtekinthetik az 
érdeklődők. Majd autóbuszos városnézés keretében megismerkedünk 
Bécs nevezetes építészeti stílusával a Ringstrassen stílussal. A város-

nézés után szabadidejét mindenki egyénileg töltheti el Bécs belváro-
sában. Késő délután hazaindulás. Hazaérkezés Budapestre a késő esti 
órákban.

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 auszt-
riai szakaszát, a mörbischi vízi-színpadot és számos part menti tele-

pülés látképét. A hajózás végén a gólyák és borok városába, Rusztra 
érkezünk. A városkában szinte minden ház műemlék védelem alatt áll. 
Ruszton fakultatív ebédelésre nyílik lehetőség egy helyi, tradicioná-
lis étteremben, ahol az elfogyasztott bőséges ebédünket a hely titkos 
specialitásával öblíthetjük le. Szabad program keretében számos kávé-
zó, tradicionális burgenlandi borászat vár minket. Innen hazaindulunk, 
útközben még érintve Purbach városát, ahol megleshetjük a törököt a 
kéményben. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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IDŐPONTOK:
május 17., július 5., augusztus 31., október 11.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 7 500 Ft/fő
A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Andrássy kastély-Betlér:  kb. 7 Euro/fő
Andrássy Mauzóluem:   kb. 2 Euro/fő
Kassa városnézés során:  kb. 10 Euro/fő
Aragonit-barlang:  kb. 8 Euro/fő

Fakultatív ebéd:  kb. 8 Euro/fő

IDŐPONTOK:
április 12., július 12., szeptember 6.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 7 500 Ft/fő
A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Selmecbányai bányalátogatás, körmöci vár és 
pénzverde, besztercebányai belépők: kb. 30 Euro/fő

Fakultatív ebéd:  kb. 8 Euro/fő

Kassa, Betlér és Európa egyetlen aragonit-barlangja

Felvidéki bányavárosok bányalátogatással

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiába, 
útközben egy megállással. Délelőtt érkezés az ochtinai aragonit-
barlanghoz, melyben különleges természeti jelenség látható: A bar-
lang mennyezetét egyedülálló aragonitkristályok szerteágazó formái 
borítják. Innen Betlérre utazunk, ahol az Andrássy kastélyt tekintjük 
meg: A kastély eredeti berendezését, fegyver- és trófeagyűjtemény-
ét, valamint a páratlan szépségű könyvtárszobáját. Majd utunk az 
Andrássy Mauzóleumhoz vezet, ahol az arany mozaikokból és több-

fajta márványból készült belső díszítés igazán figyelemre méltó. A 
délutánt Kassán töltjük. Városnéző séta keretén belül megtekintjük a 
Szt. Erzsébet püspöki székesegyházat, a kassai dómot, az eredeti fres-
kókat 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. Késő délután ha-
zaindulunk. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiáig. 
Utunk először a réz városába Besztercebányára vezet. A város legfőbb 
büszkesége a sétánnyá alakított, különleges atmoszférával rendel-
kező főtér, melyre a legszebb kilátás az Óratoronyból nyílik. A karcsú 
toronyból megcsodálhatjuk a tér színes kavalkádját, továbbá egy séta 
alkalmával az alábbi nevezetességeket: Várnegyed, a középkori né-
met 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 vá-
rosban verték a híres aranyforintot és most már a szlovákiai eurót is. A 
nap végén Selmecbányára látogatunk, ajol a Bányamúzeumban köpe-
nyekkel és sisakokkal felszerelkezve leereszkedünk a Bertalan tárnába, 
majd a felszínen található kiállításon sok érdekes információt tudha-
tunk meg a környék ezüst, arany és réz bányászatáról. Programunk 
után Selmecbányán, a teraszosan elrendezkedő városban teszünk egy 
sétát. A késő délutáni órákban hazaindulás, érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

IDŐPONTOK:
április 27., június 1., augusztus 3., szeptember 28.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 7 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Várbelépők:   kb. 20 Euro/fő
Pozsonyi belépők:   kb. 10 Euro/fő

Pozsony, Dévény és Vöröskő vára

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás a Vöröskő-i vár-
hoz. A várlátogatás alatt izgalmas, időnként akár még pikáns története-
ket is hallhatunk a történelmi időkről. Megtekintjük a hihetetlen mély-
ségű 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 szikla-
szirten áll. A kilátóteraszról a Dunára, a Morva folyóra és a szemben 
lévő osztrák hegycsúcsokra nyílik csodálatos panoráma. A várlátoga-

tást követően Pozsonyba utazunk. Besétálunk a gyönyörűen felújított 
vár udvarába, és innen láthatjuk az óváros- és a Duna látképét. Majd 
séta következik az óvároson keresztül: Szlovák Nemzeti Színház épüle-
te, Hviezdoslav tér, Szent Márton székesegyház, a főnemesek palotái, 
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.
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IDŐPONTOK:
június 14., augusztus 2., 30.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 7 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Bajmóci várlátogatás: kb. 9 Euro/fő 
Garamszentbenedeki Apátság:
  kb. 2 Euro/fő
Kistapolcsányi kastély: kb. 9 Euro/fő 

Fakultatív ebéd: kb. 10 Euro/fő ÚJ

PROGRAM

IDŐPONTOK:
április 27., június 22., augusztus 10., szeptember 27., 
november 9.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  5 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Monostori erőd:   kb. 1500 Ft/fő
Komáromi vár és múzeum:  kb. 6 Euro/fő
Martosi tájház és park:   kb. 6 Euro/fő

Fakultatív ebéd:  kb. 8 Euro/fő 

A vár és erőd túrák időtartama: kb. 1,5 óra (kb. 2 km, 
részben szabadtéri útvonalon).
Látogatóknak javasolt felszerelés: az évszaknak megfelelő 
meleg túraöltözet, kényelmes cipő, zseblámpa.

Kastélytúra Szlovákiában
Bajmóc vára és a Kistapolcsányi Kastély

Komárno és a Monostori erőd

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiába, út-
közben egy technikai megállással. Délelőtt érkezés a festői Bajmóc vá-
rába, 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 várbeliek tisztavizű forrásokból olthatták szomju-
kat. A várat egy csodálatos kastélypark övezi. Majd fakultatív, helyi spe-
cialitásokat tartalmazó ebédre nyílik lehetőség Bajmócon. Következő 
állomásunk a garamszentbenedeki bencések temploma és kolosto-
ra, melyet I. Géza király alapított. A templom különlegessége a Szent-
vér kápolna, mely egy értékes relikviát őriz: egy darab vásznat Krisztus 
vércseppjeivel. Utunk utolsó állomása a Kistapolcsányi Kastély. Az 
épület eredetileg reneszánsz erődítmény volt, melyet Hild József ter-
vezett át klasszicista stílusban. A kastélyban értékes bútorgyűjtemény 
és eredeti használati tárgyak kiállítása látható. Késő délután hazaindu-
lunk. Érkezés Budapestre az esti órákban.

ÚJ

PROGRAM

Indulás 07.30-kor Budapestről. Folyamatos utazás egy rövid megál-
lással. Először Szlovákiába, Komárnoba utazunk, ahol megismerjük a 
Komárnot körülvevő hatalmas bástyarendszer titkait, majd a komárnoi 
várat tekintjük meg, egyedülállóan izgalmas séta keretében az eddig 
lezárt, látogatók elől elkerített több hektáros területet. Következő meg-
állónk Martos községben lesz, ahol a műemlékké nyilvánított csodála-
tos tájházat és a Feszty Árpád parkot tekintjük meg. Ezután ebédelésre 

és vásárlásra nyílik lehetőség. Visszatérve Komárnoba a főutcán sétálva 
megismerkedünk Komárno történetével. Komárno után következik 
Komárom és a Monostori erőd. Az erődben barangolva megtekintjük 
a Lőoktató termet, az izgalmas földalatti külső- és belső kazamatarend-
szert, a 4000 m2-es pékséget - a „Kenyér-múzeumot”, az itteni életet 
bemutató kiállítást, valamint a haditechnikai parkot. Késő délután ha-
zaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

IDŐPONTOK:
május 24., július 6., augusztus 9., 
szeptember 27.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 8 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Jégbarlang:  kb. 7 Euro/fő 
Cseppkőbarlang:  kb. 15 Euro/fő

Fakultatív ebéd: kb. 10 Euro/fő 

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

Barlangtúra Szlovákiában: 
cseppkő- és jégcsodák

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiába, út-
közben egy technikai megállással. Délelőtt érkezés a leglátogatottabb 
szlovák cseppkőbarlanghoz, a Szabadság barlanghoz, ahol csodálatos 
cseppkövekben gyönyörködhetünk. A földalatti járatokban hófehér 
lágy cseppkőkérgeket, különleges tavi cseppkőkérgeket és szivacskép-

ződményeket láthatunk a több mint másfél órás túra során. A látoga-
tást követően autóbusszal átmegyünk a 3 km-re található Déményfalvi 
jégbarlanghoz. A látogatási útvonal meredek szakaszokkal tagolt ha-
talmas folyóvíz alkotta járatokon vezet keresztül. Az útvonal első része-
iben cseppkőképződmények láthatók, míg a második szakaszban jég-
képződményekkel találkozunk. A látogatást követően visszatérünk az 
autóbuszhoz. Útközben lehetőség nyílik a vendégházban a helyi spe-
cialitások megkóstolására. Délután hazaindulás, majd Besztercebánya 
belvárosában rövid szabadidőt tartunk és folytatjuk utunkat hazafelé. 
Érkezés Budapestre az esti órákban.

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

Kérjük, olvassák el figyelmesen a túrára vonatkozó információkat honlapunkon: vivalditravel.hu! 
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IDŐPONTOK:
július 12., augusztus 23.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 9 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Nemzeti Park belépő: kb. 3 Euro/fő

Túratáv: 15 km
Szintkülönbség: felfelé és lefelé 550 m

Szlovák Paradicsom legjava, a Hernád áttöréssel

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákián ke-
resztül egy technikai szünettel.
Délelőtt érkezünk Podlesokba, ahonnan indul nagy túránk a Szlovák-
Paradicsomban. A túra egyharmadánál alternatív, nagyon könnyű 
úton vissza lehet térni az autóbusz parkolóba. A túra első szakasza a 
Suchá Belá (Száraz Fehér) szurdokon keresztül halad. A szurdok több 
apróbb és öt hatalmas vízesést rejt. A szurdokból kiérve egy fennsíkra 
érünk, ahol kipihenjük magunkat. Ezen a fennsíkon (Klastorisko) dönti 
el mindenki, hogy egy könnyű hegygerincen visszatér a parkolóba, akár 
egy hosszabb pihenés után, vagy a “sportos” csoporttal tovább halad. A 

kaland a továbbiakban egy gerincen történő ereszkedéssel folytatódik 
normál turistaúton. Közben lepillantunk a Szlovák-Paradicsom legha-
talmasabb völgyébe, a Fehérpataki-völgybe. Az ereszkedés a Hernád 
völgyében ér véget. Itt kezdődik napunk harmadik szakasza, a híres 
Hernád-áttörés végigjárása, amely minden percben újabb élménnyel 
ajándékozza meg a túrázót és technikai segédeszközök támogatják a 
haladást: lépcsőtálcák, láncok, hidak, fapallók. Egészségesen kifárad-
va, hosszú időre feltöltődve térünk vissza a buszunkhoz Podlesokra, 
a késő délutáni órákban. Hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti 
órákban.

Csodálatos tátrai tavak

IDŐPONTOK:
július 20., október 18.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  7 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGY VÁRHATÓ KÖLTSÉGE:
Szalonna, Templom: kb. 400 Ft/fő

Túratáv: 6 km
Szintkülönbség: felfelé és lefelé 350 m

IDŐPONTOK:
május 31., augusztus 9., október 4.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  9 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Szlovák Tátra belépő: kb. 5 Euro/fő

Túratáv kb. 18 km. Szintkülönbség 650 
méter fel és le, a menetidő kb. 7-8 óra.

Szádelői völgy, a szlovák „Grand Canyon”

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiába, a 
Szádelői völgyhöz, melyet a Szár patak mosott ki mai formájára, és 
melynek mentén sziklafalak csodálatos látványa tárul elénk. A hasadék 
legérdekesebb képződménye a 105 méter magas különálló sziklacsúcs 
a Cukorsüveg. A völgyben ezen kívül számos barlang és vízmosás ta-
lálható. A völgy végében egy kis hegyi fogadó vár minket, ahol meg-
pihenünk. Innen egy szerpentinen nekivágunk a hegygerincnek. Akik 
nem szeretnének feljönni a gerincre túrázni, azok a környéken pihen-

hetnek, sétálhatnak, majd visszatérhetnek a megszokott útvonalon 
autóbuszunkhoz. Míg a gerincen sétálva a Tornai vár romjait érjük el. 
Leereszkedve a hegyről az itt található étteremnél megpihenünk. Ha-
zafelé megállunk Szalonna községben, ahol az egyedülálló XI. századi 
árpád kori, gazdag falfestményekkel rendelkező körtemplomot és a 
hozzá tartozó fa haranglábat tekintjük meg. Hazaérkezés Budapestre 
a késő esti órákban.

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiáig egy 
technikai szünettel. Érkezés a Csorba-tóhoz a délelőtti órákban, innen 
túrázunk a Poprádi-tóhoz. Néhány méter megtétele után keresztezzük 
az „Álmok földjére” vezető utat és egy fahídon átmegyünk a Mlinyica-
patak fölött. A jelölt ösvényen a széles Menguszfalvi-völgy látványában 
gyönyörködve jutunk el a Poprádi-tói menedékházhoz és a 17 méter 
mély tóhoz (1494 m). Kicsit pihenünk, majd folytatjuk utunkat a Békás-
tavakhoz. Útközben erdei úton, hegyi patakokat keresztezve haladunk, 
majd feltárul előttünk a Békás-völgy alsó szakaszának és a két Békás-

tónak (1919 m) a látványa. A tavaknál elfogyasztjuk elemózsiánkat és 
újult erővel indulunk vissza a már ismert úton. (Ez az emelkedős rész 
kihagyható. Ezalatt lehet pihenni és feltöltődni a Poprádi-tónál.) Majd 
elérve ismét a Menguszfalvi-völgyet, az út már erdőn és tisztásokon 
keresztül vezet. Késő délután hazaindulunk, érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

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

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

Kérjük, olvassák el figyelmesen a túrára vonatkozó információkat honlapunkon: vivalditravel.hu! 
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IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka
IDŐPONTOK:
május 23-25.
augusztus 1-3.
október 3-5.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 29 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét a lengyel Tátrában, 
panzióban
- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív program:
Lovas-kocsikázás:  kb. 60 PLN/fő/menet

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Szlovák Tátra belépő: kb. 5 Euro/fő
Lengyel Tátra belépő:  kb. 14 PLN/fő
Barlang:   kb. 5 PLN/fő
Árva vára:   kb. 10 Euro/fő

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

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás a Ma-
gas Tátráig, útközben egy rövid megállással. Késő délelőtt érkezés 
Ótátrafüredre, ahonnan kötélvontatású vasúttal jutunk fel a Tarajkára, 
hogy bejárjuk a leghíresebb és leglátogatottabb tátrai völgyrendszert. 
A 7 km hosszú Nagy-Tarpataki-völgy sziklatömbjei között 22 tó van, 
sehol máshol nincs ennél több egy helyen a Tátrában. Innen indulunk 

el a sűrű, magas fenyvesben a Tarpataki vízesések, majd a Kis Tarpa-
taki völgy felé. A vízeséseknél lenyűgözően mutatkozik meg a zúgó 
víz- és az idő ereje.
A Tar-patak itt gyönyörű, több lépcsős vízeséseket (Óriási-, Kis-, Nagy- 
és Hosszú-vízesés) alkot, melyeket hol mellettünk, hol alattunk pillant-
hatunk meg. Szállás Lengyelországban, Zakopane környékén. Fakulta-
tív vacsora.
2. nap: Egész napos túra a Morskie Oko-hoz, a lengyel Tátra legna-
gyobb kiterjedésű tavához. Autóbusszal jutunk el a parkolóhoz, ahon-
nan egy órás séta után érjük el a Mickiewicz-vízeséseket, majd innen 
további egy óra után a Włosenica lovaskocsi végállomást. A túra utolsó 
szakasza közben már a csodás hegycsúcsok láthatóak: a Barát – 2070 
m, a Csubrina – 2376 m, a Menguszfalvi-csúcsok, valamint a Rysy 
(Tengerszem-csúcs – 2499 m). A csodás panorámában gyönyörködve, 
feltöltődve a friss levegővel és a menedékház nyújtotta helyi specia-
litásokkal, visszaindulunk a buszunkhoz. Fáradtabbak választhatják a 
lovas-kocsisok szolgáltatásait is, akik felvisznek a Włosenica lovaskocsi 
állomásra. Bár aki ezt a módot választja a feljutásra, annak is gyalo-
golnia kell az utolsó kilométeren. A nap második felében Zakopane 
városában lesz rövid szabadprogramunk. Fakultatív vacsora. Szállás 
ugyanott, ahol az előző éjjel.
3. nap: Délelőtt a Kościelisko-völgyben túrázunk. Utunk egy hosz-
szú réten visz keresztül, melynek végében sajtkészítő műhely műkö-
dik. Itt készül a híres górál füstölt sajt. Utunk tovább a Betyár-kápolna 
mellett vezet. A turistaút folyamatosan a Kościeliskoi-patak mentén 
halad, szebbnél szebb sziklaképződményekkel teli úton. A patakon át-
ívelő hídon át a Fagyos-barlangba is benézhetünk (aki meglátogatja a 
Fagyos-barlangot, arra egy rövid, de erős kapaszkodó szakasz, majd a 
barlang után egy lépcsős, meredek ereszkedés vár). Majd az Írott-rét-
re érkezünk, mely a lovas-kocsik végállomása, innen már csak gyalog 
lehet tovább közlekedni a menedékház felé, ami innen fél órás séta. 
A menedékház pedig finom ételekkel és italokkal várja a megfáradt 
túrázót. Késő délután hazaindulás, útközben az Árva folyó feletti szik-
laszirtre felépített - Árva várát tekintjük meg. A vár területét ma az 
alsó, középső és felső vár figyelemreméltó komplexuma alkotja a pa-
lotákkal, erődítményekkel, kápolnával és tornyokkal együtt. Érdekes a 
három bejárati kapu alagúttal megoldott összekapcsolása, amely alatt 
földalatti folyosók találhatók. Hazaérkezés a késő esti órákban.

