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KÖSZÖNTŐ
Kedves Utasunk!
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket, és időt szán ajánlataink megismerésére.
A tavalyi év ezen időszakában, már az országos hálózatban működő Volánbusz Zrt.
utazási irodájaként nagy reményekkel tekintettünk a 2021. évre. Nagy örömünkre
szolgált, hogy az előfoglalás során nagyon sokan bizalmat szavaztak nekünk,
azonban közös terveinket a világméretű járvány jelentősen átformálta. Lelkesedésünk és a hitünk azonban továbbra is töretlen, hisszük és tudjuk, hogy az utazás
iránti vágy nem tűnt el, és belátható időn belül újra indul a turizmus.
Az elmúlt időszakot igyekeztünk hasznosan eltölteni, hogy még stabilabb és
megbízhatóbb utazási szolgáltatásokat nyújtó irodahálózattá válhassunk. Megnyitottuk budapesti értékesítő pontunkat a Népliget, autóbusz-állomáson. Körutazásaink mindegyikénél biztosítjuk a budapesti felszállási lehetőséget, számos vidéki
csatlakozási pont mellett.
Programfüzetünk idén is tartogat meglepetéseket, így például a társasutazások
mellett kínálunk pihenéssel kombinált lehetőségeket is. A népszerű és jól bevált
belföldi kínálatunkat még tovább bővítettük, katalógusunkban elsőként ezeket
mutatjuk be. Ajánlataink közül nem maradhatnak ki a népszerű külföldi úti célok
sem – ezek összeállításánál újfajta rendszert alkalmazunk. Míg eddig országonként csoportosítottuk útjainkat, idén a programok időtartamuk szerint követik
egymást.

KÜLÖNJÁRATI SZOLGÁLTATÁS
A Volánbusz Zrt. az ország legnagyobb közúti személyszállítással foglalkozó társasága. Minőségi szolgáltatásainkat több mint hatezer járművet magába foglaló,
folyamatosan megújuló flottával, és mintegy 18 ezer munkavállalóval biztosítjuk.
Tevékenységünk középpontjában utasaink és megrendelőink állnak. Személyszállítási szolgáltatásaink minőségi színvonalának emelése érdekében autóbusz-parkunk műszaki, környezetvédelmi, ergonómiai és kényelmi szempontok szerinti
folyamatos korszerűsítése a célunk.
A Volánbusz Zrt. bérelhető járműveinek befogadóképessége 8-tól 57 főig terjed.
Társaságunk ellenőrzött műszaki hátterű autóbuszokkal, gyakorlott, jól képzett
járművezetőkkel és diszpécserszolgálattal biztosítja szerződéses és különjárati
szolgáltatásait.
A járművek a rendelkezésre álló szabad kapacitások és a megrendelni kívánt utazás
jellemzői alapján állnak partnereink rendelkezésére.
Elérhetőségeink:
www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/szolgaltatasaink/buszberles
buszberles@volanbusz.hu

Programjainkat irodahálózatunkban, weboldalunkon (www.volantourist.hu) és
Facebook-oldalunkon (www.facebook.com/volantourist) is megtalálja, ahol új,
érdekes hírek mellett aktuális ajánlatainkat is megismerheti. Honlapunkon lehetőséget biztosítunk a hírlevelünkre történő feliratkozásra, így első kézből értesülhet
utazási ajánlatainkról.
Több évtizedes szakmai gyakorlatunkat, tapasztalatunkat kínáljuk az egyéni
utazási tervek megvalósításához és ajánljuk megbízható partnereink ajánlatait is.
A Volánbusz Zrt. által nyújtott lehetőségeket kihasználva célunk a megbízhatóság,
a korrekt tájékoztatás, és mindenekelőtt a felejthetetlen élmények, a biztonságos
és gondtalan utazás biztosítása.
Munkatársaink, gépkocsivezetőink és idegenvezetőink a mielőbbi találkozás reményében kívánnak Önnek jó pihenést és kellemes tervezést!
Találkozzunk 2022-ben is!

