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VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

KEDVES UTASAINK ÉS LEENDŐ VENDÉGEINK!

Örömmel nyújtjuk át Önöknek, immáron 14. alkalommal programajánla-
tainkat tartalmazó katalógusunkat. Mint mindig, most is az Önök érdekeit 
figyelembe véve alakítottuk kínálatunkat. Meghallgatva javaslataikat szá-
mos újdonsággal készültünk. Reméljük sikerül olyan területeket is bemu-
tatnunk, ahová mindig is szerettek volna eljutni, de eddig nem találtak ha-
sonlót az utazások kínálatában.
Többnapos ÚJDONSÁGAINKAT mindjárt itt az első oldalon találják. Az egy 
napos utazásainkat is kibővítettük, ennek köszönhetően idén „Mesél a bé-
csi erdő”, bemutatunk két fővárost egy nap alatt, illetve egy igazi „Csúcstú-
rára” hívjuk Önöket! Érdemes tehát velünk tartani 2015-ben is.
Tavaly több új kolléga is csatlakozott csapatunkhoz. Rátermettségük, ta-
pasztalatuk és szakértelmük mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Önöknek 
a tőlünk megszokott színvonalat tudjuk nyújtani. Külön öröm számunkra, 
hogy új kollégáink lelkesedése útjaink és vendégeink iránt példaértékű.
Az elmúlt év ismét egy kiemelkedően sikeres év volt irodánk életében. Ez-
úton köszönjük eddigi hűségüket és szeretettel várjuk Önöket 2015-ben is.
Páratlan élményeket, szép utazásokat kívánunk:
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Bányai Tamás

Nagy Árpád
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Adrienn
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Kuthy Katalin

Horváth Alpár

Wierdl Viktor

Molnár Attila

Fabók Zsófia Muhari Réka

IDEGENVEZETŐINK

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA
1065 Budapest, Révay utca 14.
Tel.: (06 1) 332-7870, (06 1) 354-0091
Fax: (06 1) 301-0421 • Mobil: (36 20) 231-6010
E-mail: info@vivalditravel.hu

Nyitva tartásunk:
hétfőtől péntekig: 09.00 – 18.00 óráig
szombaton: 10.00 – 14.00 óráig
www.vivalditravel.hu 

  Vivaldi Travel Klub

Engedély számunk: U-106/2001.
Irodánk a Magyar Utazási Irodák 
Szövetségének (MUISZ) tagja.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket az alábbi elérhetőségeinken megtalálnak:

ÚJDONSÁGOK 2015
MESÉS HEGYCSÚCSOK, FESTŐI TAVAK: 
A DOLOMITOK ÉS A GROSSGLOCKNER 
LENYŰGÖZŐ VIDÉKE
5 nap, 4 éjszaka  
3ê-os szállodában, reggelivel, 
idegenvezetővel, autóbusszal
7. oldal 4

OPERAFESZTIVÁL  
VERONÁBAN
3 nap, 2 éjszaka
3 ê-os szállodában, reggelivel, 
idegenvezetővel, autóbusszal
5. oldal 4

VELENCE,  
AZ ADRIA KIRÁLYNŐJE
4 nap, 3 éjszaka
3 ê-os szállodában, reggelivel, 
idegenvezetővel, autóbusszal
8. oldal 4

TOSZKÁNA VIDÉKI BÁJA
AREZZO-CORTONA-
PIENZA-MONTALCINO
6 nap, 5 éjszaka
3 ê-os szállodában, reggelivel, 
idegenvezetővel, autóbusszal
11. oldal 4

SZLOVÉNIA MÁS SZEMMEL:  
VILÁGÖRÖKSÉGEK ÉS 
AZ ISONZÓ FRONT EMLÉKEI
3 nap, 2 éjszaka
3 ê-os szállodában, reggelivel, 
idegenvezetővel, autóbusszal
15. oldal 4

ÉSZAK-ERDÉLY:  
MÁRAMAROS, MOLDVA, BUKOVONA
5 nap, 4 éjszaka
3 ê-os panzióban/szállodában, 
reggelivel és vacsorával, 
idegenvezetővel, autóbusszal
21. oldal 4

BAJOR VARÁZSLAT
A TUDOMÁNY, A TECHNIKA 
ÉS A KULTÚRA ÉLMÉNYE
4 nap, 3 éjszaka
3 ê-os szállodában, reggelivel, 
idegenvezetővel, autóbusszal
31. oldal4

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

79.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

47.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

54.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

84.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

44.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

59.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

56.900 Ft/fő
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ÚTITÁRS KERESŐ – Hatékony segítség egyedül utazóknak
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. Honlapunkon az ÚTITÁRS kereső menüpontban figyelemmel kísérhetik, melyik utazásunkon vannak társításra váró helyek. 
Amennyiben Ön sem szeretne felárat fizetni, érdemes itt keresgélni. Menüpontunknak köszönhetően foglalásaink nagy többségénél összejön a tár-
sítás, amely mindenképpen az egyedül utazók anyagilag kedvezőbb utazását teszi lehetővé. Nem utolsó sorban pedig még barátságok is születnek.

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 

felcserélődhetnek, a programváltoztatás jogát fenntartjuk.
• A meghirdetett részvételi díjak 1 € = 315 Forint 

árfolyamig garantáltak.
• Az egynapos utazások, ill. a “zöld zónába”- Vivaldi Barangolóhoz 

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

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

AKCIÓK 2015-BEN
Cégünk gazdaságpolitikája a hatékony működés elvét követi, így kedvez-
ményeinket az  ésszerűség keretei között alakítjuk. A  későbbi félreértések 
elkerülése végett kérjük, vegyék figyelembe az alábbi fontos információt: 
Meghirdetett akcióink nem összevonhatóak sem egymással, sem egyéb 
más kedvezményekkel (online-, Törzsutas kedvezmény, nyugdíjas kedvez-
mény, stb.) és utólag nem érvényesíthetőek, csak foglalással egyidejűleg, 
továbbá minden esetben a katalógusban meghirdetett (eredeti) részvételi 
díjból kerülnek levonásra!
A GYORSASÁG ELŐNY 
Azon kedves Utasok, akik időben lefoglalják utazásaikat (40% előleg befize-
tésével), 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 többna-
pos 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 útja-
inknál 2 felnőttel (teljes részvételi díjat fizető) utazó és velük egy szobában 
alvó 18 év alatti gyermek 18% kedvezménnyel utazhat. Kérjük, vegyék fi-
gyelembe, hogy ez az akció csak akkor érvényesíthető, ha a két felnőtt teljes 
részvételi díjat fizet!

Engedély számunk: U-106/2001.
Irodánk a Magyar Utazási Irodák 
Szövetségének (MUISZ) tagja.

PEDAGÓGUS AKCIÓ 
Minden kedves utasunk, aki Pedagógus igazolvánnyal jelentkezik útjaink-
ra, 8% kedvezményben részesül, amennyiben nem talál nagyobb kedvez-
ményt. A nyári szünet ideje alatt a kedvezmény 1 útitársra is kiterjeszthető.
NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY 
Minden kedves utasunk, aki nyugdíjas, 5% kedvezményben részesül, 
amennyiben nem talál kedvezőbb kedvezményt.
3 UTAZÁS UTÁN 1 AJÁNDÉKUTAZÁS 
Idei évben (2015. január 1. és december 31. között) 3 db, minimum 3 vagy 
több napos utunkra történő befizetés esetén egy 1 napos külföldi utazás 
ajándékként választható. Az ajándék utazás a 3 út megvalósulását követően 
választható, az utolsó út hazaérkezését követő 10 hónapon belül.
UTOLSÓ ÜLŐHELYEK KEDVEZMÉNYE 
Amennyiben az autóbuszon Önnek már csak az utolsó sorban tudunk he-
lyet biztosítani, akkor többnapos utunk esetén 2.000 Ft kedvezményt ér-
vényesíthet a katalógusban meghirdetett részvételi díjból. A kedvezmény 
AKCIÓS árból nem érvényesíthető.

További kedvezményeinkről honlapunkon tájékozódhatnak, 
az AKCIÓK menüpont alatt.
Minden, irodánkban személyesen történő foglaláshoz ajándékkal, egy kör-
nyezettudatos textiltáskával kedveskedünk befizetőinknek.
Meghirdetett akcióink nem összevonhatóak sem egymással, sem egyéb 
más kedvezményekkel (online-, törzsutas kedvezmény, nyugdíjas kedvez-
mény, stb.) és utólag nem érvényesíthetőek, csak foglalással egyidejűleg, 
továbbá minden esetben a katalógusban meghirdetett (eredeti) részvételi 
díjból kerülnek levonásra!

NÁLUNK MINDENKI MEGTALÁLJA KEDVEZMÉNYÉT!

• A meghirdetett részvételi díjak nem tartalmazzák:
 › A sztornó biztosítást (több napos utunk 

esetében fizetendő, a részvételi díj 1,5%-a)
 › A BBP biztosítás, amely minden utunknál külön fizetendő. az egy 

napos utaknál 660 Ft/fő, több napos utaknál 550 Ft/fő/nap. 
 › A belépőjegyek költségét. A feltüntetett árak tájékoztató 

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

 › A fakultatív programok költségét.
• Egyéb költségek:

 › Fülhallgató készülékek használata a városnézések 
során. Bizonyos esetekben, annak érdekében, hogy 
az idegenvezetés nagy létszámú csoportok esetén is jól 
hallható legyen mindenki számára, fülhallgatós készülékeket 
alkalmazunk. Ennek költsége kb. 1-2 €/fő/nap, pontos összegét 
minden esetben az utastájékoztatóban adjuk meg.

ÚJDONSÁGOK 2015

VIRÁGOS MURA-VIDÉK: 
LENDVA ÉS A DOBRONAKI 
TRÓPUSI KERT ÉS 
ORCHIDEAFARM
április 12., július 5.,  
augusztus 30., október 11.

PAPUK TERMÉSZETPARK 
- JANKOVAC
FESTŐI VÍZESÉSEK VIDÉKE
május 10., augusztus 1., 
október 18.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

8.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

8.900 Ft/fő

1 nap 1 nap
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Szállodánk csodás környezetben, 
Annenheimben szinte Karintia 
mértani közepén fekszik, csak 
2  km-re az autópályától, még-

is a zöldben. Szobáink mind-
egyike felújított és modern 

stílusban újrabútorozott, 
kényelmes, tágas és vi-

lágos. Minden szoba 
erkélyes, ahonnan 

élvezhetik a  pá-
ratlan pa-

n o r á m á t 
a   festői 

Ossiach -i tóra, Landskron várára, a 
Júlia- és Karintia-i Alpokra. A cso-
dálatosan tiszta alpesi levegő, a 
hegyek-tavak lenyűgöző együtte-
se és magyar személyzetünk ven-
dégszeretete az itt tartózkodás 
minden pillanatát feledhetetlen-
né varázsolják.
Panoráma Éttermünkben friss, 
Karintiában termelt, szezonális 

alapanyagokból, szívvel-lélekkel 
készítjük el Önnek ételeinket.
Programokban igazán bővelkedik 
a környék, a háztól 5 perc sétával 
megközelíthető a tó és a Gerlitz-
en Alpe kabinos felvonója is. A tó 
kristálytiszta vize nyáron fürdésre 
kiválóan alkalmas, a Balatonhoz 
hasonló hőmérsékletű, az időjárás 
kifejezetten mediterrán. Villach 
városa a háztól 10 perc autóval, a 
szlovén és az olasz határ egyaránt 
20 km távolságra van. Klagenfurt, 
a Wörth-i tó és Karintia 10 leg-
kedveltebb látnivalója is könnyen 
elérhető szállodánktól: 
www.topausflugsziele.at.

Tavak és Hegyek vonzásában, Ausztriában

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

www.jaegerhotel.at
info@jaegerhotel.at
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3 nap, 2 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid szüne-
tekkel Szlovénián át. Késő délután érkezés Veronába. Elsőként egy bu-
szos városnézés keretében ismerjük meg a  vörös téglavárost, majd rövid 
szabadidő következik a Piazza Bra-n, a város nyüzsgő főterén. Itt található 
az Aréna is, amely az ókori világ 3. legnagyobb amfiteátruma volt, 30 ezer 
nézőt tudott befogadni. Nyaranta a világhírű Operafesztivál helyszíne. Este 
szállásfoglalás Verona környékén.
2. nap: Reggeli után egy belvárosi romantikus séta keretében ismerkedünk 
tovább Rómeó és Júlia városával. Sétánk az Arénától indul. Innen a Piazza 
delle Erbére sétálunk, melyet csodálatos középkori házak és tornyok sze-
gélyeznek. Ennek közelében megtekintjük Júlia házát, ahol a  híres erkély 
látható és ahol szerelmesek százai hagynak üzenetet Júliának. Majd elsé-
tálunk a  Scaligeri sírokhoz, a  Sant’Anastasia templomhoz, a  Dómhoz és 
a Ponte Pietrához. A séta után szabadidő következik, ezalatt akinek kedve 
tartja, a Giusti kertben barangolhat. Olaszország egyik legszebb reneszánsz 
kertje 500 éves ciprusfákkal és 200 éves sövénylabirintussal büszkélkedik, 
szobrok, szökőkutak és barlangok is színesítik. Mozart gyakran járt ide, ins-
pirációit gyűjtve csodálatos műveihez, valamint Goethe is szívesen kereste 

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

külvárosában 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì bor- és olíva kóstoló:  30 €/fő

Várható költségek:
 Ì Verona, Aréna:  kb. 6 €/fő
 Ì Verona, Giardino Giusti:  kb. 5 €/fő
 Ì Vicenza, Teatro Olimpico:  kb. 10 €/fő
 Ì Verona, Júlia háza, udvar és erkély: 

  kb. 2,5-8,5 €/fő
Fakultatív vacsora:         kb. 16 €/fő/alkalom

Verona minden nyáron várja az OPERA szerelmeseit két és fél hónapon ke-
resztül. Idén 93. alkalommal kerül megrendezésre a Fesztivál. Vegyen Ön 
is részt az egyik látványos előadáson, ebben a különleges, történelmi kör-
nyezetben. Ebben az időpontban lehetőség nyílik részt venni egy OPERA 
előadáson a veronai arénában.

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

külvárosában 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì bor- és olíva kóstoló:  30 €/fő

Várható költségek:
 Ì Verona, Aréna:  kb. 6 €/fő
 Ì Verona, Giardino Giusti:  kb. 5 €/fő
 Ì Vicenza, Teatro Olimpico:  kb. 10 €/fő
 Ì Verona, Júlia háza, udvar és erkély: 

  kb. 2,5-8,5 €/fő
Fakultatív vacsora:         kb. 16 €/fő/alkalom

IDŐPONTOK:
május 23-25.

IDŐPONTOK:
augusztus 28-30.

OLASZORSZÁG

VERONA, A SZERELMESEK VÁROSA

OPERAFESZTIVÁL VERONÁBAN

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

43.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

47.900 Ft/fő

fel a  parkot. Délután szabadprogram vagy fakultatív kirándulás: 
bor- és olívakóstoló: Utunk a  Garda tó környékére vezet. Bardolino-
ban elsőként megismerkedhetünk az  olívaolaj készítés rejtelmeivel, sőt 
meg is kóstolhatjuk a vidék jellegzetes termékét. Innen egy borkóstolóra 
megyünk, ahol 3 féle helyi bort kóstolhatunk helyi termékek kíséretében. 
Este visszautazás a szállásra.
3. nap:  Reggeli után Vicenzába megyünk. A várost a régi kézművesség 
tette Európa egyik legjelentősebb aranyműves centrumává, ahol napja-
inkban is kétszáz tonna nemes fémet dolgoznak fel. A  város egyedülálló 
megjelenését az egyik leghíresebb olasz építésznek, a XVI. században élt 
Andrea Palladionak köszönheti, akinek épületei, valamint kastélyai, döntő 
hatást tettek az építészet fejlődésére. A látnivalók közül kiemelkedik a Teat-
ro Olimpico, Vicenza szimbóluma, a város színháza, amely építészetileg öt-
vözi a  romantikus, gótikus, reneszánsz és barokk stíluselemeket. Ezen túl 
az idelátogató gyönyörködhet a reneszánsz mester olyan további kiemel-
kedő műveiben, mint a Bazilika vagy a Palazzo Valmarana. A városnéző séta 
után szabadidő következik, majd hazautazás Szlovénián keresztül. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

Előadás: 2015. augusztus 29-én 20.45-kor

Verdi: Nabucco
Jegyár: 12.000 Ft/fő áron irodánkban vásárolható, az utazásra történő 
jelentkzéskor.

ÚJ
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OLASZORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid szü-
netekkel Szlovénián át. Késő délután érkezés Padovába, Szent Antal vá-
rosába. Séta a  belvárosban: Először a  híres Prato della Valle (Szoborpark) 
megtekintése, ahol a város híres szülöttei és személyiségei láthatóak, 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 hangu-
latos városkába vezet, melynek természeti szépségét és gyógyvizeit már 
az  ókorban felfedezték. Szabad program, illetve fakultatív motorcsó-
nakos kirándulás a tavon. Innen továbbutazunk a tó keleti partján Bar-
dolinoba, ahol megismerkedhetünk az olívaolaj-készítés rejtelmeivel, és 
megkóstolhatjuk a vidék jellegzetes termékét. Továbbhaladva a tavat körü-
lölelő úgynevezett „Gardesana” úton, Malcesinébe jutunk, melynek 
középkori óvárosát járjuk be. A  tökéletesen helyreállított Scaligeri várban 

különböző kiállításokat láthatunk, a vár tornyából pedig teljes körpanorá-
mában gyönyörködhetünk. Aki szeretne, felvonóval feljuthat a Monte Bal-
do hegyre is. Visszautazás a szállásra. 
3. nap: Egész napos városnézés Milánóban. Városnézés során megis-
merkedünk a legfőbb látnivalókkal: a híres Dómmal, mely a világ negyedik 
legnagyobb székesegyháza, a Galléria Vittorio Emmanuele elegáns üzlete-
ivel és vendéglőivel, a világhírű Scalával, amely az operaművészet vezető 
színháza. Innen rövid sétával érjük el a Castello Sforzesco-t, a milánói her-
cegség tündöklésének és bukásának színterét. A várban ma a város egyik 
nagy múzeuma tekinthető meg. A közös séta után szabadidő Milánóban, 
lehetőség Leonardo: Utolsó vacsora című remekművének megtekintésére. 
Este visszautazás a szállásra. 
4. nap: A hazaút során egy belvárosi romantikus séta keretében ismerkedünk 
Rómeó és Júlia romantikus városával, Veronával. A  vörös téglaváros számos 
érdekes látnivalót rejteget: Piazza delle Erbe – Piazza Signoria – Scaligeri palota 
és kápolna – Júlia háza – Dóm – Aréna. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián át. 
Kora délután érkezés a szálláshelyre, a szállások elfoglalása.
2. nap: Egész napos szabadprogram a tengerparton.
3. nap: A mai napon az “Úszó várost” ismerhetik meg. Reggeli után autó-
busszal Punta Sabbioniba utazunk, majd onnan hajózunk be Velencébe 
(hajójegy külön fizetendő). Elsőként gyalogos városnézés a  legfontosabb 
látnivalókkal: Szt. Márk tér, Bazilika, Dózse Palota, Bazilika, Sóhajok híd-
ja, Rialtó stb. A közös városnéző séta után szabadprogram és fakultatív 
gondolázási lehetőség. Délután fakultatív borkóstoló a Roncade 
kastélyban. Visszautazás a szálláshelyre a késő délutáni órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét a Garda tó 

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

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

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

Várható költségek:
 Ì Malcesine felvonó:  kb. 15 €/fő
 Ì Verona, Aréna:  kb. 6 €/fő
 Ì Motorcsónakázás a Garda tavon:  kb. 10 €/fő
 Ì Bardolino, Olívaolaj Múzeum:  kb. 5 €/fő
 Ì Leonardo, Utolsó vacsora  kb. 12 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

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

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

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

Vacsora felár (4 vacsora): 9 900 Ft/fő
Fakultatív programok:

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

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

Várható költségek:
 Ì Hajójegy Velencébe: kb. 15 €/fő
 Ì Városbelépő Velencébe: kb. 7 €/fő
 Ì Motorcsónakázás a Garda tavon: kb. 10 €/fő

IDŐPONTOK:
április 30-május 3.
július 9-12.
augusztus 20-23.
szeptember 25-28.

IDŐPONTOK:
június 17-21.
szeptember 16-20.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

56.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

54.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

5 nap, 4 éjszaka

ÉSZAK-OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI: 
GARDA TÓ ÉS MILÁNÓ

ADRIAI CSOBBANÁS 
KULTURÁLIS PROGRAMOKKAL

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

KÖRUTAZÁSOK 2015  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

79.900  Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid szüne-
tekkel Szlovénián át Olaszországig. Elsőként a Dolomitok déli lábainál, a Pia-
ve folyó kanyarulatában található Belluno városával ismerkedünk, rövid 
városnéző sétát teszünk. A program után utazás a Dolomitok varázsla-
tos vidékére. Az egyedülálló hegycsoport 2009 óta része a Világörökség-
nek. Szállásfoglalás Pieve di Cadore környékén.
2. nap: Reggeli után Pieve di Cadore városával ismerkedünk: Tiziano 
szülőházát és a városka templomában Tiziano híres festményét a „Madon-
nát gyermekével” tekintjük meg. Ezt követően rövid sétát teszünk a hangu-
latos utcákon. Innen a Dolomitok egyik legszebb kirándulóhelyére, a Mi-
surina-tóhoz látogatunk, mely egy kis tengerszem 1750 méter magasan. 
Nagyszerű panoráma nyílik innen a Dolomitok leghíresebb ormaira, a „Tre 
Cime di Lavaredo”-ra. Séta a tó körül, szabad program, majd továbbuta-
zás az 1956-os téli olimpia városába, Cortina d’Ampezzo-ba. Séta a kis-
város hangulatos utcáin, majd visszautazás a szállásra.
3. nap: Reggeli után utazás fotószünetekkel a Nagy Dolomitok Ország-
úton, mely a világ egyik legszebb hegyi útja. Utunk első állomása, a Por-
dói-hágó, ahol (megfelelő időjárási körülmények között) lehetőség nyílik 
kabinos felvonó segítségével feljutni a 2950 m magas Sass Pordoira. Ezt 
követően folytatjuk utunkat a  2000-3000 m magas hegyóriások között, 
a Karer-hágón keresztül Dél-Tirolba. Rövid megállót tartunk a  tünemé-
nyes Karersee-nél, melynek türkizkék színe lenyűgözi a kirándulókat. Este 
szállásfoglalás Bolzano környékén.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 4 éjszaka szállás költségét 3ê-os szállodában
 Ì 4 reggelit
 Ì az idegenvezetést

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

Várható költségek:
 Ì Pieve di Cadore, Tiziano szülőháza: kb. 5 €/fő
 Ì Sass Pordoi, felvonó: kb. 25 €/fő
 Ì Grossglockner, Gletscherbahn:  kb. 16 €/fő
 Ì Malta völgy: kb. 10 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
július 8-12.
augusztus 19-23.

MESÉS HEGYCSÚCSOK, FESTŐI TAVAK: 
A DOLOMITOK ÉS A GROSSGLOCKNER LENYŰGÖZŐ VIDÉKE

ÚJ

4. nap: Reggeli után utazás Ausztriába. Első megállónk az Alpok kapujánál, 
a  heiligenbluti templomnál lesz, ahonnan szép fotókat készíthetünk. 
Majd a 3.798 méter magas Großglocknerre kirándulunk. A Hochalpe-
nstraße déli vonulatán megyünk fel ahhoz a kilátó ponthoz, ahonnan lát-
ható Európa egyik legjelentősebb, Ausztria legmagasabb csúcsa. Itt túrá-
zásra nyílik lehetőség: A Franz Josef Höhe-ről a Gletscherbahn-nal (Sikló), 
megközelítjük a Pasterze Gleccsert. Ha szerencsénk van, még mormotákkal 
is találkozhatunk a Franz Josef Höhe-n. Este szállásfoglalás Karintiában. 
5. nap:  Reggeli után Ausztria egyik legszebb alpesi völgyébe, a vízesések 
tarkította Malta-völgybe visz utunk. Az út során több alagúton is át kell 
haladnunk buszunkkal (köztük van egy derékszögű is). Az út végén a 200 
méter magas Kölnbrein gáthoz érkezünk, amely a  legmagasabbra épí-
tett gát Ausztriában. Innen indulás haza. Folyamatos utazás. Érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.
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OLASZORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián 
keresztül.  Útközben ismerkedés Trieszt nevezetességeivel. Elsőként vá-
rosnézés a Piazza Unitá d’Italia téren és környékén, amely a város központ-
ja, majd látogatás a Miramare kastélyhoz, amelyet a  tragikus sorsú Miksa 
herceg építtetett. Séta a kastély kertjében, amely évtizedek óta természet-
védelmi terület. A program után továbbutazás a szálláshelyre, este a szállás 
elfoglalása.
2. nap: Reggeli után Punta Sabbioniból hajózunk a három legszebb lagú-
na-szigetre. Elsőként látogatás Torcello szigetére. Itt megtekintjük a  ve-
lencei-bizánci stílusú Santa Maria Assunta katedrálist, továbbá a  Santa 
Fosca templomot, és az Attila trónjaként elhíresült kőszéket. Ezt követően 
Burano szigetén ismerkedünk a világhírű csipkeművészettel, majd továb-
butazunk Muranora, ahol rövid bemutatót is láthatnak az egyik üvegké-
szítő műhelyben (hajójegy külön fizetendő). Érkezés Velencébe a délutáni 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovéni-
án 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 vá-
rost“ ismerhetik meg. Reggeli után Punta Sabbioniból hajózunk (hajó-
jegy külön fizetendő) a két legszebb lagúna-szigetre. Burano szigetén 
ismerkedés a világhírű csipkeművészettel, majd továbbutazás Murano-
ra, ahol rövid bemutatót láthatnak az egyik üvegkészítő műhelyben. 
Délután érkezés Velencébe, majd gyalogos városnézés a  legfontosabb 

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

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

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

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

kirándulással egybekötve:  kb. 35 €/fő
 Ì Behajózás Velencébe a 2. napon: kb. 20 €/fő
 Ì Velence városbelépő: kb. 10 €/fő
 Ì Trieszt, Miramare kastély: kb. 6 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

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

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

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

Várható költségek:
 Ì Behajózás Velencébe, Murano-Burano 

kirándulással egybekötve:  kb. 30 €/fő
 Ì Velence városbelépő:  kb. 7 €/fő
 Ì Postojna-i cseppkőbarlang:  kb. 22 €/fő
 Ì Bled-i tó, pletnázás:  kb. 18 €/fő
 Ì Trieszt, Miramare kastély:  kb. 6 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
május 22-25.
szeptember 24-27.

IDŐPONTOK:
április 4-6.  