Részletes programajánlat

A Tátra hegyekkel, tavakkal tarkított varázslatos vidéke
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IDŐTARTAM: 4 nap, 3 éjszaka

IDŐPONTOK:
március 13-16.
április 18-21.
május 1-4.
június 6-9.
július 17-20.
augusztus 20-23.
szeptember 18-21.
október 23-26.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 36 900 Ft/fő

december 5-7. ADVENT 
(programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon)

RÉSZVÉTELI DÍJ: 31 900 Ft/fő

december 31 – 2015. január 3. SZILVESZTER 
(programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon)

RÉSZVÉTELI DÍJ: 42 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 3 éjszaka szállás költségét 3*-os szállodában
- 3 reggelit büfé rendszerben
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív programok:
Wieliczkai sóbánya:   6.000 Ft/fő 
Auschwitz-Birkenau Múzeum:  4.000 Ft/fő

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Mária templom, Katedrális a waweli dombon, Zsinagóga 
és fülhallgató, összesen:  kb. 60 PLN/fő
Schindler múzeum:   kb. 30 PLN/fő
Gubalowka felvonó   kb. 20 PLN/fő

Fakultatív vacsora/ebéd: kb. 40-45 PLN/fő/alkalom

1. nap: Indulás 06.00-kor Budapestről. Folyamatos utazás Lengyelor-
szágig, útközben rövid pihenőkkel. Délután városnézés Krakkóban,– 
az érkezés 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 városnézés után szabadprogram. Este szállásfoglalás. 
2. nap: Reggeli után fakultatív program a Wieliczkai sóbánya meg-
tekintése. A Világörökség részét képező sóbánya páratlan képződ-
ményeivel, faragott szobraival és sókápolnájával mindenki számára 
érdekes látnivaló. A bányalátogatás után sétát teszünk Krakkó zsidó-
negyedében. Megtekintjük az egyik legszebb állapotban megmaradt 
zsinagógát, megismerkedünk az egykor itt élők történetével és látha-
tóvá válnak a fiatalok által manapság olyan kedveltnek ítélt negyed 
trendi bárjai, kávézói és éttermei. Sétánk után ellátogatunk Schindler 
gyárához és a régi gettó területére, fakultatív lehetőség a gyárban 
lévő interaktív kiállítás megtekintésére. A múzeumlátogatást köve-
tően szabadprogram Krakkó óvárosában, majd este fakultatív vacsora 
a belvárosban. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
3. nap: Reggeli után fakultatív program az Auschwitz-Birkenau 
Múzeum megtekintése. A II. világháború borzalmait tényszerűen be-
mutató kiállítások közül a magyar kiállítás különösen figyelemreméltó. 
A múzeum látogatása 3 órán keresztül tart. 
Akik nem szeretnének részt venni a fakultatív kiránduláson, nekik ezen 
a napon múzeumlátogatásokat ajánlunk Krakkóban. 
Krakkóba történő visszaérkezést követően szabadprogram a belváros-
ban, majd fakultatív vacsora. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
4. nap: A szálláshely elhagyása után utunk Zakopaneba, Lengyelor-
szág téli fővárosába vezet. A kitűnő klimatikus adottságokkal rendelke-
ző városban pár órát töltünk. Ez idő alatt lehetőség nyílik a Gubalowka 
csúcsra felvonóval feljutni, nézelődni és vásárolni a piacon, illetve meg-
kóstolni a finom sajtokat. Fakultatív górál ebéd után, kora délután ha-
zaindulás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Részletes programajánlat

Krakkó – Zakopane
Wieliczka, Auschwitz-Birkenau
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1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Cseh-
ország felé. Kora délután érkezés Český Krumlovba, a középkori han-
gulatú dél-cseh városba. Városnéző séta majd fakultatív program ke-
retében a Vár megtekintése. A várlátogatás után továbbutazás České 
Budĕjovicébe. Rövid sétát követően a belvárosban, ahol a Városházát, 
a püspöki palotát és a Sóházat láthatjuk, szabadprogramra nyílik lehe-
tőség, majd este a szállás elfoglalása. Fakultatív vacsorázási lehetőség 
a szállodában.
2. nap: Mai programunk első állomása Holasovice. Ez egy csaknem 
tökéletesen fennmaradt középkori település, melyet csúcsos homlok-
zatú lakóházak és magtárak alkotnak, csillagokkal díszített kapuk és 
kerítések kötnek össze egy egységgé. Majd Hluboká várkastélya, a 
windsori kastélyra emlékeztető épület következik, ahol értékes kiállítás 

megtekintésére nyílik lehetőség: porcelánok, faliszőnyegek, festmé-
nyek láthatóak a kastélyban. A kastélylátogatás után utunk Trebonba 
vezet, melynek környékén sok mesterséges és természetes gyógy-, il-
letve halastó található. Városnéző séta a középkori kisvárosban majd 
délután visszautazás České Budĕjovicébe, ahol egy sörgyárlátoga-
tásra nyílik lehetőség. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel. Fakultatív 
vacsorázási lehetőség.
3. nap: Reggeli után utunk először Jindřichův Hradecbe vezet. A 
város hangulatos utcáit gótikus, reneszánsz és barokk házak díszítik. 
Itt lehetőség nyílik a város középkori várának megtekintésére. A város 
egyik nevezetessége egy ősi mesterség: mind a mai napig készítenek 
kézi csomózású szőnyegeket a helyi műhelyben. Majd a világörökség 
részét képező Telčben, gyönyörködhetünk a színes lábas-házakban. 
Hazaérkezés a késő esti órákban.

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. Csodálatos, több 100 km2 kiter-
jedésű angolpark veszi körül a két épületet, mely elnyerte az Európa 
kertje címet és persze az UNESCO világörökségi címet is. Eredetileg ez 
volt Európa legnagyobb épített természetvédelmi területe. Kirándu-
lásunk során megtekintjük Lednice páratlan szépségű várkastélyát, 
majd az 1834-ből való, gyönyörű öntöttvas vázú üvegházat is. Lehe-
tőségünk lesz hajókázni a gigantikus méretű parkban. Elhajózunk a 60 
méter magas minarethez és meg is másszuk azt. A több mint 300 lépcső 

leküzdése után ajándékunk, hogy gyönyörködhetünk az elénk táruló 
csodálatos panorámában. A minarettől visszafelé egyénileg, gyalogo-
san vagy konflisokon lehet felfedezni a parkot, a mesterségesen épült 
templom- és várromokat. A kastélykertben vendéglők, presszók, fagy-
laltozók várják a megfáradt utazókat, így itt bátran megkóstolhatjuk a 
helyi morva- és cseh specialitásokat. Lednicétől délre található Valticei 
kastély, a Liechtensteinek 17. századi családi rezidenciája, mely többek 
között borospincéiről is nevezetes. A kastély megtekintése után időnk 
függvényében megnézzük a Mária Mennybemenetele-plébániatemp-
lomot is, melynek oltára Rubens eredeti alkotása. Hazaérkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.

IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 19-21.
június 7-9.
szeptember 5-7.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 39 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét 3*-os szállodában
- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Krumlov vára:   kb. 260 CZK/fő
Hluboka várkastélya:   kb. 260 CZK/fő
Jindřichův Hradec vára:  kb. 200 CZK/fő
Sörgyárlátogatás:  kb. 200 CZK/fő

Fakultatív vacsora:   kb. 300 CZK/fő/alkalom

IDŐPONTOK:
április, 13., május 24., június 28., augusztus 2., október 5.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 8 000 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Lednice kastély:  kb. 350 CZK/fő
Minaret:   kb. 10 CZK/fő
Hajózás:   kb. 120 CZK/fő
Valtice kastély:  kb. 200 CZK/fő

Dél-cseh várak, kastélyok

Mesekastélyok Morvaországban: Lednice és Valtice

Részletes programajánlat

Részletes programajánlat
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IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 19-21.
június 7-9.
szeptember 5-7.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 39 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét 3*-os szállodában
- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Krumlov vára:   kb. 260 CZK/fő
Hluboka várkastélya:   kb. 260 CZK/fő
Jindřichův Hradec vára:  kb. 200 CZK/fő
Sörgyárlátogatás:  kb. 200 CZK/fő

Fakultatív vacsora:   kb. 300 CZK/fő/alkalom

1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Késő délután érkezés Cseh-
ország északi részére, útközben rövid pihenő Litomysl kisvárosában, 
amely reneszánsz kastélyáról és Smetana cseh zeneszerző szülőhelye-
ként ismert. Felkeressük a díszes Pernstejn kastélyt is. A városnézés 
után tovább indulunk a Cseh Paradicsom területére, a Rumcájsz me-
sék színhelyére, Jičin városába. Teszünk egy rövid sétát a barokk árkád-
sorral díszített főtéren, megismerhetjük a Szent Jakab templomot és 
az érseki palotát, valamint az óratornyos Valdice kaput. Este fakultatív 
vacsorázási lehetőség, majd a szálláshely elfoglalása.
2. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás a Cseh Svájc Nemzeti 
Park területére. Útközben rövid megállót teszünk a Tündér Sziklák ba-
zaltköveinél, majd következik a terület pazar látnivalója, a Sziklakapu. 
Mellette egy kis kastély áll, amiben a Nemzeti Park Múzeuma valamint 
egy étterem kapott helyet. A hatalmas és látványos sziklák között 
vezető gyalogtúrák mellett a legizgalmasabb program a Kamenice-
szurdokban való kirándulás. A vízállás nagyban befolyásolja utunkat, 

hiszen a szurdok egy része csak kisméretű hajókkal járható. A part men-
tén vezető romantikus ösvény pallókon, hidakon és alagutakon keresz-
tül halad egészen a határt jelző Elba folyóhoz. A folyóparton árusok 
kínálják portékájukat, lesz időnk itt is körülnézni és válogatni a helyi 
kínálatból vagy sétálni egyet a település favázas házai között. Fakulta-
tív vacsorázási lehetőség, majd visszaérkezés a szálláshelyre.
3. nap: Reggeli után a Cseh Paradicsom Nemzeti Parkba túrázunk. 
Homokkő tornyok között kirándulunk a Porladó-sziklákhoz, melyeket 
különös változatosság és formagazdagság jellemez. Az útvonalunk ma-
gas sziklatornyok, szakadékok és szikla-szorosok között vezet, amiket 
meseszép fenyves vesz körbe. Ezután Tros vára felé vesszük az irányt. 
Útközben már megpillantjuk a két híres várromot (Szűz torony és Baba 
torony), melyek egy-egy hatalmas sziklán helyezkednek el. A kilátás 
kedvéért felkapaszkodunk mindkét sziklacsúcs tetejére. Idilli cseh kis-
városok, hatalmas homokkő tornyok, sziklahidak, kilátók, varázslatos 
mesevilág, fantasztikus kastélyok és várak látványával telítődve indu-
lunk hazafelé. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Kora délután érkezés Prága 
városába. Ismerkedés az Óvárossal: megtekintjük a Lőportornyot és a 
szecessziós stílusban épült Reprezentációs Házat, a Városházát, tornyán 
a középkori csillagászati 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 va-
csorázási lehetőség, majd a szálláshely elfoglalása a késő esti órákban.
2. nap: Mai programunkat a Prágai Várban kezdjük. Itt található a gó-
tikus 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. Délután fakultatív kirándulást ajánlunk Pilzenbe, 
a „sör-fővárosa”-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. Ezután séta az óvárosban: Városháza víztorony, Szt. Ber-
talan templom, főtér. Fakultatív vacsorázási lehetőség, majd visszauta-
zás 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.

IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka
IDŐPONTOK:
augusztus 8-10., október 23-25.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 34 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív kirándulás: 
Kirándulás a Cseh Svájc Nemzeti Parkba 
4.500 Ft/fő + belépőjegy

Túratáv: 15 km
Szintkülönbség: felfelé 300 m, lefelé 500 m

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét 3*-os szállodában
- 2 reggelit
- idegenvezetést

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Litomysl, Pernstejn-palota:  kb. 260 CZK/fő
Cseh Svájc, Sziklakapu:   kb. 80 CZK/fő
Cseh Svájc, hajózás a Kamenice-szurdokban: 
   kb. 80 CZK/fő
Cseh Paradicsom Nemzeti Park:  kb. 60 CZK/fő
Tros vára:   kb. 70 CZK/fő

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

IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka

IDŐPONTOK:
március 14-16.
április 19-21.
június 7-9.
július 11-13.
szeptember 26-28.
december 12-14.  ADVENT 
(programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon)

RÉSZVÉTELI DÍJ: 31 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Prága külvárosában, 

3*-os szállodában

- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív program:
Pilzen városnézés és sörgyárlátogatás: 
 2.500 Ft/fő + belépőjegy költség

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Prágai vár:  kb. 250 CZK/fő
Pilzeni sörgyár: kb. 250 CZK/fő

Fakultatív vacsora: kb. 300 CZK/fő/alkalom
Ebéddel egybekötött hajókázás a Moldván: 
  kb. 500 CZK/fő

Cseh Paradicsom: kastélyok, sziklatornyok, szakadékok

Hétvége Prágában, pilzeni sörözéssel

Részletes programajánlat

Részletes programajánlat

Kérjük, olvassák el figyelmesen a túrára vonatkozó információkat honlapunkon: vivalditravel.hu! 
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IDŐTARTAM: 4 nap, 3 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 1-4.
augusztus 20-23.
október 23-26.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 39 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 3 éjszaka szállás költségét Prága külvárosában, 3*-os 
szállodában
- 3 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív program:
Karlovy Vary és Loket vára: 
  5.500 Ft/fő+belépőjegy költség
Velke Popovice sörgyárlátogatás: 
  1.000 Ft/fő+belépőjegy költség 

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Loket vára:    kb. 100 CZK/fő
Prágai vár:   kb. 250 CZK/fő
Kutna Hora (Szent Barbara Katedrális és 
Csontkápolna):   kb. 150 CZK/fő
Velke Popovice sörgyárlátogatás: kb. 100 CZK/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 300 CZK/fő/alkalom
Vacsorával egybekötött hajókázás a Moldván:  
   kb. 500 CZK/fő

Prága és Csehország Világörökségei: Telč és Kutna Hora

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Cseh-
ország felé. Kora délután érkezés Prágába. Ismerkedés a 14. század-
ban alapított 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 zsidónegyed megtekintését. Este fakultatív vacsorázási lehető-
ség a belvárosban, majd a szállás elfoglalása.
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. György-bazilika. A várfalnál található Prága legfestő-
ibb 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 csillagásza-
ti óraművet, az Orlojt, amely immár ötszáz éve minden kerek órában 
bábjátékkal szórakoztatja a nézőket. 
Délután fakultatív sörgyár látogatási lehetőség Velke Popoviceben: 
Prágához közel található Velké Popovice, a közismert Kozel sör eredeti 
hazája. Az itteni sörgyár már régóta nem csak házi főzdeként üzemel, 
Csehország nagyobb sörgyárai közé tartozik. A gyárlátogatás kereté-
ben betekintést nyerhetünk a sörfőzés rejtelmeibe és természetesen 
vásárlásra is nyílik lehetőség. 
Este fakultatív vacsora, majd visszautazás a szállásra.
3. nap: Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség: Karlovy Vary 
és Loket vára. Reggeli után elutazás Karlovy Varyba, a híres fürdővá-
rosba, mely az Osztrák-Magyar monarchia idején az arisztokrácia egyik 
fő találkozóhelye volt. A fürdővárosi séta után továbbutazás a varázs-
latos Ohře folyó völgyében fekvő Loket várához. A vár egyike Csehor-
szág legrégebbi építményeinek, története több mint 800 évvel ezelőtt 
kezdődött. Kezdetben a határvédelmen túl, a Prágába vezető kereske-
delmi útvonalak védelmét szolgálta. Később IV. Károly is sok időt töl-
tött itt. A várból páratlan panoráma nyílik az Ohře folyó völgyére. Este 
Prágába érkezést követően, fakultatív vacsora, moldvai hajókázással 
egybekötve. 
Akik nem vesznek részt a fakultatív programon, azoknak egész napos 

szabadprogram Prágában.
4. nap: Reggeli után elutazás Kutna Horaba, ahol a világörökség 
részét képező Csontkápolna és a Szt. Borbála Katedrális megtekintése 
a program. Továbbutazva Magyarországra rövid városnézést tartunk 
Telčben. Itt megtekintjük a híres lábas-házakat és sétálunk a főtéren. 
Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.

Részletes programajánlat
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IDŐTARTAM: 4 nap, 3 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 1-4.
augusztus 20-23.
október 23-26.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 38 900 Ft/fő
Kötelező vacsora felár:  5.000 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 3 éjszaka szállás költségét 3*-os szállodában 
- 3 reggelit
- 3 vacsorát a befizetése értelmében
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
kb. 4000 Ft/fő

Az utazáshoz érvényes útlevél szükséges!

Kárpátalja várai: Történelmi utazás őseink nyomában

1.nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ukraj-
náig, útközben rövid pihenőkkel. Délután érkezés Beregszászra, ahol 
városnéző sétánk alatt megtekinthetjük a Bethlen kastélyt, a volt me-
gyeházát, az egykori kaszinó épületét és a Törvényszéki palotaépületét. 
Továbbutazva megtekintjük Munkács várát, amely jelentős szerepet 
játszott a Habsburg ellenes mozgalmak korában. Itt ünnepeltek hon-
foglaló 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 legjelentősebb, épségben fennmaradt 
vára. A várban található múzeum megtekintése után továbbutazunk a 
szálláshelyünkre. Vacsora a szállodában.
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 sztálinizmus kárpátaljai áldozatainak állít emléket. Innen to-
vábbutazunk a Vereckei-hágóhoz érintve a VERECKEI szorost, ame-
lyen keresztül 895-ben a honfoglaló magyarság többsége érkezett a 
Kárpát-medencébe. A Millecentenáriumi emlékmű megtekintése 
után, visszautazunk a szállásra, és útközben megtekintjük a beregvári 
Schönborn-vadászkastélyt, amely Kárpátalja legimpozánsabb kasté-
lyának mondható. A kastély egy letűnt kor hangulatát őrzi, míg a kas-
télyparkban kialakított angol kert, különböző növényritkaságokat és 
több száz éves 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 vá-
rosnézés során megtekintjük a görög katolikus székesegyházat, a 
skanzent, a gerényi rotundát és a Drugeth várat. Majd továbbutazunk 
Szerednyére, amely település oly szerencsés, hogy két erősséggel is 
bír: itt található Dobó István egri  hős lakótoronyszerű romvára, illetve 
az általa és testvérei által 1540-1550 között épült épített pincerendszer, 
amely hatalmas fallal volt ellátva, így védelmi funkciókat is ellátott. A 
vár megtekintése  után a kendereskei kilátóhoz megyünk, ahol  gyö-
nyörködhetünk a Feszty körkép panorámájában, majd visszautazunk a 
szállásra, vacsora a szállodában.
4. nap: Reggeli után Beregszászon megtekintjük a Bereg-vidéki Mú-
zeumot, majd Csetfalván tartunk megállót, ahol a református templo-
mot és a harangtornyot nézzük meg. Utána Nagyszőlősre megyünk, 
ahol Perényi Zsigmond és Bartók Béla emlékekkel, a római katolikus 
templommal fogunk ismerkedni. Majd Husztnak romvárához hajtunk, 

felkapaszkodunk a várhegyre, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a 
Tisza völgyére és a városra. Utunkat Beregsurány érintésével folytatjuk 
hazafelé, útközben rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti 
órákban.