A Volántourist Utazási Iroda munkatársai
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A Volánbusz Zrt. értékmentési programjának köszönhetően, társaságunk egyre
több restaurált, veterán korú autóbusszal rendelkezik. Hazánk hajdani, nagymúltú
járműgyártása során létrejött értékek megőrzésében, továbbörökítésében aktív
szerepet vállalva, nosztalgia különjárati flottánkat jellemzően az Ikarus 55 LUX,
az Ikarus 66, valamint az Ikarus 200-as „család” típusai adják.
A felújított járművek szervezett nosztalgiajáratokként és egyéb programokon
(esküvők, céges rendezvények, csapatépítő programok, forgatások) garantálják
a felejthetetlen élményeket.
Programjainkról aktuális információ:
www.volanbusz.hu
www.volantourist.hu
www.facebook.com/volanbusz
www.facebook.com/volantourist
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ÁLTALÁNOS
TUDNIVALÓK
ADMINISZTRATÍV ELŐÍRÁSOK:
Foglaláskor kérjük a pontos adatokat (név, lakcím, születési idő, úti okmány
száma) és elérhetőségét (elsődlegesen mobilszám), hogy az értesítés vagy a
kapcsolattartás biztosítva legyen. A tévesen vagy hiányosan megadott adatok miatt keletkező többletköltség az utast terheli és az esetlegesen ebből eredő kárért (pl. váratlan esemény miatti értesítés) felelősséget irodánk nem vállal.
Felhívjuk
a
figyelmüket,
hogy
úti
okmányuk
érvényességi
idejét
már
a
jelentkezéskor
ellenőrizzék
le.
AUTÓBUSZOS UTAZÁS:
A legtöbb városban életbe léptetett behajtási korlátozások miatt a turistabuszok nem mehetnek a főbb látnivalók közvetlen közelébe, így ezen esetekben hosszabb sétákra lehet számítani. Esetenként igénybe vesszük a helyi tömegközlekedést is, illetve felár ellenében behajtási engedélyt váltunk.
Felszállási lehetőségek, ingyenes transzfer:
Körutazásainknál biztosítjuk a felszállást (transzfer vagy csatlakozás): Budapest,
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Hévíz, Keszthely, Lenti, Szombathely, Győr, Sopron
és Mosonmagyaróvár városokban (min. 4 fő). A program útvonala szerint: Székesfehérvár, Tatabánya, Miskolc, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged esetében.
A jelentkezők számától függően előfordulhat, hogy a luxusautóbuszra való rászállítást személyautóval, vagy kisebb befogadóképességű autóbusszal bonyolítjuk le.
Az autóbusz belföldi útvonalán díjmentes fel- és leszállási lehetőséget biztosítunk, jelentkezéskor kérje ügyintézőnk segítségét.
A felszállás helyét és időpontját az értékesítő iroda az utazás megkezdése előtt egy héttel – a részvételi jegyen – adja meg.
Poggyász: Felhívjuk a figyelmét, hogy a csomagtérben utasonként egy max. 20 kg-os
bőrönd, az utastérben pedig egy az ülés alatt vagy a kalaptartóban elhelyezhető, max.
5 kg súlyú kézipoggyász szállítását tudjuk biztosítani az egyre gyakoribb súlykorlát
ellenőrzés miatt. Kérjük, hogy csomagjaikat névvel és címmel szíveskedjenek ellátni.
Utastalálkozó, indulás: Az utazás indulását megelőzően kb. 1 héttel kiadott részvételi jegyen megadjuk az indulás pontos helyét és idejét. A megadott indulási
időpont után legkésőbb 15 perccel elindítjuk az autóbuszt. A 15 percen túli késésből eredő kárért, ezen ok miatt elmaradt utazásért irodánk nem vállal felelősséget.
Ülőhelyválasztás: Jelentkezéskor utasaink felár nélkül választhatnak ülőhelyet a rendelkezésre álló szabad ülőhelyek szerint. Az autóbuszok hátsó sorának ülései részben dönthetők.
BELÉPŐK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK:
A részvételi díjak nem tartalmazzák a belépődíjakat, melyek a helyszínen, a célország valutájában fizetendők. A programoknál feltüntetett díjak tájékoztató jellegűek,
évközben változhatnak. Az utazás megkezdése előtt kiadott utastájékoztatóban a
rendelkezésre álló, aktuális belépődíjakat és egyéb költségeket tételesen feltüntetjük. A csoportot kísérő idegenvezető a program során segítséget nyújt a belépőjegyek megvásárlásában is. A belépőjegyes programokon a részvétel nem kötelező.