• Postojna-i 
cseppkőbarlang

május 1-3.  
• Trieszt városnézés 
+ Miramare kastély

július 3-5.  
• Szlovén tengerpart

július 17-19.  
• Szlovén tengerpart

augusztus 20-22. 
• Bled-i tó

október 23-25. 
• Postojna-i 
cseppkőbarlang

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

54.900  Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

41.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

3 nap, 2 éjszaka

VELENCE, AZ ADRIA KIRÁLYNŐJE

HÉTVÉGE VELENCÉBEN

órákban, majd gyalogos városnézés a legfontosabb látnivalókkal: Szt. Márk 
tér és Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialtó, stb. Szabadidőt követő-
en, este hajózás Punta Sabbioniba, majd autóbusszal visszautazás a szállás-
helyre a késő esti órákban.
3. nap: Reggeli után ismét Punta Sabbioniból hajózunk a  Velencébe. 
A  behajózás során kikötünk a  Szent György szigeten, ahonnan Szent 
Gellért indult Pannóniába téríteni. Megismerkedünk a csodás templommal 
és aki szeretne, a Harangtoronyból is megcsodálhatja a lagúnát. Innen egy 
panoráma kört teszünk a  Giudecca csatornán, ahonnan további pompás 
épületeket is megismerhetünk. Érkezés Velencébe a késő délelőtti órákban, 
majd a városnéző séta folytatása. Délután szabadprogram, fakultatív gon-
dolázási lehetőség Velence „utcáin”. Este hajózás Punta Sabbioniba, majd 
autóbusszal visszautazás a szálláshelyre a késő esti órákban.
4. nap: A  kora reggeli órákban indulás haza. Útközben rövid megállót 
tartunk Udineben. A főtéren (Piazza della Liberta) áll a Városháza melyet 
1448-1457 között építettek velencei-gótikus stílusban, szemben az  Óra-
torony, mely a Velencében található Szent Márk térre emlékeztet. A főtéri 
séta után megtekintjük továbbá a Kastélyt és a Katedrálist, majd szabadidő 
következik. Délután hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

látnivalókkal: Szt. Márk tér és Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialtó stb. 
Este hajózás Punta Sabbioniba, majd autóbusszal visszautazás a szálláshelyre 
a késő esti órákban. 
3. nap: A  kora reggeli órákban elutazás Padovaba, Szent Antal városába. 
Gyalogos városnézés során megtekintjük a  szoborparkot, amelyet egy csa-
torna hidakkal, továbbá híres padovai személyiségek szobrai díszítenek, vala-
mint ellátogatunk a Bazilikához. Kora délután hazaindulás, érkezés Budapest-
re a késő esti órákban. 

ÚJ
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KÖRUTAZÁSOK 2015  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

13.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

41.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

3 nap, 0 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián 
keresztül. Útközben ismerkedés Trieszt nevezetességeivel. Elsőként város-
nézés a Piazza Unitá d’Italia téren és környékén, amely a város központja, 
majd látogatás a  Miramare kastélyhoz, melyet a  tragikus sorsú Miksa 
herceg építtetett. Séta a kastély kertjében, amely évtizedek óta természet-
védelmi 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 továbbutazás Muranora, ahol rövid 
bemutatót láthatunk az egyik üvegkészítő műhelyben. Érkezés Velencé-
be a délutáni órákban, majd gyalogos városnézés a legfontosabb látniva-
lókkal: Szt. Márk tér és Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialtó. A nap 
további részében szabadprogram Velencében, részvétel a  Regatta forga-
tagában, a  gondolák, hajók felvonulásának és versenyének megtekintése 
a Canal Grande-n. Este fakultatív vacsora egy tipikus, családias hangulatú 
olasz étteremben. Este hajózás Punta Sabbioniba, majd autóbusszal vissza-
utazás a szálláshelyre a késő esti órákban. 
3. nap: A kora reggeli órákban elutazás Padovaba, Szent Antal városá-
ba. Gyalogos városnézés során megtekintjük a szoborparkot, amelyet egy 
csatorna hidakkal, továbbá híres padovai személyiségek szobrai díszítenek, 
majd ellátogatunk a Bazilikához. Kora délután hazaindulás, érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 22.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián 
keresztül. Éjszaka a buszon. 
2. nap: Reggel érkezés Punta Sabbioniba, innen hajózunk Velencébe 
(hajójegy külön fizetendő). Utunk során a hajóból láthatunk néhány neve-
zetességet: Arsenale – Lido – San Servolo sziget – Rakpart és rövid ismerte-
tést kapunk a városról. Velencébe érkezést követően gyalogos városnézés 
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, családi-
as hangulatú olasz étteremben. Este hajózás Punta Sabbioniba, majd autó-
busszal hazautazás. Éjszaka az autóbuszon. 
3. nap: Érkezés Budapestre a reggeli órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

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

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

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

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

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

Várható költségek:
 Ì Behajózás Velencébe, Murano-Burano 

kirándulással egybekötve:  kb. 30 €/fő
 Ì Velence városbelépő:  kb. 7 €/fő
 Ì Trieszt, Miramare kastély:  kb. 6 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
szeptember 5-7.

IDŐPONTOK:
szeptember 5-7.

VELENCEI REGATTA NON-STOP

VELENCEI REGATTA
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VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Olaszország-
ba. Este a szálláshely elfoglalása Firenze környékén. 
2. nap: Reggeli után utazás Toszkána fővárosába, és egyben kulturális köz-
pontjába, Firenzébe vonattal. Gyalogos városnézés keretében ismerkedés 
a  legfontosabb látnivalókkal: Santa Croce templom, Firenze pantheonja - 
Dante szülőháza - a Dóm, Brunelleschi híres kupolájával - Keresztelőkápol-
na a lenyűgöző bronz kapukkal - Giotto torony - Piazza della Signoria - Uffizi 
képtár - Ponte Vecchio a  kis ékszerboltokkal. Rövid szabadprogram után 
visszautazás a szálláshelyre. 

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

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

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

Vacsora felár (5 vacsora): 15.000 Ft/fő
Fakultatív program:

 Ì Pisa-Lucca-Torre del Lago kirándulás: 
 40 €/fő + belépőjegyek

Várható költségek:
 Ì Firenze, Uffizi képtár:  kb. 28 €/fő
 Ì Firenze, Sta. Croce templom:  kb. 4 €/fő
 Ì Puccini Villa:  kb. 6 €/fő
 Ì Pisa Ferde Torony:  kb. 17 €/fő 

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

 Ì Pisa, Dóm  
és Keresztelőkápolna:  kb. 7 €/fő

 Ì Siena Dóm:  kb. 5 €/fő
 Ì Elba hajójegy:  kb. 30 €/fő
 Ì Elba Napóleon villák:  kb. 13 €/fő
 Ì Elba ásványbánya:  kb. 8 €/fő
 Ì „fattoria” látogatás:  kb. 12 €/fő
 Ì Cinque Terre hajókirándulás:  kb. 35 €/fő
 Ì Firenzei vonatjegy:  kb. 10 €/fő

IDŐPONTOK:
április 1-6.  

• Elba szigete
május 20-25. 

• Cinque Terre
június 30-július 5. 

• Cinque Terre
július 21-26. 

• Cinque Terre
augusztus 18-23. 

• Cinque Terre
szeptember 22-27. 

• Elba szigete
október 23-28. 

• Elba szigete

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

84.900 Ft/fő

6 nap, 5 éjszaka

BARANGOLÁS TOSZKÁN TÁJAKON

4. nap: Reggeli a szállodában, majd Toszkána semmihez sem hasonlítható, 
ciprusokkal szegélyezett dombjainak és lankáinak felfedezésére indulunk. 
Először Sienaba, Európa legnagyszerűbb gótikus városába látogatunk el. 
A  város a  középkori kereskedők és bankok “mekkája” volt egykor. Ismer-
kedés a város legfontosabb látnivalóival gyalogos séta keretében: a híres 
kagyló alakú főtér, a Palazzo Pubblico, a Torre del Mangia, és a híres szökő-
kút, a  Fonte Gaia, valamint a  kihagyhatatlan Dóm és Keresztelőkápolna. 
Délután látogatás San Gimignanoba, a “tornyok városába”, ahol a szűk 
utcácskák egy hangulatos sétára csábítanak. Végül rövid látogatás az ala-
bástrom művészetéről híressé vált etruszk alapítású Volterrába. Visszaérke-
zés a szállodába az esti órákban. 
5. nap: Szabadidő Montecatini Termeben vagy egész napos fakulta-
tív kirándulási lehetőség Toszkána legszebb városaiba. Elsőként 
utazás Pisa-ba, mely egykor tengeri nagyhatalom volt. Városnézés a Cso-
dák terén: Dóm, Keresztelő Kápolna, Temető Ferde Torony, majd látogatás 
Torre del Lagoba, ahol lehetőség nyílik a Puccini Villa megtekintésére. 
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.

3. nap: Ennek a napnak a programja időpontonként változik. Áp-
rilisban, szeptemberben és októberben: Reggeli után egész napos 
kirándulás Elba szigetére, “A Tirrén-tenger gyöngyszemére”. Elutazás Piom-
bino kikötőjébe, innen hajózunk Portoferraioba. Séta a  kikötőváros festői 
utcácskáin, 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 látogatunk, 
ahol bor- és egyéb helyi termékek bemutatója és kóstolója vár minket. Visz-
szautazás a szálláshelyre. Májusban, júniusban, júliusban és augusz-
tusban: 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 egyedülál-
ló látványt nyújtanak. A sziklák oldalában megbúvó kis halászfalvakat ha-
jóúton fedezzük fel, a hajóút során több helyen is kikötünk és sokszor nem 
mindennapi panorámában gyönyörködhetünk. A hajóból láthatjuk a „sze-
relmesek útját” is. Az esti órákban egy tipikus helyi “fattoria”-ba látoga-
tunk, ahol bor- és egyéb helyi termékek bemutatója és kóstolója vár minket. 
Visszautazás a szálláshelyre. 
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

84.900 Ft/fő

6 nap, 5 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Olaszország-
ba. Szálláshely elfoglalása Toszkána tartomány kisvárosában, Chianciano 
Termeben az esti órákban.
2. nap: Reggeli után két, boráról világhírű toszkán gyöngyszemet láto-
gatunk meg, Montepulcianot és Montalcinot, ahol megismerkedünk 
a Vino Nobile és a Brunello borok hazájával. Ezen a napon ellátogatunk még 
Pienzaba. Az idillikus toszkán városka 1996 óta az UNESCO világörökség 
része. A  kis település hírnevét többek között II. Pius pápának köszönheti, 
aki itt született, majd amikor pápa lett, átépíttette a várost Bernardo Ros-
sellinoval. A városnéző séta alatt láthatjuk a II. Pius pápa által megálmodott 
épületeket: a Katedrálist, a Palazzo Piccolominit, a Palazzo Communalet és 
egy szép reneszánsz kutat. Szállás ugyanott, ahol az előző este.
3. nap: Reggeli után a  tartomány déli részének felfedezésére indulunk. 
Elsőként Grossetot keressük fel. Rövid városnézés után továbbutazás Pi-
tiglianoba, mely egy tufakiszögellés tetején áll, magasan a  Lente-folyó 
völgye felett. A házak mintha a sziklákból nőttek volna ki, a város tökéle-
tesen egybeolvad a természettel. A központ a Piazza della Fortezza Orsini 
és az itt található Palazzo Orsini. Innen kiindulva sétálunk egyet a középkori 
hangulatot idéző utcácskákon. Mai napunkon utolsóként Soranot keres-
sük fel. Ez a város is tufa sziklák tetejére épült, körülötte mély szakadék tá-
tong. Itt is tovább ismerkedünk a középkori hangulattal. Este visszatérünk 
szálláshelyünkre.

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

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 5 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Vacsora felár (5 vacsora):  17.500 Ft/fő
Várható költségek: 

 Ì Firenze, Sta. Croce templom:  kb. 4 €/fő
 Ì Siena Dóm és Keresztelőkápolna: kb. 7 €/fő
 Ì Arezzo, Piero della  

Francesca freskói: kb. 8 €/fő
 Ì egyéb belépők: kb. 30 €/fő
 Ì Firenze vonatjegy:  kb. 6 €/fő

IDŐPONTOK:
július 14-19.
szeptember 15-20.

TOSZKÁNA VIDÉKI BÁJA
AREZZO-CORTONA-PIENZA-MONTALCINO

4. nap: Reggeli után Cortonába - a  Napsütötte Toszkána című filmből 
ismert kisvárosba - utazunk, amely egyike azoknak a hegycsúcson levő kis-
városoknak, amelyek mindenfelé lejtőkre épültek. Gyönyörű apró utcács-
kák, lépcsők és kis köves utak legvégén juthatunk el a város legmagasabb 
pontjáig, ahonnan festői a kilátás, a távolban még a Trasimeno tó is feltűnik.
Innen utunk Arezzoba vezet. A városban található A Szent Kereszt legen-
dája, Piero della Francesca fő műve, mely az  egyetemes freskóművészet 
egyik legjelentősebb remekműve.
A városnéző séta során felfedezzük a Piazza Grande-t és környékét is. Rövid 
szabadidő után utazás a Firenze melletti szálláshelyre.

5. nap:  Reggeli a szállodában, majd Toszkána semmihez sem hasonlítható, 
ciprusokkal szegélyezett dombjainak és lankáinak felfedezésére indulunk. 
Először Sienaba, Európa legnagyszerűbb gótikus városába látogatunk el. 
A  város a  középkori kereskedők és bankok „mekkája” volt egykor. Ismer-
kedés a város legfontosabb látnivalóival gyalogos séta keretében: a híres 
kagyló alakú főtér, az Il Campo, Palazzo Pubblico, Torre del Mangia, és a hí-
res szökőkút, a Fonte Gaia, valamint a kihagyhatatlan Dóm és Keresztelőká-
polna. Délután látogatás San Gimignanoba, a „tornyok városába”, ahol 
a szűk utcácskák egy hangulatos sétára csábítanak. Végül rövid látogatás 
a városoktól távol eső, misztikus San Galgano Apátságban. A környék 
egyik gyöngyszeme a hatalmas, tető nélküli középkori templom, mely a 13. 
századból származik. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.
6. nap: Reggeli után vonattal utazás Firenzébe, városnézés: Santa Croce 
templom – Dante szülőháza – Dóm – Keresztelőkápolna – Giotto torony 
– Piazza della Signoria – Uffizi képtár – Ponte Vecchio. Az déli órákban ha-
zaindulás Magyarországra. Folyamatos utazás, hazaérkezés Budapestre 
az éjszakai órákban.

ÚJ
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VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid szüne-
tekkel Szlovénián át, délután érkezés Velencébe. Behajózás a Szent Márk 
térre, majd séta a San Marco kerületben: San Zaccaria templom-Szent Márk 
tér-Rialto. Rövid szabadprogram után a  szálláshely elfoglalása Velence 
környékén. 
2. nap: Reggeli után utazás Rómába, informatív buszos városnézés: Re-
pubblica tér – Caracalla fürdő – Circus Maximus – Piramis – Szent Pál Bazi-
lika (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 legnagyobb római 
építményt, végigsétálunk a Forum Romanumon, a császári fórumokon és 
a Palatinus-dombon. További programunk gyalogos séta keretében: Kons-
tantinus diadalív – Capitolium domb – Viktor Emanuel emlékmű – Trevi kút 
– Spanyol lépcső – Pantheon – Navona tér. Visszautazás a szálláshelyre. 

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

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

 Ì 5 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Vacsora felár (5 vacsora):  17.500 Ft/fő
Fakultatív program:

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

 Ì Róma, Colosseum:  kb. 25 €/fő
 Ì Vatikáni Múzeum:  kb. 40 €/fő
 Ì Pompei:  kb. 25 €/fő
 Ì Róma, tömegközlekedés:  kb. 10 €/fő
 Ì Velence, hajójegy:  kb. 15 €/fő
 Ì Firenze vonatjegy:  kb. 6 €/fő

IDŐPONTOK:
április 28 - május 3.
május 20-25.
június 23-28.
július 21-26.
július 28 

- augusztus 2.
augusztus 18-23.
szeptember 15-20.
október 23-28.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

92.900 Ft/fő

6 nap, 5 éjszaka

ITÁLIA SZÍVÉBEN:  
RÓMA, FIRENZE, VELENCE

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

5. nap: Reggeli után folytatjuk az ismerkedést Rómával: látogatás a ke-
reszténység központjában: Először a világ egyik leggazdagabb gyűjtemé-
nyét, a Vatikáni Múzeumot és a Sixtus-kápolnát tekintjük meg. Ezt követően 
a  Szent Péter-bazilikába látogatunk, ahol megnézzük a  templomon kívül 
a pápák sírját, majd a Bazilika előtti csodás barokk teret ismerjük meg és 
elsétálunk az  Angyalvárhoz. Késő délután indulás észak felé, este a  tran-
zitszállás elfoglalása Firenze mellett. 
6. nap: Reggeli után vonattal utazás Firenzébe, városnézés: Santa Croce 
templom – Dante szülőháza – Dóm – Keresztelőkápolna – Giotto torony 
– Piazza della Signoria – Uffizi képtár (kívülről) – Ponte Vecchio. A déli órák-
ban hazaindulás Magyarországra. Folyamatos utazás, hazaérkezés az éjsza-
kai órákban.
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

99.900 Ft/fő

7 nap, 6 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás Budapestről 05.00 órakor. Folyamatos utazás rövid szüne-
tekkel, késő este a tranzitszállás elfoglalása Firenze környékén. 
2. nap: Reggeli után továbbutazás Nápoly felé. Délután városnézés Ná-
polyban, Olaszország harmadik legnagyobb városában. A  város törté-
nelmi 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 Sorren-
to 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 csodála-
tos mészkő barlang belsejében megtekinthetjük a cseppköveket, és a fan-

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

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

 Ì 6 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Vacsora felár: 18.000 Ft/fő
Fakultatív programok:

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

 Ì Kirándulás a Vezúvra és Herculaneumba: 
 15 €/fő + belépőjegyek

 Ì Kirándulás a Kék Szalag útvonalon: 
 30 €/fő + belépőjegyek

 Ì Tarantella est: 25 €/fő
Várható költségek:
Kék Szalag útvonalon:

 Ì Smaragd Barlang: kb. 5 €/fő
 Ì Amalfi, Dóm: kb. 3 €/fő
 Ì Ravello, Villa Rufolo: kb. 5 €/fő

Capri:
 Ì Axel Munthe villa:  kb. 7 €/fő
 Ì Libegő: kb. 10 €/fő
 Ì Hajókirándulás  

a Faraglioni sziklák felé:  kb. 20 €/fő
 Ì Hajókázás a Kék Barlanghoz: kb. 20 €/fő
 Ì Vezúv kráter:  kb. 10 €/fő
 Ì Herculaneum:  kb. 11 €/fő
 Ì Caserta, Királyi Palota:  kb. 15 €/fő

IDŐPONTOK:
május 11-17.
szeptember 7-13.

DÉL-ITÁLIA KINCSEI:  
SORRENTO, NÁPOLY, CAPRI

tasztikus zöld színt, amelyről a  barlang kapta a  nevét. Majd ellátogatunk 
Amalfiba, az  egykori hajós köztársaság központjába, ahol Szent András 
Dómját, és síremlékét keressük fel. Ebédszünet, majd Ravello lesz a  ki-
rándulásunk utolsó állomása, ahol a  középkorban épült Rufolo villába 
látogatunk. Késő délután visszautazás a szállodába. Szállás ugyanott, ahol 
előző éjjel. 
4. nap: Egész napos szabadprogram vagy fakultatív kirándulás 
Capri szigetére. Reggeli után busszal megyünk Sorrentoba, ahonnan 
áthajózunk Capri-szigetére. A  sziget kikötőjéből minibusszal felkeressük 
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 sziget körül 
a híres Faraglioni sziklák felé vagy a Kék Barlanghoz (külön fizetendő). Esté-
re 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, amelynek 
eredményeként hamuja és lávája eltemette Pompei, Herculaneum, Oplon-
tis és Stabiae római településeket. Azóta számtalanszor kitört, legutóbb 
1944-ben. Innen Herculaneumba látogatunk, mely Pompeivel egyidejű-
leg pusztult el 79. augusztus 24-én a Vezúv kitörése nyomán. Jóval kisebb 
város volt Pompeinél, de a házak, utcák többsége valamivel jobb állapotban 
maradt fenn, mint Pompei 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 palota pompájával, 
méreteivel és a hozzátartozó kertekkel a versailles-i, madridi és szentpéter-
vári paloták mellett az egyik legnagyobb és legimpozánsabb királyi palota 
Európában. Továbbutazás észak felé, este a tranzitszállás elfoglalása Firen-
ze környékén. 
7. nap: Folyamatos utazás Magyarországra. Hazaérkezés a  késő esti 
órákban.
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SZLOVÉNIA

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

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 23.30 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid megál-
lókkal. 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 vízesései, me-
dencéi 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 át-
hajózni a tó kis szigetére, ahol az ősi kegytemplom található. Késő délután 
indulás haza, hazaérkezés az éjszakai órákban.

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

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì Szlovén tengerpart-Postojna-Predjama: 

 15 €/fő + belépőjegy költség
Várható költségek:

 Ì Postojnai cseppkőbarlang  
és Predjama vára: kb. 28 €/fő

 Ì Vogel felvonó:  kb. 13 €/fő
 Ì Bledi pletnázás:  kb. 18 €/fő
 Ì Vintgar szurdok:  kb. 4 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 12 €/fő/alk.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Bledi pletnázás:  kb. 18 €/fő
 Ì Bledi vár:  kb. 9 €/fő
 Ì Vintgar szurdok:  kb. 4 €/fő

Kérjük, olvassák el figyelmesen a  túrára vo-
natkozó információkat honlapunkon: 
www.vivalditravel  .hu!

IDŐPONTOK:
május 1-3.
május 23-25.
június 26-28.
július 24-26.
szeptember 18-20.

IDŐPONTOK:
május 15-16.
június 19-20.
július 17-18.
augusztus 14-15.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

38.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

13.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

2 nap, 0 éjszaka

SZLOVÉNIA,  
AZ ALPOK GYÖNGYSZEME

BLED – VINTGAR SZURDOK NON-STOP

1

torozban. Innen utazunk a Postojnai cseppkőbarlangba. A turistákat 
egy kisvonat viszi a  barlang belsejébe, ahol egy barlangséta következik 
a  változatos cseppkőcsodák világában (2 órás program). Ezután a  Postoj-
nától 9 km-re található egészen meghökkentő fekvésű Predjama várat 
tekintjük meg. Az erődítményt egy 123 méter magas sziklafal közepére, egy 
barlang nyílása elé építették. Este visszautazás a szállásra. 
3. nap: Reggeli után utunk a csodálatos természeti kincseket rejtő Trig-
lav Nemzeti Parkba vezet. Látogatás Bohinjba, ahol lehetőségünk 
nyílik a felvonóval felmenni a Vogel hegy csúcsára. Innen a Bledhez közeli 
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 oldalához rögzített 
fafolyosókon tanösvény vezet, amely az egyik legmagasabb szlovén víze-
séssel fejeződik be. Délutáni programunk Bled megtekintése. Itt lehetőség 
nyílik a tó közepén álló szigetre áthajózni és az ott lévő templomot megte-
kinteni. Késő délután hazaindulás, érkezés a késő esti órákban Budapestre.
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SZLOVÉNIA

KÖRUTAZÁSOK 2015  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

44.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

13.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

2 nap, 0 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovéniá-
ig, útközben egy megállással. Utunk a  Világörökségi listán szereplő Idrija 
városába vezet, ahol a  higanybányászat fél évezredes története gazdag 
technológiai és kulturális örökséget hagyott a városra és annak környékére. 
Másrészt pedig az idrijai csipke néprajzi szempontból óriási jelentőségű, 
a  világ legfontosabb népművészeti emlékei közé sorolják. Elsőként meg-
tekintjük a  bányát. Láthatjuk, hogy 1500-ban hol kezdték a  bányászatot 
és a múzeum is sok érdekességet tartogat. A bányászathoz kapcsolódóan 
megtekintjük még a Bányászházat, mely a 18. században épült, de mai 
napig megőrizte eredeti formáját. Programunk során a  Gewerkenegg 
várba is ellátogatunk, amely ma a Városi Múzeumnak ad otthont. Kiemelt 
darabjai az ásvány- és kőzettani gyűjtemény, valamint a csipke kiállítás. 
Idrijatól 2 kilométerre található a  Vad-tó, mely 100 m magas, meredek 
sziklák lábánál fekszik. A helyiek szerint a tó feneketlen és ezt eddig sen-
kinek sem sikerült megcáfolni. Este utazás a szálláshelyre, amely Cerkno 
környékén lesz.
2. nap: Reggeli után utunk elsőként a Bovec melletti Kluze erődbe ve-
zet.  Az 1600-as években épült kőerődöt mai látható formájában 1882-ben 
építették újjá. Elhelyezkedésénél fogva mindkét világháborúban fontos vé-
delmi szerepet töltött be. Innen Kobaridba utazunk, ahol az I. világháború 
és a hírhedt caporettói áttörés emlékeit tekintjük meg. Elsőként a Kobarid 
Múzeumba megyünk, amely a budapesti Hadtörténeti Intézet segítségé-
vel 1990-ben összeállított múzeumi gyűjteményből fejlődött ki. Jelenleg 
az  egyik legátfogóbb múzeumi gyűjtemény, mely az  isonzói csatákat és 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 23.30 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovéniáig, 
útközben egy megállással. 
2. nap: Reggel érkezés a Bohinji tóhoz. A tó Szlovénia legnagyobb tava, 
igazi tengerszem, néhol 45 méter mély, szép tiszta vizű.
Elsőként a tó oldalán kitörő Száva vízeséshez teszünk egy gyalogos tú-
rát a kiépített turista útvonalon. A több száz méter magas, impozáns Kom-
ma-szikla oldalából, csaknem 70 méter magasból alázúduló vízesés a Száva 

folyó egyik forrása. A túra után a tó meghódítására sétahajóval indulunk. 
A hajózás után Ribčev Laz településre érkezünk. Itt a tó szimbólumaként is-
mert hidat és a mögötte álló Szent János templomot keressük fel, majd 
lehetőségünk nyílik felvonóval felmenni a Vogel hegy csúcsára, 1500 mé-
ter feletti magasságba. Fentről mesés kilátás tárul elénk, lenn a tó, szemben 
a Triglav havas csúcsai. Fent megpihenhetünk egy teraszos étteremben, 
gyönyörködve az egyedülálló panorámában. Késő délután hazaindulás, ha-
zaérkezés Budapestre a késő esti órákban.

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

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Várható költségek: 
 Ì Idrija, Higanybánya: kb. 10 €/fő
 Ì Idrija, Városi Múzeum: kb. 5 €/fő
 Ì Idrija, Bányászház: kb. 2 €/fő
 Ì Kluze erőd: kb. 3 €/fő
 Ì Kobarid, Múzeum: kb. 5 €/fő
 Ì Cerkno, Franja Partizán kórház: kb. 5 €/fő
 Ì Lipica: kb. 14 €/fő
 Ì Skocjani Barlang: kb. 16 €/fő

Fakultatív vacsora: kb. 12 €/fő/alk.

A részvételi díj tartalmazza: 
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek: 
 Ì Kombinált belépő: kb. 30 €/fő 

(hajókázás, Száva vízesés, Vogel felvonó, 
Szent János templom, könnyű ebéd)

IDŐPONTOK:
április 4-6.
augusztus 20-22.

IDŐPONTOK:
június 12-13.
augusztus 7-8.

SZLOVÉNIA MÁS SZEMMEL:  
VILÁGÖRÖKSÉGEK ÉS AZ ISONZÓ FRONT EMLÉKEI

BOHINJ – SZÁVA VÍZESÉS NON-STOP

1

a térségben harcoló magyar katonák emlékeit mutatja be. Az Isonzó-völ-
gyében haladó gyalogtúra során, a smaragdzöld folyó mentén ezután 
már testközelből ismerkedünk a frontvonallal, valamint a bunkerek és lövé-
szárkok világával. Néhány páratlan természeti kincset is megtekintünk, úgy 
mint a Kozjak-vízesést továbbá a Napóleon-hídat. Végül egy sajtké-
szítő manufaktúrában ismerkedünk a helyi sajtokkal. 
Délután látogatás Cerknoban a Franja Partizánkórházba, mely a má-
sodik világháború alatt 1943-tól 1945-ig működött. A háború után történel-
mi emlékműnek ismerték el. Szállás ugyanott, ahol előző éjjel. 
3. nap:  Reggeli után napunk első állomása Lipica lesz. A település az itt 
található lovászatáról és lovas iskolájáról híres. Innen származik a világhí-
res lófajta, a  lipicai. A  majorságot még 1580-ban alapították, manapság 
a  Szlovén Köztársaság egyik büszkesége. A  tükrökkel felszerelt fedeles 
lovardában megtekintjük a bámulatosan idomított paripák valóban látvá-
nyos bemutatóját. Innen látogatás az UNESCO világörökségi listán 1986 óta 
szereplő Skocjani-barlangba. A  Föld leghatalmasabb barlangtermeit, 
a külsőbb és fölsőbb csöndes barlangszinteket, beljebb pedig a barlang 110 
méter átlagmagasságú főágát, az üvöltő vízeséseket, a változatos alakú és 
méretű, akár 25 méteres cseppköveket, gátakat egy kb. 2 km hosszú kiépí-
tett turistaúton élvezhetik a látogatók. Késő délután hazaindulás, hazaérke-
zés Budapestre a késő esti órákban.