Részletes programajánlat
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IDŐTARTAM: 5 nap, 4 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 30 - május 4.
szeptember 3-7.
október 22-26.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 55 000 Ft/fő
június 11-15.
július 9-13.
augusztus 6-10.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 59 000 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 4 éjszaka szállás költségét: 

1 éjszaka Kolozsváron 3*-os szállodában
3 éjszaka Tusnádfürdőn 3*-os panzióban 

- 4 reggelit
- 4 vacsorát
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Tordai sóbánya:   kb. 20 RON/ fő
Marosvásárhely, Kultúrpalota: kb. 10 RON/fő 
Szár-hegy, Lázár-kastély:  kb. 6 RON/ fő 
Mohos tőzegláp:   kb. 5 RON/fő
Kézdivásárhely, múzeum:  kb. 10 RON/fő

1. nap: Indulás 06.00-kor Budapestről. Folyamatos utazás Nagyvára-
dig, ahol rövid városnézést tartunk, majd a Király–hágón át folytat-
juk utunkat Kolozsvárra, ahol városnéző sétánk során megtekintjük 
a Szent Mihály templomot, a Farkas utcát, majd pedig Mátyás király 
szülőházát. Szállás Kolozsváron. Vacsora a szállodában.
2. nap: Reggeli után továbbutazunk Tordára, ahol fakultatív lehető-
ség nyílik egy közös barangolásra a turisták által olyannyira közked-
velt tordai sóbányában. A bányalátogatást követően a székelység 
fővárosába, Marosvásárhelyre látogatunk. Városnéző sétánk során 
érintjük a Kultúrpalotát. Ezt követően folytatjuk utunkat Korond felé, 
ahol elsősorban a székely népi fazekassággal ismerkedhetünk, majd a 
kirakodóvásárban lehetőség nyílik Korond iparművészeti remekeinek 
megvásárlására. Késő délután Székelyudvarhely nevezetességeivel is-
merkedünk. Este szállásfoglalás Tusnádfürdőn, vacsora a panzióban.
3. nap: Reggeli után utunk a katolikus székelyek híres búcsújáróhe-
lyére, Csíksomlyóra vezet, ahol egy kellemes sétát teszünk és meg-
tekintjük a Csíksomlyói-kegytemplomot. Utunkat Csíkszereda és 

Gyergyószentmiklós érintésével, Gyergyószárhegyen folytatjuk, ahol 
meglátogatjuk az erdélyi reneszánsz egyik legkiemelkedőbb alkotá-
sát, a Lázár-kastélyt. A délutánt a Békás-szorosnál és a Gyilkos-tónál 
töltjük, mely a pazar látnivalók sokaságával a székelyföld természeti 
szépségeinek legszebbike. Késő délután Gyergyószentmiklósra láto-
gatunk. Este visszautazás a szállásra, vacsora.
4. nap: Reggeli után utazás a Nyerges-tető nemzeti emlékhely érin-
tésével a “vargák városába”, Kézdivásárhelyre, ahol a Céhtörténeti Mú-
zeumot látogatjuk meg. Rövid szabadprogram után Bálványosfürdő 
fölött felkeressük a gyógyhatású mofetta-gázairól híres Büdös-barlan-
got. A délutáni órákban meglátogatjuk a jégkorszaki maradványnö-
vényeiről nevezetes Mohos-tőzeglápot és sétálunk a festői szépségű 
vulkanikus eredetű Szent Anna-tó partján. Késő délután visszautazás 
a szállásra vacsora.
5. nap: Korai reggeli után hazaindulás. Tusnádfürdő-
Székelyudvarhely-Segesvár-Kolozsvár-Nagyvárad-Budapest útvona-
lon. Útközben rövid sétát teszünk Segesvár középkori várnegyedében. 
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Részletes programajánlat

Erdély kincsei, Székelyföld legszebb tájain
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IDŐTARTAM: 5 nap, 4 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 30 - május 4.
szeptember 3-7.
október 22-26.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 55 000 Ft/fő
június 11-15.
július 9-13.
augusztus 6-10.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 59 000 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 4 éjszaka szállás költségét: 

1 éjszaka Kolozsváron 3*-os szállodában
3 éjszaka Tusnádfürdőn 3*-os panzióban 

- 4 reggelit
- 4 vacsorát
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Tordai sóbánya:   kb. 20 RON/ fő
Marosvásárhely, Kultúrpalota: kb. 10 RON/fő 
Szár-hegy, Lázár-kastély:  kb. 6 RON/ fő 
Mohos tőzegláp:   kb. 5 RON/fő
Kézdivásárhely, múzeum:  kb. 10 RON/fő

IDŐTARTAM: 5 nap, 4 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 21-25.
szeptember 24-28.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 59 900 Ft/fő
július 30 - augusztus 3.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 62 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 4 éjszaka szállás költségét: 

1 éjszaka Déva környékén 3*-os szállodában
3 éjszaka Tusnádfürdőn 3*-os panzióban 

- 4 reggelit
- 4 vacsorát
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Vajdahunyad, Hunyadi kastély:  kb. 20 RON/fő
Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum:    
   kb. 10 RON/fő
Brassó, Fekete-templom: kb. 8 RON/fő
Szinaja, Peles kastély:   kb. 20 RON/fő
Törcsvár, Drakula kastély:  kb. 25 RON/fő
Fogarasi vár:  kb. 10 RON/fő

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, útköz-
ben rövid megállókkal. Kora délután érkezünk Aradra, ahol többek kö-
zött Zala György impozáns alkotását, a 13 aradi vértanúnak emléket 
állító Szabadság-szobrot tekintjük meg. Ezt követően pihenőt tartunk 
Déva vára alatt. Az esti órákban érkezünk szálláshelyünkre. Vacsora a 
szállodában.
2. nap: Reggeli után utunk Vajdahunyadra vezet, ahol megtekint-
jük a Hunyadi kastélyt. Továbbutazás Gyulafehérvárra, ahol városné-
ző séta keretében Erdély ősi történelmi fővárosának nevezetességeit 
tekintjük meg a Várnegyedben. Itt található a Római Katolikus Szé-
kesegyház (Hunyadi János és Bethlen Gábor sírhelye), a Felső- és Al-
só-Károly kapu. Utunk innen Nagyszebenbe vezet, az erdélyi szászok 
egykori kulturális és kereskedelmi központjába, ahol a Nagy és Kis pi-
acteret, a Hazugok hídját és az evangélikus székesegyházat tekintjük 
meg. Továbbutazunk, majd este szállásfoglalás Tusnádfürdőn. Vacsora 
a panzióban.
3. nap: A délelőtt folyamán Szepsiszentgyörgyön megtekintjük a 
Székely Nemzeti Múzeumot. Majd továbbutazunk Brassóba, az erdélyi 
szászok egykori nagy központjába, ahol városnéző sétánk során elláto-
gatunk a Fekete-templomhoz és a Főtérre, ahol a Városháza is 

található. Ennek érdekessége az oldalainak egykor használatban lévő 
elnevezése, miszerint a nevek a pénteki hetivásárok jellemző termé-
keire utaltak: így az északkeleti volt a Búzasor, a délkeleti a Virágsor, a 
délnyugati a Kádársor, az északnyugati pedig a Lensor. Fakultatív ebé-
delési lehetőség és szabadprogram után Törcsvárra látogatunk, ahol 
az ún. „Drakula”-kastélyt tekinthetjük meg. A 100 m magasan épült 
várat szinte bevehetetlennek tartották. A várat az utókor Vlad Tepes 
véreskezű havasalföldi uralkodóval, mint vámpír-gróffal hozta össze-
függésbe Bram Stoker: Drakula c. regénye nyomán. A kastély megte-
kintése után visszautazunk a szálláshelyre. Vacsora és szállás ugyanott, 
ahol az előző éjjel.
4. nap: Egész napos kirándulás a Brassói-havasokba. Reggeli után 
Szinajára látogatunk, ahol a román király festői kastélyát, a Peles kas-
télyt tekintjük meg és jó idő esetén a Bucsecs hegy pazar látványában 
gyönyörködhetünk. Átkelünk a Keresztény-havas egyik hágóján majd 
felkapaszkodunk a híres üdülőhelyre Brassópojanára, ahol gyönyörű 
panoráma tárul elénk. Rövid szabadprogram után visszautazunk a szál-
lásra. Vacsora a szálláshelyen.
5. nap: Reggeli után hazaindulunk, útközben rövid pihenőt tartunk 
Fogarason a vármúzeumnál, majd továbbutazunk. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban.

Részletes programajánlat

Dél-erdélyi kalandozás
gyönyörű havasok, pompás kastélyok
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IDŐTARTAM: 7 nap, 6 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 12-18.
szeptember 8-14.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 99 900 Ft/fő
Vacsora felár: 18.000 Ft/fő (6 vacsora)

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- 1,6 Euro/fő/éj idegenforgalmi adó
- Továbbá: lásd: Fontos információk, 3. oldal
 
Fakultatív programlehetőségek:
Capri sziget:         70 Euro/fő + belépőjegyek
(A kirándulás ára tartalmazza a hajójegyet 
és a kisbusz költségét a szigeten)
Kirándulás a Vezúvra és Herculaneumba:
          15 Euro/fő + belépőjegyek
Kirándulás a Kék Szalag útvonalon:  
          30 Euro/fő + belépőjegyek
Tarantella est:     20 Euro/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Firenze 

környékén, 
4 éjszaka szállás költségét Sorrento 
környékén,
egyszerű 3*-os szállodában

- 6 reggelit
- idegenvezetést

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Kék Szalag útvonalon: 
Smaragd Barlang: kb. 5 Euro/fő
Amalfi, Dóm: kb. 3 Euro/fő
Ravello, Villa Rufolo: kb. 5 Euro/fő
Capri:  
Axel Munthe villa: kb. 7 Euro/fő
Libegő:  kb. 10 Euro/fő
Hajókirándulás a Faraglioni sziklák felé: 
  kb. 20 Euro/fő
Hajókázás a Kék Barlanghoz:  
  kb. 20 Euro/fő
Vezúv kráter: kb. 10 Euro/fő
Herculaneum: kb. 11 Euro/fő
Caserta, Királyi Palota: kb. 15 Euro/fő

Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri

1. nap: Indulás Budapestről 05.00 órakor. Folyamatos utazás rövid 
szünetekkel, késő este a tranzitszállás elfoglalása Firenze környékén.
2. nap: Reggeli után továbbutazás Nápoly felé. Délután városnézés 
Nápolyban, Olaszország harmadik legnagyobb városában. A város 
történelmi központja, a Világörökség része, a műemlékek valóságos 
tárháza: Posillipo – Királyi Palota – Umberto Galéria – Piazza Plebiscito 
– San Carlo Operaház – Castel Nuovo – Castel dell’Ovo. Este a szállás 
elfoglalása Sorrento környékén.
3. nap: Reggeli után kirándulás a Salernói-öbölbe. Sorrentobol indul-
va végighaladunk a csak isteni partszakaszként emlegetett útvonalon. 
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 csepp-
köveket, és a fantasztikus zöld színt, amelyről a barlang kapta a nevét. 
Majd ellátogatunk Amalfiba, az egykori hajós köztársaság központjá-
ba, ahol Szent András Dómját, és síremlékét keressük fel. Ebédszünet, 
majd Ravello lesz a kirándulásunk utolsó állomása, ahol a középkorban 
épült Rufolo villába látogatunk. Késő délután visszautazás a szállodá-
ba. Szállás ugyanott, ahol előző éjjel.
4. nap: Egész napos szabadprogram vagy fakultatív kirándulás 
Capri szigetére. Reggeli után busszal megyünk Sorrentoba, ahonnan 
áthajózunk Capri-szigetére. A sziget kikötőjéből minibusszal felkeres-
sük Anacaprit, az Augustus kertet és a sziget déli részén Capri városát. 

Az egész szigetet virágzó orchideák, különleges mediterrán növények, 
dús vegetáció jellemzi. Délután lehetőség van hajókirándulásra a szi-
get körül a híres Faraglioni sziklák felé vagy a Kék Barlanghoz (külön 
fizetendő). Estére visszahajózunk Sorrentóba. Szállás ugyanott, ahol 
előző éjjel.
5. nap: Egész napos szabadprogram, vagy fakultatív kirándulás: 
Herculaneum-Vezúv. Elsőként a híres vulkánt, a Vezúvot látogatjuk 
meg, melyet az ókori görögök és rómaiak Héraklész szent hegyének tar-
tották. Ismertségét elsősorban a 79-es kitörésének köszönheti, amely-
nek eredményeként hamuja és lávája eltemette Pompei, Herculaneum, 
Oplontis és Stabiae római településeket. Azóta számtalanszor kitört, 
legutóbb 1944-ben. Innen Herculaneumba látogatunk, mely Pompe-
jivel egyidejűleg pusztult el 79. augusztus 24-én a Vezúv kitörése nyo-
mán. Jóval kisebb város volt Pompéjinél, de a házak, utcák többsége 
valamivel jobb állapotban maradt fenn, mint Pompeji esetében. Este 
fakultatív részvétel egy Tarantella esten. Szállás ugyanott, ahol előző 
éjjel.
6. nap: Reggeli után indulás hazafelé. Útközben látogatás 
Casertaban, a nápolyi Bourbon királyok egykori rezidenciájában. A pa-
lota pompájával, méreteivel és a hozzátartozó kertekkel a versailles-i, 
madridi és szentpétervári paloták mellett az egyik legnagyobb és leg-
impozánsabb királyi palota Európában. Továbbutazás észak felé, este a 
tranzitszállás elfoglalása Firenze környékén.
7. nap: Folyamatos utazás Magyarországra. Hazaérkezés a késő esti 
órákban.

Részletes programajánlat
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Itália szívében: Róma, Firenze, Velence

IDŐTARTAM: 7 nap, 6 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 12-18.
szeptember 8-14.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 99 900 Ft/fő
Vacsora felár: 18.000 Ft/fő (6 vacsora)

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- 1,6 Euro/fő/éj idegenforgalmi adó
- Továbbá: lásd: Fontos információk, 3. oldal
 
Fakultatív programlehetőségek:
Capri sziget:         70 Euro/fő + belépőjegyek
(A kirándulás ára tartalmazza a hajójegyet 
és a kisbusz költségét a szigeten)
Kirándulás a Vezúvra és Herculaneumba:
          15 Euro/fő + belépőjegyek
Kirándulás a Kék Szalag útvonalon:  
          30 Euro/fő + belépőjegyek
Tarantella est:     20 Euro/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Firenze 

környékén, 
4 éjszaka szállás költségét Sorrento 
környékén,
egyszerű 3*-os szállodában

- 6 reggelit
- idegenvezetést

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Kék Szalag útvonalon: 
Smaragd Barlang: kb. 5 Euro/fő
Amalfi, Dóm: kb. 3 Euro/fő
Ravello, Villa Rufolo: kb. 5 Euro/fő
Capri:  
Axel Munthe villa: kb. 7 Euro/fő
Libegő:  kb. 10 Euro/fő
Hajókirándulás a Faraglioni sziklák felé: 
  kb. 20 Euro/fő
Hajókázás a Kék Barlanghoz:  
  kb. 20 Euro/fő
Vezúv kráter: kb. 10 Euro/fő
Herculaneum: kb. 11 Euro/fő
Caserta, Királyi Palota: kb. 15 Euro/fő

IDŐTARTAM: 6 nap, 5 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 29-május 4.
június 17-22.
július 22-27.
augusztus 19-24.
szeptember 16-21.
október 23-28.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 89 900 Ft/fő
Vacsora felár (5 vacsora): 17.500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 1 éjszaka szállás költségét Velence környékén, 

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

- 5 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- 1,6 Euro/fő/éj idegenforgalmi adó
- Továbbá: lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív kirándulás:
Nápoly - Pompei: 30 Euro/fő + belépők

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Róma, Colosseum:   kb. 25 Euro/fő
Vatikáni Múzeum:   kb. 40 Euro/fő
Pompei:    kb. 25 Euro/fő
Róma, tömegközlekedés:  kb. 10 Euro/fő
Velence, hajójegy:   kb. 15 Euro/fő

1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid 
szünetekkel Szlovénián át, délután érkezés Velencébe. Behajózás 
a Szent Márk térre, majd séta a San Marco kerületben: San Zaccaria 

templom-Szent Márk tér-Rialto. Rövid szabadprogram után a szállás-
hely elfoglalása Velence környékén.   
2. nap: Reggeli után utazás Rómába, informatív buszos városnézés: 
Repubblica tér – Caracalla fürdő – Circus Maximus – Piramis – Szent Pál 
Bazilika (kiszállással) – Colosseum – Császár Fórumok – Igazság Szája – 
Navona tér. Este a szállások elfoglalása Róma mellett.  
3. nap: Reggeli után egész napos városnézés Rómában. Az ókori 
Rómával az ismerkedést a Colosseummal kezdjük. Miután láttuk a leg-
nagyobb római építményt, végigsétálunk a Forum Romanumon, a csá-
szári fórumokon és a Palatinus-dombon. További programunk gyalo-
gos séta keretében: Konstantinus diadalív – Capitolium domb – Viktor 
Emanuel emlékmű – Trevi kút – Spanyol lépcső – Pantheon – Navona 
tér. Visszautazás a szálláshelyre.
4. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás a nápolyi öbölbe. Első 
programunk Pompei, a világhírű ásatások megtekintése. A Vezúv i. 
sz. 79-es kitörése miatt elpusztult és megkövesedett, egykor virágzó 
római kereskedőváros hűen tükrözi a korabeli élet mindennapjait. Dél-
után 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 szál-
láshelyre.  
5. nap: Reggeli után folytatjuk az ismerkedést Rómával: látogatás a 
kereszténység központjában: Először a világ egyik leggazdagabb gyűj-
teményét, 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 te-
ret ismerjük meg és elsétálunk az Angyalvárhoz. Késő délután indulás 
észak felé, este a tranzitszállás elfoglalása Firenze mellett.
6. nap: Reggeli után utazás Firenzébe, városnézés: Santa Croce 
templom – Dante szülőháza – Dóm – Keresztelőkápolna – Giotto to-
rony – Piazza della Signoria – Uffizi képtár (kívülről) – Ponte Vecchio. 
A déli órákban hazaindulás Magyarországra. Folyamatos utazás, haza-
érkezés az éjszakai órákban.
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IDŐTARTAM: 6 nap, 5 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 29-május 4.  Elba szigete
június 4-9.   Cinque Terre
július 1-6.   Cinque Terre
augusztus 19-24.  Cinque Terre
október 23-28.  Elba szigete

RÉSZVÉTELI DÍJ: 84 900 Ft/fő
Vacsora felár (5 vacsora): 15 000 Ft/fő
 
A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 5 éjszaka szállás költségét Firenze 

környékén, 3*-os szállodában
- 5 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- 1,6 Euro/fő/éj idegenforgalmi adó
- Továbbá: lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív kirándulás: 
Pisa-Lucca-Torre del Lago kirándulás: 
              40 Euro/fő + belépőjegyek

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Firenze, Uffizi képtár:                    kb. 28 Euro/fő
Firenze, Sta. Croce templom:        kb. 4 Euro/fő
Puccini Villa:                                        kb. 6 Euro/fő
Pisa Ferde Torony:                           kb. 17 Euro/fő 
(a feljutás lehetősége a helyszínen derül ki, a 
torony szabad kapacitásának függvénye)
Pisa, Dóm és Keresztelőkápolna:  kb. 7 Euro/fő
Siena Dóm:                                           kb. 5 Euro/fő
Elba hajójegy:                                    kb. 30 Euro/fő
Elba Napóleon villák:                       kb. 13 Euro/fő
Elba asvanybanya:                              kb. 8 Euro/fő
„fattoria” látogatás:                          kb. 12 Euro/fő
Cinque Terre hajókirándulás:         kb.35 Euro/fő

1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Olaszor-
szágba. Este a szálláshely elfoglalása Firenze környékén.  
2. nap: Reggeli után utazás Toszkána fővárosába, és egyben kulturális 
központjába, Firenzébe. Gyalogos városnézés keretében ismerkedés a 
legfontosabb látnivalókkal: Santa Croce templom, Firenze pantheonja 
- Dante szülőháza - a Dóm, Brunelleschi híres kupolájával - Kereszte-
lőkápolna a lenyűgöző bronz kapukkal - Giotto torony - Piazza della 
Signoria - Uffizi képtár - Ponte Vecchio a kis ékszerboltokkal. Rövid sza-
badprogram után visszautazás a szálláshelyre.
3. nap: Ennek a napnak a programja időpontonként változik. 
Áprilisban és októberben: Reggeli után egész napos kirándulás Elba 
szigetére, “A Tirrén-tenger gyöngyszemére”. Elutazás Piombino kikötő-
jébe, innen hajózunk Portoferraioba. Séta a kikötőváros festői utcács-
káin, majd a Napóleon villa megtekintése következik. Innen utazás 
Napoleon nyári rezidenciájához. Rövid szabadidő után hajózunk vissza 
a szárazföldre. Az esti órákban egy tipikus helyi “fattoria”-ba látoga-
tunk, ahol bor- és egyéb helyi termékek bemutatója és kóstolója vár 
minket. Visszautazás a szálláshelyre.
Júliusban, júliusban és augusztusban: Reggeli után az UNESCO által 
védettnek nyilvánított természeti parkot, a Cinque Terrét keressük 
fel, mely öt, tengeröböl által körbezárt települést rejt. Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia, Vernazza és Monterosso települései meredek 
domboldalakba épültek, színes házaikkal egyedülálló látványt nyújta-
nak. A sziklák oldalában megbúvó 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. Az esti órákban egy tipikus helyi “fattoria”-ba látogatunk, ahol 
bor- és egyéb helyi termékek bemutatója és kóstolója vár minket. Visz-
szautazás a szálláshelyre.
4. nap: Reggeli a szállodában, majd Toszkána semmihez sem hason-
lítható, ciprusokkal szegélyezett dombjainak és lankáinak felfedezésé-
re indulunk. Először Sienaba, Európa legnagyszerűbb gótikus városába 
látogatunk el. A város a középkori kereskedők és bankok “mekkája” volt 
egykor. Ismerkedés a város legfontosabb látnivalóival gyalogos séta 
keretében: a híres kagyló alakú főtér, a Palazzo Pubblico, a Torre del 
Mangia, és a híres szökőkút, a Fonte Gaia, valamint a kihagyhatatlan 
Dóm és Keresztelőkápolna. Délután látogatás San Gimignanoba, a 
“tornyok városába”, ahol a szűk utcácskák egy hangulatos sétára csá-
bítanak. Végül rövid látogatás az alabástrom művészetéről híressé vált 
etruszk alapítású Volterrába. Visszaérkezés a szállodába az esti órák-
ban.   