A legtöbb európai városban turistaadó került bevezetésre, ezt az adót csak a helyszínen lehet megfizetni. A programoknál feltüntetett „valutában felmerült költségek” (belépő, TAX, helyi közlekedés, helyi vezető stb.) tájékoztató jellegűek
és a létszámtól is függnek. Ezek megfizetése a helyszínen történik valutában.
BIZTONSÁGI ÉS HIGIÉNIAI ELŐÍRÁSOK:
Csoportjainkat csak biztonságos körülmények között indítjuk el. Előfordulhat, hogy a lebonyolítás során egy-két nevezetesség megtekintése kimarad, ezekben az esetekben alternatív programot kínálunk.
Amennyiben a biztonság nem garantálható és az utazást lemondani kényszerülünk, visszamondás esetén választási lehetőséget biztosítunk:
• visszatérítjük a befizetett díjat
• díjmentes átjelentkezési lehetőséget adunk másik programunkra
• utazási utalványt adunk a befizetett díj értékében
Autóbuszaink két pontján is elhelyezünk kézfertőtlenítőt, melyet utasaink bármikor használhatnak. Gépkocsivezetőink kiemelt figyelmet fordítanak a tisztaságra és higiéniára, így az utazás során is gondoskodnak a megfelelő szellőztetésről és a fertőtlenítésről is. Kérjük, hogy csak egészségesen
induljanak útnak. Az utazásra maszkot hozzanak magukkal, melyet az utazás során
és a látnivalók megtekintésekor az érvényben lévő előírások szerint kell használni.
BIZTOSÍTÁSOK:
Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (BBP): Irodánk kiemelt figyelmet szentel az utasok biztonságára, ezért az utazás időtartalmára a BBP utasbiztosítás
megkötése a szerződéskötés feltétele. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra (az OEP kártyás,
vagy bankkártyás biztosítások csak korlátozottan nyújtanak ingyenes szolgáltatásokat). A biztosításról a Colonnade Insurance S.A. feltételei rendelkeznek. A részletes feltételekről érdeklődjön irodáinkban, illetve weboldalunkon.
Útlemondási biztosítás:
Az utazásképtelenség esetére érvényes útlemondási (storno) biztosítást a részvételi
díj, valamint a befizetett felár is tartalmazza (kivétel belföldi programok). A megadott
lemondási határidőkön belül, rendkívüli ok (betegség, haláleset stb.) miatti lemondás esetén a biztosító a 20%-os önrész levonása utáni összeget visszatéríti. Káresemény esetén –a biztosítóval kötött szerződés alapján– a kárügyintézést az utasnak
kell a biztosítóval lebonyolítani, amelyhez irodánk természetesen segítséget nyújt.
Kombinált lehetőség: az utasbiztosítás foglalással egy időben történő megkötése esetén egy esetleges lemondásnál a biztosító nem számol fel önrészt.
A storno biztosításról a Colonnade Insurance S.A. feltételei rendelkeznek és az utazási szerződés mellékletét képezi. A részletes feltételekről érdeklődjön irodáinkban, illetve weboldalunkon.

ELŐRE FIZETENDŐ / FAKULTATÍV PROGRAMOK:
Az utazásoknál feltüntetett Ft értékkel megjelölt programok többségét csak akkor
tudjuk biztosítani, ha azt előzetesen –már a jelentkezéskor (az út foglalásánál)–
igényelte és megfizette forintban. Több esetben az előre igényelt belépők tartalmazzák a foglalási és/vagy regisztrációs díjakat, helyi vezetést is.
Több nevezetesség látogatása vagy helyi közlekedési eszköz használata előfoglaláshoz kötött, melyet két hónappal a látogatás napját megelőzően tudunk
megtenni, ezért javasoljuk a foglaláskor történő befizetést. A program díja tartalmazza a belépőjegy árát, a foglalás- valamint a kötelező helyi idegenvezető
díját. Előfordulhat, hogy foglalás csak idegenvezető nélkül vagy egyáltalán nem
lehetséges, ez esetben a befizetett díjat visszatérítjük.