ÚJ

ÚJ
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HORVÁTORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 23.30 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid megál-
lókkal. Éjszaka a buszon. 
2. nap: Reggel érkezés a  Plitvicei tavakhoz, amely Európa egyik leg-
szebb természeti látványossága. Természetes módon a tavakat tápláló he-
gyi patakok zuhatagokkal, vízesésekkel tarkítják a tájat. Számtalan kanya-
rulattal, 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 szép-
ségénél fogva a Plitvicei-tavak Nemzeti Park 1979-ben a világörökség 
részévévé vált. Délutánig barangolás a nemzeti parkban, majd hazaindulás 
Magyarországra, folyamatos utazás, hazaérkezés Budapestre éjfél körül.

1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás a horvát fő-
városig, Zagrabig. Közös városnézés után szabadidő, majd továbbutazás 
a  tengerhez. Kora délután érkezés Opatijaba, mely az  Osztrák-Magyar 
Monarchia idején az egyik legjelentősebb fürdőváros, valamint híres mű-

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì májusban, júniusban,  

szeptemberben és októberben  kb. 110 HRK/fő
 Ì július-augusztusban  kb. 180 HRK/fő

Kérjük, olvassák el figyelmesen a  túrára vo-
natkozó információkat honlapunkon: 
www.vivalditravel.hu!

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

2ê-os szállodában az Isztrián
 Ì 2 reggelit

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

Fakultatív program:
 Ì Hajókirándulás ebéddel: kb. 25 €/fő

Várható költségek:
 Ì Szent Euphémia templom: kb. 10 HRK/fő
 Ì Trakostyáni vár: kb. 50 HRK/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 15 €/fő/alkalom

IDŐPONTOK:
május 23-25.
szeptember 25-27.

IDŐPONTOK:
május 8-9.
június 26-27.
július 24-25.
augusztus 7-8.
szeptember 11-12.
október 2-3.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

41.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

13.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

2 nap, 0 éjszaka

PLITVICEI TAVAK NON-STOP

VARÁZSLATOS ISZTRIA

1

vészek, uralkodók kedvelt pihenőhelye volt. A városnak a gyönyörű villák 
és elegáns szállodák között a  hangulatos parkok, pálmafás sétányok ad-
ják meg varázsát. Közös sétát követően, szállásfoglalás. Este a szálláshely 
elfoglalása.
2. nap: Reggel látogatás a Limski fjordhoz, mely valaha kalózok búvó-
helye volt, most kirándulóhajók keresik fel regényes partjait, s híres oszt-
rigatelepeit. Innen fakultatív hajókirándulásra nyílik lehetőség. Hajónkkal 
a  fjordon keresztül Rovinjba hajózunk, közben gyönyörködve az  Isztria 
nyugati partjában. Rovinjba érkezést követően közös városnéző sétát te-
szünk. A séta során lehetőség nyílik a város 60 méter magas templomtor-
nyából megcsodálni a  tengert és a  környező apró szigeteket. Ebéd után 
folytatjuk az Isztria szépségeinek felfedezését. Délután Porečben teszünk 
egy sétát. Az egyik leghangulatosabb városban megtekintjük az arany mo-
zaikokat, majd az Isztriai-félsziget déli csücskének, Pulanak szépségeit fe-
dezzük fel: a nyolc dombra épült város a félszigetbe mélyen benyúló öböl 
partján fekszik. A város leglátványosabb nevezetességeit megtekintve, este 
visszautazunk a szálláshelyre.
3. nap:   Reggeli után hazaindulás. Elsőként Rijekában, a  Korzón sétá-
lunk. Ismerkedünk a város történelmével, magyar vonatkozásaival a barokk 
épületek között. Majd búcsút intve az Isztriának hazafelé vesszük az irányt. 
Útközben megállunk a  trakostyáni várnál. Fakultatív lehetőség a  vár 
megtekintése. A  várlátogatást követően hazaindulás, érkezés Budapestre 
a késő esti órákban. 

MEGÚJULT
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MONTENEGRO

KÖRUTAZÁSOK 2015  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

94.900 Ft/fő

6 nap, 5 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazást követően ér-
kezés a késő délutáni órákban Mostarba. Ismerkedés az Óvárossal: Öreg-
híd, Karadoz bég dzsámija, Biscevica utca és a Tabán, majd a szálláshelyek 
elfoglalása Mostar környékén. 
2. nap: Reggeli után utazás Medjugorjeba, séta Mária megjelenésének 
helyéhez, fakultatív zarándok program a Jelenések hegyére. Dél körül indu-
lás Dubrovnikba. Városnéző sétát teszünk a Stradun-on, érintjük az Or-
lando-oszlopot, a Városfalat, az Onofrio kutat, a Szent Balázs templomot és 
a Szűz Mária katedrálist. Késő délután továbbutazás a szálláshelyre, Budva 
környékére. Vacsora a szállodában. 

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

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

 Ì 5 reggelit
 Ì 3 vacsorát
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì Hajókirándulás a Kotor-i öbölben:  kb. 30 €/fő

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

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

IDŐPONTOK:
április 28-május 3.
június 9-14.
szeptember 15-20.

MONTENEGRO ÉS BOSZNIA, 
A BALKÁN GYÖNGYSZEMEI

4. nap: Reggeli után körbehajózzuk a Kotori-öblöt. (a hajókirándulás kü-
lön fizetendő). Elsőként a Szirti Madonna szigetet keressük fel, amely egy 
mesterséges sziget, zarándokhely, múzeum és egyedülálló ezüst plakett 
gyűjteményéről híres. Ezek után az  öböl névadó városa, Kotor követke-
zik, mely tökéletesen megőrizte középkori jellegét. Városnézés majd sza-
bad program következik: kávézás, séta az óváros ódon falai között. Végül 
Perastot látogatjuk meg, a  valamikori városköztársaságot. Megtekintjük 
a Szt. Miklós katedrálist, majd lehetőség nyílik egy kis barangolásra az ódon 
házak között. Visszaúton elhajózunk Prčanj, Stoliv, Lepetane előtt, majd 
visszaérkezés a szállásra, a késő délutáni órákban. Pihenési, strandolási le-
hetőség a tengerparton. Este vacsora a szállodában. 
5. nap: Korai reggeli után, indulás Vrpazarba. Útközben rövid fotószünet 
az egykori halászfalu, Sveti Stefán kis szigeténél. Utunk innen a Skada-
ri-tóhoz vezet. Rövid fotószünet a  tónál, majd továbbutazás az  Ostrog 
kolostorhoz, mely az  ország egyik legemblematikusabb műemléke és 
kultuszhelye. A  meredek sziklafalba beágyazott templomban lévő Szent 
Bazil relikviáihoz a hívők mezítláb teszik meg a hosszú utat. Innen továbbu-
tazunk a  Piva folyó fantasztikus kanyonja mentén Szarajevóba. Szállás-
foglalás a késő esti órákban. 
6. nap: Reggeli után ismerkedés Szarajevóval. A  város török negyede, 
a nyüzsgő életű Bascsarsija önmagában is teljes értékű attrakció. Ráadásul 
itt található a  Balkán legjelentősebb és legimpozánsabb mecsete a  Gazi 
Huszrev Bég dzsámi. Mielőtt továbbindulnánk, a  Ferenc Ferdinánd elleni 
merénylet színhelyét is felkeressük. Koradélután indulás Budapestre. Érke-
zés a késő esti órákban.

3. nap: Reggeli után Cetinjebe látogatunk, mely az  ország ősi főváro-
sa. Az  itt található királyi palota bemutatja az  egyik legérdekesebb sorsú 
dinasztia történetét és életét. Majd a Szent Péter Kolostorhoz látogatunk, 
ahová pravoszláv hívők ezrei zarándokolnak. Ezek után úti célunk a Mont-
enegrónak nevet adó Fekete hegy és környéke, a Lovcen Nemzeti Park. 
Njegus falucskában megállunk egy pihenőre, hogy megkóstolhassuk a ne-
vezetes sonkát és sajtot. A nap méltó befejezéseként Budvával ismerke-
dünk, ahol Montenegro leghangulatosabb óvárosát találjuk. Visszautazás 
a szálláshelyre, vacsora a szállodában. 
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ALBÁNIA

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazást követően ér-
kezés Belgrádba, Szerbia fővárosába. Ismerkedés a belváros legfontosabb 
nevezetességeivel: Koronázó-templom, Várnegyed, a nándorfehérvári csa-
ta színtere, Parlament, Szent Márk székesegyház. Továbbutazás a szállásra 
Cacak környékére.
2. nap: Reggeli után indulás Albánia felé. Utunk elsőként Montenegrón 
vezet keresztül, ahová a  csodálatos  Moraca kanyonon  keresztül érke-
zünk (buszból láthatjuk Európa egyik legszebb folyóvölgyét). Megtekintjük 
az egyik legrégibb görög-keleti Moraca-kolostort. Podgoricán, Monten-
egró legnagyobb városán keresztül utazunk tovább a Skadari tó mellett 
(fotószünet). Késő délután továbbutazás a szálláshelyre, ami Durrës környé-
kén lesz. Vacsora a szállodában.
3. nap: Reggeli után utazás Kruje-be. Itt szinte minden látnivaló a nem-
zeti hős, Szkander bég nevéhez kapcsolódik. Itt született Szkander bég, ez 
volt birtokainak központja. Városnéző séta a hegyoldalba épült városban: 
a bég vára, Szkander bég Múzeum és Néprajzi Múzeum, Bektashi Teke der-
viskolostor. Innen utunk Albánia fővárosába, Tiranaba vezet, ahol a város-
néző séta során elhaladunk a Tímárok hídja mellett, majd a Parlament épü-
lete előtt, továbbá a régi bizánci erődítmény falainak maradványa mellett. 
A város központja a Szkander bég tér, közepén a névadó lovas szobrával. Itt 
áll a 18. században épült Ethen Bey mecset, melynek kívül belül gyönyörű 
díszítése van. A  tér körül található még az  Opera, a  Nemzeti Múzeum és 
több minisztérium. Délután visszatérés Durrësbe. Vacsora a szállodában.
4. nap: Reggeli után elhagyva durrës-i szállásunkat, Dél-Albánia felé in-
dulunk. Első megállónk  Vlorában  lesz, ahol az  öböl partja szinte végig 
strand. Ez a  szép fekvésű kikötőváros az  albán függetlenség bölcsője. 
A  városban több múzeum és egy pálmákkal szegélyezett sétány is várja 
a  látogatókat. Innen az  út felvezet a  Llogara hágóra, mely 1000 méte-
ren található, a Llogara Nemzeti Park részeként. A hágóról csodálatos 
kilátás nyílik a  Ion tengerre, alattunk mélyben lent Dhërmi tengerpartja. 
Ezt a  területet Albán Riviérának nevezik. Sziklás partok, homokos öblök, 
virágtenger, fűszeres illat, kristálytiszta víz. Végül a  hegyoldalban kacs-
karingózva Butrintba érkezünk. Butrint a Világörökség része, ahol az  ie. 
5. századtól a 20. századig találunk építészeti emlékeket. Ez az ősidők óta 
lakott terület a  római császárok korában fontos hadikikötőként szolgált. 
A városban sajátosan keverednek az ókori görög és római emlékek, az óke-
resztény kor és a Velencei Köztársaság időszakának maradványaival. A  jól 
karbantartott régészeti parkban ismerkedünk ezekkel. Innen utazás Saran-
dába, szállásfoglalás, vacsora.

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

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

 Ì 6 reggelit
 Ì 4 vacsorát
 Ì idegenvezetést

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

Várható költségek:
 Ì kb. 30 €/fő
 Ì Albán belépési illeték: kb. 10 €/fő

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

IDŐPONTOK:
június 1-7.
szeptember 28  

- október 4.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

114.900 Ft/fő

7 nap, 6 éjszaka

ALBÁNIA, A BALKÁN TITOKZATOS ÉKKÖVE

5. nap: A mai napon az ország török kori emlékeivel ismerkedünk. Reggeli 
után elsőként Gjirokastra városába látogatunk. A keskeny hegygerincen 
már évezredekkel ezelőtt volt erődítmény, jellegzetes óratornyát a 19. szá-
zadban építették. Több múzeum is helyet kapott a  hatalmas épületben. 
A vár megtekintése után sétát teszünk a Régi bazárnak nevezett utcában, 
ahol kézműves boltok, kávézók, éttermek hívogatják a látogatókat. A város 
jellegzetességei a török kori, kiugró emeletekkel épült házak és a boltíves 
alsó erődítmény alapra épült házak. Ezek legszebb példáját a  Zekate há-
zat is megtekintjük, majd szabadidő következik. Aki szeretné, ez idő alatt 
megtekintheti az Enver Hodzsa diktátor Múzeumából átalakított Etnográfi-
ai Múzeumot. Innen az „ezer ablakos” városnak is nevezett Berat-ba uta-
zunk. Aki megpillantja a hófehér, sokablakos házakat a hegyoldalban, azon-
nal megérti, miért került fel Berat az UNESCO világörökségi listájára. A város 
az Osumi folyó mellett fekszik és a régi városrész a folyó melletti meredek 
hegyekre épült. Fent, a Çekbeni hegy tetején épült a vár, itt van a keresz-
tény városrész: számtalan templommal, szűk utcákkal. A hegyoldalon terül 
el a Mangalem, a muzulmán negyed, fehér házaival, számtalan ablakával. 
Az Osumi partján van a középkori rész, mecsettel, medresszével (iskolával), 
hannal (zarándokszállással). Továbbutazás a  szállásra, mely Pogradecben 
lesz. Útközben még rövid megállás Elbasanban, a törökök legjelentősebb 
erődvárosában. Vacsora a szállodában.
6. nap: Reggeli után utazás a  Világörökség részévé nyilvánított  Ohri-
di-tóhoz, séta a tó partján. Innen utazás Ohridba, amely fontos ortodox 
egyházi központ volt a 10. századtól 1767-ig. Fénykorában „szláv Jeruzsá-
lem”-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 nevezetességeivel: Kale-
erőd, Daud pasa fürdője, Kursumli-hán (a legnagyobb skopjei karavánsze-
ráj), az egyminaretes Aladzsa-dzsámi. A séta során érintjük Teréz anya szü-
lőházát is. Majd utazás a szálláshelyre Kumanovoba.
7. nap: Reggeli után hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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I. IDŐPONTOK

II. IDŐPONTOK

III. IDŐPONTOK

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

62.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT 
1. nap:  Indulás Budapestről reggel 06.00 órakor. Folyamatos utazás Nagy-
váradig.  Rövid megálló Nagyváradon, majd a Király –hágón át folytatjuk 
utunkat Kolozsvárra, ahol városnéző sétánk során megtekintjük a  Szent 
Mihály templomot, a Farkas utcát, majd pedig Mátyás király szülőházát és 
a Házsongárdi temetőt. Szállásfoglalás Kolozsváron. Vacsora a szállodában.
2. nap: Reggeli után továbbutazunk Tordára, ahol fakultatív lehetőség 
nyílik egy közös barangolásra a turisták által olyannyira közkedvelt tordai 
sóbányában. A bányalátogatást követően a székelység fővárosába, Maros-
vásárhelyre 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 is. Késő délután Széke-
lyudvarhely nevezetességeivel ismerkedünk. Este szállásfoglalás Tusnád-
fürdőn, vacsora a szállodában. 

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

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

 Ì 4 reggelit
 Ì 4 vacsorát
 Ì idegenvezetést

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

Várható költségek:
 Ì Tordai sóbánya:  kb. 20 RON/fő
 Ì Marosvásárhely,  

Kultúrpalota:  kb. 10 RON/fő
 Ì Mohos tőzegláp: kb. 5 RON/fő
 Ì Alsócsernáton, Múzeum: kb. 10 RON/fő
 Ì Nagyvárad,  

Szent László hermája: kb. 3 RON/fő

IDŐPONTOK:
I. 

április 2-6.
szeptember 17-21.
október 14-18.
II. 

április 29-május 3.
június 10-14.
szeptember 2-6.
III. 

június 24-28.
július 8-12.
augusztus 5-9.
augusztus 12-16.

ERDÉLY KINCSEI

4. nap:  Reggeli után utazás a 946 méter magasan fekvő Szent Anna tó-
hoz, melynek vizét a világ egyik legtisztább vizének tartják. Kellemes sétát 
teszünk a tó partján. Kora délután ebédelési lehetőség Bálványoson, majd 
a  ”vargák városába”, Kézdivásárhelyre látogatunk. Innen jutunk Alsó-
csernátonba, ahol a  Haszmann Pál Néprajzi Múzeumot tekintjük meg. 
Az  1974-ben alakult helytörténeti és tájmúzeum törzsanyagát Haszmann 
Pál helytörténész és tanár magángyűjteménye képezi. A múzeumkertben 
van Jókai hársfája, alatta jelképesen Kazinczynek pad és kőasztal. Ezt köve-
tően felkeressük a Nyerges-tető nemzeti emlékhelyét. Rövid szabadprog-
ram Tusnádfürdőn, majd visszatérés a panzióba, vacsora.
5. nap: Korai reggeli után hazaindulás Tusnádfürdő-Székelyudvarhely-Se-
gesvár-Kolozsvár-Nagyvárad-Budapest útvonalon. Útközben rövid sétát 
teszünk Segesvár középkori várnegyedében. Érkezés Budapestre a  késő 
esti órákban.

3. nap:  Reggeli után utunk Csíkszerda érintésével a  katolikus széke-
lyek híres búcsújáróhelyére, Csíksomlyóra vezet, ahol egy kellemes sé-
tát teszünk és megtekintjük a  Csíksomlyói-kegytemplomot. A  délutánt 
a Békás-szorosnál és a Gyilkos-tónál töltjük, mely a pazar látnivalók 
sokaságával a székelyföld természeti szépségeinek legszebbike. Késő dél-
után Gyergyószentmiklósra látogatunk. Este visszautazás a  szállásra, 
vacsora. 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

56.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

59.000 Ft/fő



I. IDŐPONT

II. IDŐPONT
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ROMÁNIA

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, útközben 
rövid megállókkal. Útközben megtekintjük Arad nevezetességeit, többek 
között Zala György impozáns alkotását, a 13 aradi vértanúnak emléket állító 
Szabadság-szobrot. Innen utunk Vajdahunyadra vezet, ahol megtekint-
jük a  Hunyadi kastélyt. Az  esti órákban érkezünk szálláshelyünkre, Déva 
környékére. A szállás elfoglalása, vacsora. 

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

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

 Ì 4 reggelit
 Ì 4 vacsorát
 Ì idegenvezetést

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

Várható költségek:
 Ì Vajdahunyad, Hunyadi kastély:  kb. 20 RON/fő
 Ì Sepsiszentgyörgy, Székely  

Nemzeti Múzeum: kb. 10 RON/fő
 Ì Brassó, Fekete-templom:  kb. 8 RON/fő
 Ì Szinaja, Peles kastély:  kb. 20 RON/fő
 Ì Törcsvár,  

Drakula kastély: kb. 25 RON/fő

IDŐPONTOK:
I. 

május 27-31.
szeptember 9-13.
szeptember 23-27.
II. 

július 29 
- augusztus 2.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

60.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

63.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

DÉL-ERDÉLYI KALANDOZÁS:  
POMPÁS KASTÉLYOK ÉS A TRANSZFOGARASI HAVASOK

3. nap: A  délelőtt folyamán Sepsiszentgyörgy városát tekintjük meg. 
Ismerkedünk a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményével. Innen továbbu-
tazunk Brassóba, az erdélyi szászok egykori nagy központjába, ahol vá-
rosnéző sétánk során ellátogatunk a Fekete-templomhoz és a Főtérre, ahol 
a  Városháza is található, és amelynek érdekessége az  oldalainak egykor 
használatban lévő elnevezése, miszerint a nevek a pénteki hetivásárok jel-
lemző termékeire utaltak: így az északkeleti volt a Búzasor, a délkeleti a Vi-
rágsor, a délnyugati a Kádársor, az északnyugati pedig a Lensor. Fakultatív 
ebédelési lehetőség és szabadprogram után átkelünk a Keresztény-ha-
vas egyik hágóján majd felkapaszkodunk a híres üdülőhelyre Brassópoja-
nára, ahol gyönyörű panoráma tárul elénk. Rövid szabadprogram után visz-
szautazunk a szállásra. után Vacsora és szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
4. nap: Egész napos kirándulás a  Brassói-havasokban. 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. Innen Törcsvárra látogatunk, ahol az  ún. „Draku-
la”-kastélyt tekinthetjük meg. A 100 m magasan épült várat szinte beve-
hetetlennek tartották. A várat az utókor Vlad Tepes véreskezű havasalföldi 
uralkodóval, mint vámpír-gróffal hozta összefüggésbe Bram Stoker Drakula 
c. regénye nyomán. A  kastély megtekintése után visszautazunk a  szállás-
helyre.Vacsora a szálláshelyen. 
5. nap: Reggeli után hazaindulunk, útközben rövid pihenőt tartunk Nagy-
szebenben, az erdélyi szászok egykori kulturális és kereskedelmi központ-
jába, ahol a Nagy és Kis piacteret, a Hazugok hídját és az evangélikus szé-
kesegyházat tekintjük meg. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

2. nap: Reggeli után rövid városnézés keretében ismerkedünk Déva vá-
rosával, siklózás Déva várába. Továbbutazás Gyulafehérvárra. Városné-
ző séta Erdély ősi történelmi fővárosában: a várnegyedben, ahol a Római 
Katolikus Székesegyházat (itt találjuk Hunyadi János és Bethlen Gábor sír-
helyét), a Felső- és Alsó-Károly kaput tekintjük meg. Továbbutazunk a Fo-
garasi havasokba. Ezen a különösen szép úton, a Transzfogarasi úton 
egészen 2042 méteres magasságig jutunk, majd megpihenünk a Balea-tó 
partján. Innen utazás Tusnádfürdőre, szállásfoglalás. Vacsora a panzióban.

MEGÚJULT
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

59.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szatmár-
németibe. Séta a város főterén: megtekintjük a Pannónia-szállót, a Tűz-
oltó-tornyot, az  Északi Színházat, a  Vécsey-palotát - a  város egyik leg-
régebbi épületét, amelyben 1711. április 30–án megkötötték a  szatmári 
békét. Sétánkat a Római Katolikus Székesegyháznál fejezzük be, majd to-
vább utazunk Nagybányára. Városnézés: Ásványtani Múzeum - Európa 
egyik legjelentősebb bányavirág gyűjteménye, Képzőművészeti Múzeum 
- a Nagybányai Festőiskola tárlata, a régi főtér és környéke. Rövid szabad-
program után utazás Koltóra, ahol a Teleki kastélyban a Petőfi házas-
pár a mézesheteit töltötte. A Petőfi emlékek megtekintése után továbbuta-
zás a szálláshelyre, Máramarosszigetre. Vacsora a szállodában.

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

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

 Ì 4 reggelit
 Ì 4 vacsorát
 Ì idegenvezetést

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

Várható költségek:
 Ì Nagybánya, Ásványtani múzeum:  kb. 5 RON/fő
 Ì Koltó, Teleki kastély:  kb. 5 RON/fő
 Ì Szaplonca, Vidám temető:  kb. 5 RON/fő
 Ì máramarosi fatemplomok:  kb. 10 RON/fő
 Ì Voronet kolostor:  kb. 5 RON/fő
 Ì Moldovita kolostor:  kb. 5 RON/fő
 Ì Sucevita kolostor:   kb. 5 RON/fő

IDŐPONTOK:
július 24-28.
október 21-25.

ÉSZAK-ERDÉLY:  
MÁRAMAROS, MOLDVA, BUKOVINA

3. nap: Reggeli után utazás a Borsai-hágón át, amely 1416 méteres át-
járó, elválasztja a Radnai-havasokat a Máramarosi-havasoktól. Rajta vezet 
át az út Visó völgyéből az Aranyos Beszterce völgyébe. A hágón rövid pa-
norámaszünet alkalmával lehetőség nyílik fotózni és gyönyörködni a szép 
tájban.
Majd folytatjuk programunkat további moldvai kolostorok megismerésé-
vel: a Világörökség részét képező Voronetiben a Szent György-kolostor-
templom a kelet Sixtus-a, Moldovita az Angyali üdvözlet festett kolostor-
temploma szintén a Világörökség része, Sucevita festett kolostorát pedig 
a  Feltámadás tiszteletére szentelték fel - a  Világörökség közé nem került 
ugyan, de figyelemre méltó moldvai templomok egyike. Este visszautazás 
a szállásra, vacsora. 
4. nap:  Reggeli után utazás Besztercére, a  városközpont és az  evan-
gélikus templom megtekintése. Továbbutazás Dézsre. A főtéren áll a 15. 
századi hatalmas gótikus református templom, melyet egykor kő körfal 
övezett, tőle északra az egykori fejedelmi ház. A városnézés és szabadidő 
után továbbutazás Szamosújvárra, mely az erdélyi örmények legfontosabb 
központja. Városnézés a  barokk szerkezetű városban: Martinuzzi kastély, 
örmény-katolikus székesegyház, Salamon templom. Szállásfoglalás Gyalun, 
panzióban, vacsora.
5. nap: Reggeli után hazaindulás. Útközben megállás Zilahon, megtekint-
jük a református templomot és Wesselényi szobrát. Innen továbbutazunk 
Érmindszentre, ahol Ady szülőházába látogatunk. Utunk utolsó állomá-
saként Nagykárolyban megtekintjük a  Károlyi-kastélyt. Az  egykori 
középkori vár helyén a XVIII. század végén épült meg a kastély. Neogóti-
kus–neobarokk stílusú héttornyos, árokkal körülvett lovagvárrá pedig 
a XIX. században, a híres építész, Ybl Miklós építette át. Innen hazautazás. 
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

2. nap: Reggeli után ismerkedünk Máramarossziget nevezetességei-
vel. A város, egykor Magyarország faiparának és sóiparának központja volt. 
Városnézés: Leövey Klára emlékoszlop, a kommunista időszak legkegyetle-
nebb börtöne, melyet neveztek „a püspökök és miniszterek börtöné”-nek 
is, Hollósy Simon szülőháza, a  felújított zsinagóga. Innen Szaploncára 
utazunk. A  Vidám Temető fejfáiról leolvasható a  falu egész története, ré-
tegződése, foglalkoztatottsága. Innen Aknasugatag, a  valamikori híres 
sóbányászati központ érintésével folytatjuk utunkat az Iza folyó völgyébe, 
a  Világörökségi listán szereplő máramarosi fatemplomok vidékére. 
Első megállónk Desze, ahol a  fatemplom káprázatos falfreskóit tekintjük 
meg. Majd Jód - a  máramarosi fatemplomok legrégebbike következik, 
amely 1364-ben épült. Utolsó megállónk Barcánfalva, ahol fából épült 
jellegzetes máramarosi kolostorkomplexum található, amely protokolláris 
ortodox központ és az 1993-ban épített 62 m magas tornya ma a második 
legmagasabb fatorony egész Európában. Este szállásfoglalás Borsafüreden, 
vacsora a panzióban. 