5. nap: Szabadidő Montecatini Termeben vagy egész napos fakul-
tatív kirándulási lehetőség Toszkána legszebb városaiba. Elsőként 
utazás Pisa-ba, mely egykor tengeri nagyhatalom volt. Városnézés a 
Csodák terén: Dóm, Keresztelő Kápolna, Temető Ferde Torony, majd lá-
togatás Torre del Lagoba, ahol lehetőség nyílik a Puccini Villa megte-
kintésére. Délután a festői Luccába, Puccini szülővárosába látogatunk. 
Séta az ősi várfalon, majd rövid séta a városban: San Martino dóm – San 
Michele in Foro templom – Piazza Anfiteatro – San Frediano templom. 
Az esti órákban visszautazunk Montecatinibe.  
6. nap: Hazautazás rövid pihenőkkel Budapestre. Érkezés a késő esti 
órákban.

Barangolás toszkán tájakon
Részletes programajánlat
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IDŐTARTAM: 6 nap, 5 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 29-május 4.  Elba szigete
június 4-9.   Cinque Terre
július 1-6.   Cinque Terre
augusztus 19-24.  Cinque Terre
október 23-28.  Elba szigete

RÉSZVÉTELI DÍJ: 84 900 Ft/fő
Vacsora felár (5 vacsora): 15 000 Ft/fő
 
A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 5 éjszaka szállás költségét Firenze 

környékén, 3*-os szállodában
- 5 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- 1,6 Euro/fő/éj idegenforgalmi adó
- Továbbá: lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív kirándulás: 
Pisa-Lucca-Torre del Lago kirándulás: 
              40 Euro/fő + belépőjegyek

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Firenze, Uffizi képtár:                    kb. 28 Euro/fő
Firenze, Sta. Croce templom:        kb. 4 Euro/fő
Puccini Villa:                                        kb. 6 Euro/fő
Pisa Ferde Torony:                           kb. 17 Euro/fő 
(a feljutás lehetősége a helyszínen derül ki, a 
torony szabad kapacitásának függvénye)
Pisa, Dóm és Keresztelőkápolna:  kb. 7 Euro/fő
Siena Dóm:                                           kb. 5 Euro/fő
Elba hajójegy:                                    kb. 30 Euro/fő
Elba Napóleon villák:                       kb. 13 Euro/fő
Elba asvanybanya:                              kb. 8 Euro/fő
„fattoria” látogatás:                          kb. 12 Euro/fő
Cinque Terre hajókirándulás:         kb.35 Euro/fő

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. 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 főte-
rén. Itt található az Aréna is, amely az ókori világ harmadik legnagyobb 
amfiteátruma volt, Este szállásfoglalás Verona környékén.
2. nap: Reggeli után folytatjuk városnézésünket Veronában. Az Aré-
nától indulva, eljutunk a Piazza delle Erbére, és megtekintjük Júlia há-
zát is. Elsétálunk a Scaligeri sírokhoz és megtekintjük a Sant’Anastasia 
templomot, a Dómot és a Ponte Pietrát. A séta után szabadidő követ-
kezik, amikor a Giusti kert megtekintésére is lehetőség nyílik, ahol 500 
éves ciprusfák és 200 éves sövénylabirintus található, továbbá, szob-
rok, szökőkutak és barlangok is színesítik ezt a gyönyörű kertet. 
Délután szabadprogram vagy fakultatív program: bor- és olívakós-
toló.

(a februári időpontban délután részvétel a “Verona in love”, Valentin 
napi rendezvényeken) 
Utunk a Garda tó környékére vezet, mely Veneto tartomány egyik leg-
fontosabb bortermő vidéke. Bardolinoban elsőként megismerkedhe-
tünk az olívaolaj készítés rejtelmeivel, sőt meg is kóstolhatjuk a vidék 
jellegzetes termékét. Innen egy borkóstolóra megyünk, ahol 5 féle he-
lyi bort kóstolhatunk helyi termékek kíséretében. Este visszautazás a 
szállásra.
3. nap: Reggeli után Vicenzába megyünk, az aranyművesek vá-
rosába. A város egyedülálló megjelenését az egyik leghíresebb olasz 
építésznek, Andrea Palladionak köszönheti. A város látnivalói közül 
kiemelkedik a Teatro Olimpico, Vicenza szimbóluma, a város színháza. 
Ezen túl az idelátogató gyönyörködhet a reneszánsz mester olyan to-
vábbi kiemelkedő műveiben, mint a Bazilika vagy a Palazzo Valmarana. 
A városnéző séta után szabadidő következik, majd hazautazás Szlové-
nián keresztül. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián át. Kora délután 
érkezés a szálláshelyre, a szállások elfoglalása. Délután fakultatív borkóstoló a Roncade 
kastélyban.
2. nap: Egész napos szabadprogram a tengerparton.
3. nap: A mai napon az “Úszó várost” ismerhetik meg. Reggeli után autóbusszal Punta 
Sabbioniba utazunk, majd onnan hajózunk be Velencébe (hajójegy külön fizetendő). Első-
ként gyalogos városnézés a legfontosabb látnivalókkal: Szt. Márk tér, Bazilika, Dózse Palota, 
Bazilika, Sóhajok hídja, Rialtó stb. A közös városnéző séta után szabadprogram és fakulta-
tív gondolázási lehetőség. Visszautazás a szálláshelyre a késő délutáni órákban.
4. nap: Egész napos szabadprogram a tengerparton vagy fakultatív kirándulás: Ve-
rona - Garda tó. Először Veronába utazunk, a szerelmesek 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 megfigyelhetjük. Késő este visszautazás a szálláshely-
re.
5. nap: Délelőtt szabadprogram a tengerparton, majd hazaindulás, folyamatos utazás 
Szlovénián át. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Részletes programajánlat

ÚJPROGRAM

IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka

IDŐPONTOK:
február 14-16.
június 7-9.
szeptember 12-14.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 43 900 Ft/fő
Vacsora felár  (4 vacsora): 9 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Verona külvárosában

3*-os szállodában
- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAM:
bor- és olíva kóstoló:  30 Euro/fő

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Verona, Aréna:  kb. 6 Euro/fő
Verona, Giardino Giusti:  kb. 5 Euro/fő
Vicenza, Teatro Olimpico: kb. 10 Euro/fő
Fakultatív vacsora:   kb. 16 Euro/fő/alkalom

IDŐTARTAM: 5 nap, 4 éjszaka

IDŐPONTOK:
június 11-15.
szeptember 17-21.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 54 900 Ft/fő
Vacsora felár  (4 vacsora): 9 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 4 éjszaka szállás költségét Lido di Jesoloban, 3*-os 
szállodában
- 4 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAMOK: 
Borkóstoló a Roncade kastélyban:   10 Euro/fő
Kirándulás a Garda tóhoz és Veronába: 35 Euro/fő
Motorcsónakozás a Garda tavon:   10 Euro/fő
Gondolázás Velence „utcáin”   18 Euro/fő

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Hajójegy Velencébe:  kb. 15 Euro/fő
Városbelépő Velencébe: kb. 7 Euro/fő
Fakultatív vacsora:   kb. 16 Euro/fő/alkalom

Verona, a szerelmesek városa

Adriai csobbanás kulturális programokkal
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1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid 
szünetekkel Szlovénián át. Késő délután érkezés Padovába, Szent Antal 
városába. Séta a belvárosban: Először a híres Prato della Valle (Szobor-
park) megtekintése, ahol a város híres szülöttei és személyiségei látha-
tóak, majd látogatás a kereszténység egyik legfényűzőbb bazilikájába, 
a Szent Antal Bazilikába. Innen utazás a Garda tó környéki szállásra, a 
szállás elfoglalása.
2. nap: Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás a Garda tóhoz. 
Utunk először Sirmionéba, a Garda tó déli csücskében található han-
gulatos városkába vezet, melynek természeti szépségét és gyógyvizeit 
már az ókorban felfedezték. Szabad program, illetve fakultatív motor-
csónakos kirándulás a tavon. Innen továbbutazunk a tó keleti partján 
Bardolinoba, ahol megismerkedhetünk az olívaolaj-készítés rejtelmei-
vel, és megkóstolhatjuk 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 láthatunk, a vár tornyából pe-
dig teljes körpanorámában gyönyörködhetünk. Aki szeretne, felvonó-
val feljuthat a Monte Baldo hegyre is. Visszautazás a szállásra.
3. nap: Egész napos városnézés Milánóban. Városnézés során meg-
ismerkedünk a legfőbb látnivalókkal: a híres Dómmal, mely a világ 
negyedik legnagyobb székesegyháza, a Galléria Vittorio Emmanuele 
elegáns üzleteivel és vendéglőivel, a világhírű Scalával, amely az ope-
raművészet vezető színháza. Innen rövid sétával érjük el a Castello 
Sforzesco-t, a milánói hercegség tündöklésének és bukásának színte-
rét. A várban ma a város egyik nagy múzeuma tekinthető meg. A közös 
séta után szabadidő Milánóban. Este visszautazás a szállásra.
4. nap: A hazaút során egy belvárosi romantikus séta keretében is-
merkedünk 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. Érke-
zés Budapestre a késő esti órákban.

IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 19-21.         Postojnai-i cseppkőbarlang
június 7-9.              Bled-i tó
július 18-20.           Szlovén tengerpart
augusztus 20-22. Bled-i tó
október 23-25.      Postojnai-i cseppkőbarlang

RÉSZVÉTELI DÍJ: 39 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Velence környékén 

3*-os szállodában
- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- Városbelépő Velencébe
- Behajózás Velencébe
- Továbbá: lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉG:
Gondolázás Velence „utcáin”: kb. 18 Euro/fő

Várható költségek:
Behajózás Velencébe, Murano-Burano 
kirándulással egybekötve:  kb. 30 Euro/fő
Velence városbelépő:   kb. 7 Euro/fő
Postojna-i cseppkőbarlang:  kb. 28 Euro/fő
Bled-i tó, pletnázás:   kb. 15 Euro/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 Euro/fő/ alkalom

Hétvége Velencében

Észak-Olaszország gyöngyszemei: 
Garda tó és Milánó

Részletes programajánlat

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlo-
vénián át. Útközben részvétel az időpontok mellett megjelölt prog-
ramon. A programok után továbbutazás a szálláshelyre, este a szállás 
elfoglalása.
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 szi-
getén ismerkedés a világhírű csipkeművészettel, majd továbbutazás 
Muranora, ahol rövid bemutatót láthatnak az egyik üvegkészítő mű-
helyben. Délután érkezés Velencébe, majd gyalogos városnézés a leg-

fontosabb látnivalókkal: Szt. Márk tér és Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok 
hídja, Rialtó stb. Este hajózás Punta Sabbioniba, majd autóbusszal visz-
szautazás a szálláshelyre a késő esti órákban.
3. nap: A kora reggeli órákban elutazás Padovaba, Szent Antal város-
ába. Gyalogos városnézés során megtekintjük a szoborparkot, amelyet 
egy csatorna hidakkal, továbbá híres padovai személyiségek szobrai 
díszítenek, valamint ellátogatunk a Bazilikához. Kora délután hazain-
dulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.  
Fontos információ: A 2014. június 7-9. időpontnál, a Vogalonga hajós 
felvonulás és verseny miatt a behajózás során nem érintjük Burano 
és Murano szigeteket. Ebben az időpontban csak transzfer behajózás 
szerepel a programban, a hajózás ára kb. 15 Euro/fő.

Részletes programajánlat

IDŐTARTAM: 4 nap, 3 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 1-4.
augusztus 20-23.
szeptember 26-29.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 54 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 3 éjszaka szállás költségét a Garda tó környékén, 3*-os szállodában
- 3 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív program:
Kirándulás a Garda tóhoz:  25 Euro/fő

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Malcesine felvonó:   kb. 15 Euro/fő
Verona, Aréna:   kb. 6 Euro/fő
Garda tavi motorcsónakozás:  kb. 10 Euro/fő
Bardolino, Olívaolaj Múzeum:  kb. 5 Euro/fő
Leonardo, Utolsó vacsora  kb. 12 Euro/fő

Fakultatív vacsora:   kb. 16 Euro/fő/alkalom
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IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka

IDŐPONT:
szeptember 6-8.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 39 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Velence környékén, 3*-os szállodában
- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Várható költségek:
Behajózás Velencébe, Murano-Burano 
kirándulással egybekötve:  kb. 30 Euro/fő
Velence városbelépő:   kb. 7 Euro/fő
Trieszt, Miramare kastély:  kb. 6 Euro/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 Euro/fő/alkalom

IDŐTARTAM: 3 nap, 0 éjszaka

IDŐPONT:
szeptember 6-8.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 12 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Várható költségek:
Behajózás Velencébe:  kb. 15 Euro/fő
Velence városbelépő:   kb. 7 Euro/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 Euro/fő/alkalom

Velencei regatta 2014

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlo-
vénián keresztül. Útközben ismerkedés Trieszt nevezetességeivel. 
Elsőként városnézés 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 természetvédelmi terület. A program után továbbutazás 
a szálláshelyre, este a szállás elfoglalása.
2. nap: A mai napon a velencei lagunák 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 továbbuta-
zás Muranora, ahol rövid bemutatót láthatunk az egyik üvegkészítő

 műhelyben. Érkezés Velencébe a délutáni órákban, majd gyalogos vá-
rosnézés a legfontosabb látnivalókkal: Szt. Márk tér és Bazilika, Dózse 
Palota, Sóhajok hídja, Rialtó. A nap további részében szabadprogram 
Velencében, részvétel a Regatta forgatagában, 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 visszautazás a szál-
láshelyre a késő esti órákban.
3. nap: A kora reggeli órákban elutazás Padovaba, Szent Antal város-
ába. Gyalogos városnézés során megtekintjük a szoborparkot, amelyet 
egy csatorna hidakkal, továbbá híres padovai személyiségek szobrai 
díszítenek, majd ellátogatunk a Bazilikához. Kora délután hazaindulás, 
érkezés Budapestre a késő esti órákban.

1. nap: Indulás 22.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlové-
nián keresztül. Éjszaka a buszon.
2. nap: Reggel érkezés Punta Sabbioniba, innen hajózunk Velencé-
be (hajójegy külön fizetendő). Utunk során a hajóból láthatunk néhány 
nevezetességet: Arsenale – Lido – San Servolo  sziget – Rakpart és rövid 
ismertetést kapunk a városról. Velencébe érkezést követően gyalogos 

városnézés a legfontosabb látnivalókkal: Szt. Márk tér és Bazilika, Dó-
zse Palota, Sóhajok hídja, Rialtó. A nap további részében szabadprog-
ram Velencében, részvétel a Regatta forgatagában, 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 hazautazás. Éjszaka 
az autóbuszon.
3. nap: Érkezés Budapestre a reggeli órákban.

Részletes programajánlat

Részletes programajánlat
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1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazást köve-
tően érkezés a késő délutáni órákban Mostarba. Ismerkedés az Óvá-
rossal: Öreg-híd, Karadoz bég dzsámija, Biscevica utca és a Tabán, majd 
a szálláshelyek elfoglalása Mostar környékén.
2. nap: Reggeli után utazás Medjugorjeba, séta Mária megjelené-
sének helyéhez, fakultatív zarándok program a Jelenések hegyére. Dél 
körül indulás Dubrovnikba. Városnéző sétát teszünk a Stradun-on, 
érintjük az Orlando-oszlopot, a Városfalat, az Onofrio kutat, a Szent Ba-
lázs templomot és a Szűz Mária katedrálist. Késő délután továbbutazás 
a szálláshelyre, Budva környékére.Vacsora a szállodában.
3. nap: Reggeli után Cetinjebe látogatunk, mely az ország ősi fővá-
rosa. Az itt található királyi palota bemutatja az egyik legérdekesebb 
sorsú dinasztia történetét és életét. Majd a Szent Péter Kolostorhoz lá-
togatunk, ahová pravoszláv hívők ezrei zarándokolnak. Ezek után úti 
célunk a Montenegrónak nevet adó Fekete hegy és környéke, a Lovcen 
Nemzeti Park. Njegus falucskában megállunk egy pihenőre, hogy 
megkóstolhassuk a nevezetes sonkát és sajtot. A nap méltó befejezé-
seként Budvával ismerkedünk, ahol Montenegro leghangulatosabb 
óvárosát találjuk. Visszautazás a szálláshelyre, vacsora a szállodában.
4. nap: Reggeli után körbehajózzuk a Kotori- öblöt. (a hajókirándu-
lás külön 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 következik, mely tökéletesen megőrizte középkori jellegét. Vá-
rosnézés majd szabad program következik: kávézás, séta az óváros 
ódon falai között. Végül Perastot látogatjuk meg, a valamikori város-
köztársaságot. Megtekintjük a Szt. Miklós katedrálist, majd lehetőség 
nyílik egy kis barangolásra az ódon házak között. Visszaúton elhajó-
zunk Prčanj, Stoliv, Lepetane előtt, majd visszaérkezés a szállásra, a 
késő délutáni órákban. Pihenési, strandolási lehetőség a tengerparton. 
Este vacsora a szállodában.
5. nap: Korai reggeli után, indulás Vrpazarba. Útközben rövid fotó-
szünet az egykori halászfalu, Sveti Stefán kis szigeténél. Utunk innen a 
Skadari-tóhoz vezet. Rövid fotószünet a tónál, majd továbbutazás az 
Ostrog kolostorhoz, mely az ország egyik legemblematikusabb mű-
emléke és kultuszhelye. A meredek sziklafalba beágyazott templom-
ban lévő Szent Bazil relikviáihoz a hívők mezítláb teszik meg a hosszú 
utat. Innen továbbutazunk a Piva folyó fantasztikus kanyonja mentén 
Szarajevóba. Szállásfoglalás a késő esti órákban.
6. nap: Reggeli után ismerkedés Szarajevóval. A város török negye-
de, a nyüzsgő életű Bascsarsija önmagában is teljes értékű attrakció. 
Ráadásul itt található a Balkán legjelentősebb és legimpozánsabb me-
csete a Gazi Huszrev Bég dzsámi. Mielőtt továbbindulnánk, a Ferenc 
Ferdinánd elleni merénylet színhelyét is felkeressük. Koradélután indu-
lás Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.

IDŐTARTAM: 6 nap, 5 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 29 – május 4.
június 7-12.
szeptember 9-14.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 89 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 5 éjszaka szállás költségét 3*-os szállodákban
- 5 reggelit
- 3 vacsorát
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAM:
Hajókirándulás a Kotor-i öbölben:  kb. 30 Euro/fő

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
   kb. 50 Euro/fő

Az utazáshoz legalább 3 hónapig érvényes, kártya 
típusú személyi igazolvány, vagy útlevél szükséges.