A meghirdetett fakultatív programok min. 25 fő esetén indulnak.
IDEGENVEZETÉS:
Utazásainkon szakképzett, jól felkészült idegenvezetőket alkalmazunk. Egyes
országokban a kiemelt turisztikai jelentőségű múzeumokban, templomokban,
műemlékekben, illetve annak közvetlen közelében az idegenvezetés nem engedélyezett. Ekkor az ismertetés a buszon vagy a látnivaló megtekintése előtt történik.
A legfontosabb turisztikai városokban, látnivalókban helyi idegenvezetők kalauzolják csoportjainkat, melynek költsége a helyszínen valutában fizetendő.
Körútjainknál az idegenvezetés minőségének javítása érdekében rádiós audio
guide eszközöket biztosítunk.
JELENTKEZÉS FORMÁI:
• Online formában honlapon keresztül
• személyesen irodáinkban
• partner irodáinkban
KEDVEZMÉNYEK:
Előfoglalási kedvezmény: 2022. április 10-ig, 40% előleg befizetés esetén törzsutasoknak 7% (maximum: 14.000 Ft/fő), új utasoknak 5% (maximum: 10.000 Ft/fő).
Törzsutas kedvezmény (2022. április 10-e után történő előlegfizetés esetén) 5
% (maximum 10.000 Ft/fő).
(Törzsutas, aki irodánk saját szervezésű, többnapos útján 2018 vagy 2019-ben
legalább egyszer részt vett vagy 2020. és 2021. évben foglalást tett).
65 év felettiek kedvezménye 2000 Ft/fő (előfoglalási időszakon kívül vehető
igénybe, a törzsutaskedvezménnyel összevonható).
A kedvezmények a részvételi díjból számítandóak, a felárak és külön fizetendő
programok nem képeznek kedvezményalapot.
OPCIÓS FOGLALÁS:
Előlegfizetés nélkül ülőhelyet maximum 1 hétig tárol a foglalórendszer. Befizetés
hiányában az előzetes jelentkezési igény törlődik.
RÉSZVÉTELI DÍJ:
Minden egyes programnál feltüntetésre került, hogy mit tartalmaz a részvételi
díj és mit lehet opcionálisan választani. A meghirdetett árak 1 EUR= 370,- Ft
árfolyamig érvényesek.
SZOLGÁLTATÁSOK:
Ellátás: Az ellátás fajtája (menüs vagy büfé) függ az adott szálláshelytől. Az ellátásra vonatkozó speciális kívánságokat (pl. diabétesz, gluténérzékenység stb.)
jelentkezéskor kérjük megadni.
Szállás: Az elhelyezést középkategóriájú szállodákban, illetve panziókban 2-3
ágyas zuhanyzós/wc-s szobákban biztosítjuk. A szobaelosztást a szálloda készíti el, az esetleges utaskívánságokat továbbítjuk feléjük, amelyeket a szálláshely a lehetőségekhez mérten teljesít. A hűtőszekrény nem alapfelszereltség, így
romlandó élelmiszert ne vigyenek magukkal. Amennyiben a szállodai szobában
van hűtőszekrény, az minibárként szolgál, melynek fogyasztása elutazáskor a
recepción fizetendő.
Társítás: Egyedül jelentkező utasainknak lehetőségük van az indulást megelőző
30. napig társítást kérni. Amennyiben irodánk a hátralék megfizetésig nem tudja
biztosítani a társítást, akkor az egyágyas szoba felár 50%-át kell az Utasnak
megfizetnie. 30 napon belül történő jelentkezés esetén társításra szóló igényt nem
tudunk elfogadni, így az egyágyas felár 100%-a fizetendő. Ha később jelentkezik
egy másik, társat kereső utas, az egyágyas felárat visszatérítjük.
Társításnál két azonos nemű utas kerül egy szobába a jelentkezés sorrendjében.
Társítás esetén szobatárs személyével kapcsolatos reklamációt nem tudunk
elfogadni.