ÚJ
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FRANCIAORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztrián 
és Németországon keresztül. Este a  tranzitszállás elfoglalása Saarbrücken 
környékén. 
2. nap: Reggeli után továbbutazás. Útközben megtekintjük Reims váro-
sát, a híres koronázó katedrálissal. Innen utunk Versaillesba vezet. Kas-
télylátogatás után séta az impozáns kertben majd utazás a szállásra, Párizs 
mellé. 
3. nap: Reggeli után autóbuszos városnézés Párizsban: Defense negyede 
– Diadalív (fotószünet) – Champs-Élysées – Concorde tér (fotószünet) - Bas-
tille tér – Új Operaház – Vendôme tér – Opera. Majd a Szajna déli oldala és 
a Latin negyed következik. Ebédidőt, szabadprogramot követően látogatás 
a Notre Dame-ba, mely a város legismertebb gótikus stílusú temploma. 
Innen utunk a  közeli Sainte Chapelle-be vezet. Délután látogatás a  vi-
lághírű műkincsgyűjteményt őrző Louvreba. Szállás ugyanott, ahol előző 
este. 
4. nap: Reggeli után folytatjuk ismerkedésünket Párizzsal: az Invalidu-
sok Dómjában megtekintjük I. Napóleon sírját, majd az Eiffel toronyból 
Párizs nagyságát. Szabadidőt követően hajókázási lehetőség a Szajnán, 
utána pedig a Pompidou Központhoz és a Les Halles negyedébe láto-

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

Saarbrücken környékén,  
4 éjszaka szállás költségét Párizs 
külvárosában egyszerű szállodákban

 Ì 6 egyszerű reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív programok: 
 Ì Loire völgyi kastélyok  45 €/fő  

 + belépőjegyek a kastélyokba
 Ì Hajókázás a Szajnán  kb. 14 €/fő

Várható költségek: 
 Ì 2 napos múzeumi kártya  

Párizsban:  kb. 42 EUR/fő 
(belépést biztosít sorban állás nélkül 
az alábbi nevezetességekbe: Versailles, 
Louvre, Invalidusok Dómja, St. Chapelle, 
Conciergerie, Rodin Múzeum)

 Ì foglalási díjak és tárlatvezetés a Louvre 
Múzeumban és Versailles-ban:  kb. 35 EUR/fő

 Ì Eiffel torony 
Gyalog a 2. szintig kb.  5 €/fő,  
lifttel a 2. szintig  kb. 9 €/fő, 
lifttel a tetejéig  kb. 15 €/fő

 Ì Loire menti kastélyok: 
A belépőjegyek ára minden esetben 
tartalmazza a foglalási díjat és 
az idegenvezetést is! 
Villandry  kb. 13 EUR/fő 
Amboise  kb. 14 EUR/fő 
Chenonceau  kb. 12 EUR/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 20 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
május 19-25.
augusztus 10-16.
október 19-25.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

114.900 Ft/fő

7 nap, 6 éjszaka

PÁRIZS, VERSAILLES  
ÉS A LOIRE MENTI KASTÉLYOK

gatunk. Este a Montmartre sokszínűségében és a Sacré- Coeur bazili-
ka nagyságában gyönyörködünk. Szállás ugyanott, ahol előző este. 
5. nap: Szabadprogram Párizsban vagy fakultatív kirándulás a Loire 
völgyébe, a  kastélyok hazájába. Első megállónk Villandry kastélya, 
melynek kertjét „Franciaország kertje”-ként is emlegetik. Innen Amboise 
kastélyához utazunk, mely a  Világörökség része. Végül a  sokak által leg-
szebbnek tartott kastélyt, a  Chenonceau-i vízikastélyt nézzük meg. 
A  kastély bútorzatának gazdagsága és díszítése is egyedülálló, csakúgy, 
mint a története... olyan asszonyok szerették, vezették és védték, akik több-
ségének 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 múzeumlátogatá-
sokat ajánlunk. A szabadidő után utazás Saarbrücken felé, a tranzitszállásra. 
7. nap: Reggeli után hazautazás. Folyamatos utazás Németországon és 
Ausztrián keresztül. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.
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FRANCIAORSZÁG

KÖRUTAZÁSOK 2015  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

99.900 Ft/fő

6 nap, 5 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid megál-
lásokkal 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, Mo-
nacoba, ahol rövid városnéző sétát teszünk (óváros, hercegi palota, Grace 
Kelly sírja stb.). Majd városnéző séta következik Nizzában a Garibaldi és 
Massena téren, ahol a híres Operaház, a Városháza, az Igazságügyi Palota is 
található. Rövid szabadprogram után továbbutazás Antibes-ba. A római 
időkben templomokat, fürdőket, egy diadalívet és nagy terjedelmű védel-
mi berendezéseket építettek itt. Hangulatos mediterrán óvárosa, festői 
sikátorai, provinciális piaca, kulturális látnivalói mind-mind sétára csábíta-
nak. Este a szállás elfoglalása Avignon környékén. 
3. nap: Reggeli után ellátogatunk a  Pont du Gardhoz, a  rómaiak által 
épített, Gard folyón átívelő vízvezetékhez, mely a Világörökség részét ké-
pezi. A híd 49 méter magas, 275 méter hosszú. Egy nagyobb vízvezeték és 
hídrendszer része volt, mely a környék vízellátását volt hivatott szolgálni. 
Innen Nimesbe utazunk. A várost Franciaország Rómájának is nevezik, kö-
szönhetően az ókorból megmaradt számos műemléknek. Városnéző séta 
(régi római amfiteátrum, Maison Carré, Castellum, Fellegvár). Innen utunk 
Provence lelkébe, Arles-ba vezet. Sétánk során megtekintjük az Amfiteát-
rumot, a St. Trophime templomot és kerengőjét. Napunk utolsó állomása 
Avignon, a  vidék fővárosa. Városnéző séta a  pápák egykori városában, 
ahol a  főbb nevezetességek megtekintése után rövid szabadprogramra 
nyílik lehetőség. Este visszautazunk a szálláshelyre. 
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, 

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

3 éjszaka szállás költségét Avignonban, 
egyszerű szállodában

 Ì 5 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

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

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

Fakultatív vacsora:  kb. 20 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
április 28-május 3.
június 16-21.
augusztus 11-16.
október 20-25.

PROVENCE FESTŐI TÁJA ÉS A CÔTE D’AZUR

szökőkútjai, palotái párizsi hangulatot idéznek. Informatív városnéző séta 
után rövid szabadidő, majd utazás Roussillonba. A  város a  jellegzetes 
Provence-i szín, az okker városa. Délután látogatás egy olívafarmra, ahol 
betekintést nyerhetünk az olívaolaj készítés rejtelmeibe és vásárlásra is nyí-
lik lehetőség. Este visszautazás a szálláshelyre. 
5. nap: Reggeli után ismét a Riviéréra látogatunk. Első megállónkat Can-
nes-ban tartjuk, ahol az élet maga egy fesztivál. A város öble két szige-
tével, a híres sétánya, terei, a kellemes hangulatú óváros része mind-mind 
ámulatba ejtenek. Következő megállónk a máig megmaradt középkori han-
gulatú Grasse, amely ma a parfümgyártás fővárosa. Itt bepillantást nyer-
hetünk a parfümgyártás technikai fejlődésébe, valamint a parfüm múzeum 
megismerteti a látogatót a parfüm előállításának lépéseivel. Utunkat foly-
tatva a Corniche panorámaúton Eze Village városkába látogatunk, ahol 
egy csodás egzotikus kertet is megtekintünk, valamint sétálunk a faluban. 
Kő házak, kézművesek, galériák, utcácskák és csodálatos panoráma vár 
minket. Este a tranzitszállás elfoglalása Olaszországban. 
6. nap: Reggeli után hazaindulás, folyamatos utazás. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban.
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BENELUx ÁLLAMOK

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid szü-
netekkel, késő este érkezés Saarbrücken környékére, a  tranzitszállásunk 
elfoglalása. 
2. nap: Reggeli után Luxemburg mini államába utazunk. Ismerkedés 
a  nagyhercegség különlegesen szép fővárosával: erőd, a  mór stílusban 
épült Nagyhercegi Palota, Notre Dame és Parlament. Délután Brüsszel 
nevezetességeit látjuk: buszból megtekintjük a  Királyi Palotát és az  Igaz-
ságügyi Palotát, majd séta során az alábbiakat: Grande Palace, St. Michael 
templom, Manneken Pis szobor. Fényképszünet az Atomiumnál. Este a szál-
lás elfoglalása Antwerpen környékén. 
3. nap: Reggeli után városnézés a világ egyik legnagyobb kikötővárosában, 
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 város-
ban. A délutánt Bruggeben töltjük, a reneszánsz paloták, díszes házsorok 
és csatornák mentén: hangulatos óvárosi piactér, 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 felkeressük Há-
gát, a királyi család és a kormány székhelyét, megtekintjük parlamentjét és 
a belvárost. Áprilisban és májusban Keukenhofba, Hollandia legnagyobb 
virágoskertjébe látogatunk. (az áprilisi és májusi időpontokban Delft 
kimarad a programból). A 30 hektáros parkban kialakított sétautakon 
barangolhatunk a  több millió tulipán, jácint, nárcisz és krókusz között. 
Külön épületben tekinthető meg az  orchidea kiállítás több száz négyzet-

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

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

 Ì 6 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì Volendam-Marken:  20 €/fő

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

Fakultatív vacsora:  kb. 20 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
április 13-19.
május 4-10.
augusztus 24-30.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

116.900 Ft/fő

7 nap, 6 éjszaka

BENELUx KÖRÚT: SAJT, TULIPÁN, FAPAPUCS

méteren. Innen utazás „észak Velencéjébe”, Amszterdamba: rövid közös 
séta a Dam téren és környékén, fakultatív hajókázás Amszterdam csatorná-
in. Esti szabadidő a belváros és a hírhedt szórakozó negyed felfedezésére. 
Szállás Amszterdam környékén. 
5. nap: Délelőtt fakultatív programlehetőség: Volendam-Mar-
ken. Elsőként Volendamba látogatunk, ahol egy helyi gazdaságban 
a  sajtkészítés és a  fapapucs gyártás rejtélyeibe nyerhetünk betekintést. 
Majd egy földnyelven érjük el Markent, amely egy tradicionális, színpom-
pás halászfalu több száz éves múlttal. Délután folytatjuk városnézésünket 
Amszterdamban: Rijksmuseum, Királyi Palota és az Új-templom épülete, 
Öreg templom. Ellátogatunk egy gyémántcsiszoló műhelybe, majd szaba-
didő a belvárosban. Szabadidő alatt javasoljuk: a világhírű Van Gogh Múze-
um megtekintését. Szállás ugyanott, ahol előző este. 
6. nap: Utazás Németország felé, Útközben a csodálatos Aacheni dóm 
megtekintése, mely Észak-Európa legrégebbi katedrálisa. Este a szállás el-
foglalása Regensburg környékén. 
7. nap: Reggeli után városnézés a Felső - Duna “hercegének” tartott Re-
gensburgban: gótikus katedrális, városháza, óvárosi séta. Majd folyama-
tos utazás Magyarországra. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.
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CSEHORSZÁG

KÖRUTAZÁSOK 2015  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

8.000 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

1 nap

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapest. Folyamatos utazás Csehország 
felé. Első úti célunk az UNESCO világörökség részét képező Lednice-Valti-
ce kultúrtájon található romantikus mesekastély. Lednice várkastélyát, 
néhány km-re keletre a Dyje folyó folyása mentén, évente mintegy félmil-
lióan keresik fel. A  látogatás során lehetőség nyílik megtekinteni a párat-
lan szépségű épületegyüttes belsejét, majd az  1834-ből való, gyönyörű 
öntöttvas vázú üvegházat is. Végül felfedezzük a parkot, a mesterségesen 
épült templom- és várromokat. Innen egy újabb Világörökségi helyszínre, 
Třebičbe látogatunk. A város kitüntetett szerepét annak köszönheti, hogy 
Európában ez a legkomplettebb zsidó városnegyed, megtalálható itt kora-
beli zsinagóga, iskola, kórház és gyárépület is. Ez a városrész a középkortól 
a  20. századig felöleli a  keresztény és zsidó kultúrák együttélését, meg-
örökítve a  közösségi élet számos aspektusát. Utunk innen Telčbe vezet. 
A világörökség részét képező kisvárosban gyönyörködhetünk a színes lábas 
házakban. A séta után szabadprogramra nyílik lehetőség, majd este a szál-
lás elfoglalása Česke Budĕjoviceben. Fakultatív vacsorázási lehetőség 
a szállodában (kb. 300 CZK).
2. nap: Mai programunk első állomása Hluboká várkastélya. A windso-
ri kastélyra emlékeztető épületben értékes kiállítás megtekintésére nyílik 
lehetőség. A Schwarzenberg dinasztia által összegyűjtött porcelánok, fali-
szőnyegek, festmények láthatóak a pompás kastélyban. A kastélylátogatás 
után utunk Zvíkov várába vezet. Zvíkov afféle nemzeti kegyhely a csehek-

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 kiterjedésű 
angolpark veszi körül a két épületet, mely elnyerte az Európa kertje címet és 
persze az UNESCO világörökségi címet is. Eredetileg ez volt Európa legna-
gyobb épített természetvédelmi területe. Kirándulásunk során megtekint-
jük Lednice páratlan szépségű várkastélyát, majd az 1834-ből való, 
gyönyörű öntöttvas vázú üvegházat is. Lehetőségünk lesz hajókázni a gi-
gantikus 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, gyalogosan vagy konflisokon lehet felfedezni a  par-
kot, a mesterségesen épült templom- és várromokat. A kastélykertben ven-

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

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Várható költségek:
 Ì Krumlov vára: kb. 260 CZK/fő
 Ì Hluboka várkastélya: kb. 260 CZK/fő
 Ì Lednice várkastélya: kb. 250 CZK/fő
 Ì Lipno nad Vlatavou kilátó: kb. 150 CZK/fő
 Ì Trebic, Zsinagóga: kb. 80 CZK/fő
 Ì Trebic,  

Szent Prokop Bazilika: kb. 80 CZK/fő
Fakultatív vacsora:           kb. 300 CZK/fő/alk.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Lednice kastély:  kb. 250 CZK/fő
 Ì Minaret:  kb. 50 CZK/fő
 Ì Hajózás:  kb. 120 CZK/fő
 Ì Valtice kastély:  kb. 200 CZK/fő

IDŐPONTOK:
I.

május 1-3.
augusztus 21-23.
II.

július 3-5.
október 2-4.

IDŐPONTOK:
április 12.
május 31.
június 28.
augusztus 2.
október 4.

POMPÁS KASTÉLYOK,  
CSODÁLATOS VÁRAK CSEHORSZÁGBAN

MESEKASTÉLYOK MORVAORSZÁGBAN

nél. Talán azért, mert ez királyi (Premysl) vár volt. A  hajdani hegyi várból 
a Moldva mesterséges felduzzasztása után tóparti vízi vár lett. A gótikus vár-
építészet csodálatos példája. A vár alatti kikötőből hajózunk Orlik kasté-
lyához. Orlík 13. századi várát a Schwarzenbergek alakították át neogótikus 
várkastéllyá. A mai napon vár még ránk Tábor város felfedezése. A husziták 
fővárosa jelentős szerepet játszott a cseh történelemben. Nagyon szép főte-
re van, gyönyörű reneszánsz házakkal, temploma a 15. században épült, tor-
nya 77 méter magas. A főtér legszebb épülete a városháza 1440-ben épült, 
itt található a huszita múzeum. Délután visszautazás České Budĕjovicé-
be. Rövid séta következik a belvárosban, ahol a Városházát, a püspöki pa-
lotát és a Sóházat láthatjuk, majd szabadidő. Szállás ugyanott, ahol az előző 
éjjel. Fakultatív vacsorázási lehetőség (kb. 300 CZK).
3. nap: Reggel hazaindulás. Utunk először Český Krumlovba, a középko-
ri hangulatú dél-cseh városba vezet. Városnéző sétánk során egy kicsit visz-
szacseppenhetünk a múltba. A város legfőbb nevezetessége a vár, amelyet 
fakultatív program keretében lesz lehetőség megtekinteni. A várlátogatás 
után továbbutazás Lipno nad Vlatavou településre. A városka a Lipnoi 
tó partján fekszik. Itt egy különleges lombkorona sétány és kilátó vár ránk. 
A sétány 675 méter hosszú, melynek végén a 40 méter magas kilátótorony 
található. Ezeken végigsétálva különleges látvány tárul elénk a tóra és a kör-
nyező hegyekre. A bátrabbak a kilátótoronyból nyári bobbal is lejöhetnek. 
A különleges élmény után hazaindulás. Hazaérkezés Budapestre a késő esti 
órákban.

déglők, presszók, fagylaltozók várják a megfáradt utazókat, így itt bátran 
megkóstolhatjuk a  helyi morva- és cseh specialitásokat. Lednicétől délre 
található Valticei kastély, a Liechtensteinek 17. századi családi rezidenci-
ája, mely többek között borospincéiről is nevezetes. A kastély megtekintése 
után időnk függvényében megnézzük a Mária Mennybemenetele-plébáni-
atemplomot is, melynek oltára Rubens eredeti alkotása. Hazaérkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.

I. IDŐPONTOK

II. IDŐPONTOK

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

39.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

42.900 Ft/fő

MEGÚJULT
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CSEHORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Érkezés Csehország északi ré-
szére, útközben rövid pihenő Pernstejn váránál. A moráviai várak között 
az egyik legszebb a 800 éves, a magas sziklára épült vár. A vár megtekintése 
után tovább indulunk a Cseh Paradicsom területére, a Rumcájsz mesék szín-
helyére, Jicin városába. Teszünk egy rövid sétát a barokk árkádsorral díszített 
főtéren. Este a szálláshely elfoglalása, majd fakultatív vacsorázási lehetőség.
2. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás a  Cseh Svájc Nemzeti 
Park területére. Útközben rövid megállót teszünk a  Tündér Sziklák 
bazaltköveinél, majd következik a terület pazar látnivalója, Közép-Eu-
rópa legnagyobb sziklahídja, a  Sziklakapu. Mellette egy kis kastély 
áll.  A  hatalmas és látványos sziklák között vezető gyalogtúrák mellett 
a legizgalmasabb program a Kamenice-szurdokban való kirándulás. 
A szurdok egy része csak kisméretű hajókkal járható. A folyóparton áru-
sok kínálják portékájukat, lesz időnk itt is körülnézni és válogatni a helyi 
kínálatból vagy sétálni egyet a település favázas házai között. Fakultatív 
vacsorázási lehetőség, majd visszaérkezés a szálláshelyre.
3. nap: Reggeli után egész nap a Cseh Paradicsom Nemzeti Park-
ban túrázunk. Homokkő tornyok között kirándulunk a  Porladó-szik-
lákhoz, melyeket különös változatosság és formagazdagság jellemez. 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Kora délután érkezés Prága 
városába. Ismerkedés az Óvárossal: megtekintjük a Lőportornyot és a sze-
cessziós stílusban épült Reprezentációs Házat, a Városházát, tornyán a kö-
zépkori 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 vacsorázási lehető-
ség, 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 részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét Jicin 

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì Kirándulás a Cseh Svájc Nemzeti Parkba:   

 4.500 Ft/fő  
 + belépőjegy (helyszínen fizetendő)

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

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

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

Fakultatív program:
 Ì Pilzen városnézés és sörgyárlátogatás:  

 2.500 Ft/fő + belépőjegy költség
Várható költségek:

 Ì Prágai vár: kb. 250 CZK/fő
 Ì Pilzeni sörgyár: kb. 200 CZK/fő
 Ì Ebéddel egybekötött  

hajókázás a Moldván: kb. 500 CZK/fő
Fakultatív vacsora:           kb. 300 CZK/fő/alk.

IDŐPONTOK:
június 25-28.
augusztus 6-9.
október 8-11.

IDŐPONTOK:
március 13-15.
április 4-6.
május 23-25.
június 19-21.
július 10-12.
július 24-26.
szeptember 11-13.
szeptember 25-27.
december 4-6. 

ADVENT*
december 11-13. 

ADVENT*
december 18-20. 

ADVENT*

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

46.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

31.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

3 nap, 2 éjszaka

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

HÉTVÉGE PRÁGÁBAN

* programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon

Az  útvonalunk magas 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, melyek egy-egy 
hatalmas sziklán helyezkednek el. A kilátás kedvéért felkapaszkodunk mindkét 
sziklacsúcs tetejére. Innen a Hruba Skala vidékére utazunk, ahol a páratlan 
szépségű Valdštein várát tekintjük meg. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
4. nap: Reggeli után elhagyjuk a szállásunkat és a Morva-karszt felé indu-
lunk. Csehország ezen részén rengeteg barlang található. Legfőbb nevezetes-
sége a Macocha, és a belőle nyíló patakos Punkva-barlang. A barlang két 
részre oszlik: az első egy hagyományos cseppkőbarlang, majd megcsodálhat-
juk a fölöttünk magasodó Macochát. A Macocha-szakadék peremén pedig 
két kilátóterasz található, amelyekről lélegzetelállító kilátás nyílik a szaka-
dék fenekére. Innen indulunk haza, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

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 kósto-
lóval egybekötött látogatás alkalmával, a gyár múzeumát is felkeressük. Ez-
után séta az óvárosban: Városháza víztorony, Szt. Bertalan templom, főtér. 
Fakultatív vacsorázási lehetőség, majd visszautazás a szálláshelyre az esti 
órákban. 
3. nap: Délelőtt szabadidő Prága belvárosában, majd ebédelési lehetőség 
moldvai hajókázással egybekötve. Kora délután búcsút intünk a “száz-
tornyú városnak” és indulunk Magyarország felé. Folyamatos utazással ér-
kezünk Budapestre a késő esti órákban.

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

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

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

 kb. 60 CZK/fő 

 Ì Tros vára:  kb. 70 CZK/fő
 Ì Valdstejn kastély:  kb. 40 CZK/fő
 Ì Macocha szakadék és Punkva 

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

MEGÚJULT
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CSEHORSZÁG

KÖRUTAZÁSOK 2015  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

39.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Csehország 
felé. Kora délután érkezés Prágába. Ismerkedés a 14. században alapított 
Újvárossal: megtekintjük a  Lőportornyot és a  szecessziós stílusban épült 
Reprezentációs Házat. Sétánkat a  Vencel téren fejezzük be. A  délután to-
vábbi részében szabadprogram, ez időre javasoljuk a prágai zsidónegyed 
megtekintését. Este fakultatív vacsorázási lehetőség a  belvárosban, majd 
a szállás elfoglalása. 

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

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

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

Fakultatív programok:
 Ì Karlovy Vary és Loket vára: 

 5.500 Ft/fő+belépőjegy költség
 Ì Velke Popovice sörgyárlátogatás: 

 1.000 Ft/fő+belépőjegy költség
Várható költségek:

 Ì Loket vára:  kb. 100 CZK/fő
 Ì Prágai vár:  kb. 250 CZK/fő
 Ì Kutna Hora (Szent Barbara  

Katedrális és Csontkápolna):  kb. 150 CZK/fő
 Ì Velke Popovice  

sörgyárlátogatás:  kb. 100 CZK/fő
 Ì Vacsorával egybekötött  

hajókázás a Moldván: kb. 500 CZK/fő
Fakultatív vacsora:           kb. 300 CZK/fő/alk.

IDŐPONTOK:
április 30 – május 3.
augusztus 20-23.
október 22-25.

PRÁGA ÉS CSEHORSZÁG VILÁGÖRÖKSÉGEI: 
PRÁGA-TELČ-KUTNA HORA

3. nap: Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség: Karlovy Vary 
és Loket vára. Reggeli után elutazás Karlovy Varyba, a  híres fürdő-
városba, mely az Osztrák-Magyar monarchia idején az arisztokrácia egyik 
fő találkozóhelye volt. A fürdővárosi séta után továbbutazás a varázslatos 
Ohře folyó völgyében fekvő Loket várához. A vár egyike Csehország leg-
régebbi építményeinek, története több mint 800 évvel ezelőtt kezdődött. 
Kezdetben a határvédelmen túl, a Prágába vezető kereskedelmi útvonalak 
védelmét szolgálta. Később IV. Károly is sok időt töltött 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 szabadprog-
ram Prágában. 
4. nap: Reggeli után elutazás Kutna Horaba, ahol a világörökség részét 
képező Csontkápolna és a  Szt. Borbála Katedrális megtekintése a  prog-
ram. Továbbutazva Magyarországra rövid városnézést tartunk Telčben. 
Itt megtekintjük a  híres lábas-házakat és sétálunk a  főtéren. Hazaérkezés 
Budapestre 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. A programunkat a világhírű kőhídon, a Károly hídon át-
haladva az Óvárosban, az Óváros téren, a Városházánál fejezzük be. A Vá-
rosháza tornyán megtekintjük a középkori csillagászati 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 ke-
retében betekintést nyerhetünk a  sörfőzés rejtelmeibe és természetesen 
vásárlásra is nyílik lehetőség. Este fakultatív vacsora, majd visszautazás 
a szállásra. 
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LENGYELORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

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

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

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

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

Fakultatív programok:
 Ì Wieliczkai sóbánya: 6.000 Ft/fő
 Ì Auschwitz-Birkenau Múzeum: 5.000 Ft/fő

Várható költségek:
 Ì Mária templom, Katedrális  

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

 Ì Schindler múzeum:  kb. 30 PLN/fő
 Ì Gubalowka felvonó:  kb. 20 PLN/fő

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

IDŐPONTOK:
I.

március 12-15.
április 3-6.
április 30-május 3.
május 22-25.
június 18-21.
július 16.19.
augusztus 20-23.
szeptember 24-27.
október 22-25.
október 29  

- november 1.
II.

december 4-6. 
• Advent*

III.
2015. december 31 

- 2016. január 3.  
• Szilveszter*

4 nap, 3 éjszaka

KRAKKÓ-ZAKOPANE  
(WIELICZKA, AUSCHWITZ-BIRKENAU)

* programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon

3. nap: Reggeli után fakultatív program az  Auschwitz-Birkenau 
Múzeum megtekintése. A  II. világháború borzalmait tényszerűen bemu-
tató kiállítások közül a magyar kiállítás különösen figyelemreméltó. A mú-
zeum látogatása 3 órán keresztül tart. Akik nem szeretnének részt venni 
a fakultatív kiránduláson, nekik ezen a napon múzeumlátogatásokat aján-
lunk Krakkóban. Krakkóba történő visszaérkezést követően szabadprogram 
a belvárosban, majd fakultatív vacsora. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel. 
4. nap: A szálláshely elhagyása után utunk Zakopaneba, Lengyelország 
téli fővárosába vezet. A  kitűnő klimatikus adottságokkal rendelkező vá-
rosban pár órát töltünk. Ez idő alatt lehetőség nyílik a Gubalowka csúcsra 
felvonóval feljutni, nézelődni és vásárolni a piacon, illetve megkóstolni a fi-
nom sajtokat. Fakultatív górál ebéd után, kora délután hazaindulás. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

I. IDŐPONTOK

II. IDŐPONT

III. IDŐPONT

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

38.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

31.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

42.900 Ft/fő
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

31.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákián 
keresztül egy technikai szünettel, érkezés Tátralomnicra. A településről 
kabinos felvonóval jutunk fel a  Kő-pataki-tóhoz. Közösen megnézzük 
a  tavat, melyet a  könnyebb túrát választóknak lehetőségük lesz kö-
rülsétálni majd a kabinos felvonóval visszaindulni Tátralomnicra, ahonnan 
az  autóbusszal átmennek Ótátrafüredre. Innen siklóvasúttal jutnak fel 
a Tarajkára, ahonnan egy rövid, kényelmes sétát tesznek a Tarpataki-víze-
sések felé. A  vízeséseket, köztük a  Nagy-vízesést elhagyva megpihennek 
a Rainer-kunyhónál, amely a Tátra első legrégebben épült menedékháza, 
majd a  kényelmes Felső turistaúton érkeznek vissza a  Tarajkára, ahonnét 
siklóval lehet visszajutni Ótátrafüredre. A nehezebb túrát választókkal 
a  Kő-pataki-tótól szintén túravezető kíséretében a  Felső turistaúton nyu-
gat felé indulnak, és állandó szintvesztéssel érkeznek meg a Zamkovsz-
ky-menedékházhoz. A  menedékháznál  eltöltött pihenő után tovább 
mennek lefelé, útközben elhaladnak az  Óriás-vízesés mellett, majd 
tesznek egy kitérőt a Rainer-kunyhó és a méltán híres Tarpataki-vízesé-
sek  felé. A vízeséseket magunk mögött hagyva a Bilík-menedékház mel-
lett elhaladva érkeznek meg a  Tarajkára, ahonnan siklóval vagy gyalog 
lehet lemenni  Ótátrafüredre, ahol a  parkolóban várakozó autóbusznál 
csatlakoznak a  csoport másik, könnyebb túrát választó részéhez. Miután 
mindannyian megérkezünk, autóbuszunkkal átmegyünk Lengyelországba 
és elfoglaljuk szállásunkat. Szállás  Zakopane  környékén, este fakultatív 
vacsora.
Könnyű túra: Tarajka – Tarpataki-vízesések – Tarajka: Táv 3,0 km, szintkü-
lönbség 110 méter fel és le.
Nehezebb túra: Kő-pataki-tó – Tarajka: Táv 6,5 km, szintkülönbség 90 
méter fel és 580 méter le. 
2. nap: Egész napos túra a Halastóhoz (Morskie Oko), a Tátra legnagyobb 
kiterjedésű tavához. Autóbusszal jutunk el túránk kiindulópontjához, ahon-
nan háromnegyed órás séta után érjük el a Mickiewicz-vízeséseket, majd 
további egy óra elteltével a Hajfű-tisztáson (Włosenica) található lovaskocsi 
végállomást. A túra utolsó szakaszán kitárul a völgy, láthatóvá válnak a Ha-
lastavat övező hatalmas hegycsúcsok. Akik még ennyit sem szeretnének 
gyalogolni, azok választhatják a völgyben közlekedő lovaskocsik szolgálta-
tásait is, akik a Hajfű-tisztásig közlekednek, azonban aki a  feljutásnak ezt 
a módját választja, az út utolsó szakaszán (1,7 km) annak is gyalogolnia kell.
Aki ennyi túrát elégnek gondol, a Halastó partjáról nyíló csodás panorámá-
ban gyönyörködve, a friss levegővel feltöltődve és a menedékház nyújtot-
ta helyi specialitásokat megkóstolva töltheti az  időt, majd visszaindulhat 
a  parkolóba az  autóbuszhoz. Kényelmesebbek lovas kocsival is közleked-

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

Tátrában, panzióban
 Ì 2 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì Lovas kocsival történő közlekedés  

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

Várható költségek:
 Ì Szlovák Tátra belépő:  kb. 5 €/fő
 Ì Lengyel Tátra belépő:  kb. 14 PLN/fő
 Ì Barlang:  kb. 5 PLN/fő
 Ì Árva vára:  kb. 10 €/fő
 Ì Felvonó Tátralomnicról a Kő-pataki-tóig:  

minden jegyre még 2 € kauciót kell 
fizetni, melyet leadást követően 
a kasszában visszafizetnek. 