Montenegró és Bosznia, a Balkán gyöngyszemei
Részletes programajánlat
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1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazást köve-
tően érkezés Belgrádba, Szerbia fővárosába. Ismerkedés a belváros 
legfontosabb nevezetességeivel: Koronázó-templom (fejedelmek és 
az utolsó Nemanja király síremlékeivel), Várnegyed, a nándorfehérvá-
ri csata színtere, Parlament, Szent Márk székesegyház. Továbbutazás a 
szállásra Čačak környékére. 
2. nap: Reggeli után indulás Albánia felé. Utunk Montenegrón ke-
resztül vezet, ahová a csodálatos Moraca kanyonon keresztül érke-
zünk. Itt megtekintjük az egyik legrégibb görög-keleti kolostort. Majd 
Podgoricán keresztül utazunk tovább a Skadari tó mellett (fotószü-
net). Így érkezünk Kruje-be. Itt szinte minden látnivaló a nemzeti hős, 
Szkander bég nevéhez kapcsolódik. Itt volt a bég szülőhelye és birto-
kainak központja. Városnéző séta a hegyoldalba épült városban: a bég 
vára, múzeuma és a Bektashi Teke derviskolostor. Késő délután tovább-
utazás a szálláshelyre, ami Durrës környékén lesz. Vacsora a szállodá-
ban.
3. nap: Reggeli után utazás Albánia fővárosába, Tiranaba. Városnéző 
séta: Tímárok hídja, Parlament, majd a régi bizánci erődítmény falainak 
maradványa. A város központja a Szkander bég tér, az Ethen Bey me-
csettel, mely kívül belül gyönyörű. A tér körül található még az Opera, a 
Nemzeti Múzeum és több minisztérium. Rövid szabadidő után tovább-
utazás Elbasanba, a törökök legjelentősebb erődvárosába. A városnak 
a 16. században 46 mecsete volt. Késő délután visszatérés Durrësbe. 
Vacsora a szállodában.
4. nap: Reggeli után elhagyva durrës-i szállásunkat, Dél-Albánia felé 
indulunk. Első megállónk az albán függetlenség szülőhelye, Vlora. In-
nen az út felvezet a Llogara hágóra, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a 
Ion tengerre. Alattunk a mélyben Dhërmi tengerpartja található: Szik-
lás partszakaszok, homokos öblök, virágtenger, fűszeres illat, kristály-
tiszta víz. Végül a hegyoldalban kacskaringózva Butrintba érkezünk, 
mely város ma a Világörökség része. Ez az ősidők óta lakott terület a 
római császárok korában fontos hadikikötőként szolgált. A városban 
sajátosan keverednek az ókori görög és római, valamint az ókeresz-
tény kor és a Velencei Köztársaság időszakának maradványaival. A jól 
karbantartott régészeti parkban ismerkedünk ezekkel. Innen utazás 
Sarandába, szállásfoglalás, vacsora.
5. nap: A mai napon az ország török kori emlékeivel ismerkedünk. 
Elsőként Gjirokastra városába látogatunk. A keskeny hegygerincen 
már évezredekkel ezelőtt volt erődítmény, melynek megtekintése után 
sétát teszünk a Régi bazárnak nevezett utcában, ahol kézműves bol-
tok, kávézók, éttermek hívogatják a látogatókat. A város jellegzetes 
török kori építészet példái közül megtekintjük az egyik legszebbiket, 

majd szabadidő következik. Aki szeretné, ez idő alatt ellátogathat az 
Enver Hodzsa diktátor Múzeumából átalakított Etnográfiai Múzeumba. 
Innen az „ezer ablakos” Berat-ba utazunk. A hófehér, sokablakos há-
zak a hegyoldalban, a Világörökség részét képezik. Berat az Osumi fo-
lyó mellett fekszik. A régi városrész a folyó melletti meredek hegyekre 
épült. Fent, a Çekbeni hegy tetején épült a vár, itt van a keresztény 
városrész számtalan templommal, szűk utcákkal. A hegyoldalon terül 
el a Mangalem, a muzulmán negyed, fehér házaival, számtalan abla-
kával. Az Osumi partján van a középkori rész: mecsettel, medresszével 
(iskolával), hannal (zarándokszállással). Továbbutazás a szállásra, mely 
Pogradecben lesz. Vacsora a szállodában.
6. nap: Reggeli után utazás a Világörökség részévé nyilvánított 
Ohridi-tóhoz, séta a tó partján. Innen utazás Ohridba, mely egykor 
fontos ortodox egyházi központ volt. Fénykorában „szláv Jeruzsálem”-
ként emlegették. Pezsgő kulturális élet jellemezte, s ebből a korból 
napjainkra számos figyelemre méltó, bizánci stílusú templom maradt 
fenn: Szent Szófia székesegyház, Szent János-kápolna, Szent Kliment 
templom. Délután ismerkedés a makedón főváros, Skopje nevezetes-
ségeivel: Kale-erőd, Daud pasa fürdője, Kursumli-hán (a legnagyobb 
skopjei karavánszeráj), az egy-minaretes Aladzsa-dzsámi. Mai napunk 
egyik fénypontja: látogatás Teréz anya szülőházába, illetve az életét 
bemutató múzeumba. Majd utazás a szálláshelyre Kumanovoba.
7. nap: Reggeli után hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti órák-
ban.

ÚJPROGRAM IDŐTARTAM: 7 nap, 6 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 12-18.
szeptember 29-október 5. 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 109 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 6 éjszaka szállás költségét egyszerű, 3*-os 
szállodákban
- 6 reggelit
- 4 vacsorát
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
   kb. 30 Euro/fő

Albán belépési illeték:  kb. 10 Euro/fő

Az utazáshoz legalább 3 hónapig érvényes, 
kártya típusú személyi igazolvány, vagy útlevél 
szükséges.

Albánia, a Balkán titokzatos ékköve
Részletes programajánlat
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ÚJ

PROGRAM

Bled-Vintgar szurdok non-stop

1. nap: Indulás 23.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid 
megállókkal. Éjszaka a buszon.
2. nap: Reggel érkezés a Bledhez közeli Vintgar szurdokhoz. Az 1,6 
km hosszú szurdok sziklafalai közé ékelődnek be a Radovna folyó víz-
esései, medencéi és zúgói. A szurdokon keresztül a folyó felett lévő 

fahidakon át, és a sziklák oldalához rögzített fafolyosókon tanösvény 
vezet, amely az egyik legmagasabb szlovén vízeséssel fejeződik be. A 
szurdoktúra után Bledbe utazunk. Séta a városban, majd látogatás a 
középkori lovagvárba, mely a tó fölé magasodó sziklacsúcson áll. Ezt 
követően lehetőség nyílik pletnával áthajózni a tó kis szigetére, ahol az 
ősi kegytemplom található. Késő délután indulás haza, hazaérkezés az 
éjszakai órákban.

ÚJ

PROGRAM

IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 19-21.
június 7-9.
július 25-27.
szeptember 12-14.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 36 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét 3*-os szállodában
- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAM:
Szlovén tengerpart-Postojna-Predjama:  

15 Euro/fő + belépőjegy költség

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Postojnai cseppkőbarlang és Predjama vára: 
  kb. 28 Euro/fő
Vogel felvonó: kb. 13 Euro/fő
Bledi pletnázás:  kb. 16 Euro/fő
Vintgar szurdok: kb. 4 Euro/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 12/fő/alkalom

Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlové-
nián keresztül. Útközben városnézés Mariborban: Víztorony, Zsidóto-
rony, Főtér, reneszánsz Városháza, Svobode várkastély. Továbbutazás, 
majd kora délután érkezés Ljubljanaba, Szlovénia fővárosába. Séta az 
óvárosban, amely során megtekintjük a várat, a székesegyházat, vala-
mint a Tromostovje-hármas kőhidat, a Sárkányhidat és a Ferencesek 
templomát Ezután szabadprogram következik, majd késő délután to-
vábbutazás a szálláshelyre, amely Ljubljana környékén lesz.
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 medi-
terrán városkában rövid sétát teszünk, majd szabadidő következik az 
elegáns Portorozban. Innen utazunk a Postojnai cseppkőbarlangba. 

A turistákat egy kisvonat viszi a barlang belsejébe, ahol egy barlangsé-
ta következik a változatos cseppkőcsodák világában (2 órás program). 
Ezután a Postojnától 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 kö-
zeli Vintgar szurdokhoz utazunk. 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 olda-
lához rögzített fafolyosókon tanösvény vezet, amely az egyik legmaga-
sabb szlovén vízeséssel fejeződik be. Délutáni programunk Bled meg-
tekintése. Itt lehetőség nyílik a tó közepén álló szigetre áthajózni és az 
ott lévő templomot megtekinteni. Késő délután hazaindulás, érkezés a 
késő esti órákban Budapestre.

Részletes programajánlat

Részletes programajánlat

IDŐTARTAM: 2 nap, 0 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 23-24.
augusztus 15-16.

 RÉSZVÉTELI DÍJ: 12 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Bledi pletnázás:   kb. 16 Euro/fő
Bledi vár:    kb. 8 Euro/fő
Vintgar szurdok:  kb. 4 Euro/fő

Kérjük, olvassák el figyelmesen a túrára vonatkozó információkat 
honlapunkon: vivalditravel.hu! 
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IDŐTARTAM: 2 nap, 0 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 16-17.
június 27-28.
július 25-26.
augusztus 15-16.
október 3-4.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 12 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
májusban, júniusban és októberben kb. 110 HRK/fő
július-augusztusban kb. 160 HRK/fő

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

1. nap: Indulás 23.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid 
megállókkal. Éjszaka a buszon.
2. nap: Reggel érkezés a Plitvicei tavakhoz, amely Európa egyik leg-
szebb természeti látványossága. Természetes módon a tavakat tápláló 
hegyi patakok zuhatagokkal, vízesésekkel tarkítják a tájat. Számtalan 

kanyarulattal, a jelentéktelennek tűnő Plitvice-patak furfangos módon 
egyesül és 71 méter magasságból ömlik a Korana-folyóba. Ugyanakkor 
itt jöttek létre a legnagyobb - 30-40 méteres - és legszebb vízesések. 
Egyedi szépségénél fogva a Plitvicei-tavak Nemzeti Park 1979-ben a 
világörökség részévévé vált. délutánig barangolás a nemzeti parkban, 
majd hazaindulás Magyarországra, folyamatos utazás, hazaérkezés Bu-
dapestre éjfél körül.

IDŐTARTAM: 4 nap, 3 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 22-25.
szeptember 18-21.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 41 900 Ft/fő

3 fős mobile home felára: 6 000 Ft/fő
2 fős mobile home felára: 9 000 Ft/fő
6 fős elhelyezés esetén:  2.000 Ft/fő 
kedvezményt tudunk biztosítani

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- 1,6 Euro/fő/éj idegenforgalmi adót
- Továbbá lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív program:
Trieszt és a szlovén tengerpart: 20 Euro/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 3 éjszaka szállás költségét tengerparti, 3*-os, 

úszómedencés kempingben Poreč mellett. 
Légkondícionált, teljesen felszerelt (konyha, 
mikrohullámú sütővel, fürdőszoba WC-vel, terasz kerti 
bútorral) 4 fős mobile home-okban, ahol 2 szobához 
tartozik egy fürdőszoba/WC (felár ellenében 2 fős, 3 
fős elhelyezést tudunk biztosítani). 

- idegenvezetést

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Miramare kastély:   kb. 6 Euro/fő
Szent Euphémia templom harangtornya: 
   kb. 10 HRK/fő
Plitvicei tavak:   kb. 110 HRK/fő

Fakultatív vacsora:          kb. 15 Euro/fő/alkalom

FONTOS: Ágyneműhuzatot, törölközőt és konyhai 
textíliát vinni kell!

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Horvát-
országba. Első megállónk Opatija, mely az Osztrák-Magyar Monarchia 
idején az egyik legjelentősebb fürdőváros, valamint uralkodók és híres 
művészek kedvelt pihenőhelye volt. Séta a gyönyörű villák és elegáns 
szállodák között, a hangulatos parkokban és a pálmafás sétányon. 
Majd délután továbbutazás Poreč  városába, melynek igazi kincse a 
kora bizánci kor egyik legjelentősebb műemléke, a VI. sz.-ból származó 
Euphrasius bazilika és a körülötte álló épületegyüttes. Este a szállás el-
foglalása.
2. nap: Reggel látogatás a Limski fjordhoz, mely valaha kalózok 
búvóhelye volt, most kirándulóhajók keresik fel regényes partjait, 
híres osztrigatelepeit. Ezután az Isztriai-félsziget déli csücskén, Pula 
városát tekintjük meg: Amfiteátrum, Sergius diadalíve, Velencei erőd 
és az Augustus templom. Majd az Isztria legszebb történelmi kisváros-
ába, Rovinjba kirándulunk. Felkeressük a barokk stílusban épült Szt. 
Euphémia templomot. A templom harangtornyából csodálatos kilátás 
nyílik a tengerre a szigetekkel, valamint a városra. Szabadidőt követően 

visszautazunk a szállásunkra.
3. nap: Fakultatív program: Kirándulás Triesztbe és a szlovén ten-
gerpartra. Reggel indulás az Adria pompájában csillogó Miramare 
kastélyhoz, Triesztbe. A romantikus kastély betekintést enged a Habs-
burgok életébe. A kastélylátogatást követően a város nevezetessége-
ivel ismerkedünk, majd továbbutazunk a szlovén tengerpartra, ahol 
Portorožban és Piranban töltjük a délutánt. Portorožban hatalmas 
élet és üzletek sora várja az idelátogatókat. Piranban pedig velencei 
stílusban épült házak között sétálgathatunk. A szabadprogram alatt 
megmártózhatunk a tengerben. Este visszautazás a szálláshelyre.
Akik a fakultatív programon nem szeretnének részt venni, napjukat 
szabadon tölthetik a tengerparton Porečben.
4. nap: Elutazás Porečből a Plitvicei tavakhoz, amely Európa egyik 
legszebb természeti látványossága. Természetes módon a tavakat táp-
láló hegyi patakok zuhatagokkal, vízesésekkel tarkítják a tájat, itt jöttek 
létre a legszebb és legnagyobb: 30-40 méteres vízesések. Egyedi szép-
ségénél fogva a Plitvicei-tavak Nemzeti Park 1979-ben a világörökség 
részévévé vált. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Plitvicei tavak non-stop

Részletes programajánlat

Részletes programajánlat

Varázslatos Isztria és a Plitvicei tavak
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1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás 
Passauig, útközben rövid pihenőkkel. Passau óvárosát egyik oldalról 
a Duna, másik oldalról az Inn fogja közre, és a vár mellett csatlakozik a 
keskeny Ilz. A séta során megtekintjük a Dómot, melyben a világ leg-
nagyobb orgonája található 17 000 síppal, valamint a Niedernburgi 
kolostort, ahol I. István királyunk felesége, bajor Gizella is élt. Rövid 
szabadprogram után továbbutazás Regensburgba. A városnéző séta 
során megtekintjük az Öreg hidat, a Városháza épületét, a Dómot és az 
Érseki palotát. Este szállásfoglalás Regensburg mellett. 
2. nap: Reggelit követően Bajorország híres egyetemi és püspöki 
székhelyével, Bamberggel ismerkedünk, mely az ókori Rómához ha-
sonlóan 7 dombra épült. A gyönyörű belváros a legnagyobb sértetlen 
történelmi városmag Németországban és 1993 óta az UNESCO világ-
örökség listáján is szerepel. Láthatjuk a régi városházát és a Dómot, 
mely az európai román stílusú építészet remekműve. Benne található 
a középkori német szobrászat egyik legfigyelemreméltóbb alkotása, 
a “Bambergi lovas” nevű szobor, mely valószínűleg Szent István kirá-
lyunkat ábrázolja. Rövid szabadprogram után tovább utazunk Nürn-
bergbe, Németország műemlékekben egyik leggazdagabb városába. 
Nürnberg a középkorban a Német-Római Birodalom egyik legfon-
tosabb városa volt, az újonnan megválasztott királyok és császárok 
itt tartották az első birodalmi gyűlésüket. Évszázadokon keresztül itt 
őrizték a német-római koronaékszereket. Városnézésünk során 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. A városnézés után sza-
badidő. Szállás ugyanott, ahol előző éjjel. 
3. nap: Reggeli után utazás a Weltenburgi kolostorhoz. Kelheimtől 
nem messze a Duna hihetetlen éles kanyart vesz. Az így kialakult félszi-
geten található a német nyelvterület legrégebbi bencés kolostora, ahol 
a bencés szerzetesek már 1050 óta főzik saját sörüket, így ez a serfőz-
de a ma is működők közül a legrégebbi múltra tekint vissza a világon. 
Kora délután hazaindulás, útközben rövid városnéző sétát teszünk St. 
Pöltenben. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 19-21.
június 7-9.
augusztus 20-22.
december 12-14. ADVENT 
(programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon)

RÉSZVÉTELI DÍJ: 47 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Regensburg mellett, 

3*-os szállodában
- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Nürnberg, vár:   kb. 12 Euro/fő
Nürnberg, Dürer ház:   kb. 5 Euro/fő
Weltenburgi kolostor sörfőzde látogatással:  
   kb. 14 Euro/fő

Fakultatív vacsora: kb. 17 Euro/fő/alkalom

Királyok és császárok városai: Regensburg-Nürnberg-Bamberg

Részletes programajánlat
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IDŐTARTAM: 3 nap, 2 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 19-21.
június 7-9.
augusztus 20-22.
december 12-14. ADVENT 
(programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon)

RÉSZVÉTELI DÍJ: 47 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Regensburg mellett, 

3*-os szállodában
- 2 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Nürnberg, vár:   kb. 12 Euro/fő
Nürnberg, Dürer ház:   kb. 5 Euro/fő
Weltenburgi kolostor sörfőzde látogatással:  
   kb. 14 Euro/fő

Fakultatív vacsora: kb. 17 Euro/fő/alkalom

Királyok és császárok városai: Regensburg-Nürnberg-Bamberg

1.nap: Indulás 06.00-kor Budapestről, a Hősök teréről, a Műcsarnok 
mögötti parkolóból. Folyamatos utazás Salzburgig, útközben rövid 
pihenőkkel. Délután városnézés Salzburgban,– az érkezés függvé-
nyében az alábbi nevezetességeket tekintjük meg: Mirabell kastély, 
Mozarteum, Mozart szülőháza, a barokk óváros a dómmal, Mirabell tér. 
A városnézés után szabadprogram. Este szállásfoglalás Salzburg kör-
nyékén. Fakultatív vacsora egy helyi étteremben.
2. nap: Reggeli után látogatás a Sasfészekhez, Hitler egykori búvó-
helyéhez (a Sasfészek május 1-től október végéig látogatható, március 
végén a program a Nymphenburgi kastély meglátogatása München 
mellett). Egyéb időpontokban a program az időjárás függvénye, rossz 
idő esetén elutazás a Königsee-hez. Délután München belvárosában 
tartunk városnézést, majd rövid szabadprogram következik. Este a szál-
lás elfoglalása a kastélyok környékén. Fakultatív vacsora.
3. nap: Reggeli után továbbutazás a romantika világába, kirándulás 

Hohenschwangauba, ahol II. Lajos nevelkedett és innen ellenőrizte a 
neuschwansteini kastély építésének munkálatait. Majd a „mesekas-
tély” következik, Neuschwanstein, melyet a kastélyok kastélyának vagy 
az építészet és álom keverékének neveznek. A csupa torony és bástya 
épületegyüttes 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 utunk Linderhofba vezet, II. Lajos egyetlen be-
fejezett kastélyához, a versailles-i Kis-Trianon palota mintájára épített 
neorokokó linderhofi kastélyhoz. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
4. nap: Reggeli után elutazás a Chiemsee-hez, ahol elhajózunk II. 
Lajos romantikus kastélyához: a Herrenchiemsee-hez. A kastély tükör-
terme a Versailles-i palota mintájára épült, szépségében túlszárnyalva 
azt. Az épület megtekintése során bepillantást nyerhetünk a kastély 
építészet technikájába. Kora délután hazaindulás. Érkezés Magyaror-
szágra a késő esti órákban.

Bajor kastélyok
Részletes programajánlat

IDŐTARTAM: 4 nap, 3 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 1-4.
június 6-9.
július 17-20.
augusztus 20-23.
szeptember 11-14.
október 23-26.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 58 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 1 éjszaka szállás költségét Salzburg környékén, 

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

- 3 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- 1,6 Euro/fő/éj idegenforgalmi adó
- Továbbá: lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Berchtesgaden-Sasfészek (belépő, lift, helyi buszköltség): 
    kb. 20 Euro/fő
Herrenchiemsee (hajójegy, kastélybelépő):  kb. 15 Euro/fő
Hohenschwangau + Neuschwanstein:  kb. 25 Euro/fő
Linderhof:     kb. 10 Euro/fő
Nymphenburg:    kb. 13 Euro/fő

Fakultatív vacsora:         kb. 15 Euro/fő/alkalom.
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1. nap:  Indulás 06.00 órakor Budapestről. Kora délután érkezés 
Drezdába, Szászország fővárosába. A II. világháború idején porig rom-
bolt város ma ismét régi fényében tündököl, a történelmi épületeket 
újjáépítették. Érkezés után rövid sétát teszünk az Óvárosban. A Szín-
háztéren 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 megtekintjük a fejedelmi menetet ábrázoló 
reliéfet, mely 25 000 db különleges technikával kiégetett meisseni por-
celánból készült. Este a szállások elfoglalása Drezda mellett, fakultatív 
vacsora.  
2. nap:  Reggeli után folytatjuk programunkat Drezdában. Fakultatív 
program keretében megtekinthető a világhírű gyűjteményekkel ren-
delkező Zwinger palotában a híres drezdai képtár.
Szabadidő alatt egyénileg látogatható a Kincstár, továbbá a porcelán 
gyűjtemény, amelyben japán, kínai de főként meisseni porcelánok lát-
hatóak, valamint a palotában található a matematika és fizika szalon, 
melyben különböző korszakokból származó tudományos 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 kas-
télyhoz, mely Erös Àgoston egyik legszebb barokk kastélya. Itt rövid 
séta a kastély parkjában, majd továbbutazás a „Szász Svájc” Nemze-
ti 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 sza-
badprogram 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 leg-
fontosabb nevezetességeket: Potsdam tér, Checkpoint Charlie, a híres-
hírhedt határátkelő 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, Brandenburgi kapu, Unter den Linden sugárút, Alexander tér 
és Múzeum sziget, TV torony, berlini fal. A városnézés során látni fogjuk 
a Mária templomot és a berlini Dómot. Az informatív és átfogó város-
nézés után a szállás elfoglalása Berlin külvárosában, fakultatív vacsora.  
4. nap:  Reggeli után fakultatív kirándulás Potsdamba, ahol meg-
tekintjük helyi vezetővel a Sanssouci kastélyt, a porosz Versailles-t, a 
csodálatos rokokó-ábrándot. A kastély és a park a Világörökség része. 