Egyágyas szoba: felár ellenében korlátozott számban tudjuk biztosítani. Az
egyágyas szoba mérete és elhelyezkedése nem minden esetben azonos a kétágyas szobák színvonalával, itt az önállóságot kell megfizetni.
SZÉP-KÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG:
Belföldi utazásaink részvételi díja SZÉP-kártyával is kiegyenlíthető. A SZÉP-kártya
kibocsátásának és felhasználásának szabályairól a 76/2018. (IV.20.) Korm.rendelet
szól, mely alapján a befizető lemondás esetén a visszatérítést a kártyára történő
jóváírásként kapja meg.
UTAZÁSI UTALVÁNNYAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS:
Az utalványon megadott beváltási határidőn belüli foglaláskor használható fel.
Lemondás esetén a visszatérítés utazási utalvány formájában történik, a felhasználási határidő időközben lejáró utalványok esetén a lemondástól számított fél
éves érvényességi idővel módosul.
ÚTI OKMÁNY:
Minden utas számára érvényes útlevél vagy személyi igazolvány szükséges az
országokra érvényes szabályok szerint. Az aktuális előírásokról a konzuli szolgálat honlapja ad tájékoztatást (www.konzuliszolgalat.hu) Az utas felelőssége az
egyes országok általános és rendkívüli beutazási szabályok, rendelkezések és
előírásoknak való megfelelés, beleértve az oltásokat, teszteket és ahhoz tartozó
igazolásokat is.
Az utazási szerződés általános feltételei elválaszthatatlan része a foglaláskor
kapott visszaigazolás, az általános tudnivalók, az utazást megelőző tájékoztató
és az útlemondási biztosítás szerződés.
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AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS
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Amely létrejött egyrészről a VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131., Telefon:
+36 1 219-8000, Fax: +36 1 455-7919, Email: volantourist@volanbusz.hu, MKEH
engedély száma: U-001588, tevékenységért felelős személy: Málovics Marietta,
cégjegyzékszám: 01-10-042156, adószám: 10824346-2-44, bankszámla: K&H Bank
Zrt. 10200971-21508747-00000000 a továbbiakban: Utazási Iroda), másrészről
• Utazó neve: ……………………………………………………………………………………………………………..
• Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………………….
(továbbiakban Utas) között az Utazási Iroda által szervezett utazásokra, melyekre
a Ptk. 6:254.§, az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996.
(XII.23.) és az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az
utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről
szóló 472/2017. (XII.28.) és az egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 634/2020. (XII.22.) Korm. rendelet, valamint ezen Általános Szerződési
Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései az irányadók.
I. Utazási szerződés létrejötte
1. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az Utas írásbeli megrendelését
az Utazási Iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja és a lefoglalt utazásra
vonatkozó részvételi díjelőleget pénztárába vagy folyószámlájára bevételezi. Ha az
előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az Utazási Iroda - az Utas
kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét az előleg megfizetésének
közösen meghatározott időpontjáig fenntartja. 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.
Az utazáshoz szükséges az Utazási Iroda által kibocsátott részvételi jegy (száma:
………………….).
2. Az utazási szerződés alapján az Utazási Iroda a szerződés szerinti utazási szolgáltatást köteles teljesíteni, az Utas pedig köteles a szerződés szerinti részvételi
díjat és egyéb költségeket megfizetni.
3. Ha az Utas javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem
köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utast terhelő
kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ő írja
alá az utazási szerződést, a jogok pedig az Utast illetik.
4. Az Utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult
olyan harmadik személy részére átruházni, aki megfelel az utazási szerződésben
meghatározott utazási feltételeknek, az utazási szerződés feltételeit aláírásával
elfogadja és az esetlegesen felmerülő többletköltségeket (pl. repülős utak esetében
egy új jegykiállítás, névmódosítás költsége stb.) megfizeti. Az átruházás kizárólag
írásban, az Utazási Iroda egyidejű tájékoztatásával lehetséges.
5. Az Utas és az Utazási Iroda közös megegyezéssel a jelen szerződésben rögzített
feltételektől eltérően is megállapodhatnak (pl. előfoglalás, csoportos megrendelés,
egyéni csomagok, közreműködő egyedi feltétele, stb.).