 Ì Oda-vissza:  kb. 18 €/fő
 Ì Csak felfelé:  kb 15 €/fő
 Ì Siklóvasút a Tarajkára: 

Oda-vissza:  kb. 8 €/fő 
Csak lefelé:  kb. 6 €/fő

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

IDŐPONTOK:
június 5-7.
július 31 

- augusztus 2.
október 2-4.

A TÁTRA HEGYEKKEL, TAVAKKAL 
TARKÍTOTT VARÁZSLATOS VIDÉKE

3

hetnek visszafelé is. Akik egy kis nehezítést is vállalnak, körbejárhatják a ta-
vat, sőt, azok, akik nem ijednek meg egy igényes, rövid, de meglehetősen 
fárasztó kapaszkodótól, azokkal felmegyünk a Halastó felett megbújó Ten-
gerszemhez, a Tátra egyik legszebb fekvésű tavához.
A túrák befejezése után a délutáni órákban közösen Zakopanéba indulunk, 
ahol rövid szabad program keretében a  sajtpiacon lehetőség nyílik meg-
kóstolni és megvásárolni a legendásan finom góral juhsajtot. Este fakultatív 
vacsora, szállás ugyanott, ahol az előző éjjel.
Könnyű túra: Táv oda 7,8 km, szintkülönbség 423 méter fel.
Nehezebb túra: Tó körüli séta: Táv 2,6 km oda-vissza, szintkülönbség 70 
méter fel és le. Halastó – Tengerszem: Táv 0,6 km oda, szintkülönbség 175 
méter fel.
3. nap: Délelőtt a  Lengyel-Tátra nyugati részén, a  Kościelisko-völgy-
ben  túrázunk. Utunk egy hosszú réten visz keresztül. A  turistaút, amely 
folyamatosan a Kościelisko-patak mentén halad, a Betyár-kápolna mellett 
vezet tovább, majd a  Fagyos-barlangba vezető elágazás után a  völgy 
összeszűkül, és később szebbnél szebb sziklaképződmények szegélyezik. 
A patakon átívelő hídon a vállalkozó kedvűekkel felmegyünk a Fagyos-bar-
langba, aki ezt a lehetőséget választja, arra egy rövid, de erős kapaszkodó 
szakasz vár a barlang bejáratáig, majd a barlang után egy lépcsős, meredek 
ereszkedés vár vissza a völgy mélyére, majd a könnyebb túrát választók út-
vonalán jutnak el az Ornak menedékházhoz. Aki nem szeretné megnéz-
ni a barlangot, az a völgyben folytatja a túrát, és hamarosan az Írott-rétre 
érkezik, amely a völgyben közlekedő négyszemélyes lovas fogatok végál-
lomása, innen már csak gyalog lehet tovább menni az Ornak menedékház 
felé. A menedékház finom ételekkel és italokkal várja a megfáradt túrázót. 
A menedékház közelében található a Nyugati-Tátra lengyel részének egyet-
len tava, a  Fenyves-tó. Azok, akik nem a  menedékház melletti padokon 
szeretnék eltölteni a pihenésre szánt időt, egy túravezető kíséretében ezt 
a tavat is megnézhetik.
Könnyű túra: Táv 5,6 km oda, szintkülönbség 190 méter fel és 25 méter le. 
Nehezebb túra lehetőségek: 1.táv 6,1 km oda, szintkülönbség 276 mé-
ter fel és 110 méter le. 2. táv 1,2 km oda, szintkülönbség 125 méter fel és le. 
Kora délután elindulunk hazafelé, útközben megnézzük Árva várát. A vár 
területét az Alsó-, Középső- és Felső-vár figyelemreméltó komplexuma al-
kotja a palotákkal, erődítményekkel, kápolnával és tornyokkal együtt. A vár 
megtekintése után folytatjuk utunkat hazafelé, hazaérkezés a  késő esti 
órákban.
Felhívjuk a  figyelmet, hogy nem megfelelő öltözet esetén túravezetőnk 
eltanácsolja Önöket a  kirándulástól és alternatív útvonalat/programot 
javasol.
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RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Salzburgig, 
útközben rövid pihenőkkel.
Délután városnézés Salzburgban,– az  érkezés függvényében az  alábbi 
nevezetességeket tekintjük meg: Mirabell kastély, Mozarteum, Mozart szü-
lőháza, a barokk óváros a dómmal, Mirabell tér. A városnézés után szabad-
program. Este szállásfoglalás Salzburg környékén. Fakultatív vacsora: 
kb. 16 €/fő.

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

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

 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Várható költségek:
 Ì Berchtesgaden-Sasfészek  

(belépő, lift, helyi buszköltség): kb. 20 €/fő
 Ì Herrenchiemsee  

(hajójegy, kastélybelépő):  kb. 15 €/fő
 Ì Hohenschwangau  

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

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
május 22-25.
június 11-14.
július 16-19.
augusztus 20-23.
szeptember 10-13.
október 22-25.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

58.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

BAJOR KASTÉLYOK

Délután utunk először a  neorokokó Linderhofba vezet, II. Lajos egyet-
len befejezett kastélyához, mely a versailles-i Kis-Trianon palota mintájára 
épült. A kastély és parkjának megtekintése után Oberammergauba láto-
gatunk.  A gyönyörű festett házak és az Alpok festői látványa a település ne-
vezetességei. Napunk utolsó állomásaként a szállás elfoglalása a kastélyok 
környékén. Fakultatív vacsora: kb. 16 €/fő.
3. nap: Reggeli után továbbutazás a romantika világába: elsőként kirándu-
lás Hohenschwangauba, ahol II. Lajos nevelkedett és innen ellenőrizte 
a  neuschwansteini kastély építésének munkálatait. Majd a  „mesekastély” 
következik, Neuschwanstein, melyet a kastélyok kastélyának vagy az épí-
tészet és álom keverékének neveznek. A csupa torony és bástya épülete-
gyüttes egy magányos szirtfokon áll, egy alpesi tó közelében. A két kastély 
pontosan szemben áll egymással, ezért mindkettőből csodás kilátás nyílik 
a  másikra. A  pompásan berendezett belső termek meglátogatása után 
Ettal-ba látogatunk. Az ettali bencés kolostor építését még IV. Lajos né-
met-római császár rendelte el. Az  első gót stílusú része 1330 és 1370 kö-
zött épült meg. Később fokozatosan bővítették, majd egyre inkább barokk 
stílusú lett. Napjainkban több mint 50 szerzetes él itt. Fakultatív program 
keretében lehetőség nyílik a kolostor és az apátság megtekintésére, ami-
kor is betekintést nyerhetünk a szerzetesek életébe, valamint bemutatásra 
kerül az általuk készített likőr és sör is. A program után fakultatív vacsora 
Ettalban: kb. 16 €/fő. 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 tükörter-
me a  Versailles-i palota mintájára épült, szépségében túlszárnyalva azt. 
Az épület megtekintése során bepillantást nyerhetünk a kastély építészet 
technikájába.
Kora délután hazaindulás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

2. nap: Reggeli után látogatás a Sasfészekhez, Hitler egykori búvóhe-
lyéhez. Berchtesgadeni programunk során az 1835 méter magas Kehlstein 
hegyre érkezünk felvonóval. A Sasfészek megtekintése mellett jó idő esetén 
a gyönyörű panorámában lehet részünk. A program az időjárás függvénye, 
rossz idő esetén elutazás a Königsee-hez és látogatás a berchtesgaden-i En-
zian likőrgyárban (kivéve májusban, akkor csak látogatás a Königsee-hez). 
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

56.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Berchtes-
gadenig, útközben rövid pihenőkkel. Berchtesgadeni programunk során 
az 1835 méter magas Kehlstein hegyre érkezünk felvonóval. A Sasfészek, 
Hitler egykori búvóhelyének megtekintése mellett jó idő esetén a gyönyörű 
panorámában lehet részünk. A  program az  időjárás függvénye, rossz idő 
esetén elutazás a  Königsee-hez. Este szállásfoglalás München környékén. 
Fakultatív vacsora: kb. 15 €/fő.
2. nap: Reggeli után egész napos program Münchenben, Németország 
harmadik legnagyobb városában, melyről nem véletlenül mondják, hogy 
olyan világváros, amelynek szíve van. Városnéző sétánk során az Isar kapu-
tól a Vitalienmarkt piac és a híres Hofbräuhaus érintésével jutunk a Marien-
platzra, ahol a régi és új Városházát is megtekintjük. Innen még a Frauenki-
rche és Peterskirche érintésével a Residenznél fejezzük be a sétát. Délután 
szabadprogram, melyre ajánljuk a városban megtalálható nagy múzeumok, 
a BMW Welt, a Residenz illetve a Deutsches Museum megtekintését. Szállás 
ugyanott, ahol az előző éjjel.
3. nap: Reggeli után egész napos szabadprogram Münchenben 
vagy fakultatív program: Ulm, Wiblingen (vagy ehelyett a  két 
program helyett Legoland) és Augsburg. Akik LEGOLAND-ban sze-
retnék eltölteni a napot, 10.00-16.00 óráig nyílik rá lehetőség. 
Elutazás Münchenből LEGOLAND-hoz, itt kiszállnak azok, akik itt szeret-
nék eltölteni a nap nagyobb részét. A többiekkel továbbutazunk a Wiblin-
geni kolostorhoz. A csodás barokk épületegyüttesben megtekintjük töb-
bek között az Apátság könyvtárát és templomát. Az egykori bencés apátság 
ma az  Ulmi Egyetem orvosi karának ad otthont. A  látogatás után utazás 

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

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì Ulm-Augsburg kirándulás vagy 

LEGOLAND:  4.900 Ft/fő
Várható költségek: 

 Ì Berchtesgaden-Sasfészek  
(belépő, lift, helyi buszköltség): kb. 20 €/fő

 Ì Wiblingeni kolostor:  kb. 5 €/fő
 Ì Legoland: felnőtt 41,5 €/fő 

 gyerek (3-11 év) 37 €/fő
 Ì Ulmi dóm tornya: kb. 4 €/fő
 Ì Kenyérmúzeum, Ulm: kb. 4 €/fő
 Ì Augsburg, Aranyterem: kb. 3 €/fő
 Ì Landshut, Trausnitz vár: kb. 10 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 15 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
június 18-21.
augusztus 27-30.

BAJOR VARÁZSLAT
A TUDOMÁNY, A TECHNIKA ÉS A KULTÚRA ÉLMÉNYE

Ulmba. Városnéző séta a legfontosabb látnivalókkal. Az Ulmi Székesegy-
ház, idén ünnepli 125 éves fennállását. Tornya 161,53 m magasságával a vi-
lág legmagasabb templomtornya, aki kedvet érez hozzá, megmászhatja. 
A városban található az egyik leggazdagabb gyűjteménnyel rendelkező Ke-
nyér Múzeum, amely fakultatív keretek között megtekinthető. Kora délután 
elutazás Ulmból LEGOLAND-hoz, az ottmaradottakért, majd továbbutazás 
Augsburgba. A több mint 2000 éves város, több hírességnek is szülővá-
rosa, úgymint Bertolt Brecht vagy Leopold Mozart. A séta során megtekint-
jük a  reneszánsz stílusú Városháza, melynek Aranyterme, a  német rene-
szánsz fénypontja, a Perlach toronyot, a díszkutakat, a Frauentorstrasse-t. 
Rövid szabadidő után visszautazás a  szálláshelyre. Szállás ugyanott, ahol 
az előző éjjel.
4. nap: Reggeli után hazautazás. Útközben látogatás Landshutban. 
A várost I. Lajos bajor herceg alapította 1204-ben, fénykorát pedig 1393 és 
1503 között élte. Az Isaar folyó mentén fekvő város egyik fő nevezetessége 
a város feletti dombon álló méltóságteljes Trausnitz-vár. A vaskos falak 
gyönyörű palotát rejtenek, az Alpoktól északra fekvő területen ez a legko-
rábbi reneszánsz építmény. A városnéző séta során a hangulatos középkori 
városban megtekintjük a német későgótika világhírű emlékét, a Szent Már-
ton templomot. Szabadidő, majd hazautazás. Érkezés Budapestre a  késő 
esti órákban. 

ÚJ
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NÉMETORSZÁG

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztrián 
keresztül, útközben rövid pihenőkkel. Első programunk Németországban 
a hírnév templomaként ismertté vált Walhalla megtekintése. A mintegy 
német Pantheonként működő csarnokban jelenleg 190 prominens személy 
mellszobrát és emléktábláját őrzik. Innen továbbutazás Regensburgba. 
Városnézés a Duna partján fekvő festői városkában, mely a VIII. századtól 
érseki székhely és 2006-ban felkerült az  UNESCO Világörökségi listájára. 
A városnéző séta során megtekintjük többek között az Öreg hidat, a Város-
háza épületét, a Dómot és az Érseki palotát. Este szállásfoglalás Regensburg 
mellett.
2. nap: Reggelit követően utazás a  Weltenburgi kolostorba, ahol 
a bencés szerzetesek már 1050 óta főzik saját sörüket. Délután Nürnber-
gbe, Németország műemlékekben egyik leggazdagabb városába utazunk. 
Nürnberg a  középkorban a  Német-Római Birodalom egyik legfontosabb 
városa volt, az  újonnan megválasztott királyok és császárok itt tartották 
az  első birodalmi gyűlésüket. Évszázadokon keresztül itt őrizték a  né-
met-római koronaékszereket. Városnézésünk során a  fallal körülvett óvá-
rossal 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 szabadidő. Szállás Nürnberg mellett. 
3. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás: Rothenburg ob der 
Tauber-Bamberg-Würzburg vagy szabadprogram Nürnbergben.
Reggeli után Rothenburg ob der Tauberbe látogatunk. A Bajorország 
szívében található csodaváros a Világörökség szigorúan védett városkája, 
teljes egészében megőrizte középkori városképét. Ép városfalak, 33 bástya, 
kaputornyok, több száz éves házak, dísz kutak, templom, városháza várnak 
minket. Innen továbbutazás Würzburgba, mely a történelem, a kultúra és 
a bor legszebb találkozása. Egy barokk város déli hangulattal és frank kedé-

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

környékén, 2 éjszaka szállás költségét 
Nürnberg környékén 3ê-os szállodában

 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì Rothenburg ob der Tauber-  

Würzburg-Bamberg:  4.900 Ft/fő
Várható költségek: 

 Ì Walhalla: kb. 4 €/fő
 Ì Weltenburgi kolostor sörfőzde  

látogatással: kb. 14 €/fő
 Ì Nürnberg, vár:  kb. 10 €/fő
 Ì Nürnberg, Dürer ház: kb. 5 €/fő

Fakultatív vacsora:               kb. 15-17 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
április 30-május 3.
augusztus 20-23.
október 22-25.
december 11-13. 

• Advent*

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

58.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

NÉMETORSZÁG KÖZÉPKORI GYÖNGYSZEMEI: 
NÜRNBERG, BAMBERG, WÜRZBURG

lyességgel. Würzburg a különböző korokon és stílusokon keresztül vezető, 
elragadó felfedezőkörútra invitál: a Szent Kilián dóm egek felé meredő két 
tornya már messziről mutatja az utat a városhoz. A Bruno püspök által 1040-
ben építtetett dóm összesen 105 méter hosszal Németország negyedik 
legnagyobb román stílusú templomépülete. A Világörökség részét képező 
érseki palota és vele együtt a kert, a Residenzplatz, valamint a Marienberg 
erőd Würzburg jelképeként messze földön ismertek. Rövid szabadidő után 
utazás Bajorország híres egyetemi és püspöki székhelyére Bambergbe, 
mely az  ókori Rómához hasonlóan 7 dombra épült. A  gyönyörű belváros 
a legnagyobb sértetlen történelmi városmag Németországban és 1993 óta 
az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. Láthatjuk a régi városházát és 
a Dómot, mely az európai román stílusú építészet remekműve. Benne talál-
ható a középkori német szobrászat egyik legfigyelemreméltóbb alkotása, 
a „Bambergi lovas” nevű szobor, mely valószínűleg Szent István királyunkat 
ábrázolja. Szabadprogramra is nyílik lehetőség, majd visszautazás a szállás-
helyre. Szállás ugyanott, ahol előző éjjel. 
4. nap: Reggeli után hazaindulás, útközben még rövid városnéző séta Fel-
ső Ausztria székhelyén Linzben, megcsodáljuk a város Fő terét (Városhá-
za, Szentháromság-szobor, Városi plébániatemplom), a régi dómot, várkas-
télyt. A városnézés után szabadidő, majd hazautazás. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban.

* programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon

MEGÚJULT
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NÉMETORSZÁG

KÖRUTAZÁSOK 2015  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

62.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

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

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

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

 Ì 4 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív programok:
 Ì Potsdam, kastélylátogatás:  

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

 10 €/fő + kb. 12 €/fő belépőjegy
 Ì Hajókázás a Spree folyón:  kb. 12 €/fő

Várható költségek:
 Ì Drezda, Zwinger:  kb. 15 €/fő
 Ì Drezda, Kincstár:  kb. 15 €/fő
 Ì Berlin, Pergamonmúzeum:  kb. 15 €/fő
 Ì Meissen, porcelánmanufaktúra:  kb. 15 €/fő

Fakultatív vacsora:             kb. 15-16 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
április 2-6.
május 21-25.
július 15-19.
augusztus 19-23.
október 21-25.

DREZDA, BERLIN ÉS A SZÁSZ SVÁJC

3. nap: Reggeli után indulás Németország fővárosába. Érkezés után buszos 
városnézés Berlinben, mely során kívülről megtekintjük a  legfontosabb 
nevezetességeket: Potsdam tér, Checkpoint Charlie, a híreshírhedt határát-
kelő az amerikai zónába, majd Charlottenburg kastély, Kurfürstendam 
utca az Emlékezet templomával és a KaDeWe áruházzal, a szuper modern 
berlini főpályaudvar épülete, Bundestag és Reichstag épülete, Brandenbur-
gi kapu, Unter den Linden sugárút, Alexander tér és Múzeum sziget, TV to-
rony, berlini fal. A városnézés során látni fogjuk a Mária templomot és a ber-
lini Dómot. Az  informatív és átfogó városnézés után a  szállás elfoglalása 
Berlin külvárosában, fakultatív vacsora. 
4. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás Potsdamba, ahol megtekintjük 
helyi vezetővel a Sanssouci kastélyt, a porosz Versailles-t, a csodálatos 
rokokó-ábrándot. A kastély és a park a Világörökség része. Potsdami prog-
ramunk végén pedig ellátogatunk a Cecilienhof Palotába, ahol a máso-
dik világháborút politikailag lezáró Potsdami konferencia zajlott 1945 nya-
rán. A potsdami kirándulás után visszatérés Berlinbe, látogatás a Múzeum 
szigetre. Itt fakultatív múzeumlátogatási lehetőség a Pergamon Múzeum-
ba, vagy a Neues Múzeumba. Innen gyalogosan elérhető a berlini Dóm és 
a TV torony is, ha valaki inkább a környéken szeretné a szabad időt eltölteni. 
Vacsora előtt fakultatív hajókázás a Spree folyón. Majd indulás a szállásra, 
fakultatív vacsora. 
5. nap: Kora reggel hazaindulás Berlinből, útközben rövid pihenőkkel, és 
megállóval a meissen-i porcelánmanufaktúránál. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban.

2. nap: Reggeli után folytatjuk programunkat Drezdában. Fakultatív 
program keretében megtekinthető a világhírű gyűjteményekkel rendelke-
ző Zwinger palotában a híres drezdai képtár. Szabadidő alatt látogatható 
a Kincstár, továbbá a porcelán gyűjtemény, amelyben japán, kínai de főként 
meisseni porcelánok láthatóak, valamint a palotában található a matema-
tika és fizika szalon, melyben különböző korszakokból származó tudomá-
nyos eszközök, órák tekinthetők meg. Szintén a szabadidő alatt tekinthető 
meg a  fegyvertár, ahol XVI-XVII. századi fegyverek, páncélok láthatóak. 
Kora délután fakultatív kirándulás az  Elba mentén található Pillnitz 
kastélyhoz, mely Erös Àgoston egyik legszebb barokk kastélya. Itt rövid 
séta a  kastély parkjában, majd továbbutazás a  „Szász Svájc” Nemzeti 
Parkba, ahol a  Königstein erődítmény Európában az  egyik legna-
gyobbnak tekinthető. Az erődítményről csodálatos panoráma nyílik az Elba 
folyó völgyére. Aki nem vesz részt a programon, ez idő alatt szabadprogram 
áll rendelkezésére Drezda belvárosában. Este visszautazás a szálláshelyre, 
fakultatív vacsora. 
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AUSZTRIA

VIVALDI TRAVEL UTAZÁSI IRODA 

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, útközben 
rövid megállókkal. Elsőként az  egykori bajor határvárhoz, a  Tratzbergi 
kastélyba látogatunk. A kastélyt elsősorban gazdag és eredeti belső be-
rendezése 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 közelében lesz. Fakultatív vacsora 
a szállodában. 
2. nap: Reggeli után Schwaz ezüstbányájába látogatunk, ahol bepil-
lanthatunk az ezüst és egyéb ércek kitermelésének rejtelmeibe. A látogatás 
alatt mindent megtudhatunk a középkor legnagyobb bányájáról, a bányá-
szok nehéz életéről, és azokról a nagykereskedő családokról, akik a schwazi 
ezüsttel befolyásuk alatt tartották az európai politikát és az Újvilág felfede-
zését. Ezt követően kirándulás a Zillertali Alpokba: majd 3000 m magas 
hegyek között, a  Gerlos-hágón keresztül folytatjuk 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 következik, majd szabadprog-
ram. Fakultatív vacsora Innsbruckban. A  városnézés után visszautazunk 
a szálláshelyünkre. 
3. nap: Egész napos szabadidő vagy fakultatív kirándulás a me-
diterrán hangulatú Dél-Tirolba. Reggeli után utunk a Brenner hágón 
át elsőként Meranoba vezet, a vidék egyik legkedveltebb üdülőközpont-
jába. Itt rövid sétát teszünk az óvárosban: Színház tér és a Városi Színház 
épülete. Majd a  Galileistrasse házban látható a  várkastély, melynek köze-
lében a Városi Múzeum van. Innen a Trauttmansdorff kastélyba láto-
gatunk, melynek kertjét Olaszország legszebbjének választották. Az ideális 

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

környékén 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì Kirándulás Dél-Tirolba:  

Merano-Bolzano-Trauttmansdorff kastély 
 28 €/fő + belépőjegyek

Várható költségek:
 Ì Tratzbergi kastély:  kb. 14 €/fő
 Ì Swarovski múzeum:  kb. 12 €/fő
 Ì Schwaz ezüstbánya:  kb. 16 €/fő
 Ì Krimmli vízesés: kb. 3 €/fő
 Ì Ambrass kastély:  kb. 20 €/fő
 Ì Alpbach felvonó:  kb. 15 €/fő
 Ì Merano,  

Trauttmansdorff kastély:  kb. 15 €/fő
 Ì Bolzano, Régészeti Múzeum: kb. 12 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 17 €/fő/alk.

IDŐPONTOK:
május 22-25.*
augusztus 20-23.
október 22-25.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

56.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka

TIROLI ÉLMÉNYEK ÉS MEDITERRÁN 
HANGULAT DÉL-TIROLBAN

* a Swarowski Múzeum látogatása ebben az időpontban a múzeum felújítá-
sának befejezésétől függ. Várható nyitás: 2015. április 30. 

időjárási viszonyoknak köszönhetően mintegy 100.000 különböző növény 
otthona ez a kert. Mai napunk utolsó állomása Bolzano, melyet a Dolomi-
tok kapujaként szoktak emlegetni. A település központja a Walther tér, itt 
található a Plébániatemplom és innen indul a város árkádos vásárlóutcája. 
Itt közös sétát teszünk és lehetőség lesz a Régészeti Múzeumban megtekin-
teni „Ötzi”-t, a jégembert. A lelet különlegessége Ötzi testének, öltözetének 
és felszerelésének kiváló állapota. Mindez több ezer év elteltével! Este visz-
szautazás a szállásra. 
4. nap: Reggeli után hazaindulás. Első megállónk Alpbach település, 
melyet Ausztria legszebb településének választottak. Séta után libegővel 
felmegyünk a közeli csúcsra (1260 m), ahonnan remek kilátás nyílik a Ziller-
talra. A városka megtekintése után folytatjuk utunkat hazafelé, a késő esti 
órákban hazaérkezés Budapestre.
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

41.900 Ft/fő

3 nap, 2 éjszaka

RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLAT
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig. 
Első megállónk a Traunsee partján található Gmunden. Rövid sétát te-
szünk az üdülővárosban, valamint a tóparti sétányon. Majd továbbutazunk 
Bad Ischlbe, ahol a Császár-villa megtekintésére nyílik 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 nyí-
lik lehetőség. Ezt követően fakultatív program keretében St. Gilgenbe 
hajózunk, ahol rövid sétát teszünk a városban. Késő délután továbbuta-
zunk a szállásra Salzburg mellé. 