Potsdami programunk végén pedig ellátoga-
tunk a Cecilienhof Palotába, ahol a második 
világháborút politikailag lezáró Potsdami kon-
ferencia zajlott 1945 nyarán. A potsdami ki-
rándulás után visszatérés Berlinbe, látogatás a 
Múzeum szigetre. Itt fakultatív múzeumlátoga-
tási lehetőség a Pergamon Múzeumba, 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. Va-
csora 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.

IDŐTARTAM: 5 nap, 4 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 30-május 4.
június 25-29.
augusztus 20-24.
október 22-26.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 62 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Drezda környékén, 2 éjszaka 

szállás költségét Berlin külvárosában, 3*-os szállodában
- 4 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK:
Potsdam, kastélylátogatás: 15 Euro/fő + belépőjegy kb. 25 Euro/fő
Pillnitz-Königstein kirándulás: 
         10 Euro/fő + kb. 12 Euro/fő belépőjegy 
Hajókázás a Spree folyón:    kb. 12 Euro/fő

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Drezda, Zwinger:   kb. 15 Euro/fő
Drezda, Kincstár:   kb. 15 Euro/fő
Berlin, Pergamonmúzeum:  kb. 15 Euro/fő
Meissen, porcelánmanufaktúra:  kb. 15 Euro/fő

Fakultatív vacsora:   kb. 15-16 Euro/fő/alkalom 
Drezda-Berlin és a Szász Svájc

Részletes programajánlat
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1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid 
szünetekkel, késő este érkezés Saarbrücken környékére, a tranzitszál-
lásunk elfoglalása.
2. nap: Reggeli után Luxemburg mini államába utazunk. Ismerke-
dés a nagyhercegség különlegesen szép fővárosával: erőd, a mór stí-
lusban épült Nagyhercegi Palota, Notre Dame és Parlament. Délután 
Brüsszel nevezetességeit látjuk: buszból megtekintjük a Királyi Palo-
tát és az Igazságügyi Palotát, majd séta során az alábbiakat: Grande 
Palace, St. Michael templom, Manneken Pis szobor. Fényképszünet az 
Atomiumnál. Este a szállás elfoglalása Antwerpen környékén.
3. nap: Reggeli után városnézés a világ egyik legnagyobb kikötő-
városában, Antwerpenben. Ismerkedés a város díszes központjával: 
Place de Meir, királyi palota, Rubens ház, Notre Dame székesegyház és 
Városháza. Rövid szabadprogram után továbbutazunk, 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 piac-
tér, városháza és várostorony, Begina-udvar, Szent Vér Bazilika. Szállás 
ugyanott, ahol előző este.
4. nap: Reggeli után városnézés Rotterdamban. 
Majd továbbutazunk a csatornák mentén a világhírű 
kék porcelán városába: Delft-be, mely a régi flamand 
uralkodók székvárosa volt. Utunkat folytatva felkeres-
sük Hágát, a királyi család és a kormány székhelyét. 
Megtekintjük parlamentjét és a belvárost. Áprilisban 
Keukenhofba, Hollandia legnagyobb virágoskertjébe 
látogatunk. (az áprilisi időpontokban Delft kimarad 
a programból). A 30 hektáros parkban kialakított sé-
tautakon barangolhatunk a több millió tulipán, jácint, 
nárcisz és krókusz között. Külön épületben tekinthető 
meg az orchidea kiállítás több száz négyzetméteren. 
Innen utazás „észak Velencéjébe” ,Amszterdamba: 
rövid közös séta a Dam téren és környékén, fakultatív 
hajókázás Amszterdam csatornáin. Esti szabadidő a 
belváros és a hírhedt szórakozó negyed felfedezésére. 
Szállás Amszterdam környékén.

5. nap: Délelőtt fakultatív programlehetőség: Volendam-Marken.
Elsőként Volendamba látogatunk, ahol egy helyi gazdaságban a sajt-
készítés és a fapapucs gyártás rejtélyeibe nyerhetünk betekintést. Majd 
egy földnyelven érjük el Markent, amely egy tradicionális, színpompás 
halászfalu több száz éves múlttal. 
Délután folytatjuk városnézésünket Amszterdamban: Rijksmuseum, 
Királyi Palota és az Új-templom épülete, Öreg templom. Ellátogatunk 
egy gyémántcsiszoló műhelybe, majd szabadidő a belvárosban. Sza-
badidő alatt javasoljuk: a világhírű 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 elfoglalása Regensburg környékén. 
7. nap: Reggeli után városnézés a Felső - Duna “hercegének” tartott 
Regensburgban: gótikus katedrális, városháza, óvárosi séta. Majd fo-
lyamatos utazás Magyarországra. Hazaérkezés Budapestre a késő esti 
órákban.

IDŐTARTAM: 5 nap, 4 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 30-május 4.
június 25-29.
augusztus 20-24.
október 22-26.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 62 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Drezda környékén, 2 éjszaka 

szállás költségét Berlin külvárosában, 3*-os szállodában
- 4 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK:
Potsdam, kastélylátogatás: 15 Euro/fő + belépőjegy kb. 25 Euro/fő
Pillnitz-Königstein kirándulás: 
         10 Euro/fő + kb. 12 Euro/fő belépőjegy 
Hajókázás a Spree folyón:    kb. 12 Euro/fő

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Drezda, Zwinger:   kb. 15 Euro/fő
Drezda, Kincstár:   kb. 15 Euro/fő
Berlin, Pergamonmúzeum:  kb. 15 Euro/fő
Meissen, porcelánmanufaktúra:  kb. 15 Euro/fő

Fakultatív vacsora:   kb. 15-16 Euro/fő/alkalom 
Benelux körút: sajt, tulipán, fapapucs

Részletes programajánlat

IDŐTARTAM: 7 nap, 6 éjszaka

IDŐPONTOK:
április 15-21. Keukenhof
április 21-27. Keukenhof
szeptember 1-7. Delft

RÉSZVÉTELI DÍJ: 116 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 6 éjszaka szállás költségét egyszerű szállodákban
- 6 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAM:
Volendam-Marken:   20 Euro/fő

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Rotterdam, Euromast torony:   kb. 10 Euro/fő
Amszterdam, Rijksmuseum:   kb. 12 Euro/fő
Brugge templom:    kb. 2 Euro/fő
Brugge hajókázás:    kb. 7 Euro/fő
Antwerpen Rubens háza:   kb. 6 Euro/fő
Antwerpen Miasszonyunk katedrális:  kb. 3 Euro/fő
Antwerpen St.James katedrális:  kb. 1,50 Euro/fő
Van Gogh múzeum:    kb. 14 Euro/fő
Amszterdam Királyi Palota:   kb. 7,50 Euro/fő
Sétahajózás:    kb. 15 Euro/fő

Fakultatív vacsora:         kb. 20 Euro/fő/alkalom
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1. nap: Indulás 05.00-kor Budapestről. Folyamatos utazás rövid meg-
állásokkal Olaszországig. Este a tranzitszállás elfoglalása.  
2. nap: Reggeli után továbbutazás a francia Riviérára. Elsőként a 
Côte d’Azur egyik igazán gazdag és elegáns városállamába látogatunk, 
Monacoba, ahol rövid városnéző sétát teszünk (óváros, hercegi palota, 
Grace Kelly sírja stb.). Majd városnéző séta következik Nizzában a Ga-
ribaldi és Massena téren, ahol a híres Operaház, a Városháza, az Igaz-
ságügyi Palota is található. Rövid szabadprogram után továbbutazás 
Antibes-ba. A római időkben templomokat, fürdőket, egy diadalívet 
és nagy terjedelmű védelmi berendezéseket építettek itt. Hangulatos 
mediterrán óvárosa, festői sikátorai, provinciális piaca, kulturális látni-
valói mind-mind sétára csábítanak. Este a szállás elfoglalása Avignon 
környékén.
3. nap: Reggeli után ellátogatunk a Pont du Gardhoz, a rómaiak által 
épített, Gard folyón átívelő vízvezetékhez, mely a Világörökség részét 
képezi. A híd 49 méter magas, 275 méter hosszú. Egy nagyobb vízveze-
ték és hídrendszer része volt, mely a környék vízellátását volt hivatott 
szolgálni. Innen Nimesbe utazunk. A várost Franciaország Rómájának 
is nevezik, köszönhetően az ókorból megmaradt számos műemléknek. 
Városnéző séta (régi római amfiteátrum, Maison Carré, Castellum, Fel-
legvár). Innen utunk Provence lelkébe, Arles-ba vezet. Sétánk során 
megtekintjük az Amfiteátrumot, a St. Trophime templomot és keren-
gőjét. Napunk utolsó állomása Avignon, a vidék fővárosa. Városnéző 
séta a pápák egykori városában, ahol a főbb nevezetességek megtekin-
tése után rövid szabadprogramra nyílik lehetőség. Este visszautazunk a 
szálláshelyre.
4. 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 jelleg-
zetes Provence-i szín, az okker városa. Délután látogatás egy olíva-
farmra, ahol betekintést nyerhetünk az olívaolaj készítés rejtelmeibe 
és vásárlásra is nyílik lehetőség. Este visszautazás a szálláshelyre.  
5. nap: Reggeli után ismét a Riviéréra látogatunk. Első megállónkat 
Cannes-ban tartjuk, ahol az élet maga egy fesztivál. A város öble két 
szigetével, a híres sétánya, terei, a kellemes hangulatú óváros része 
mind-mind ámulatba ejtenek. Következő megállónk a máig megma-
radt középkori hangulatú Grasse, amely ma a parfümgyártás fővárosa. 

Itt bepillantást nyerhetünk a parfümgyártás technikai fejlődésébe, 
valamint a parfüm múzeum megismerteti a látogatót a parfüm előál-
lításának lépéseivel. Utunkat folytatva a Corniche panorámaúton Eze 
Village városkába látogatunk, ahol egy csodás egzotikus kertet is meg-
tekintünk, valamint sétálunk a faluban. Kő házak, kézművesek, galéri-
ák, utcácskák és csodálatos panoráma vár minket. Este a tranzitszállás 
elfoglalása Olaszországban. 
6. nap: Reggeli után hazaindulás, folyamatos utazás. Érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.

ÚJ

PROGRAM
IDŐTARTAM: 6 nap, 5 éjszaka

IDŐPONTOK:
június 4-9.
augusztus 19-24.
október 21-26.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 99 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Olaszországban, 3 éjszaka szállás 

költségét Avignonban, egyszerűszállodában
- 5 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív kirándulások:
Aix-en-Provence-Roussilon-olívafarm: 25 Euro/fő
 
BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Arles-i Amphiteátrum:    kb. 6 Euro/fő
Arles-i St. Trophime templom:   kb. 6 Euro/fő
Avignon, Pápai Palota + híd:   kb. 20 Euro/fő
Pont du Gard:    kb. 5 Euro/fő
Olívafarm:     kb. 5 Euro/fő
Roussillon, okkerbánya:   kb. 5 Euro/fő
Eze Village, botanikus kert:   kb. 6 Euro/fő

Fakultatív vacsora:      kb. 20 Euro/fő/alkalom
Provence festői tája és a Côte d’Azur

Részletes programajánlat
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ÚJ

PROGRAM
IDŐTARTAM: 6 nap, 5 éjszaka

IDŐPONTOK:
június 4-9.
augusztus 19-24.
október 21-26.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 99 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 2 éjszaka szállás költségét Olaszországban, 3 éjszaka szállás 

költségét Avignonban, egyszerűszállodában
- 5 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív kirándulások:
Aix-en-Provence-Roussilon-olívafarm: 25 Euro/fő
 
BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Arles-i Amphiteátrum:    kb. 6 Euro/fő
Arles-i St. Trophime templom:   kb. 6 Euro/fő
Avignon, Pápai Palota + híd:   kb. 20 Euro/fő
Pont du Gard:    kb. 5 Euro/fő
Olívafarm:     kb. 5 Euro/fő
Roussillon, okkerbánya:   kb. 5 Euro/fő
Eze Village, botanikus kert:   kb. 6 Euro/fő

Fakultatív vacsora:      kb. 20 Euro/fő/alkalom

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Auszt-
rián és Németországon keresztül. Este a tranzitszállás elfoglalása 
Strasbourg környékén.
2. nap: Reggeli után továbbutazás. Útközben megtekintjük Reims 
városát, a híres koronázó katedrálissal. Innen utunk Versaillesba vezet. 
Kastélylátogatás után séta az impozáns kertben majd utazás a szállás-
ra, Párizs mellé.
3. nap: Reggeli után autóbuszos városnézés Párizsban: Defense 
negyede – Diadalív (fotószünet) – Champs-Élysées – Concorde tér (fo-
tószünet) - Bastille tér – Új Operaház – Vendôme tér – Opera. Majd a 
Szajna déli oldala és a Latin negyed következik. Ebédidőt, szabadprog-
ramot követően látogatás a Notre Dame-ba, mely a város legismertebb 
gótikus stílusú temploma. Innen utunk a közeli Sainte Chapelle-be 
vezet. Délután látogatás a világhírű műkincsgyűjteményt őrző Louvre-
ba. Szállás ugyanott, ahol előző este.
4. nap: Reggeli után folytatjuk ismerkedésünket Párizzsal: az Inva-
lidusok Dómjában megtekintjük I. Napóleon sírját, majd az Eiffel to-
ronyból Párizs nagyságát. Szabadidőt követően hajókázási lehetőség 
a Szajnán, utána pedig a Pompidou Központhoz és a Les Halles ne-
gyedébe látogatunk. Este a Montmartre sokszínűségében és a Sacré-
Coeur bazilika nagyságában gyönyörködünk. Szállás ugyanott, ahol 
előző este.
5. nap: Szabadprogram Párizsban vagy fakultatív kirándulás a 
Loire völgyébe, a kastélyok hazájába. Első megállónk Villandry kas-
télya, melynek kertjét „Franciaország kertje”-ként is emlegetik. Innen 
Amboise kastélyához utazunk, mely a Világörökség része. Végül a 
sokak által legszebbnek tartott kastélyt, a Chenonceau-i vízikastélyt 
nézzük meg. A kastély bútorzatának gazdagsága és díszítése is egye-
dülálló, csakúgy, mint a története... olyan asszonyok szerették, vezet-
ték és védték, akik többségének nevét jegyzi a történelem. A női kezek 
nyoma mindenütt jelen van. Visszautazás a szállásra az esti órákban. 

Szállás ugyanott, ahol előző este.
6. nap: Reggeli után szabadidő Párizsban. Erre az időre múzeumlá-
togatásokat ajánlunk. A szabadidő után utazás Strasbourg felé, a tran-
zitszállásra.
7. nap: Reggeli után hazautazás. Folyamatos utazás Németországon 
és Ausztrián keresztül. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.

IDŐTARTAM: 7 nap, 6 éjszaka

IDŐPONTOK:
május 19-25., augusztus 18-24., október 6-12.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 109 900 Ft/fő

Bővített reggeli felára:  4.900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 6 éjszaka szállás költségét egyszerű szállodákban: 

1-1 éjszaka tranzit szállás, 4 éjszaka Párizs külvárosában
- 6 egyszerű reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

FAKULTATÍV PROGRAMOK:
Loire völgyi kastélyok:          45 Euro/fő
Hajózás a Szajnán:  kb. 12 Euro/fő

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Louvre Múzeum tárlatvezetéssel: kb. 25 Euro/fő
Versailles, kastélylátogatás: kb. 20 Euro/fő
Invalidusok Dómja és Napóleon sírja: 
   kb. 10 Euro/fő
Eiffel torony:
Gyalog a 2. szintig:   kb. 5 Euro/fő, 
lifttel a 2. szintig:   kb. 9 Euro/fő, 
lifttel a tetejéig:   kb. 15 Euro/fő
Notre Dame Torony:  kb. 9 Euro/fő
Notre Dame Kincstár:  kb. 3 Euro/fő
Sainte Chapelle:  kb. 9 Euro/fő
Amboise kastély:  kb. 12 Euro/fő
Chenonceau kastély:  kb. 12 Euro/fő
Villandry kastély:  kb. 10 Euro/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 20 Euro/fő/alkalom

Párizs, Versailles és a Loire menti kastélyok
Részletes programajánlat
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1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztri-
án és Németországon keresztül. Este a tranzitszállás elfoglalása Luxem-
bourg környékén.
2. nap: A kora reggeli órákban továbbutazás Anglia felé, majd komp-
pal átkelünk a La Manche csatornán a szigetországba. Utunk először a 
hangulatos Canterbury városkába vezet, ahol ellátogatunk az anglikán 
egyház katedrálisához, valamint rövid séta keretében megismerkedhe-
tünk az egykori kereskedőváros patinás kis utcáival. Este a szállás elfog-
lalása London külvárosában.
3. nap: Reggeli után városnéző kalandra indulunk tömegközlekedés-
sel. London politikai és egyházi központjában kezdjük, megtekintjük a 
Westminster Apátságot, az angol uralkodók koronázó templomát, a 
Parlamentet, amely a legrégibb Európában, a Big Bent, és a minden-
kori angol miniszterelnök lakhelyét, a Downing Street 10. szám alatt. 
Ezután elsétálunk a Lovas testőrség laktanyájáig, majd a város leghíre-
sebb-hírhedtebb erődítménye, a Tower következik, amely a brit koro-
naékszerek otthona. Este London bohémebb részeivel ismerkedünk, a 
Covent Gardennel, a Leicester Square-rel, a Piccadilly Circus-szel, a 
Kínai negyeddel és a Sohoval. Visszautazás a szálláshelyre.
4. nap: Szabadprogram Londonban vagy egész napos fakultatív 
kirándulás: Warwick kastély, Stratford upon Avon és Oxford
Elsőként a Warwick kastélyba látogatunk. A fantasztikus állapotban 
lévő kastélyt még Hódító Vilmos építtette, és 1978-ban vette meg a 
Greville családtól a Madame Tussaud-t is üzemeltető csoport. Ehhez 
méltó színvonalú kiállítás mutat: életképeket a kastély életéből. Utána 
Shakespeare szülővárosa, Stratford-upon-Avon következik, ahol meg-
tekinthető a költő szülőháza és a hangulatos központ a Bárd emlékei-
vel.  Utunk utolsó állomása Oxford. Ismerkedés a híres egyetemi város 
ódon kollégiumaival, műemlékeivel. Este visszautazás a szálláshelyre.
5. nap: Reggeli után buszos városnézésre indulunk London további 
kincseinek felfedezésére. Vár ránk a Kensington negyed a múzeumok-
kal és a Royal Albert Hall-al, a Hyde Park, a Mayfair, a Harrods, a bel-
város elegáns részei, a City és a St. Paul katedrális (kívülről) valamint a 
Buckingham Palota (kívülről). Délután fakultatív programlehetőség 
a Hampton Court Palota, VIII. Henrik kedvenc rezidenciája megtekin-
tésére, vagy szabadidő Londonban múzeumlátogatásra vagy vásár-
lásra.  Este visszautazás a szálláshelyre.

6. nap: Reggeli után elhagyjuk Londont. Utunk a Leeds kastélyhoz 
vezet. Séta a kastély ősparkjában, látogatás a várkastélyban. Komppal 
átkelünk a csatornán, majd utazás a tranzitszállásra.
7. nap: Reggeli után hazautazás. Folyamatos utazás Németországon 
és Ausztrián keresztül. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.