II. Az Utas jogai és kötelezettségei
1. Az Utas kötelezettsége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése az
Utazási Iroda útmutatásai alapján, és az indulásra vonatkozó információk, valamint
az iroda képviselője által közölt szóbeli információk tudomásul vétele.
2. A programok tervszerű lebonyolítása érdekében az Utas köteles az Utazási Iroda
vagy annak képviselője (idegenvezető, csoportkísérő) által kijelölt találkozások helyét
és idejét betartani. Az ennek be nem tartásából eredő összes hátrányos következményt (pl. költség, kár) kizárólag az Utas viseli.
3. Ha az utazás ideje alatt az Utas általa már kifizetett szolgáltatásokról lemond,
vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést,
sem ezek ellenértékére, sem részvételi díjcsökkentésre nem tarthat igényt.
4. Az utazás során az Utas által harmadik félnek okozott kárért az Utas felel.
5. Az utazás során az Utas maga gondoskodik poggyászának, egyéb értékeinek
őrzéséről, felügyeletéről.
III. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
1. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő
utasok létszáma eléri a minimum létszámot, az Utazási Iroda köteles gondoskodni
arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét, vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy vezesse
– kivéve, ha erre a csoport tagjai nem tartanak igényt.
2. Különjárati autóbusszal szervezett utazás esetén az Utazási Iroda köteles gondoskodni arról, hogy a külön jogszabályban előírt dokumentumok (pl. utasjegyzék) az
autóbuszvezető rendelkezésére álljanak.
3. Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem- vagy hibás teljesítéséből eredő
károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a nem- vagy hibás teljesítés:
• az Utasnak róható fel,
• olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs
kapcsolatban és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság
mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy
• elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt (pl.: természeti csapás, sztrájk,
háború, politikai változás, késés a közlekedésben vagy bizonyos utak, járatok
megszűnése, közúti, vasúti, vagy légi forgalom korlátozása, lezárása esetén, stb.)
következett be.
4. Az Utazási Iroda a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza.
5. Ha az Utas az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján
kötötte, az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.
6. Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt 7 nappal – vagy ha a szerződés
megkötése és az indulás között ennél rövidebb idő van, akkor legkésőbb a szerződés megkötésekor – köteles tájékoztatni az Utast az utaskísérő feladatokatellátó
személy nevéről, telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról, vagy

egyéb elérhetőségről, amely lehetővé teszi az Utas számára az utazásszervezővel
való kapcsolatfelvételt.
7. Az Utazási Iroda teljes díj megfizetése esetén köteles az utazási dokumentumokat
(pl. voucher, részvételi jegy stb.) kiállítani, és az Utasnak átadni.
8. Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy
• húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
• hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú
utak esetén,
• negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb
utak esetén, írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők
létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot.
Az autóbuszos társasutak minimális létszáma 35 fő/csoport, repülős társasutak minimális létszáma 25 fő/csoport.. Az egyedi igények alapján, ún. zárt csoportok számára
összeállított ajánlatok esetén a létszámot a megrendelő határozza meg.
9. Az Utazási Iroda valamennyi általa szervezett út során fenntartja magának a jogot,
hogy Utasai érdekében, indokolt esetben a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, a programokat felcserélje vagy módosítsa, illetve az útvonalat megváltoztassa.
Fentiektől eltérően, ha az utazási csomag megkezdése előtt az utazásszervező jelentősen megváltoztatja valamely általa szervezett út lényeges elemét, az Utas – amen�nyiben a változást nem fogadja el – jogosult bánatpénz megfizetése nélkül az utazási
csomagra vonatkozó szerződést felmondani.
Az Utazási Iroda minden esetben törekszik arra, hogy a programváltozások minél kevesebb kényelmetlenséget okozzanak, de az Utas érdekét szolgáló módosításokból eredő
kárfelelősség az Utazási Irodát nem terheli.