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

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

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

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

 (csak júliusban és augusztusban)
Várható költségek:

 Ì Bad Ischl/Császár villa:  kb. 14 €/fő
 Ì Salzburg/Mozart ház:  kb. 10 €/fő
 Ì Salzburg/vár:  kb. 14 €/fő
 Ì Berchtesgaden/Sasfészek:  kb. 20 €/fő 

 (belépő, lift, helyi buszktg.)
 Ì Sóbányalátogatás:  kb. 20 €/fő

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

IDŐPONTOK:
április 4-6.  

• Sóbánya
május 1-3.  

• Sóbánya
május 29-31.  

• Nárciszünnep*
június 26-28.  

• Sasfészek
július 24-26.  

• Sasfészek
augusztus 21-23.  

• Sasfészek
szeptember 25-27.  

• Sasfészek
október 30  

- november 1.  
• Sóbánya

december 4-6. 
•  Advent*

SALZBURG  
ÉS A SALZKAMMERGUTI TÓVIDÉK

*programleírás a www.vivalditravel.hu oldalunkon

immár közel 400 esztendeje a  különleges Vízi Játékok – a  bokrok és fák 
lombjai alatt rejtőzködő, vagy éppen a legváratlanabb pontokról előspric-
celő vízsugarak, titokzatos, misztikus barlangok, víz mozgatta figurák és 
fura szökőkutak. Ezek szórakoztatják a látogatókat a kastély és a park min-
den szegletében. Az építő és tervező művészek fantáziája egyszerűen nem 
ismert határokat. Szállás ugyanott, ahol az előző éjjel. 
3. nap: Reggeli után időpontoktól függően fakultatív programra 
nyílik lehetőség (lsd. időpontoknál): A hallein-i Sóbánya látogatás 
során bányászvonattal, fenéken csúszva és csónakázva a földalatti sós ta-
von betekintést nyerhetünk a sókitermelés történetébe. A bányalátogatás 
végén egy kelta faluba látogatunk. A berchtesgadeni Sasfészek prog-
ramunk során az 1835 méter magas Kehlstein hegyre érkezünk felvonóval. 
A  Sasfészek, Hitler egykori búvóhelyének megtekintése mellett, jó idő 
esetén a gyönyörű panorámában is gyönyörködhetünk. Délután a roman-
tikus hangulatú Hallstattba látogatunk, ahol a páratlan szépségű kisváros 
nevezetességeit tekintjük meg. Rövid szabadprogram után hazaindulunk. 
Utunk a  festői Alpok hegyekkel, hágókkal, viaduktokkal tarkított vidékén 
vezet. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

2. nap: Reggeli után városnéző séta Salzburgban: Mirabell kastély, Mo-
zarteum, 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 megtekintésére nyílik 
lehetőség. Az  erődítmény Közép-Európa legnagyobb épen fennmaradt 
erődítménye. A várba felvonóval jutunk fel, ahonnan páratlan panorámá-
ban is részünk lehet. Szabadidőt követően visszautazás a szállásra. Fakul-
tatív vacsorázási lehetőség egy helyi étteremben. Júliusi és augusztu-
si időpontunknál este fakultatív program keretében lehetőség nyílik 
a Hellbrunn kastély meglátogatására. A kastély világhírű látványosságai 
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Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig, útközben egy rövid megállással. Elsőként autóbuszos városnézés keretében megismer-
kedünk Bécs nevezetességeivel a Ringen. Ezt követően szabadidejét mindenki egyénileg töltheti el Bécs belvárosban, vagy lehetőség nyílik a megadott 
időpontokban a különböző felkínált programokon részt venni. Számos ajánlattal készültünk idénre. Újdonság a Tenger Háza, ahol az óceánok, tengerek 
élővilágával ismerkedhetnek meg, illetve újra „elindulunk” Hundertwasser nyomában. A Schönbrunni Kastély örök téma és nyáron még az Állat-
kertje is csábít egy sétára. Húsvétkor pedig ugyanolyan hangulatos vásár fogad minket, mint advent idején. Ha csak Bécs belvárosában szeretnének 
sétálni, elidőzni, arra is adunk lehetőséget.
A programokat követően, kb. 18.00-kor hazaindulás. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.

Hundertwasser nyomában

Időpontok:
augusztus 8.
szeptember 12.

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

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

A Schönbrunni kastély

Időpontok:
március 28. HÚSVÉTI VÁSÁR a Kastélynál
május 9.
július 18.
augusztus 29.

Délelőtt érkezés a  Schönbrunni kastélyhoz, 
mely egykor a császári család nyári lakhelyül szol-
gált, napjainkban pedig Bécs egyik fő nevezetes-
sége, amelyet turisták milliói keresnek fel évente 
a világ összes tájáról. Aki szeretne, sétálhat a kas-
tély gyönyörű parkjában, megtekinthető a  világ 
legrégibb állatkertje, mely 1752 óta létezik, és 
természetesen a kastély lélegzetelállító termeit is 
megtekinthetik az érdeklődők. 
HÚSVÉTI IDŐPONTBAN:
Schönbrunn tavasszal még több élettel telik 
meg, sokadik éve hagyomány a  húsvéti vá-
sár a  kastély udvarán. Számtalan lehetőséget 
nyújtva kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
A  kastélylátogatást követően lehetőség nyílik 
a húsvéti vásár kavalkádjában nézelődni, vagy 
részt venni a  különböző szervezett programok 
valamelyikén.
Délután Bécs belvárosban, fakultatív program-
ként ellátogatunk a  Heindl csokimúzeumba. 
Az  érdeklődők megismerkedhetnek a  mintegy 
3000 éves csoki történelmével.

Várható költségek:
 Ì Schönbrunni kastély:  kb. 16 €/fő
 Ì Csokimúzeum: kb. 10 €/fő 

 (csak a Húsvéti időpontban)

A Tenger Háza

Időpontok:
június 27.
október 10.

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

Várható költségek:
 Ì Tenger Háza: kb. 16 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

6.800 Ft/fő

VARIÁCIÓK BÉCSRE
AZ OSZTRÁK FŐVÁROS ÚJRAFELFEDEZÉSE

HUNDERTWASSER 
NYOMÁBAN

A SCHÖNBRUNNI 
KASTÉLY

A TENGER HÁZA

1 nap 1 nap 1 nap
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

7.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

7.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

7.500 Ft/fő

1 nap

1 nap

1 nap

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig, útközben 
egy rövid megállással. Délelőtt Bécs: elsőként autóbuszos városnézés ke-
retében megismerkedünk Bécs nevezetes építészeti stílusával a Ringstras-
sen stílussal. A városnézés után szabadidejét mindenki egyénileg töltheti el 
Bécs belvárosában. Erre az időre múzeumlátogatásokat ajánlunk.
Délután Pozsony: hajóval a szlovák fővárosba. Elutazás Bécsből a min-
den kényelemmel felszerelt katamaránnal. Az út mindössze 75 perc a bécsi 
Óvárosban található Schwedenplatz és a megtekintésre méltó szlovák fő-
város között. Pozsonyban, egy belvárosi séta keretében a fontosabb látni-
valókat tekintjük meg. A  látnivalók közül természetesen a  híres pozsonyi 
szoborfigurák sem maradhatnak ki. Rövid szabadidő, majd még egy rövid 
megállás következik a Vár épületénél. 19.00 óra körül hazaindulás. Hazaér-
kezés Budapestre a késő esti órákban.

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig, útközben 
egy rövid megállással. Elsőként a Heiligenkreuzi Apátságba látogatunk. 
Ezután buszra szállunk és a közeli Mayerlingbe, Rudolf főherceg, Habs-
burg trónörökös vadászkastélyához utazunk, ahol 1889-ben Rudolf korona-
herceg és szerelme Vetsera Mária bárókisasszony rejtélyes módon vesztet-
te életét. A nap utolsó állomása a Hinterbrühlben található “Seegrotte” 
tavasbarlang, a világ egyik csodálatos természet alkotta remeke. Motor-
csónakkal közlekedünk a labirintus rendszerben a tavon. A látogatás után 
hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Indulás 07.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig, útközben 
egy rövid megállással. Délelőtt érkezés a Laxenburgi kastélyhoz, mely-
nek parkját és gazdag, értékes kiállítását tekintjük meg. A Kastélypark a XVI-
II.-XIX. századi kertépítő-művészet egyik legszebb példája. A  Kastélyban 
pedig Sissi és Ferenc József töltötték a mézesheteiket, valamint itt született 
fiuk, Rudolf főherceg. Délután a császári fürdővárosba, Badenbe utazunk. 
A híres fürdőváros a jó borok, a termálvíz és a kultúra hazája. A Biedermeier 
időszak alatt itt volt a  császár nyári rezidenciája, erre az  időszakra emlé-
keztetnek a város épületei, parkjai. Baden másik érdekessége a Doblhoff-
park, amely több mint 30.000 rózsatőnek otthona. A Rosarium területén 
600 féle különböző rózsafajta található. A  rendelkezésre álló szabadidőt 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Hajójegy Bécs-Pozsony:  kb. 35 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek: 
 Ì Heiligenkreuzi Apátság:  kb. 10 €/fő
 Ì Mayerling: kb. 8 €/fő
 Ì Seegrotte tavasbarlang:  kb. 10 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Laxenburg kastély:  kb. 15 €/fő

IDŐPONTOK:
június 20.
augusztus 15.

IDŐPONTOK:
április 18.
május 10.
július 5.
október 4.

IDŐPONTOK:
június 6.
július 11.
október 3.

EGY NAP, KÉT FŐVÁROS: BÉCSBŐL 
POZSONYBA HAJÓVAL

MESÉL A BÉCSI ERDŐ
HEILIGENKREUZ, SEEGROTTE, MAYERLING

BADENI RÓZSÁK ÉS A LAxENBURG KASTÉLY

mindenki kedve szerint töltheti Badenben, akár a Kurparkban sétálva, akár 
a városka utcáin nézelődve. Délután hazaindulás, érkezés a késő esti órák-
ban Budapestre.

ÚJ

ÚJ
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Indulás 07.00 órakor Budapestről. Utunk először Gloggnitzba vezet, ahol 
meglátogatjuk a  Lindt csokoládégyár mintaboltját. Itt kedvezményes vá-
sárlásra nyílik lehetőség, majd rövid sétát teszünk a városban. Ezt követő-
en felszállunk a  semmeringi vasútra, amely Európa első hegyi vasútja 
volt. A vonat ablakából a festői tájban lehet gyönyörködni. 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 nyúj-
totta élményeket. A Hirschenkogel hegy legmagasabb pontja a 30 m magas 

Millennium kilátó, ahonnan csodaszép kilátás tárul a Semmering – Rax 
– Schneeberg “varázshegyek” álomvilágára. A hegy tetején pihenhe-
tünk, 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 fánkokból is vásárolhatunk. Hazaindulás a késő délutáni órákban, ér-
kezés Budapestre késő este.

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

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriába, útközben 
egy rövid megállással. Délelőtt érkezés Bad Blumauba, ahol Friedrich 
Hundertwasser egyik alkotását, a Rogner Hotelt tekintjük meg. Az épí-
tész hitvallása szerint megépült szálloda ámulatba ejtő: színes-, girbe-gur-
ga falak, arany kupolák, egyenetlen padlók. Innen tovább utazunk a stáje-
rországi Riegersburgba. A település fölé magasodó bazaltsziklára épült 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Felvonó jegy (oda-vissza): kb. 16 €/fő
 Ì Felvonóval fel és rollerrel le: kb. 20 €/fő
 Ì Vonatjegy: kb. 10 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì idegenvezetőt

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

Várható költségek:
 Ì Herberstein kastély: kb. 15 €/fő
 Ì Vorau-i Apátság: kb. 10 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Hundertwasser-Rogner  

Hotel vezetéssel: kb. 7 €/fő
 Ì Riegersburg vár:  kb. 16 €/fő
 Ì Zotter csokoládégyár:  kb. 15 €/fő

IDŐPONTOK:
május 16.
június 13.
július 25.
augusztus 29.
október 17.
november 14.

IDŐPONTOK:
május 16.
augusztus 1. 
szeptember 12.

IDŐPONTOK:
április 11.
július 4.
augusztus 29.
szeptember 19.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

8.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

8.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

8.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

1 nap

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK

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

STÁJERORSZÁGI KALANDOZÁSOK

vár a XI. században épült. A várba felvonóval jutunk fel, majd megismerjük 
a vár egykori lakóinak mindennapi életét. A várlátogatást követően lehe-
tőség nyílik a  Boszorkány-múzeum megtekintésére. Délután a  Zotter 
Csokoládégyárba látogatunk, ahol interaktív séta során bepillantást nyer-
hetünk a  csokoládé készítés rejtelmeibe. A  gyár termékskáláján található 
150 féle csokoládéból szinte mindegyik kóstolható a túra folyamán, majd 
a mintaboltban megvásárolhatóak. A látogatást követően hazaindulás, ér-
kezés Budapestre a késő esti órákban.

völgyben és egy jókora sziklaormon. A mai formáját sok száz év építése és 
átépítése után nyerte el, különlegessége, hogy minden berendezési tárgy 
eredeti. A  kastélyhoz tartozik egy állatkert is, ennek egy részét is megte-
kintjük. Innen utazunk a Vorau-i Apátsághoz. Az Ágoston-rendi apátság 
épülete, csodálatos könyvtára és a hozzá tartozó templom már messziről 
impozáns látnivalót ígér. A kolostor templomát 3 év alatt építették fel, de 
a  belső berendezés kialakítása 50 évbe került. A  legszebb a  könyvtár. Itt 
közel 20 000 könyv található, közöttük 415 kézirat, 215 korai nyomtatvány. 
Az  apátság megszépülve 2013-ban ünnepelte fennállásának 850 éves ju-
bileumát: az apátsági templom teljes belső felújítása mellett restaurálták 
a freskókat, és egy új orgonát is kapott. Innen hazautazás. Várható visszaér-
kezés Budapestre a késő esti órákban.

ÚJ
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

7.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

7.500 Ft/fő

1 nap

1 nap

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenővel 
az alsó- ausztriai Melkbe, ahol lehetőség nyílik a Duna fölött magasodó 
sziklateraszra épült, Szent Benedek-rendi Apátság megtekintésé-
re. A  látogatás során az  interaktív kiállítás segítségével megismerkedünk 
a bencés rend életével a kezdetektől napjainkig. A tárlatvezetés után láto-
gatást teszünk a hatalmas és méltán híres könyvtárban, majd az apátsági 
templomban, mely több építészeti érdekességet is magában rejt. A prog-
ram befejezését követően sétahajóval bejárjuk a Wachaut, a 33 kilo-
méter hosszú völgyszoros egy részét a Duna mentén, Melk és Krems között. 
A hajóról csodálatos látvány tárul elénk: meredek hegyek, szőlősökkel bo-
rított domboldalak és romantikus várromok a folyó mindkét partján. Utunk 
során elhajózunk több legendás várrom mellett is. Kb. másfél órás utazást 
követően érkezünk Kremsbe a délutáni órákban. Egy rövid városnéző sé-
tát követően szabadprogramra lesz lehetőség, majd hazaindulás. Érkezés 
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 ausztriai szaka-
szát, a  mörbischi vízi-színpadot és számos part menti település látképét. 

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Melki Apátság:  kb. 12 €/fő
 Ì Hajózás:  kb. 24 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

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

(várlátogatás, fegyvertár, kincstár):  kb. 15 €/fő
 Ì Borkóstoló:  kb. 7 €/fő

Fakultatív ebéd:  kb. 12 €/fő

IDŐPONTOK:
április 25.
május 30.
június 27.
július 25.
augusztus 29.
szeptember 26.

IDŐPONTOK:
május 10.
június 21.
augusztus 9.
szeptember 20.

OSZTRÁK DUNAKANYAR SÉTAHAJÓZÁSSAL

FERTŐ TAVI ROMANTIKA ÉS FRAKNÓ VÁRA

A hajózás végén a gólyák és borok városába, Rusztra érkezünk. A város-
kában szinte minden ház műemlék védelem alatt áll. Ruszton fakultatív 
ebédelésre nyílik lehetőség egy helyi, tradicionális étteremben, ahol 
az elfogyasztott bőséges ebédünket a hely titkos specialitásával öblíthet-
jük le. Szabad program keretében számos kávézó, tradicionális burgenlandi 
borászat vár minket. Innen hazaindulunk, útközben pedig egy modern és 
stílusos borászatban borkóstoló keretében megismerhetjük Burgen-
land minőségi borait. A borászatban vásárlásra is lehetőség nyílik. Hazain-
dulás a késő délutáni órákban.
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Indulás 06.00 órakor Budapestről. Első programunk a Hohe Wand Natur-
park, ahol minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb elfog-
laltságot. Az 1135 méter magas sziklafennsíkra busszal jutunk fel, melyről 
több irányban gyönyörködhetünk az elénk táruló csodálatos panorámában. 
A 18 méter magas, fa kilátóról tiszta idő esetén elláthatunk a Rax Alpokig és 
a Schneebergig. A kilátótól indul a kb. 3 km-es, látványos és könnyed túra, 
mely a vadas parkon keresztül vezet a Skywalk kilátóhoz. Itt olyan ér-
zésünk lehet, mintha mi magunk is a felhők között lebegnénk. A fennsíkon 
az utolsó megállóhelyünk az ún. „Sziklalépcső” lesz, ami a szikla peremére 

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

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezünk a Bécsi-Alpok szívében 
levő Muggendorf falucskához. Itt kezdődik túránk a  fenséges Myrafälle 
vízesés mentén. A víz több száz méter hosszan rohan lefelé a völgyben, 
hatalmas sziklák között, rengeteg zúgót, vízesést alkotva. A víz fölött né-
hány centiméterrel haladunk kiépített fahíd- és lépcsőrendszeren. A  ví-
zesés 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 kilá-
tás a völgyre és a szomszédos hegyekre. Egy erdei ösvényen, majd a víze-
sés 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 egy-
re 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 bar-
langok sorozatán keresztül vezet az utunk. Akik az egyszerűbb, ám szintén 
látványos szakaszt választják, azok a csendes patakot követve további kis 
hidakon átkelve jutnak el a  barlanghoz, itt csatlakozva a  létramászó csa-
pathoz. Majd elérjük a  fennsíkot, ahol az  étteremben elfogyaszthatjuk 
a helyi specialitások egyikét. Késő délután hazaindulunk. Érkezés a késő esti 
órákban.

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezünk a Schneeberg lábá-
hoz, ahonnan a  csúcsra a  Salamandernek is becézett fogaskerekű indul. 
A  fogaskerekű az 1800 méter magasságban található hegyi állomásra ka-
paszkodik fel. Az  út gyönyörű erdőkön át, alpesi rétek mellett vezet egy 
csodálatos, páratlan szépségű világba. Útközben több megállót is érintünk. 
Miután felértünk a felső állomásra, végigmegyünk a kaleidoszkóp elneve-
zésű kiállítórészen, valamint megtekintjük a közelében található Erzsébet 
templomot, melyet Sissi emlékére emeltek. Ezután egy kellemes panoráma 

kirándulást teszünk az itteni csúcs körül, a bátrabbak pedig az állomás felet-
ti magaslatra is felkapaszkodhatnak a kereszthez, a fáradtabbak a hütték-
ben a helyi specialitásokat kóstolhatják. Délután szintén a fogaskerekű vas-
úttal jutunk le az alsó állomásra, Puchbergbe. Szabadidőben lehetőség 
van sétálni egyet a városban. Majd a közeli Losenheim településre utazunk, 
ahol patakparton, majd az erdőben sétálva érjük el a Sebastian-vízesést. 
Késő délután hazaindulunk, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì - az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Hohe Wand Naturpark:  kb. 3 €/fő
 Ì Myrafalle vízesés:  kb. 3 €/fő

Túratáv: 10 km
Szintkülönbség: 80 m lefelé

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì - az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Szurdok és vízesés: kb. 6 €/fő

Túratáv: 10 km
Szintkülönbség: 100 m felfelé és lefelé

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Salamander fogaskerekű vasút: 

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

IDŐPONTOK:
április 26.
június 14.
augusztus 23.

IDŐPONTOK:
május 17.
július 19.
szeptember 20.

IDŐPONTOK:
május 17.
június 28.
augusztus 2.
szeptember 13.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

8.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

9.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

9.000 Ft/fő

1 nap

1 nap

1 nap

FELEMELŐ AUSZTRIA

FELEMELŐ AUSZTRIA SZURDOKTÚRÁVAL

SCHNEEBERG, A BÉCSI ALPOK KIRÁLYNŐJE
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

9.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

9.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

9.500 Ft/fő

1 nap

1 nap

1 nap

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Egynapos kirándulásunk célpontja 
az Ötschergräben, vagy ahogy gyakran emlegetik, az „Osztrák Grand 
Canyon”, Ausztria egyik lenyűgöző természeti csodája. Az Ötscher patak 
vájta szurdokban több kilométer hosszan fut egy jól kiépített turistaút-
vonal, amely hol a szurdok egyik, hol a másik oldalán vezet. Utunk során 
fahidakkal, fapallókkal, sziklába vájt alagutakkal találkozunk, miközben lá-
bunk alatt a  kristálytiszta patak csobog, körülöttünk pedig a  több méter 
magas sziklafalakról lezúduló vízesések garantálják a látványt. A napsütöt-
te 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 kós-
tolhatjuk meg. A  kitartóbbak a  Myrafälle vízeséshez is elzarándokol-
hatnak. Erdei szerpentines ösvényen jutunk ki a  szurdokvölgyből, kisebb 
vízimalmot, hegyi réteket, fenyveseket hátrahagyva, hogy egy hatalmas 
víztározó gátján is keresztülsétáljunk. Napunk végén a mariazelli kisvasút 
rövid szakaszán, vadregényes környezetben utazunk vissza buszunkhoz. 
Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.

Indulás 05.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezés Mixnitz falucskába, 
ahonnan indul túránk a Medve-szurdokhoz. Egy könnyű erdei szakaszt 
követően elindulunk egyre feljebb és feljebb a  Hochlantsch-vidék szikla- 
szorosának bejáratához. Itt 164 számozott fahidat és létrát, valamint a 2900 
lépcsőfokot leküzdve feltárul előttünk ennek a rejtett világnak minden cso-
dálatos és izgalmas titka. A patak zúgókon, és számtalan kisebb-nagyobb 
vízeséseken keresztül morajlik alattunk, miközben mi a  200-300 méter 
magas sziklafalak között haladunk előre. Az út egyirányú, így visszafordu-
lási lehetőség sincs. A sziklák és a szurdok falai közül kiérve, megpihenünk 

a tisztáson. Majd a patak partján, csodálatos természeti környezetben, erdei 
ösvényen, kb. másfél órás séta után jutunk el a Teichalm-tóhoz, melynek 
partján egy étterem található, ahol fakultatív ebédre nyílik lehetőség. Pihe-
nés a tó partján, élvezve az alpesi friss levegőt, a körülöttünk lévő hegyek- 
és alpesi legelők látványát. Szabad program keretében a tavat körbesétál-
va megismerkedhetünk 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 délutá-
ni órákban, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Délelőtt érkezünk a  Rax hegy lábánál 
lévő parkolóba. Innen indul túránk a  Schwarza folyó mentén, több ki-
lométeren keresztül, a  smaragdzölden csordogáló patak partján egy fan-
tasztikus, mély és keskeny szurdokban. A kb. 1,5-2 órás sétánk végállomása 
Kaiserbrunn település, Bécs vízellátását biztosító vízvezeték 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. Felér-

ve a Rax fennsíkra a páratlan kilátásban gyönyörködhetünk. Majd elin-
dulunk, és egy csodálatos körtúrát teszünk a fennsíkon. Először elsétálunk 
az Ottohaus-hoz (1644m), itt ebédszünet. Majd lehetőség nyílik az Alpe-
si kert megtekintésére és a velünk szemben található kőkapu rejtélyét is 
feltárjuk. Az Ottohaustól a  fennsík másik oldalához kirándulunk. Itt – egy 
az előzőhöz hasonló - fából épített kilátóból a Schwarza völgyét láthatjuk, 
ahol délelőtt túráztunk. A kötélpályán visszatérünk a buszunkhoz. Késő dél-
után hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

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

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

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Nemzeti park belépő:  kb. 5 €/fő
 Ì Ebéd lehetőség:  kb. 15 €/fő

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

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Felvonójegy ebéddel:  kb. 30 €/fő

Túratáv: 10 km
Szintkülönbség: felfelé és lefelé 100 m

IDŐPONTOK:
június 20.
július 18.
augusztus 30.
október 11.

IDŐPONTOK:
június 7.
július 26.
szeptember 6.
október 17.

IDŐPONTOK:
június 21.
augusztus 16.

ÖTSCHER SZURDOK: HEGYEK ÉS VÍZESÉSEK VIDÉKE

MEDVE SZURDOK – MIxNITZ

A SMARAGD FOLYÓ VÖLGYE ÉS A RAx FENNSÍK

3

5

3
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a nevét kapta. Délután érkezünk Dévény várához, mely a Duna és a Mor-
va folyók összefolyásánál, egy hatalmas sziklaszirten áll. A  kilátóteraszról 
a Dunára, a Morva folyóra és a szemben lévő osztrák hegycsúcsokra nyílik 
csodálatos panoráma. A várlátogatást követően Pozsonyba utazunk. Be-
sétálunk a gyönyörűen felújított vár udvarába, és innen láthatjuk az óvá-
ros- és a Duna látképét. Majd séta következik az óvároson keresztül: Szlo-
vák Nemzeti Színház épülete, 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.

a Fő tér gótikus és reneszánsz polgárházai, a Városháza és a Szent Erzsébet 
kolostor-templom épületei. Innen az arany városába, Körmöcre utazunk, 
mely Szlovákia egyik legépebben megőrzött várával és csodálatos főterével 
büszkélkedhet. Ebben a városban verték a híres aranyforintot és most már 
a szlovákiai eurót is. A nap végén Selmecbányára látogatunk, ajol a Bá-
nyamúzeumban köpenyekkel és sisakokkal felszerelkezve leereszkedünk 
a Bertalan tárnába, majd a felszínen található kiállításon sok érdekes infor-
mációt tudhatunk meg a környék ezüst, arany és réz bányászatáról. Prog-
ramunk után Selmecbányán, a teraszosan elrendezkedő városban teszünk 
egy sétát. A késő délutáni órákban hazaindulás, érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

trófeagyűjteményét, valamint a páratlan szépségű könyvtárszobáját. Majd 
utunk az Andrássy Mauzóleumhoz vezet, ahol az arany mozaikokból és 
többfajta márványból készült belső díszítés igazán figyelemre méltó. A dél-
utánt Kassán töltjük. Városnéző séta keretén belül megtekintjük a Szt. Er-
zsébet püspöki székesegyházat, a kassai dómot, az eredeti freskókat őrző 
Sz. Mihály kápolnát, az Orbán tornyot, a Színház épületét, a zenélő szökőku-
tat, az egykori nemesi palotákat, a Miklós-börtönt és a Rodostó-házat. Séta 
után szabadprogram Kassa belvárosában, ahol lehetőség nyílik megkóstol-
ni a helyi specialitásokat. Késő délután hazaindulunk.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

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

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Selmecbányai bányalátogatás,  

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

Fakultatív ebéd:  kb. 8 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Andrássy kastély-Betlér:  kb. 7 €/fő
 Ì Andrássy Mauzóluem:  kb. 2 €/fő
 Ì Kassa városnézés során:  kb. 10 €/fő

Fakultatív ebéd:  kb. 8 €/fő

IDŐPONTOK:
április 26.
május 31.
augusztus 9.
szeptember 27.

IDŐPONTOK:
április 11.
július 11.
szeptember 12.