IDŐTARTAM: 7 nap, 6 éjszaka

IDŐPONT:
július 23-29.
szeptember 15-21.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 129 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 1-1 éjszaka tranzitszállás költségét Luxembourg környékén, 

4 éjszaka szállás költségét London külvárosában 
3*-os szállodában 

- 6 kontinentális reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal
Fakultatív programok:
Warwick kastély-Stratford-Oxford kirándulás:  
   35 GBP/fő + belépőjegyek
Hampton Court Palace:  25 GBP/fő (belépőjeggyel)

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI: 
Canterbury katedrális:   kb. 11 GBP/fő
Westminster Apátság:  kb. 18 GBP/fő
Tower:   kb. 22 GBP/fő
Warwick kastély:  kb. 18 GBP/fő
Stratford-upon-Avon, 
Shakespeare szülőháza: kb. 12 GBP/fő
Leeds kastély:  kb. 21 GBP/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 20 GBP/fő/alkalom
London, Oxford és a királyi kastélyok

Részletes programajánlat
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UTAZÁSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

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, a Ptk. 415-416. §-ával, illetve az utazási és utazást közvetítő 
szerződésről szóló 281/2008. (11. 28.) Korm. rendeletbe foglaltakkal összhangban 
meghatározza az utazási iroda és az Utas között az utazási szerződésben nem sza-
bályozott kérdéseket. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben, a www.
vivalditravel.hu honlapon közölt általános információk az utazási szerződés részét 
képezik. 

1. Utazási szerződés létrejötte
1. Az Utas utazását írásban bármely, a VIVALDI TRAVEL-lel útjai értékesítésére szer-
ződést 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 Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőle-
get (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 Utas 
kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfi-
zetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előle-
get nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti 
az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését.
Ha az utas utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor - az utas szer-
ződés-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 
szerződés teljesítésének hiányában - megtagadhatja az utaztatást, és az ezzel kap-
csolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének 
időpontjáig a VIVALDI TRAVEL nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését. A kése-
delmes 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.
Az Utas megrendelésével, az előleg befizetésével és a szerződés aláírásával létrejön 
a felek között az utazási szerződés, melynek egy példánya az Utast illeti meg. Az 
utazási szerzõdés csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírá-
sával, vagy más módon egyértelmûen közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz 
megérkezik, az utazási iroda a jelentkezést nyilvántartásba vételt követõen írásban, 
cégszerűen visszaigazolja és az utas a szerződés szerinti összeget befizeti, illetve 
utazásközvetítő útján történő foglalás esetén az utazásközvetítőnél befizetett díj a 
Vivaldi Travel számlájára megérkezik.
A programfüzetben található általános információk és az utazási feltételekben fog-
laltak az utazási szerződés mellékletét képezik.
A Vivaldi Travel az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba vétel számát -ha az 
utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik, az utazásközvetítő nevét, székhelyét, 
telefonszámát- az utas/utasok nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött 
utazási szerződés esetén - elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt 
szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a célállomást, a szol-
gáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját forintban meghatározva, az 
utas által megrendelt részszolgáltatásokat, a szolgáltatás díjában nem benne fog-
lalt, 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 utazásszer-
vező a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.
2. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az uta-
zási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e 
az utast. E harmadik személyt az utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az 
utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek 
az utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a 
kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utast érint-
hetik.
3. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát 
harmadik személy részére engedményezni. Az utas köteles erről az utazási irodát 
haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy 
vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését és 
megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit. Módosítási költség: 
3000 Ft/fő. Kivétel a repülőgéppel történő utazás, ha a légitársaság szabályzata sze-
rint a névmódosítás nem lehetséges (várólista stb.), illetve amennyiben lehetséges, 
a módosítás költségére szintén a légitársaság szabályzata az irányadó.
4. A Vivaldi Travel fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és program-
ját tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban 
csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utas a tájékoztatást megkapja 
és ennek megtörténtét az utazási szerződés tartalmazza, vagy az Utas aláírásával 
igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta.

2. Az Utas jogai és kötelezettségei
1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a VI-
VALDI TRAVEL útmutatásai alapján, az indulásra vonatkozó információk, valamint 
az iroda képviselőjének szóbeli információinak tudomásul vétele.
2. Az Utas köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás le-
forgása alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. 
Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának 
nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli.
3. Ha az utazás ideje alatt az Utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bi-
zonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek 
ellenértékére sem tarthat igényt.
4. Az Utazási Iroda az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja 
az utazásból az utast, amennyiben az utas jelentős mértékben megzavarja az utazás 
lefolyását, magatartásával utastársai egészségét, biztonságát veszélyezteti, megta-
gadható tőle a további programokon való részvétel. Ilyenkor az utas hazautazásáról 
saját maga köteles gondoskodni. Az Utazási Irodát ebben az esetben a bizonyítható 
megtakarítások után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti.
5. Az utazás során az utas által 3. személynek okozott kárért az utas közvetlenül 
tartozik felelőséggel.
6. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, ki-
véve, ha a VIVALDI TRAVEL, képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre 
kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomagjegy / 
elismervény bizonyítja. 
7. Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a VIVALDI TRAVEL felelős-
séget nem vállal. 

3. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
1. Az utazási szerződés alapján az Utazási Iroda köteles a szerződésben meghatá-
rozott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel 
összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: étkezés, idegenvezetés, szórakozás, 
kulturális programok) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni.
A VIVALDI TRAVEL fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltozta-
tására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére 
kivételes esetekben.
Ha a katalógus leírása az utas 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).
2. Az Utazási Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bo-
nyolításának jogát „vis major” esetében, mint például: természeti csapások, sztráj-

kok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, az emberi életet és 
egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszé-
lyezteti, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom 
ideiglenes lezárása esetén. 
3. 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 meghi-
básodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés....) jelentős késés következik be, ezekért 
irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembe-
vétele mellett – intézkedni 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 költ-
ségeket köteles az iroda visszafizetni (belépők, fakultatív program) egyéb kártérítési 
kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen.
4. Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból tör-
ténő megváltozásáért illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy 
károkért felelősséget nem vállal. 
5. Az utazási iroda kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy a programajánlatban 
foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.
6. Amennyiben az utas egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás előtt 
legkésőbb 7 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. A 
szerződés megkötését követően amennyiben az iroda biztosítja a társítást, a szerző-
dés már nem módosítható egyágyas szobára.

4. Fizetési feltételek
1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A 
megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iro-
da más utasnak 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 Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről a VIVALDI TRAVEL 
külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási 
szerződés megszűnését eredményezheti. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, 
mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. 
Teljes részvételi díj fizetendő, amennyiben a megrendelés az indulástól számított 
30 napon belül történt meg.
2. A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási 
iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót tartalmazza. 
3. A programajánlat minden esetben tartalmazza, hogy mely program képezi részét 
az utazásnak, illetőleg, mely program igénybevétele esetén milyen összegű költ-
séget kell külön fizetni. Ha az utas az utazás során a programajánlatban, illetve az 
írásos jelentkezésben nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szer-
vezési díját a helyszínen köteles megfizetni.
4. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben a kellő számú je-
lentkező hiányában elmarad, a VIVALDI TRAVEL visszafizeti.

5. Lemondási feltételek
1. A VIVALDI TRAVEL fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizá-
rólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásait, vagy 
hatósági árának változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt egyes rész-
szolgáltatásokkal kapcsolatos adó-, illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, 
reptéri illeték stb.), valamint a szolgáltatóval kötött szerzõdésben szereplõ deviza/
forint idõközi változása miatt kerülhet sor. Ha a résztvételi díj emelkedése az eredeti 
résztvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas elállhat az utazási szerződéstől. Az Utas az 
erről szóló értesítéstől számított 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni, hogy az 
utazási szerződéstől eláll-e. Az árak 310 Ft/EUR árfolyamig érvényesek.
2. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. 
Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor vá-
lik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az 
utas - előzetes nyilatkozattétel nélkül - nem kezdi meg utazását (un.no show). Ilyen 
esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak. El-
állásnak tekintendő továbbá az utazás időpontjának megváltoztatása.
3. Ha az utas azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot 
meghaladja, vagy az utazási iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen 
módosítani kívánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgál-
tatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jogszabály-
ban előírtak szerint. Az utas az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon 
belül a szerződéstől díjmentesen elállhat.
4. Ha az utas nem az 5.1. pontban meghatározott okból áll el, köteles a Vivaldi Travel 
költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:
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

5. Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utast, 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. 
6. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak, nagy létszámú 
zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a 
külföldi közreműködő is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási 
feltételekről a jelentkezéskor, illetve a szerződés megkötésével egy időben, részle-
tes tájékoztatót adunk ki. 
7. Az utas utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek megváltozta-
tása (pl. időpontváltoztatás) az utazás megkezdéséig - elállásnak és új foglalásnak 
minősül. A módosítás közlésére és hatályának beálltára a 5.2 pontban írottak meg-
felelően irányadók. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a 
saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a Vivaldi Travel nem köteles 
erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani.
8. Módosítás esetén az utas köteles a módosítás miatt felmerülő költségeket (pl.
levelezési-, ügyintézési költségek, valamint új szerződés-, számla készítése, postá-
zása, stb.) a Vivaldi Travelnek megtéríteni. A módosítás díja foglalásonként 3.000,-Ft. 
Az utazás időpontjának megváltoztatása nem minősül módosításnak, arra vonat-
kozóan a lemondási feltételek érvényesek, még akkor is, ha ugyanarra az útra, de 
másik időpontra kíván az Utas módosítani.

6. A VIVALDI TRAVEL elállása
1. A VIVALDI TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett 
nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha a VIVALDI TRAVEL nem az utas 
érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, köteles megtéríteni az 
utasnak 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 utast írásban, az utazás meg-
kezdése előtti 20. napig tájékoztatta. A VIVALDI TRAVEL elállása esetén köteles 
az utasnak az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást felajánlani, 
vagy - ha az utas a felajánlott utazási szolgáltatást nem fogadja el - az utas által 
befizetett részvételi díjat (díjelőleget) visszafizetni.

7. Hibás teljesítés
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 külföldi közreműködő útján teljesíti. A szerződésben 
vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazási vállalkozó felel. Az utazásszervező 
közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a 
közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény 
korlátozza.
2. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szava-
tossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a Vivaldi Travel úgy teljesít, 
hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgál-
tatás helyett a Vivaldi Travel azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az 
Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az Utaskísérővel és a 
helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást 
teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az 
utasnak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős és a bizonyí-
tási teher az utasra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra 
tekintettel fennálló szavatossági igényt az utas az utazás befejezésétől számított 
legkésőbb 8 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. A közlés 
késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az Utas szavatossági igényeire egyebek-
ben a 281/2008. (XI.28.) Korm.rendeletben foglaltak az irányadók.
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 igénybevett közreműködő magatartására nem 
vezethető vissza, különösen ha a hiányosságok az Utas vagy harmadik személyek 
magatartására vezethetők 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 következményeit az utazási vállalkozó a legkörül-
tekintőbb 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.
4. Ha a Vivaldi Travel az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelős-
ségére 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. 
5. A Vivaldi Travel felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az utas 
poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a Vivaldi 
Travel és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében az utasnak kell hala-
déktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az 
esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten a Vivaldi Travel őrizetében volt. (Ha az 
utas rendelkezik utasbiztosítással, akkor az adott Biztosítótársaság szerződésében 
foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elveszéséből vagy megsé-
rüléséből eredő károkra). Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a 
Vivaldi Travel felelősséget nem vállal.
6. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek oko-
zott károkért az utas felel.
7. A Vivaldi Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást 
saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe. 
8. A Vivaldi Travel nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közle-
kedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének 
következtében maradnak el.
9. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásol-
ják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elma-
radásáért a Vivaldi Travel felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkező 
többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a Vivaldi 
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 Utasoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes 
hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. 
10. A Vivaldi Travel köteles az utazási szerződéssel az utasnak okozott kárt megtérí-
teni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt 
el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
11. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a VIVALDI TRAVEL, illetve 
teljesítési partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj.
12. A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztésére, megsérülésből 
eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni 
biztosítójánál, amennyiben utasbiztosítással rendelkezik. 

8. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések
1. Az érvényes útlevélért ill. az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és 
közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az Utas felel, egyben köteles 
erről az utazást megelőzőn tájékozódni. Az Utazási Iroda köteles az utazási szerző-
dés megkötése során az Utas figyelmét felhívni a fenti rendelkezésekre. 
2. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt ven-
ni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a VIVALDI 
TRAVEL a lemondási feltételeket lépteti érvénybe. 
3. A VIVALDI TRAVEL – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának ál-
lampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve 
egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, 
ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat, ideiglenes állampolgársággal 
rendelkezőket is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

9. Biztosítás
1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást, 
de ennek megkötése minden programunk esetében ajánlott. Az árak nem tartal-
mazzák az útlemondási biztosítást. (Alapdíj/Részvételi díj 1.5%-a) A biztosításról az 
QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (Atlasz Biztosító) társa-
ság feltételi rendelkeznek. Részletes tájékoztatás irodánkban illetve a weboldalon 
találhatóak. A biztosítás utazásképtelenség esetén érvényes. A kiváltó ok felmerülé-
sétől számítva lehetőleg azonnal, max. 2 munkanapon belül írásban kell értesíteni 
közvetlenül vagy megbízott útján a megrendelést kezelő irodát. (Önrész 20%)*
2. Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás az Utazási Irodában köthető, melynek faj-
táiról, árairól, a biztosítás által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást kaphat 
a VIVALDI TRAVEL irodáiban. A BBP biztosítás megléte kötelező, az utazáson való 
részvétel feltétele. Ez alól kivételt képez az utas által aláírt nyilatkozat, melyben 
nyilatkozik arról, hogy a külföldön érvényes utasbiztosítással rendelkezik (a Társa-
dalombiztosító által kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártya nem minden esetre 
nyújt fedezetet, így ennek megléte nem váltja ki a BBP biztosítást).
3. A VIVALDI TRAVEL biztosítási partnerei: QBE Insurance (Europe) Limited Magyar-
országi Fióktelepe (Atlasz Biztosító) 1143 Bp., Stefánia út 51., Európai Utazási Bizto-
sító zRt., 1132 Budapest Váci u. 36-38. 

10. Egyéb
1. A VIVALDI TRAVEL Utazási Iroda nyilvántartási száma U-000106/2001. 
2. A VIVALDI TRAVEL vagyoni biztosítékát a QBE Insurance (Europe) Limited Magyar-
országi Fióktelepe (Atlasz Biztosító) 1143 Bp., Stefánia út 51. nyújtja.
3. A VIVALDI TRAVEL Kft. a Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja.
4. Az utazási szerződés aláírásával az utas tudomásul veszi, és kötelező érvényűnek 
tekinti az utazási iroda utazási és részvételi feltételeit.
5. Az utazási iroda által szervezett utazással kapcsolatosan a felek alávetik magukat 
a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
6. A jogszabály időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak 
megfelelően módosulnak.
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Adventi ajánlatok
Egy napos ajánlatok:

Advent Bécsben
A Schönbrunni kastély megtekintésével, vagy érdekes programlehetőségekkel, me-
lyekről  honlapunkon tájékozódhatnak. 

Péntek  5 500 Ft/fő december 5., 12., 19.

Szombat  6 500Ft/fő november 29., december 6., 13., 20.

Vasárnap  5 500 Ft/fő november 30., december 7., 14., 21.

Advent Bécsben és a Melki Apátság 

december 7., 21. 8 000 Ft/fő

Advent Mariazellben és a Melki Apátság

december 6., 14.   9 900 Ft/fő

Advent Grazban, látogatás a Zotter csokigyárban

december 6., 13., 20.  9 900 Ft/fő

Kassa Adventkor

december 6., 20.   8 000 Ft/fő

Pozsony-Schlosshof-Kittsee Adventkor

november 29., december 20. 7 000 Ft/fő

Több napos ajánlatok:

Advent Krakkóban és a lengyel Tátrában
3 nap, 2 éjszaka  autóbusszal, 3*-os szállodában, reggelivel, idegenvezetővel

december 5-7.                    29 900 Ft/fő 

Advent Karintiában
3 nap, 2 éjszaka  autóbusszal, 3*-os panzióban, reggelivel, idegenvezetővel

december 5-7.                    32 900 Ft/fő 

Advent Salzburgban és a Salzkammerguti tóvidéken
3 nap, 2 éjszaka  autóbusszal, 3*-os panzióban, reggelivel, idegenvezetővel

december 5-7.                    39 900 Ft/fő 

Advent Drezdában
3 nap, 2 éjszaka  autóbusszal, 3*-os panzióban, reggelivel, idegenvezetővel

december 5-7.                    39 900 Ft/fő

Advent Nürnbergben, a karácsonyi vásárok hazájában
3 nap, 2 éjszaka  autóbusszal, 3*-os panzióban, reggelivel, idegenvezetővel

december 12-14.               47 900 Ft/fő

Advent Prágában
3 nap, 2 éjszaka  autóbusszal, 3*-os panzióban, reggelivel, idegenvezetővel

december 12-14.               31 900 Ft/fő

Advent Zakopaneban
3 nap, 2 éjszaka  autóbusszal, 3*-os panzióban, reggelivel, idegenvezetővel

december 13-14.               21 900 Ft/fő

A részvételi díjakra vonatkozó információk a katalógusunk 3. oldalán található „Fontos 
információk” menüpontban olvasható. A belépőjegyek minden utunknál külön fizetendőek.
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1. nap: Indulás 08.00-kor Budapestről. Folyamatos utazás Lengyelor-
szágig, útközben rövid pihenőkkel. Délután érkezés Krakkóba, a szállás 
elfoglalása. 

Az utazás fáradalmainak kipihenése után Szilveszter estére az alábbi 
programokat ajánljuk:

1., Egész estét-éjszakát betöltő, vacsorával, zenés műsorral egy-
bekötött mulatozás kb. 330 PLN/fő (a részvételi szándékot előre 
jelezni szükséges)
2., Krakkó Főterén, a szabadtéren való Újév-köszöntés.

2. nap: Késő délelőtt városnéző séta Krakkóban: Szent Péter és Pál 
templom, Mária templom, Fő tér, Posztócsarnok, Flórián kapu, Barba-
kán. Innen az Egyetemhez sétálunk, a Collegium Maius épületéhez. 
Majd szabadprogram következik és Krakkó zsidónegyedében folytat-
juk sétánkat, ahol megismerkedünk az egykor itt élők történetével. Fa-
kultatív vacsora a hotelben. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
3. nap: Reggeli után fakultatív program a Wieliczkai sóbánya meg-
tekintése. A Világörökség részét képező sóbánya páratlan képződmé-
nyeivel, faragott szobraival és sókápolnájával mindenki számára érde-
kes látnivaló. Kora délután fakultatív program az Auschwitz-Birkenau 
Múzeum megtekintése. A múzeum látogatása 3 órán keresztül tart, 
mely során megismerkedünk a tábor és a fogvatartottak történetével. 
A program mindkét tábor: Auschwitz és Birkenau bemutatását tartal-
mazza magyar nyelvű helyi idegenvezetővel. A múzeumlátogatást kö-
vetően visszautazás Krakkóba.
Akik nem szeretnének részt venni a fakultatív programokon, nekik ezen 
a napon múzeumlátogatásokat ajánlunk Krakkóban.
Este fakultatív vacsora egy belvárosi étteremben. Szállás ugyanott, 
ahol az előző éjjel.
4. nap: Reggeli után folytatjuk városnézésünket Krakkóban, megte-
kintjük a Waweli dombon található Katedrálist, melyben a királyi sírok 
találhatóak. Majd a várost elhagyva, utunk Zakopaneba, Lengyelor-
szág téli fővárosába vezet. A kitűnő klimatikus adottságokkal rendel-
kező városban sétálunk. Megtekintjük a régi fatemplomot, a Hősök 
temetőjét és lehetőség nyílik a Gubalowka csúcsra felvonóval feljutni. 
Késő délután hazaindulás Zakopane-ból. Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

Szilveszter Krakkóban

Részletes programajánlat

IDŐTARTAM: 4 nap, 3 éjszaka

IDŐPONTOK:
2014. december 31 - 2015. január 3.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 42 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 3 éjszaka szállás költségét 3*-os szállodában
- 3 reggelit büfé rendszerben
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

Fakultatív programok:
Wieliczkai sóbánya:   6.000 Ft/fő 
Auschwitz-Birkenau Múzeum:  4.000 Ft/fő
Zenés Szilveszteri vacsora:  kb. 330 PLN/fő

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Mária templom, Katedrális a waweli dombon, 
Zsinagóga és fülhallgató, összesen: kb. 60 PLN/fő
Gubalowka felvonó   kb. 20 PLN/fő

Fakultatív vacsora/ebéd:        kb. 40-45 PLN/fő/alkalom
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Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Donovaly-ig egy 
technikai szünettel. Érkezés a kora délelőtti órákban, majd az alábbi 
programok közül választhatnak:
- hótalpas kirándulás, túrázás (jelentkezéskor szükséges jelezni)
- kutyaszánozás (jelentkezéskor szükséges jelezni)
- szánkózás

- síelés, snowboardozás (Park Snow Donovaly – 16 felvonó, 11 km hosz-
szú pályarendszer)
- pihenés, rekreáció
Pályazárásig (17.00 óra) élvezhetjük a kirándulás, szánkó- és sípályák 
örömeit, majd indulás haza. Érkezés Budapestre az esti órákban.

IDŐPONTOK:
2014. március 15.
2015. január 24., február 28., március 21.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 6 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK: 
Hótalp és túrabot bérlés: 2.500 Ft/fő 
(igényüket az út foglalásakor jelezni 
szükséges)
Kutyaszánozás:           kb. 10 Euro/fő 
(igényüket a kutyaszánozást jelezni 
szükséges)
Felvonó:  kb. 8 Euro/fő (oda-vissza)
Síbérlet: kb. 20 Euro/nap

IDŐPONTOK:
2014. március 8.
2015. január 17., február 21., március 14.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 8 500 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK: 
Felvonó jegy:          kb. 16 Euro/fő (oda-vissza)
Szánkójegyek: 6 év alatt ingyenes
4 lecsúszásra: felnőtt: kb.31 Euro/fő 
gyerek:   kb. 21 Euro/fő 
8 lecsúszásra:  felnőtt: kb. 53 Euro/fő
gyerek:   kb. 36 Euro/fő
1 napos síbérlet:  kb. 36 Euro/fő
Vonatjegy:   kb. 10 Euro/fő

Donovaly, a szlovák síparadicsom

Élményszánkózás Semmeringen
Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig egy 
technikai szünettel.
Érkezés a Semmeringre a délelőtti órákban. A síelni, snowboardozni, 
túrázni, kirándulni vágyókat várja a Varázshegy. Akik szeretnének 
a Világörökség részét képező vasútvonalon utazni, Semmeringtől 
egészen Gloggnitzig gyönyörködhetnek a festő szépségű tájban. 
Kiszállást követően felkeressük a Lindt csokoládégyár mintabolt-
ját, ahol kóstolás után kedvezményes vásárlásra nyílik lehetőség. 
Majd autóbusszal visszautazunk Semmeringre, ahol még felvonó-
val felmehetünk a Varázshegyre. Késő délutánig élvezhetjük a szán-
kó- és sípályák örömeit, majd indulás haza. Érkezés Budapestre az 
esti órákban.

=

Biztonságban a világban

Akár egy csésze kávé áráért!

Atlasz Assistance 
Utasbiztosítások

ikonosA5_fekvo.indd   1 8/28/13   1:21 PM
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IDŐTARTAM: 3 nap, 0 éjszaka

IDŐPONTOK:
január 30-február 1., február 6-8., 
február 13-15.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 13 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
- Velence városbelépő:  kb. 7 Euro/fő
Továbbá: lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Behajózás Velencébe: kb. 15 Euro/fő, vagy 
  kb. 30 Euro/fő
Gondolázás: kb. 18 Euro/fő

Fakultatív vacsora:    kb. 16 Euro/fő/alkalom

1. nap: Indulás Budapestről 20.00 órakor. Folyamatos utazás rövid 
szünetekkel, éjszaka az autóbuszon. 
2. nap: Reggel érkezés Punta Sabbioniba. Behajózás Velencébe (kü-
lön fizetendő). A behajózáshoz kétféle lehetőség közül választhatnak:
1. Transzfer behajózás a Szent Márk térre, melynek során a hajóból 
láthatunk néhány neveztességet: Arsenale – Lido – San Servolo sziget 
– Rakpart és rövid ismertetést kapunk a városról és a karneválról.

2. Murano-Burano kirándulással egybekötött behajózás a Szent 
Márk térre, kiszállási lehetőség mindkét szigeten, Murano szigetén az 
Üveggyár megtekintése, Buranon séta a színes házacskák között és a 
hagyományos csipkeverés megtekintése. (30 Euro/fő, időtartama 3,5 
óra)
Mindkét hajókirándulás után közös városnéző séta Velencében: 

Schiavoni rakpart - San Zaccaria templom - Börtön - Sóhajok hídja - 
Nemzeti könyvtár - Campanile - Prokurátori paloták - Szt. Márk Bazilika 
- Dózse palota. Séta Velence sétálóutcáján a Mercerién - Contarini del 
Bovolo palota - Rialto. A nap további részében szabadprogram.
Délután fakultatív programlehetőségek az alábbiak szerint:
1. gondolázás Velence csatornáin, sikátorain a legtipikusabb közleke-
dési eszközzel. 1 gondolában mindenképpen 6 főnek kell ülnie. IDŐ-
TARTAM: 45 perc
2. vacsora egy tipikus, családias hangulatú olasz étteremben. A vacso-
ra előételből, főételből és kávéból vagy desszertből áll. 
Este a szállás elfoglalása Velence környékén.
3. nap: A mai napon folytatjuk ismerkedésünket Velencével, a lagú-
nák városával. Először behajózás Velencébe (külön fizetendő, 15 Euro/fő), 
majd a városnéző séta folytatása: Santa Maria Formosa templom – San 
Giovanni e Paolo templom. 
Délután szabadprogram. Ajánlatunk a nap további részére: Napoleon 
park - gyermekek karneválja, Szt. Márk tér - koncertsorozatok, panto-
mim előadások, jelmez szépségverseny. Campo San Paolo, San Silvestro 
– burattin előadások, koncertek, latin est. Este hazautazás, éjszaka az 
autóbuszon.
4. nap: Hazaérkezés a délelőtti órákban.

1. nap: Indulás Budapestről este 20.00 órakor. Folyamatos utazás rö-
vid megállókkal. Éjszaka a buszon.
2. nap: Reggel érkezés Punta Sabbioniba. Behajózás Velencébe (kü-
lön fizetendő). A behajózáshoz kétféle lehetőség közül választhatnak:
1. Transzfer behajózás a Szent Márk térre, melynek során a hajóból 
láthatunk néhány neveztességet: Arsenale – Lido – San Servolo sziget 
– Rakpart és rövid ismertetést kapunk a városról és a karneválról (idő-
tartam 45 perc)

2. Murano-Burano kirándulással egybekötött behajózás a Szent 
Márk térre, kiszállási lehetőség mindkét szigeten, Murano szigetén az 
Üveggyár megtekintése, Buranon séta a színes házacskák között és a 
hagyományos csipkeverés megtekintése. Természetesen itt is rövid is-
mertetést kapunk a városról és a karneválról. (időtartam 3,5 óra)
Mindkét hajókirándulás után közös városnéző séta Velencében: 
Schiavoni rakpart - San Zaccaria templom - Börtön - Sóhajok hídja - 
Nemzeti könyvtár - Campanile - Prokurátori paloták - Szt. Márk Bazilika 
- Dózse palota. Séta Velence sétálóutcáján a Mercerién - Rialto. A nap 
további részében szabadprogram.
Délután fakultatív programlehetőségek az alábbiak szerint:
1. gondolázás Velence csatornáin, sikátorain a legtipikusabb közleke-
dési eszközzel. 1 gondolában mindenképpen 6 főnek kell ülnie. IDŐ-
TARTAM: 35-40 perc
2. vacsora egy tipikus, családias hangulatú olasz étteremben. A vacso-
ra előételből, főételből és kávéból vagy desszertből áll.
Este kb. 20.00-21.00 órakor hazaindulás, éjszaka az autóbuszon
3. nap: Visszaérkezés Budapestre a délelőtti órákban.

IDŐTARTAM: 4 nap, 1 éjszaka

IDŐPONTOK:
február 6-9., február 13-16.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 31 900 Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- az utazás költségét
- 1 éjszaka szállás költségét Velence 
környékén,3*-os szállodában
- 1 reggelit
- idegenvezetést

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:
Lásd: Fontos információk, 3. oldal

BELÉPŐJEGYEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
Behajózás Velencébe, Murano-Burano 
kirándulással egybekötve: 
  kb. 30 Euro/fő
Transzfer behajózás: kb. 15 Euro/fő
Gondolázás: kb. 18 Euro/fő

Fakultatív vacsora:   kb. 16 Euro/fő/alkalom

Velencei karnevál 2015

Részletes programajánlat

Részletes programajánlat
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MÁRCIUS
8. Élményszánkózás Semmeringen
13-16. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz-Birkenau)
14-16. Hétvége Prágában
15. Donovaly, a Szlovák síparadicsom
20-23. Bajor kastélyok
21-23. Dél-csehországi várak, kastélyok
28-30. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék

ÁPRILIS
12. Felvidéki bányavárosok bányalátogatással
13. Mesekastélyok Morvaországban: Lednice és Valtice
15-21. Benelux körút - sajt, tulipán, fapapucs
18-21. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz-Birkenau)
19-21. Dél-csehországi várak, kastélyok
19-21. Hétvége Prágában
19-21. Hétvége Velencében
19-21. Királyok és császárok városai: Regensburg-Nürnberg-

Bamberg
19-21. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
21-27. Benelux körút - sajt, tulipán, fapapucs
26. Stájerországi kalandozások
26. Felemelő Ausztria
27. Komarno és a Monostori erőd, a megelevenedő történelem
27. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára
29.-máj. 4. Barangolás toszkán tájakon
29.-máj. 4. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
29.-máj. 4. Montenegró és Bosznia, a Balkán gyöngyszemei
30.-máj. 4. Drezda, Berlin és a Szász Svájc
30.-máj. 4. Erdély kincsei

MÁJUS
1-4. Bajor kastélyok
1-4. Észak-Olaszország gyöngyszemei: Garda tó és Milánó
1-4. Kárpátalja várai
1-4. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz-Birkenau)
1-4. Prága és Csehország Világörökségei
1-4. Tiroli élmények és mediterrán hangulat Dél-Tirolban
10. Bécs és a Schönbrunni kastély
10. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
11. Fertő tavi romantika és Fraknó vára
12-18. Albánia, a Balkán titokzatos ékköve
12-18. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri
16-17.Plitvicei tavak non-stop
17. Semmeringi élmények
17. Kassa, Betlér és Európa egyetlen aragonit-barlangja
18. Schneeberg - a Bécsi-Alpok királynője
19-25. Párizs, Versailles és a Loire völgyi kastélyok
21-25. Dél-erdélyi kalandozás
22-25. Varázslatos Isztria
23-24. Bled-Vintgar szurdok non-stop
23-25. A lengyel Tátra varázslatos vidéke
24. Mesekastélyok Morvaországban: Lednice és Valtice 
24. Barlangtúra Szlovákiában: cseppkő- és jégcsodák
25. Felemelő Ausztria szurdoktúrával
30.-jún.1. Salzburg és Nárciszünnep Bad Aussee-ben
31. Csodálatos tátrai tavak

JÚNIUS
1. Medve szurdok - Mixnitz
1. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára
4-9. Barangolás toszkán tájakon
4-9. Provence festői tája és a Cote d’Azur
6-9. Bajor kastélyok
6-9. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz-Birkenau)
7-9. Dél-csehországi várak, kastélyok
7-9. Hétvége Prágában
7-9. Hétvége Velencében
7-9. Királyok és császárok városai: Regensburg-Nürnberg-

Bamberg
7-9. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
7-9. Verona, a szerelmesek városa
7-12. Montenegró és Bosznia, a Balkán gyöngyszemei
11-15. Adriai csobbanás kulturális programokkal
11-15. Erdély kincsei
14. Felemelő Ausztria
14. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
14. Kastélytúra Szlovákiában: Bajmóc vára és a Kistapolcsányi 

kastély
15. A smaragd folyó völgye és a Rax fennsík
17-22. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
21. Semmeringi élmények 
21. Ötscher szurdok: hegyek és vízesések vidéke
22. Fertő tavi romantika és Fraknó vára 
22. Komarno és a Monostori erőd, a megelevenedő történelem
25-29. Drezda, Berlin és a Szász Svájc
27-28. Plitvicei tavak non-stop
28. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
28. Mesekastélyok Morvaországban: Lednice és Valtice
29. Schneeberg - a Bécsi-Alpok királynője

JÚLIUS
1-6. Barangolás toszkán tájakon
3-6. Tiroli élmények és mediterrán hangulat Dél-Tirolban
5. Stájerországi kalandozások
5. Kassa, Betlér és Európa egyetlen aragonit-barlangja
6. Barlangtúra Szlovákiában: cseppkő- és jégcsodák
9-13. Erdély kincsei
11-13. Hétvége Prágában
11-13. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
12. Szlovák paradicsom legjava, a Hernád áttöréssel
12. Felvidéki bányavárosok bányalátogatással
17-20. Bajor kastélyok
17-20. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz-Birkenau)
18-20. Hétvége Velencében
19. Ötscher szurdok: hegyek és vízesések vidéke
19. Bécs és a Schönbrunni kastély
20. Felemelő Ausztria szurdoktúrával
20. Szádelői völgy, a szlovák Grand Canyon
23-29. London, Oxford és a királyi kastélyok
22-27. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
25-26. Plitvicei tavak non-stop
25-27. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
26. Semmeringi élmények
27. Medve szurdok - Mixnitz
30.-aug.3. Dél-erdélyi kalandozás

AUGUSZTUS
1-3. A lengyel Tátra varázslatos vidéke
2. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
2. Mesekastélyok Morvaországban: Lednice és Valtice
2. Kastélytúra Szlovákiában: Bajmóc vára és a Kistapolcsányi 

kastély
3. Schneeberg - a Bécsi-Alpok királynője
3. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára
6-10. Erdély kincsei
8-10. Cseh Paradicsom
9. Barlangtúra Szlovákiában: cseppkő- és jégcsodák
9. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
9. Csodálatos tátrai tavak
10. Fertő tavi romantika és Fraknó vára
10. Komarno és a Monostori erőd, a megelevenedő történelem
13-17. Erdély kincsei
15-16. Bled-Vintgar szurdok non-stop
15-16. Plitvicei tavak non-stop
17. Felemelő Ausztria
17. A smaragd folyó völgye és a Rax fennsík
18-24. Párizs, Versailles és a Loire völgyi kastélyok
19-24. Barangolás toszkán tájakon
19-24. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
19-24. Provence festői tája és a Cote d’Azur
20-22. Hétvége Velencében
20-22. Királyok és császárok városai: Regensburg-Nürnberg-

Bamberg
20-23. Bajor kastélyok
20-23. Észak-Olaszország gyöngyszemei: Garda tó és Milánó
20-23. Kárpátalja várai
20-23. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz-Birkenau)
20-23. Prága és Csehország Világörökségei
20-23. Tiroli élmények és mediterrán hangulat Dél-Tirolban
20-24. Drezda, Berlin és a Szász Svájc
22-24. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
23. Szlovák paradicsom legjava, a Hernád áttöréssel
30. Stájerországi kalandozások
30. Semmeringi élmények
30. Bécs és a Schönbrunni kastély
30. Kastélytúra Szlovákiában: Bajmóc vára és a Kistapolcsányi 

kastély
31. Kassa, Betlér és Európa egyetlen aragonit-barlangja
31. Ötscher szurdok: hegyek és vízesések vidéke

SZEPTEMBER
1-7. Benelux körút - sajt, tulipán, fapapucs
3-7. Erdély kincsei
5-7. Dél-csehországi várak, kastélyok
6. Felvidéki bányavárosok bányalátogatással
6-8. Velencei regatta non-stop
6-8. Velencei regatta
7. Medve szurdok - Mixnitz
8-14. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri
9-14. Montenegró és Bosznia, a Balkán gyöngyszemei
10-14- Erdély kincsei
11-14. Bajor kastélyok
12-14. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
12-14. Verona, a szerelmesek városa
13. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
14. Schneeberg - a Bécsi-Alpok királynője
15-21. London, Oxford és a királyi kastélyok
16-21. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
16-21. Montenegró és Bosznia, a Balkán gyöngyszemei
17-21. Adriai csobbanás kulturális programokkal
18-21. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)

18-21. Varázslatos Isztria
20. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
21. Felemelő Ausztria szurdoktúrával
21. Fertő tavi romantika és Fraknó vára
24-28. Dél-erdélyi kalandozás
26-28. Hétvége Prágában
26-28. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
26-29. Észak-Olaszország gyöngyszemei: Garda tó és Milánó
27. Stájerországi kalandozások
27. Komarno és a Monostori erőd, a megelevenedő történelem
27. Barlangtúra Szlovákiában: cseppkő- és jégcsodák
28. A smaragd folyó völgye és a Rax fennsík
28. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára
29.-okt.5. Albánia, a Balkán titokzatos ékköve

OKTÓBER
3-4. Plitvicei tavak non-stop
3-5. A lengyel Tátra varázslatos vidéke
4. Semmeringi élmények
4. Csodálatos tátrai tavak
5. Mesekastélyok Morvaországban: Lednice és Valtice
6-12. Párizs, Versailles és a Loire völgyi kastélyok
11. Kassa, Betlér és Európa egyetlen aragonit-barlangja
12. Ötscher szurdok: hegyek és vízesések vidéke
18. Szádelői völgy, a szlovák Grand Canyon
19. Medve szurdok - Mixnitz
21-26. Provence festői tája és a Cote d’Azur
22-26. Drezda, Berlin és a Szász Svájc
22-26. Erdély kincsei
23-25. Cseh Paradicsom
23-25. Hétvége Velencében
23-26. Bajor kastélyok
23-26. Kárpátalja várai
23-26. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz-Birkenau)
23-26. Prága és Csehország Világörökségei
23-28. Barangolás toszkán tájakon
23-28. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence

NOVEMBER
9. Komarno és a Monostori erőd, a megelevenedő történelem
29. ADVENT Bécsben
29. ADVENT Pozsonyban (Schlosshof, Kittsee)
30. ADVENT Bécsben

DECEMBER
5. ADVENT Bécsben
5-7. ADVENT Drezdában
5-7. ADVENT Salzburgban
5-7. ADVENT Karintiában
5-7. ADVENT Krakkóban és a lengyel Tátrában
6. ADVENT Bécsben
6. ADVENT Mariazellben és a Melki Apátság
6. ADVENT Grazban látogatással a Zotter csokoládégyárban
6. ADVENT Kassán
7. ADVENT Bécsben
7. ADVENT Bécsben és a Melki Apátság
12. ADVENT Bécsben
12-14. ADVENT Nürnbergben, a karácsonyi vásárok hazájában
12-14. ADVENT Prágában
13. ADVENT Bécsben
13. ADVENT Grazban látogatással a Zotter csokoládégyárban
13-14. ADVENT Zakopaneban
14. ADVENT Bécsben
14. ADVENT Mariazellben és a Melki Apátság
19. ADVENT Bécsben
20. ADVENT Bécsben
20. ADVENT Grazban látogatással a Zotter csokoládégyárban
20. ADVENT Kassán
20. ADVENT Pozsonyban (Schlosshof, Kittsee)
21. ADVENT Bécsben
21. ADVENT Bécsben és a Melki Apátság
31-jan. 3. SZILVESZTER Krakkóban

2015 JANUÁR
17. Élményszánkózás Semmeringen
24. Donovaly, a szlovák síparadicsom
30-febr.1. Velencei karnevál - Nonstop

2015 FEBRUÁR
6-8. Velencei karnevál - Nonstop
6-9. Velencei karnevál
13-15. Velencei karnevál - Nonstop
13-16. Velencei karnevál
21. Élményszánkózás Semmeringen
28. Donovaly, a szlovák síparadicsom

2015 MÁRCIUS
14. Élményszánkózás Semmeringen
21. Donovaly, a szlovák síparadicsom

MEGTÖLTJÜK ÉLMÉNNYEL AZ ÉVET