IDŐPONTOK:
május 9.
július 4.
augusztus 15.
október 3.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

7.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

7.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

7.500 Ft/fő

1 nap

1 nap

1 nap

POZSONY, DÉVÉNY ÉS VÖRÖSKŐ VÁRA

FELVIDÉKI BÁNYAVÁROSOK BÁNYALÁTOGATÁSSAL

KASSA, MÁRAI VÁROSA ÉS BETLÉR

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás a Vöröskő-i várhoz. 
A várlátogatás alatt izgalmas, időnként akár még pikáns történeteket is hall-
hatunk a történelmi időkről. Megtekintjük a hihetetlen mélységű vár-kutat 
és felfedezzük azt a vörös követ is, melyre a vár épült és melyről Vöröskő 

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiáig. Utunk 
először a  réz városába Besztercebányára vezet. A  város legfőbb büsz-
kesége a  sétánnyá alakított, különleges atmoszférával rendelkező főtér, 
melyre a legszebb kilátás az Óratoronyból nyílik. A karcsú toronyból meg-
csodálhatjuk a tér színes kavalkádját, továbbá egy séta alkalmával az aláb-
bi nevezetességeket: Várnegyed, a  középkori német és szlovák templom, 

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiába, útköz-
ben egy megállással. Délelőtt érkezünk Betlérre utazunk, ahol az  And-
rássy kastélyt tekintjük meg: A kastély eredeti berendezését, fegyver- és 
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

7.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

5.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

9.000 Ft/fő

1 nap

1 nap

1 nap

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiába, útközben 
egy technikai megállással. Délelőtt érkezés a festői Bajmóc várába, ahol 
megtekintjük a várat. Az épületet nem véletlenül hasonlítják a Loire menti 
kastélyokhoz, hiszen külsejében egy francia várkastélyt csodálhatunk meg. 
Sétánk során ellátogatunk a sziklaszirt mélyén lévő barlangba is, ahol a vár-
beliek tisztavizű forrásokból olthatták szomjukat. A  várat egy csodálatos 
kastélypark övezi. Majd fakultatív, helyi specialitásokat tartalmazó ebédre 
nyílik lehetőség Bajmócon. Következő állomásunk a  garamszentbene-

lesz, ahol a műemlékké nyilvánított csodálatos tájházat és a Feszty Árpád 
parkot tekintjük meg. Ezután ebédelésre és vásárlásra nyílik lehetőség. 
Visszatérve Komárnoba a főutcán sétálva megismerkedünk Komárno tör-
ténetével. Komárno után következik Komárom és a Monostori erőd. 
Az  erődben barangolva megtekintjük a  Lőoktató termet, az  izgalmas 
földalatti külső- és belső kazamatarendszert, a  4000 m2-es pékséget - 
a „Kenyér-múzeumot”, az itteni életet bemutató kiállítást, valamint a ha-
ditechnikai parkot. Késő délután hazaindulás, érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

togatottabb szlovák cseppkőbarlanghoz, a  Szabadság barlanghoz, 
ahol csodálatos cseppkövekben gyönyörködhetünk. A földalatti járatok-
ban hófehér lágy cseppkőkérgeket, különleges tavi cseppkőkérgeket és 
szivacsképződményeket láthatunk a  több mint másfél órás túra során. 
Délután hazaindulás, útközben lehetőség nyílik egy helyi kolibában 
megkóstolni a kitűnő liptói sajtokat és túrókat, illetve vásárlásra is 
nyílik lehetőség. A kolibában fakultatív ebéd keretében ki is lehet próbál-
ni a helyi finomságokat.  Érkezés Budapestre az esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

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

Fakultatív ebéd:  kb. 10 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Monostori erőd:  kb. 1500 Ft/fő
 Ì Komáromi vár és múzeum:  kb. 6 €/fő
 Ì Martosi tájház és park:  kb. 6 €/fő

Fakultatív ebéd:  kb. 8 €/fő

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

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Jégbarlang:  kb. 7 €/fő
 Ì Cseppkőbarlang:  kb. 15 €/fő

Fakultatív ebéd:  kb. 10 €/fő
Túratáv: kb. 3 km
Szintkülönbség: felfelé és lefelé 100 m

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

IDŐPONTOK:
április 25.
július 12.
augusztus 30.

IDŐPONTOK:
április 25.
június 20.
augusztus 15.
szeptember 27.

IDŐPONTOK:
május 17.
július 4.
augusztus 16.
október 11.

KASTÉLYTÚRA SZLOVÁKIÁBAN:  
BAJMÓC VÁRA ÉS A KISTAPOLCSÁNYI KASTÉLY

KOMÁRNO ÉS A MONOSTORI ERŐD

ÍNYENC- ÉS BARLANGTÚRA SZLOVÁKIÁBAN

1

deki bencések temploma és kolostora, melyet I. Géza király alapított. 
A  templom különlegessége a  Szentvér kápolna, mely egy értékes relikvi-
át őriz: egy darab vásznat Krisztus vércseppjeivel. Utunk utolsó állomása 
a Kistapolcsányi Kastély. Az épület eredetileg reneszánsz erődítmény 
volt, melyet Hild József tervezett át klasszicista stílusban. A kastélyban ér-
tékes bútorgyűjtemény és eredeti használati tárgyak kiállítása látható. Késő 
délután hazaindulunk. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Indulás 07.30 órakor Budapestről. Folyamatos utazás egy rövid megállással. 
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 megállónk Martos községben 

Indulás 07.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiába, útközben 
egy technikai megállással. Délelőtt érkezés a  Déményfalvi jégbarlang-
hoz. A látogatási útvonal meredek szakaszokkal tagolt hatalmas folyóvíz al-
kotta járatokon vezet keresztül. Az útvonal első részeiben cseppkőképződmé-
nyek láthatók, míg a második szakaszban jégképződményekkel találkozunk. 
A  látogatást követően visszatérünk az  autóbuszhoz és átmegyünk a  leglá-
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Indulás 05.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákián keresz-
tül egy technikai szünettel. Délelőtt érkezünk Podlesokba, ahonnan indul 
nagy túránk a Szlovák- Paradicsomban. A túra egyharmadánál alter-
natív, nagyon könnyű úton vissza lehet térni az autóbusz parkolóba. A túra 
első szakasza a Suchá Belá (Száraz Fehér) szurdokon keresztül halad. A szur-
dok több apróbb és öt hatalmas vízesést rejt. A szurdokból kiérve egy 
fennsíkra érünk, ahol kipihenjük magunkat. Ezen a fennsíkon (Klasto-
risko) dönti el mindenki, hogy egy könnyű hegygerincen visszatér a parko-
lóba, akár egy hosszabb pihenés után, vagy a “sportos” csoporttal tovább 

halad. A  kaland a  továbbiakban egy gerincen történő ereszkedéssel foly-
tatódik normál turistaúton. Közben lepillantunk a Szlovák-Paradicsom leg-
hatalmasabb 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 hala-
dást: lépcsőtálcák, láncok, hidak, fapallók. Egészségesen kifáradva, hosszú 
időre feltöltődve térünk vissza a buszunkhoz Podlesokra, a késő délutáni 
órákban. Hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Indulás 06:00 órakor Budapestről, a Hősök teréről. Folyamatos utazás Szlo-
vákián keresztül egy technikai szünettel, érkezés a Csorbai-tó közelében 
található parkolóba a délelőtti órákban. Mai kirándulásunk egy könnyebb 
vagy pedig egy nehezebb túra során a Magas-Tátra legszebb, legnépsze-
rűbb tavaival ismertet meg bennünket. Élvezhetjük a világ legkisebb ma-
gashegysége kristálytiszta vizű tavainak, szédítő csúcsainak látványát, 
a friss, erdei levegőt, a természet közelségét. A túra összeállításánál fontos 
szempont volt, hogy mindenkinek be tudjuk mutatni ezeket a  gyönyörű 
szép tavakat. Ajánlatunkban alap a  kényelmes túra, ellenben, akik a  nem 
riadnak vissza a nehezebb túrától, ők is kielégíthetik igényeiket. A részletes 
programleírást honlapunkon találják: www.vivalditravel.hu. 

Közös túra adatai: Poprádi-tó megállóhely – Poprádi-tó: Táv 4 km, szint-
különbség 265 m felfelé, 10 m lefelé. Könnyebb túra adatai: Poprádi-tó 
– Csorbató: Táv 5 km, szintkülönbség kb. 65 m fel és 235 m lefelé. Könnyebb 
túra teljes távja kb. 9 km, szintkülönbség 330 m fel és 245 m le. Nehezebb 
túra adatai: Poprádi-tó – Békás-tavak – Poprádi-tó: Táv 7 km, kb. 470 m 
fel és lefelé. Poprádi-tó – Csorbató: Táv 5 km, szintkülönbség kb. 65 m fel és 
235 m lefelé. Nehezebb túra teljes távja kb. 16 km, szintkülönbség 800 m fel, 
715 m lefelé. Oszterva-nyereg opcióval: amennyiben a Békás tavakhoz 
vezető út le van zárva (általában június 15 előtt). Poprádi-tó – Oszterva-nye-
reg – Poprádi-tó: Táv 6 km, kb. 470 m fel és lefelé. Poprádi-tó – Csorbató: Táv 
5 km, szintkülönbség kb. 65 m fel és 235 m lefelé.

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Szlovákiába, a  Szá-
delői völgyhöz, melyet a Szár patak mosott ki mai formájára, és melynek 
mentén sziklafalak csodálatos látványa tárul elénk. A hasadék legérdeke-
sebb képződménye a  105 méter magas különálló sziklacsúcs a  Cukorsü-
veg. A völgyben ezen kívül számos barlang és vízmosás található. A völgy 
végében egy kis hegyi fogadó vár minket, ahol megpihenünk. Innen egy 

szerpentinen nekivágunk a hegygerincnek. Akik nem szeretnének feljönni 
a gerincre túrázni, azok a környéken pihenhetnek, sétálhatnak, majd vissza-
térhetnek a megszokott útvonalon autóbuszunkhoz. Míg a gerincen sétálva 
a Tornai vár romjait érjük el. Leereszkedve a hegyről az itt található étte-
remnél megpihenünk. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Nemzeti Park belépő:  kb. 3 €/fő

Túratáv: 15 km
Szintkülönbség: felfelé és lefelé 550 m

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

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

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

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Túratáv: Szádelő – Szádelői-völgy turista-
ház: kb. 3 km, szintkülönbség 250 méter fel,  
45 méter le.
Szádelő – Szádelői-fennsík – Szádelő körtú-
ra: kb. 10 km, szintkülönbség kb. 500 méter  
fel és le.
Torna – Torna vára: kb. 3 km, szintkülönbség 
kb. 100 méter fel és le.

IDŐPONTOK:
április 26.
július 26.
október 17.

IDŐPONTOK:
június 13.
július 25.
szeptember 19.
október 10.

IDŐPONTOK:
április 19.
július 19.
október 31.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

9.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

9.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

7.900 Ft/fő

1 nap

1 nap

1 nap

SZLOVÁK PARADICSOM LEGJAVA 
A HERNÁD ÁTTÖRÉSSEL

CSODÁLATOS TÁTRAI TAVAK

SZÁDELŐI VÖLGY,  
A SZLOVÁK „GRAND CANYON”

3-4

3-5

3
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

9.500 Ft/fő

1 nap

Indulás 06:00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás, érkezés Csorbató 
településre a délelőtti órákban. Innen rövid séta után elérjük az ülőszékes 
felvonót, mellyel a Szoliszkó menedékház (1830 m) mellett található 
állomásáig utazunk. A felvonón utazva gyönyörű panoráma nyílik az előt-
tünk kitáruló Malompataki-völgyre, valamint az annak középső részén 
található Fátyol-vízesésre.
Innen túrázunk a magashegyi, sziklás terepen szerpentinező nem túl hosz-
szú hegyoldalon az Elülső-Szoliszkó (2117 m) csúcsa felé. A menedék-
háztól a csúcsig vezető út átlagos erőnléttel kb. 1 órát vesz igénybe, ezért 
a  nehézségért viszont bőséges kárpótlást nyújt a  csúcsról elénk táruló 
gyönyörű panoráma. Nem csak a Tátra környező, szebbnél-szebb csúcsait, 
így pl. a Krivánt, a Szoliszkó- és Bástya-gerincet láthatjuk innen teljes 
panorámájában, de felülről nézhetünk le a felvonóból már látott Fátyol-ví-
zesésre. Aki még nem járt a Magas-Tátra csúcsain, de szeretné átélni egy va-
lódi csúcstúra élményét, és ehhez érez magában kellő erőt és elszántságot, 
az keresve sem tud ennél jobbat választani.

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

1-es nehézségű túra:
nagyon könnyű, említésre méltó távot és szintkülönbséget 
nélkülöző túra.

2-es nehézségű túra
könnyű, átlagos erőnléttel könnyen teljesíthető túra, amely 
nem tartalmaz jelentős szintkülönbséget, sem jelentős távot.

3-as nehézségű túra:
közepesen nehéz túra, melynek során lehetőség van a köny-
nyítésre. A túra átlagos erőnléttel teljesíthető, nem tartalmaz 
jelentős távot és szintkülönbséget, némi kitartás, lépésbiz-
tonság és szédülésmentesség azonban szükséges.

4-es nehézségű túra
nehéz túra, amely jelentősnek mondható távot VAGY szint-
különbséget tartalmaz. Az  esetleges rövid távon előttünk 
álló viszonylag nagy szintkülönbség megfelelő kondíciót 
és az ilyen nehézségű csoportos túrákon szükséges tempót 
igényel. A  túrát magashegyi, sziklás terepen biztonsággal 
mozgó utasainknak ajánljuk. Az  ilyen terepen való túrázás 
megfelelő felszerelést (hátizsák, túrabakancs vagy túracipő, 
esetleg edzőcipő, de utcai cipő nem megfelelő) igényel.

5-ös nehézségű túra:
nehéz magashegyi túra, amely jelentős távot ÉS szintkü-
lönbséget tartalmaz. A  túrán való részvétel jó kondíciót, 
megfelelő mozgáskoordinációt és teljes szédülésmentes-
séget igényel. Magashegyi, sziklás terepen – melyek kissé 
kitett részeket is tartalmazhatnak – biztonsággal mozgó, 
sportos erőnléttel rendelkező utasainknak ajánljuk. Az ilyen 
terepen való túrázás megfelelő felszerelést (hátizsák, túra-
bakancs vagy túracipő, esetleg edzőcipő, de utcai cipő nem 
megfelelő), koncentrációt és odafigyelést igényel. Felhívjuk 
a  figyelmet, hogy nem megfelelő öltözet esetén túraveze-
tőnk eltanácsolja Önöket a  túrától, és alternatív útvonalat/
programot javasol. Mozgás-, szív- és légzőszervi betegség-
gel rendelkezőknek NEM ajánljuk!

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Ülőszékes felvonó a Szoliszkó menedékházhoz  

oda-vissza:  kb. 14 €/fő 
csak felfelé: kb. 12 €/fő 
csak lefelé: kb. 10 €/fő

Fakultatív ebéd:
 Ì a menedékházban igény szerint  kb. 5-15 €/fő

Túrainformáció:
Túra nehézsége: 3-as nehézségű, kiegészítve 
a honlapunkon található információkkal
Túratávolságok: Szoliszkó menedékház – Elül-
ső-Szoliszkó csúcs oda-vissza 2 km, szintkü-
lönbség 295 méter fel és le. Szoliszkó mene-
dékház – Csorbai-tó 3,6 km, szintkülönbség 
470 méter lefelé.

IDŐPONTOK:
június 14.
szeptember 6.

CSÚCSTÚRA A MAGAS-TÁTRÁBAN,  
EGY IGAZI TÁTRAI CSÚCS MEGHÓDÍTÁSA

VIVALDI BARANGOLÓ KLUB

3

1

4

5

2

3

A csúcsról a felfelé megtett úton jutunk vissza a menedékházhoz, ahol tar-
tunk egy rövid pihenőt. Aki innen lefelé sem szeretne gyalogolni, az a felvo-
nóval mehet vissza a Csorbai-tóhoz, akik viszont nem ijednek meg egy kis 
térderősítő túrától, azokkal a kék jelzésű turistaúton gyalogosan megyünk 
le a  tóhoz. Mind a  felvonót használók, mind pedig a  túrázók körüljárják 
a Tátra egyik legszebb tavaként számon tartott Csorbai-tó egy részét, majd 
a településen tartott rövid szabad program után indulunk hazafelé. Buda-
pestre várhatóan a késő esti órákban érkezünk.

ÚJ
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EGYNAPOS AJÁNLATOK

TÖBBNAPOS AJÁNLATOK

ADVENT KRAKKÓBAN ÉS ZAKOPANEBAN
Látogatás világörökségi helyszínekre 
ünnepi köntösben. Az  egyik legszebb 
lengyel városban, Krakkóban immá-
ron több évtizede hagyománnyá vált 
a karácsonyi vásár, melynek hangulata 
hűen tükröz a  mai napig hazájára, ér-
tékeire büszke lengyel nép szokásait. 
Itt igazán érvényes a  vásár elnevezés, 
hiszen a kiváló lengyel termékek tárhá-
zát felvonultató vásár közép-európai szemlélettel is pénztárcabarát. Érde-
mes itt beszerezni a szebbnél szebb üveggömböket a karácsonyfára, vagy 
a szent este fényét, az itt megszerzett szépséges bohémiai porcelánokkal 
emelni. A jó hangulatról a forralt bor, a még jobbról, a forralt sör gondos-
kodik. Hasunkat pedig a finomabbnál finomabb lengyel specialistásokkal 
tölthetjük meg.
Időpont: december 4-6.

Részvételi díj: 31.900 Ft/fő

ADVENT PRÁGÁBAN
Adventi hangulat a  „száztornyú város-
ban”.  A cseh főváros méltán népszerű, 
az egyik legkeresettebb úti cél Európá-
ban. Az a város, ahová egyszer minden-
ki ellátogat, és legalább egyszer vissza-
tér (ha nem többször), de mindenestre 
visszavágyik. A nagyvilág számos jelző-
vel ihlette ezt a cseh remeket, ahol a lát-
nivalók lépten-nyomon szembe jönnek 
velünk. Ebbe a  különleges díszletbe épül bele a  hagyományos cseh kará-
csonyi vásár, melynek kihagyhatatlan elemei a sült kolbász, a perec és a sör.
Időpont: december 4-6. , december 11-13., december 18-20.

Részvételi díj: 31.900 Ft/fő

ADVENT KARINTIÁBAN
Színes programokkal, igazi osztrák adventi hangulatban. Nincs annál szebb 
látvány, amikor egy adventi koszorú 
tűnik ki a semmiből. Ezzel a páratlan él-
ménnyel gazdagodhatunk ezen utazás 
alkalmával. Ausztria egyik legnagyobb 
taván ugyanis minden évben felállítják 
az úszó adventi koszorút. Villach adven-
ti vására és a Karintiai tóvidék szépsége 
mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
egy kicsit feltöltődjünk az év vége táján 
és nagyobb energiával készüljünk az ünnepekre.
Időpont: december 4-6., december 18-20.

Részvételi díj: 32.900 Ft/fő

ADVENT BÉCSBEN
Kulturális programokkal, schönbrunni 
kastélylátogatási lehetőséggel illetve 
a  híres Heindl csokoládégyár megte-
kintésének lehetőségével várjuk Önö-
ket! A belépőjegyek külön fizetendőek!
Pénteki időpontok: 
november 28., december 4., 
december 11., december 18.

  Részvételi díj: 5.900 Ft/fő
Szombati időpontok: december 5., december 12., december 19.

  Részvételi díj: 6.900 Ft/fő
Vasárnapi időpontok: december 6., december 13., december 20.

  Részvételi díj: 5.900 Ft/fő

KASTÉLYOK  
ÜNNEPI DÍSZBEN
Látogatás az  eisenstadti Eszterházy 
kastélyba és Fraknó várába.
Időpont: november 28. 

Részvételi díj: 7.500 Ft/fő

ADVENT POZSONYBAN  
– SCHLOSSHOF ÉS KITTSEE
Látogatás a Schlosshof kastélyba, majd 
a  szlovák főváros nevezetességeivel 
ismerkedünk. Programunk során lehe-
tőség nyílik a  Kitseeben található cso-
koládégyár mintaboltjában vásárlásra.
Időpont: december 5. , december 20.

Részvételi díj: 7.000 Ft/fő

ADVENT GRAZBAN, LÁTOGATÁS  
A ZOTTER CSOKIGYÁRBAN
Adventi forgatag a  második legnépe-
sebb osztrák városban, csokikóstolással 
a Zotter csokigyárban
Időpont: december 5., december 12., 
december 19.

Részvételi díj: 9.900 Ft/fő

ADVENT MARIAZELLBEN ÉS  
A MELKI APÁTSÁG
Varázslatos adventi hangulat likőr-
kóstolással, mechanikus Betlehem 
látogatással.
Időpont: december 6., december 13., 
december 19.

Részvételi díj: 9.900 Ft/fő

KASSA ÜNNEPI DÍSZBEN
Látogatás a betléri Andrássy kastélyba és Kassára.
Időpont: december 12. 

Részvételi díj: 8.000 Ft/fő

Advent    2015
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TÖBBNAPOS AJÁNLATOK

A részletes programajánlatokat minden esetben honlapunkon találják: 
www.vivalditravel.hu.
A változtatás jogát fenntartjuk. A  részvételi díjak tájékoztató jellegűek, 
minden esetben a honlapunkon szereplő díjak érvényesek. 
A részvételi díjak nem tartalmazzák az egyéb, várható költségeket, mint 
például: belépőjegyek, fakultatív programok, stb. költsége.

ADVENT SALZBURGBAN ÉS 
A SALZKAMMERGUTI TÓVIDÉKEN
A tóvidék téli hangulatával és Salzburg 
elegáns adventi vásáraival. Egy hely, 
ahol az  évszakok váltakozása, akár 
Antonio Vivaldit is ihlethette volna. 
Aki járt már a  Salzkammerguti tóvidé-
ken, az  visszavágyik és ide érdemes 
minden évszakban visszatérni. Hiszen 
az élmény garantáltan más. A hófödte 
csúcsok látványa nyáron meghökken-
tő, télen természetes, szépsége azonban mindig páratlan. Salzburg városa 
pedig megtelik a szebbnél szebb karácsonyi csillogással.
Időpont: december 4-6.

Részvételi díj: 41.900 Ft/fő

ADVENT DREZDÁBAN
Drezda különös hangulatú karácsonyi vására minden évben tartogat 
meglepetést. A  ha-
gyományos kézműves 
termékek készíté-
sébe is bepillantást 
nyerhetünk, ugyanis 
üvegfúvók, kovácsok, 
fafaragók, pékek szí-
nesítik a  vásári hangu-
latot. A  kitűnő forralt 
borok mellett elengedhetetlen kelléke a karácsonyi vásárnak a karácsonyi 
kalács, melynek nagy hagyománya van, olyannyira, hogy minden évben 
megrendezik a Stollenfest-et, amikor egy gigantikus méretű sütemény te-
szi meg a maga ünnepélyes útját a vásártérig, ahol felszeletelik és kiosztják. 
Egy fedett csarnokban a képzelet szülte hatalmas mesekönyveket „lapoz-
hatunk” és átélhetjük a mesék varázslatos világát.
Időpont: december 4-6.

Részvételi díj: 41.900 Ft/fő

Advent    2015
ADVENT NÜRNBERGBEN,  
AZ ADVENTI VÁSÁROK HAZÁJÁBAN
Karácsonyi mesevárosok: Nürnberg, 
Bamberg, Rothenburg ob der Tauber, 
Regensburg 
Igazi középkori hangulat és ünnepé-
lyes karácsonyi vásár vár bennünket 
ezen a  vidéken. Évszázadok óta tartják 
Frankföldön hagyományos kézműves 
vásáraikat a  kereskedők advent idején. 
Évente több millió turista látogat el Nürnbergbe, hogy elmerüljön ebben 
a varázslatos hangulatban, ahol a pirított mandula, a  forralt bor, a  roston 
sült kolbász illata mind mind hozzájárul ahhoz, hogy ez igazi karácsonyi ké-
szülődésnek lehessünk részesei.
Időpont: december 11-13.

Részvételi díj: 49.900 Ft/fő

ADVENT VELENCÉBEN
Különleges adventi vásár a  lagúnák 
városában, trieszti kirándulással fű-
szerezve. Velence egy unikum, sokan 
éppen ezért keresik fel újra is újra ezt 
a titokzatos várost, melynek történelme 
az évszázadok alatt patinássá varázsolta 
épületeit és „utcáit”. Sokan vészharan-
got kongatnak felette, így addig is amíg 
még áll, érdemes ellátogatni az „úszó” városba, ahol nem csak a Karnevál 
idején telik meg ünnepélyes hangulattal a terek, a szűk utcák és csatornák 
vidéke.
Időpont: december 11-13. 

Részvételi díj: 39.900 Ft/fő

ADVENT ZAKOPANEBAN ÉS 
A LENGYEL TÁTRÁBAN
Tipikus hegyvidéki hangulat lengyel 
vendégszeretettel és a Tátra varázsával. 
Ezen az  utazáson az  advent szó igazi 
értelmét találjuk meg. A  készülődést 
és a  várakozást, a  karácsony eljövete-
lét. Zakopaneban ugyanis egész évben 
van vásár. Kézműves piaca az év minden 
napján kínálja a  helyiek portékáit. Itt 
tehát a feltöltődés, a tél varázsa az, ami 
egy kicsit a  karácsonyra hangol bennünket. Utunk során lehetőség nyílik 
felmenni a Gáspár csúcsra, amely délről zárja le a várost. Odafent majd 2000 
méter magasságban a hó látványa mindenképpen egy kis megállásra kész-
tet, visszaidézi a régmúltak csodaszép fehér karácsonyait. 
Időpont: december 12-13. 

Részvételi díj: 21.900 Ft/fő



A részletes programajánlatot a vivalditravel.hu oldalon találják.
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A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét
 Ì 3 éjszaka szállás költségét 3ê-os szállodában
 Ì 3 reggelit büfé rendszerben
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív programok:
 Ì Wieliczkai sóbánya:  6.000 Ft/fő
 Ì Auschwitz-Birkenau Múzeum:  5.000 Ft/fő
 Ì Zenés Szilveszteri vacsora:  kb. 330 PLN/fő

Várható költségek:
 Ì Mária templom, Katedrális a waweli dombon, 

Zsinagóga és fülhallgató, összesen:  kb. 60 PLN/fő
 Ì Gubalowka felvonó:  kb. 20 PLN/fő

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

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

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

 Ì 5 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Vacsora felár (5 vacsora):  17.500 Ft/fő
Várható költségek:

 Ì Róma, Colosseum:  kb. 25 €/fő
 Ì Vatikáni Múzeum:  kb. 40 €/fő
 Ì Róma, tömegközlekedés:  kb. 10 €/fő
 Ì Firenze vonatjegy:  kb. 6 €/fő

IDŐPONT:
2015. december 31 

- 2016. január 3.

IDŐPONT:
2015. december 28 

- 2016. január 2.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

42.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

99.900 Ft/fő

4 nap, 3 éjszaka 6 nap, 5 éjszaka

SZILVESZTER KRAKKÓBAN SZILVESZTER RÓMÁBAN

=

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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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 szabályozott 
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 szerződést 

kötött utazási irodában lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, 
ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, vagy az utazási iroda írásban vissza-
igazolja és az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget (40 %) (30 napon 
belüli indulás esetén a teljes részvételi díjat) megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem 
a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utas kérésére - a kiválasztott úton 
való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott 
időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget 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 szerző-
dés-aláírásától függetlenül - az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazás-
közvetítőnél 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 kapcsolatos jogi és anyagi fele-
lősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig a VIVALDI TRAVEL 
nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését. A késedelmes fizetésből eredendő károkért 
a megbízott Partner irodát terheli a felelősség. Hiányos adat megadás (cím, telefonszám, 
utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal felelősséget 
az útiokmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására. 
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 aláírásával, 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 foglaltak 
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 szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját 
forintban meghatározva, az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, a szolgáltatás 
díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező 
terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott 
összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott 
összegét, valamint annak a biztosítónak, vagy pénzintézetnek a megnevezését, 
amellyel az utazásszervező a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.

2. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az utazási 
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 kötelezettsé-
geket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utast érinthetik.

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 
szerint 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 programját 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 tartal-
mazza, 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 VIVALDI 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 
leforgása 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 szolgáltatások-
ról, vagy bizonyos 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 veszé-
lyezteti, megtagadható 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, felügye-
letéről, kivéve, 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 tárgyak-
ért a VIVALDI TRAVEL felelősséget nem vállal. 

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

utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel ösz-
szefüggő szolgáltatásokból (így különösen: étkezés, idegenvezetés, szórakozás, 
kulturális programok) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni. A VIVALDI TRAVEL 
fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, 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 bonyolításá-
nak jogát „vis major” esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, 
politikai változások, késések a légi forgalomban, az emberi életet és egészséget, illetve 
a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti, vagy bizonyos 

légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén. 
3. A VIVALDI TRAVEL nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy 

bármely egyéb módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának 
lehetőségére, technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek miatt. Autóbuszos 
utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki 
meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés....) jelentős késés következik 
be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége – a lehetőségek 
figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi meg-
fontolásokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges program 
elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből származóan) csak 
a befizetett külön költségeket köteles az iroda visszafizetni (belépők, fakultatív 
program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen.

4. Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívü-
li okból történő megváltozásáért illetve természeti okokból eredő 
kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal. 

5. Az utazási iroda kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy a program-
ajánlatban 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 szerződés 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 Iroda 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 
költséget kell külön fizetni. Ha az utas az utazás során a programajánlatban, 
illetve az írásos jelentkezésben nem szereplő szolgáltatást vesz igény-
be, annak árát és szervezési díját a helyszínen köteles megfizetni.

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

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

kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásait, 
vagy hatósági árának változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt egyes 
részszolgáltatásokkal 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 315 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 
válik 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. 
Elállásnak 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 szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visz-
szafizetését a jogszabályban 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 részvételi 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, részletes tájékoztatót adunk ki. 

7. Az utas utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek megvál-
toztatása (pl. időpontváltoztatás) az utazás megkezdéséig - elállásnak és 
új foglalásnak minősül. A módosítás közlésére és hatályának beálltára a 5.2 
pontban írottak megfelelően 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, 
postázása, stb.) a Vivaldi Travelnek megtéríteni. A módosítás díja foglalásonként 
3.000,-Ft. Az utazás időpontjának megváltoztatása nem minősül módosítás-
nak, arra vonatkozóan a lemondási feltételek érvényesek, még akkor is, ha 
ugyanarra az útra, de másik időpontra kíván az Utas módosítani.

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

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 uta-
zás megkezdése 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 szavatossági 
igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a Vivaldi Travel úgy teljesít, hogy az utas 
által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a Vi-
valdi Travel azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az Utas a hiba felfedezése 
után haladéktalanul köteles kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közöl-
ni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyv-
be kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelmé-
ből eredő kárért az utas felelős és a bizonyítási 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 szavatos-
sági igényeire egyebekben 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 legkörültekintőbb 
gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, 
akinek tevékenységét az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs 
kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre.

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

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 haladéktalanul 
bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, me-
lyekben 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 megsérüléséből eredő károkra). Autó-
buszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a Vivaldi Travel felelősséget nem vállal.

6. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harma-
dik személyeknek okozott 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, ame-
lyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás mi-
att, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

9. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást 
befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból 
bekövetkezett elmaradásáért a Vivaldi Travel felelősséget nem tud vállalni. 
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 
megtéríteni, 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, megsérü-
lésből 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 
szerződés megkötése során az Utas figyelmét felhívni a fenti rendelkezésekre. 

2. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud 
részt venni, 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 
állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve 
egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, 
ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat, ideiglenes állampolgár-
sággal 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 tartalmazzák 
az útlemondási biztosítást. (Alapdíj/Részvételi díj 1.5%-a) A biztosításról az QBE 
Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (Atlasz Biztosító)  társaság 
feltételi rendelkeznek. Részletes tájékoztatás irodánkban illetve a weboldalon 
találhatóak. A biztosítás utazásképtelenség esetén érvényes. A kiváltó ok felmerü-
lésétől 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 
fajtáiról, 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 Társadalombiztosító 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) Limi-
ted Magyarországi Fióktelepe (Atlasz Biztosító) 1143 Bp., Stefánia út 
51., Európai Utazási Biztosító 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 

Magyarországi 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 feltétele-

ink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.
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Részletes programajánlat
1. nap: Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Nagyvára-
dig, városnézés: Bazilika – Kanonok sor – Szent László szobor. Majd a Ki-
rály-hágón át folytatjuk utunkat Kolozsvárra, ahol városnéző sétánk 
során megtekintjük a Szent Mihály templomot, a Mátyás király szobrot és 
a Házsongárdi temetőt. Szállásfoglalás Kolozsváron. Vacsora a szállodában. 
2. nap: Reggeli után továbbutazunk Tordára, ahol fakultatív lehetőség nyí-
lik egy közös barangolásra a tordai sóbányában. A bányalátogatást követően 
a székelység fővárosába, Marosvásárhelyre látogatunk. Városnéző sétánk 
során érintjük a Kultúrpalotát. Szállásfoglalás Tusnádfürdőn, vacsora a pan-
zióban. A következő két napra pihenést vagy programokat ajánlunk. 
Tusnádfürdő ideális a  kikapcsolódásra, pihenésre. Csodás hegyek 
veszik körül, friss a levegő. A 2014-ben átadott wellness központban 
pedig több úszómedence, termálmedence és egyéb wellness szolgál-
tatások (szaunák, sókamra, gőzkamra) nyújtanak kikapcsolódást. 
3. nap: Reggeli után szánkó program a Szent Anna tónál. Regge-
li után utazás a 946 méter magasan fekvő Szent Anna- tóhoz. Itt lehetőség 
adódik egy vidám szánkózásra, házi áfonya pálinka kíséretében. A 2,5 km 
hosszú szánkópályára terepjárókkal húznak fel minket, onnan csúszhatunk 
a 3-4 személyes szánkókkal. Aki nem szánkózik, sétálhat, kirándulhat a Szent 
Anna tó környékén. (Az út árában benne van az odautazás a tóhoz. Szánkó-
bérlés és felhúzás terepjáróval külön fizetendő.) Délután felkeressük a Nyer-
ges-tető nemzeti emlékhelyét, majd visszatérés Tusnádfürdőre, vacsora.
4. nap: Reggeli után fakultatív lovas szánozás. Lovas szánra szállva 
körbejárjuk a csodálatos hegyekkel körbevett vidéket. Közben részt veszünk 
egy „szalonna és miccs sütésen”. Pálinkázással és forralt borkóstolóval gyara-
pítjuk az élmény gazdag napot. Este visszautazás a szállásra, vacsora.
5. nap: Korai reggeli után hazaindulás. Útközben megállás Korondon, ahol 
elsősorban a székely népi fazekassággal ismerkedhetünk, majd a kirakodó-
vásárban lehetőség nyílik az iparművészeti remekek megvásárlására is. Érke-
zés Budapestre a késő esti órákban.

Indulás 06.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Donovaly-ig egy tech-
nikai 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 hosszú pályarendszer)
• pihenés, rekreáció
Pályazárásig (17.00 óra) élvezhetjük a kirándulás, szánkó- és sípályák örö-
meit, majd indulás haza. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Indulás 07.00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás Ausztriáig egy tech-
nikai szünettel. Érkezés a  Semmeringre a  délelőtti órákban. A  síelni, 
snowboardozni, túrázni, kirándulni vágyókat várja a Varázshegy. Akik sze-
retnének a Világörökség részét képező vasútvonalon utazni, Sem-
meringtől egészen Gloggnitzig gyönyörködhetnek a festő szépségű táj-
ban. Kiszállást követően felkeressük a Lindt csokoládégyár mintaboltját, 
ahol kóstolás után kedvezményes vásárlásra nyílik lehetőség. Majd autó-
busszal visszautazunk Semmeringre, ahol még felvonóval felmehetünk 
a Varázshegyre. 16.00 óráig élvezhetjük a szánkó- és sípályák örömeit, majd 
indulás haza. Érkezés Budapestre az esti órákban.

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

1 éjszaka Kolozsváron 3ê-os szállodában,  
3 éjszaka Tusnádfürdőn panzióban, 
2-3 ágyas saját fürdőszobás szobákban

 Ì 4 reggelit
 Ì 4 vacsorát
 Ì idegenvezetést

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

Fakultatív program:
 Ì Lovas szánozás:  4.900 Ft/fő  
az ár tartalmazza a lovas szánozást, 
a szalonnát és miccset, valamint a pálinkát

Várható költségek:
 Ì Tordai sóbánya:  kb. 20 RON/ fő
 Ì Szánkó bérlés: kb. 20 RON/nap, 
 Ì Szánkó felhúzás: 10 RON/alkalom
 Ì Tusnádfürdő, wellness központ:  

egész napos belépő: kb. 50 RON/fő 
3 órás belépő: kb. 25 RON/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Felvonó jegy (oda-vissza):  kb. 16 €/fő
 Ì Szánkójegyek:  

egész napos jegy:  kb. 32 €/fő 
gyerekjegy:  kb. 19 €/fő

 Ì 1 napos síbérlet:  kb. 36 €/fő
 Ì Vonatjegy:  kb. 10 €/fő

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Hótalp és túrabot bérlés:  3.500 Ft/fő 

 (igényüket az út foglalásakor jelezni szükséges)
 Ì Kutyaszánozás:  kb. 10 €/fő 

 (a kutyaszánozást előre jelezni szükséges)
 Ì Felvonó (oda-vissza):  kb. 8 €/fő
 Ì Síbérlet:  kb. 20 €/nap

IDŐPONTOK:
2016. február 10-14.

IDŐPONTOK:
2016. január 23.
2016. február 13. 
2016. március 12.

IDŐPONTOK:
2016. január 16.
2016. február 20.
2016. március 5.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

59.900 Ft/fő

5 nap, 4 éjszaka

ERDÉLY TÉLI ARCA DONOVALY, A SZLOVÁK SÍPARADICSOM

ÉLMÉNYSZÁNKÓZÁS SEMMERINGEN

1 nap

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

6.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

8.500 Ft/fő

ÚJ



51

2016 ELŐZETES

KÖRUTAZÁSOK 2015  |  TAVASZ · NYÁR · ŐSZ · TÉL

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

31.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

13.900 Ft/fő

4 nap, 1 éjszaka

3 nap, 0 éjszaka

Részletes programajánlat 
1. nap: Indulás Budapestről 20.00 órakor. Folyamatos utazás rövid szüne-
tekkel, éjszaka az autóbuszon.
2. nap: Reggel érkezés Punta Sabbioniba. Behajózás Velencébe (külön fize-
tendő). 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. (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 programle-
hetőségek az alábbiak szerint:

Részletes programajánlat
1. nap: Indulás Budapestről 20.00 órakor. Folyamatos utazás rövid
megállókkal. Éjszaka a buszon.
2. nap: Reggel érkezés Punta Sabbioniba. Behajózás Velencébe (külön fize-
tendő). A behajózáshoz kétféle lehetőség közül választhatnak:
2016. január 22-24. időpontban a program az alábbiak szerint alakul:
• Reggel Transzefrbehajózás 15 €/fő
• Délután fakultatív szigettúra: Murano-Burano szigetekre: 20 €/fő

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 (időtartam 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 
ismertetést kapunk a városról és a karneválról. (időtartam 3,5 óra)

Mindkét hajókirándulás után közös városnéző séta Velencében:

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

környékén,3ê-os szállodában
 Ì 1 reggelit
 Ì idegenvezetést

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

Várható költségek:
 Ì Behajózás Velencébe,  

Murano-Burano kirándulással 
egybekötve: kb. 30 €/fő

 Ì Transzfer behajózás:  kb. 15 €/fő
 Ì Gondolázás:  kb. 18 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alk.

A részvételi díj tartalmazza:
 Ì az utazás költségét

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

Várható költségek:
 Ì Velence városbelépő:  kb. 7 €/fő
 Ì Behajózás Velencébe:  

 kb. 15 €/fő, vagy kb. 30 €/fő
 Ì Gondolázás:  kb. 18 €/fő

Fakultatív vacsora:  kb. 16 €/fő/alkalom

IDŐPONTOK:
2016. január 29 

- február 1.
2016. február 5-8.

IDŐPONTOK:
2016. január 22-24.
2016. január 29-31.
2016. február 5-7.

VELENCEI KARNEVÁL

VELENCEI KARNEVÁL NON-STOP

1. gondolázás Velence csatornáin, sikátorain 
a legtipikusabb közlekedési eszközzel. 1 gondolában 
mindenképpen 6 főnek kell ülnie. IDŐTARTAM: 30 perc

2. vacsora egy tipikus, családias hangulatú olasz étteremben. 
A vacsora előételből, főételből és kávéból vagy desszertből áll.

Este a szállás elfoglalása Velence környékén.
3. nap: A mai napon folytatjuk ismerkedésünket Velencével, a  lagúnák 
városával. Először behajózás Velencébe (külön fizetendő), majd a városné-
ző séta folytatása: Santa Maria Formosa templom – San Giovanni e Paolo 
templom. Délután szabadprogram. Ajánlatunk a nap további részére: Na-
poleon park - gyermekek karneválja, Szt. Márk tér - koncertsorozatok, pan-
tomim előadások, jelmez szépségverseny. Campo San Paolo, San Silvestro 
– burattin előadások, koncertek, latin est. Este hazautazás, éjszaka az
autóbuszon.
4. nap: Hazaérkezés a délelőtti órákban.

Schiavoni rakpart - San Zaccaria templom - Börtön - Sóhajok hídja - Nemzeti 
könyvtár - Campanile - Prokurátori paloták - Szt. Márk Bazilika - Dózse palo-
ta. Séta Velence sétálóutcáján a Mercerién - Rialto. A nap további részében 
szabadprogram.
Délután fakultatív programlehetőségek az alábbiak szerint:
1. gondolázás Velence csatornáin, sikátorain a legtipikusabb 

közlekedési eszközzel. 1 gondolában mindenképpen 
6 főnek kell ülnie. IDŐTARTAM: 30-40 perc

2. vacsora egy tipikus, családias hangulatú olasz étteremben. 
A vacsora 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.



ESEMÉNYNAPTÁR
 MÁRCIUS

 12-15. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 13-15. Hétvége Prágában
 14. Élményszánkózás Semmeringen
 21. Donovaly, a Szlovák síparadicsom
 28. Bécs - Húsvéti vásár 

a Schönbrunni kastélynál

 ÁPRILIS
 1-6. Barangolás toszkán tájakon
 2-6. Drezda, Berlin és a Szász Svájc
 2-6. Erdély kincsei
 3-6. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 4-6. Hétvége Prágában
 4-6. Hétvége Velencében
 4-6. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 4-6. Szlovénia más szemmel
 11. Felvidéki bányavárosok bányalátogatással
 11. Stájerországi kalandozások
 12. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 12. Virágos Muravidék
 13-19. Benelux körút - sajt, tulipán, fapapucs
 18. Mesél a bécsi erdő
 19. Szádelői völgy, a szlovák Grand Canyon
 25. Kastélytúra Szlovákiában
 25. Komarno és a Monostori erőd, 

a megelevenedő történelem
 25. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 26. Felemelő Ausztria
 26. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára
 26. Szlovák Paradicsom legjava 

- Hernád áttöréssel
 28.-máj. 3. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 28.-máj. 3. Montenegro és Bosznia, 

a Balkán gyöngyszemei
 28.-máj. 3. Provence festői tája és a Cote d’Azur
 29.-máj. 3. Erdély kincsei
 30.-máj. 3. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 30.-máj. 3. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 30.-máj. 3. Prága és Csehország Világörökségei

 MÁJUS
 1-3. Hétvége Velencében
 1-3. Pompás kastélyok, csodálatos 

várak Csehországban
 1-3. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 1-3. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 4-10. Benelux körút - sajt, tulipán, fapapucs
 8-9. Plitvicei tavak non-stop
 9. Bécs és a Schönbrunni kastély
 9. Kassa, Márai városa és Betlér 
 10. Fertő tavi romantika és Fraknó vára
 10. Mesél a bécsi erdő
 10. Papuk Természeti Park
 11-17. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri
 15-16. Bled-Vintgar szurdok non-stop
 16. Semmeringi élmények
 16. Stájerország ismeretlen arca
 17. Felemelő Ausztria szurdoktúrával
 17. Schneeberg - a Bécsi-Alpok királynője
 19-25. Párizs, Versailles és a Loire völgyi kastélyok
 20-25. Barangolás toszkán tájakon
 20-25. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 21-25. Drezda, Berlin és a Szász Svájc
 22-25. Bajor kastélyok
 22-25. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 22-25. Tiroli élmények és mediterrán 

hangulat Dél-Tirolban
 22-25. Velence, az Adria királynője
 23-25. Hétvége Prágában
 23-25. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 23-25. Verona, a szerelmesek városa
 23-25. Varázslatos Isztria
 27-31. Dél-erdélyi kalandozás
 29-31. Salzburg és Nárciszünnep Bad Aussee-ben
 30. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 31. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 31. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára

 JÚNIUS
 1-7. Albánia, a Balkán titokzatos ékköve
 5-7. A Tátra hegyekkel, tavakkal 

tarkított varázslatos vidéke
 6. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
 7. Medve szurdok - Mixnitz
 9-14. Montenegro és Bosznia, 

a Balkán gyöngyszemei
 10-14. Erdély kincsei
 11-14. Bajor kastélyok

 12-13. Bohinj-Száva vízesés non-stop
 13. Csodálatos tátrai tavak
 13. Semmeringi élmények
 14. Csúcstúra a Magas-Tátrában
 14. Felemelő Ausztria
 16-21. Provence festői tája és a Cote d’Azur
 17-21. Adriai csobbanás kulturális programokkal
 18-21. Bajor varázslat: a tudomány, 

a technika és a kultúra élménye
 18-21. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 19-20. Bled-Vintgar szurdok non-stop
 19-21. Hétvége Prágában
 20. Egy nap, két főváros: Bécs és Pozsony
 20. Komarno és a Monostori erőd, 

a megelevenedő történelem
 20. Ötscher szurdok: hegyek 

és vízesések vidéke
 21. A smaragd folyó völgye és a Rax fennsík
 21. Fertő tavi romantika és Fraknó vára
 23-28. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 24-28. Erdély kincsei
 25-28. Csehország természeti csodái
 26-27. Plitvicei tavak non-stop
 26-28. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 26-28. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 27. Bécs - Tengerek háza
 27. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 28. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 28. Schneeberg - a Bécsi-Alpok királynője
 30.-júl.5. Barangolás toszkán tájakon

 JÚLIUS
 3-5. Hétvége Velencében
 3-5. Pompás kastélyok, csodálatos 

várak Csehországban
 4. Kassa, Márai városa és Betlér 
 4. Stájerországi kalandozások
 5. Mesél a bécsi erdő
 5. Virágos Muravidék
 8-12. Dolomitok és a Grossglockner 

lenyűgöző vidéke
 8-12. Erdély kincsei
 9-12. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 10-12. Hétvége Prágában
 11. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
 11. Felvidéki bányavárosok bányalátogatással
 12. Kastélytúra Szlovákiában
 14-19. Toszkána vidéki bája
 15-19. Drezda, Berlin és a Szász Svájc
 16-19. Bajor kastélyok
 16-19. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 17-18. Bled-Vintgar szurdok non-stop
 17-19. Hétvége Velencében
 18. Bécs és a Schönbrunni kastély
 18. Ötscher szurdok: hegyek 

és vízesések vidéke
 19. Felemelő Ausztria szurdoktúrával
 19. Szádelői völgy, a szlovák Grand Canyon
 21-26. Barangolás toszkán tájakon
 21-26. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 24-25. Plitvicei tavak non-stop
 24-26. Hétvége Prágában
 24-26. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 24-26. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 24-28. Észak-Erdély: Máramaros, 

Moldva, Bukovina
 25. Csodálatos tátrai tavak
 25. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 25. Semmeringi élmények
 26. Medve szurdok - Mixnitz
 26. Szlovák Paradicsom legjava 

- Hernád áttöréssel
 28.-aug. 2. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 29.-aug. 2. Dél-erdélyi kalandozás
 31.-aug. 2. A Tátra hegyekkel, tavakkal 

tarkított varázslatos vidéke

 AUGUSZTUS
 1. Papuk Természeti Park
 2. Mesekastélyok Morvaországban: 

Lednice és Valtice
 2. Schneeberg - a Bécsi-Alpok királynője
 5-9. Erdély kincsei
 6-9. Csehország természeti csodái
 7-8. Bohinj-Száva vízesés non-stop
 7-8. Plitvicei tavak non-stop
 8. Bécs - Hundertwasser nyomában
 9. Fertő tavi romantika és Fraknó vára
 9. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára

 10-16. Párizs, Versailles és a Loire völgyi kastélyok
 11-16. Provence festői tája és a Cote d’Azur
 12-16. Erdély kincsei
 14-15. Bled-Vintgar szurdok non-stop
 15. Egy nap, két főváros: Bécs és Pozsony
 15. Kassa, Márai városa és Betlér 
 15. Komarno és a Monostori erőd, 

a megelevenedő történelem
 16. A smaragd folyó völgye és a Rax fennsík
 18-23. Barangolás toszkán tájakon
 18-23. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 19-23. Dolomitok és a Grossglockner 

lenyűgöző vidéke
 19-23. Drezda, Berlin és a Szász Svájc
 20-22. Hétvége Velencében
 20-22. Szlovénia más szemmel
 20-23. Bajor kastélyok
 20-23. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 20-23. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 20-23. Prága és Csehország Világörökségei
 20-23. Tiroli élmények és mediterrán 

hangulat Dél-Tirolban
 21-23. Pompás kastélyok, csodálatos 

várak Csehországban
 21-23. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 23. Felemelő Ausztria
 24-30. Benelux körút - sajt, tulipán, fapapucs
 27-30. Bajor varázslat: a tudomány, 

a technika és a kultúra élménye
 28-30. Verona, a szerelmesek városa
 29. Bécs és a Schönbrunni kastély
 29. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 29. Semmeringi élmények
 29. Stájerországi kalandozások
 30. Kastélytúra Szlovákiában
 30. Ötscher szurdok: hegyek 

és vízesések vidéke
 30. Virágos Muravidék

 SZEPTEMBER
 2-6. Erdély kincsei
 5-7. Velencei regatta
 5-7. Velencei regatta non-stop
 6. Csúcstúra a Magas-Tátrában
 6. Medve szurdok - Mixnitz
 7-13. Dél-Itália kincsei: Sorrento, Nápoly, Capri
 9-13. Dél-erdélyi kalandozás
 10-13. Bajor kastélyok
 11-12. Plitvicei tavak non-stop
 11-13. Hétvége Prágában
 12. Bécs - Hundertwasser nyomában
 12. Felvidéki bányavárosok bányalátogatással
 12. Stájerország ismeretlen arca
 13. Schneeberg - a Bécsi-Alpok királynője
 15-20. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 15-20. Montenegro és Bosznia, 

a Balkán gyöngyszemei
 15-20. Toszkána vidéki bája
 16-20. Adriai csobbanás kulturális programokkal
 17-21. Erdély kincsei
 18-20. Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
 19. Csodálatos tátrai tavak
 19. Stájerországi kalandozások
 20. Felemelő Ausztria szurdoktúrával
 20. Fertő tavi romantika és Fraknó vára
 22-27. Barangolás toszkán tájakon
 23-27. Dél-erdélyi kalandozás
 24-27. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 24-27. Velence, az Adria királynője
 25-27. Hétvége Prágában
 25-27. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 25-27. Varázslatos Isztria
 25-28. Észak-Olaszország gyöngyszemei: 

Garda tó és Milánó
 26. Osztrák Dunakanyar sétahajózással
 27. Komarno és a Monostori erőd, 

a megelevenedő történelem
 27. Pozsony, Dévény és Vöröskő vára
 28.-okt.4. Albánia, a Balkán titokzatos ékköve

 OKTÓBER
 2-3. Plitvicei tavak non-stop
 2-4. A Tátra hegyekkel, tavakkal 

tarkított varázslatos vidéke
 2-4. Pompás kastélyok, csodálatos 

várak Csehországban
 3. Badeni rózsák és a Laxenburg kastély
 3. Kassa, Márai városa és Betlér 

 4. Mesekastélyok Morvaországban: 
Lednice és Valtice

 4. Mesél a bécsi erdő
 8-11. Csehország természeti csodái
 10. Bécs - Tengerek háza
 10. Csodálatos tátrai tavak
 11. Ötscher szurdok: hegyek 

és vízesések vidéke
 11. Virágos Muravidék
 14-18. Erdély kincsei
 17. Medve szurdok - Mixnitz
 17. Semmeringi élmények
 17. Szlovák Paradicsom legjava 

- Hernád áttöréssel
 18. Papuk Természeti Park
 19-25. Párizs, Versailles és a Loire völgyi kastélyok
 20-25. Provence festői tája és a Cote d’Azur
 21-25. Drezda, Berlin és a Szász Svájc
 21-25. Észak-Erdély: Máramaros, 

Moldva, Bukovina
 22-25. Bajor kastélyok
 22-25. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 22-25. Prága és Csehország Világörökségei
 22-25. Tiroli élmények és mediterrán 

hangulat Dél-Tirolban
 23-25. Hétvége Velencében
 23-28. Barangolás toszkán tájakon
 23-28. Itália szívében: Róma, Firenze, Velence
 29.-nov. 1. Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
 30.-nov. 1. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék
 31. Szádelői völgy, a szlovák Grand Canyon

 NOVEMBER
 14. Semmeringi élmények
 28. ADVENT Bécsben
 28. Kastélyok ünnepi díszben

 DECEMBER
 4. ADVENT Bécsben
 4-6. ADVENT Krakkóban és Zakopanéban
 4-6. ADVENT Prágában
 4-6. ADVENT Karintiában
 4-6. ADVENT Salzburgban és 

a salzkammerguti tóvidéken
 4-6. ADVENT Drezdában
 5. ADVENT Bécsben
 5. ADVENT Pozsonyban, Schlosshof és Kittsee
 5. ADVENT Grazban, látogatás 

a Zotter csokigyárban
 6. ADVENT Bécsben
 6. ADVENT Mariazellben és a Melki Apátság
 11. ADVENT Bécsben
 11-13. ADVENT Prágában
 11-13. ADVENT Nürnbergben, az adventi 

vásárok hazájában
 11-13. ADVENT Velencében
 12. ADVENT Bécsben
 12. ADVENT Grazban, látogatás 

a Zotter csokigyárban
 12. ADVENT Kassán
 12-13. ADVENT Zakopaneban és a lengyel Tátrában
 13. ADVENT Bécsben
 13. ADVENT Mariazellben és a Melki Apátság
 18. ADVENT Bécsben
 18-20. ADVENT Prágában
 18-20. ADVENT Karintiában
 19. ADVENT Bécsben
 19. ADVENT Grazban, látogatás 

a Zotter csokigyárban
 19. ADVENT Mariazellben és a Melki Apátság
 20. ADVENT Bécsben
 20. ADVENT Pozsonyban, Schlosshof és Kittsee
 28.- jan. 2. SZILVESZTER Rómában
 31.-jan. 3. SZILVESZTER Krakkóban

 2016 JANUÁR
 16. Élményszánkózás Semmeringen
 23. Donovaly, a szlovák síparadicsom
 29.-febr. 1. Velencei karnevál
 22-24. Velencei karnevál NON-STOP
 29-31. Velencei karnevál NON-STOP

 2016 FEBRUÁR
 5-7. Velencei karnevál NON-STOP
 5-8. Velencei karnevál
 10-14. Erdély téli arca
 12-14. Valentin nap Veronában
 13. Donovaly, a szlovák síparadicsom
 20. Élményszánkózás Semmeringen

 2016 MÁRCIUS
 5. Élményszánkózás Semmeringen
 12. Donovaly, a szlovák síparadicsom