IV. Fizetési feltételek
1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A
megfizetett előleg garantálja, hogy az ilyen módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda
más utasnak nem értékesíti. A fizetendő díjelőleg a részvételi díj és az utas által megrendelt egyéb tételek (felárak, előre fizetendő programok, fakultatív programok) összegének
40%-a, melyről az utazási iroda a befizetéssel egy időben visszaigazolást ad az utas
részére. A teljes részvételi díj és a kötelező terhek teljes díjának megfizetése az utazás
megkezdése előtti 30. nappal esedékes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött
szerződés miatt ennél korábbi határidő indokolt. Az Utas tudomásul veszi, hogy ezen
fizetési határidőről – a szerződéskötéskori tájékoztatáson túl – az Utazási Iroda külön
értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés
megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utas
az utat lemondta volna, és a felmondási feltételek lépnek életbe.
2. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül
kerül sor, a részvételi díj teljes összege és valamennyi teher megfizetése a szerződés
aláírásakor esedékes.
3. Az esetleges kedvezményekre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell
bejelenteni és igazolni. Az utólagos bejelentéseket az Utazási Iroda nem fogadja el.
4. Előfordulhat, hogy az Utazási Iroda bizonyos utakat akciós áron értékesít, ilyenkor az
eredetileg meghirdetett, ún. katalógusáron befizetett út árát kedvezményes részvételi
díjra módosítani nem lehetséges.
5. A különböző kedvezményeket nem lehet összevonni.
6. A befizetett utazási díjról az utazási iroda visszaigazolást állít ki az utas részére,
amelyben a megfizetett előleg összege beszámításra kerül. Az utazási díjelőlegről
előlegszámát, az utazási díjáról számlát kell kiállítani ha ezt a magánszemély Utas kéri.
A számla kiállítás minden esetben kötelező, ha a szolgáltatást igénybe vevő adóalany,
vagy adóalanynak nem minősülő jogi személy, illetve abban az esetben, ha a szolgáltatás díja eléri, vagy meghaladja a 900.000 forintot. A számlán fel kell tüntetni a
„különbözet szerinti szabályozás-utazási iroda” kifejezést, ha az az Áfa törvény XV.
fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatáshoz kapcsolódik.
V. Felmondási feltételek
1. Az Utazási Iroda jogosult a fizetendő teljes díjat a jogszabály szerinti esetekben módosítani, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. A módosított
díj számításának módja: a részvételi díj a közzétett (kalkulált) árfolyam változásának
százalékos arányában módosulhat, az egyéb kötelező terhek pedig a konkrét költség
változásának megfelelően – figyelembe véve az árfolyam-emelkedést is – változtathatók. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas
- az erről szóló értesítés kézbesítését követően haladéktalanul, írásban tett nyilatkozattal
–az utazási szerződést felmondhatja. Amennyiben az utazásszervező az eredetivel
azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy
az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes
díj azonnali visszafizetésére, és az után –az utazási szerződés megkötésétől számított
időre, az érintett naptári félév első napjára érvényes jegybanki alapkamattal megegyező
mértékű– kamat megfizetésére köteles.
Amennyiben az Utas elfogadja a változtatásokat és vállalja a különbözeti összeg megfizetését, a szerződés módosításra kerül.
2. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést írásban tett nyilatkozattal
bármikor felmondhatja. A felmondási nyilatkozat az Utazási Iroda kézhez vételével válik
hatályossá. Az utazás meg nem kezdése esetén, amennyiben az Utas a felmondási
szándékot előzetesen írásban nem jelezte, az Utazási Iroda jogosult a teljes befizetett
összeget megtartani.
3. Ha az Utas az 1. pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal mondja fel az utazási
szerződést, köteles az Utazási Iroda kárának ellentételezésére kártalanítást teljesíteni
(bánatpénz). A bánatpénz alapja: a részvételi díj és az utas által megrendelt egyéb
tételek (felárak, előre fizetendő programok, fakultatív programok).
Körutazások esetén:
• 60 napon kívüli felmondás esetén 5000 Ft/fő
• 60-36 napon belüli felmondás esetén 10%
• 35-22 napon belüli felmondás esetén 30%
• 21-15 napon belüli felmondás esetén 60%
• 14-8 napon belüli felmondás esetén 80%
• 7 napon belüli felmondás, valamint meg nem jelenés esetén 100%.
Az Utazási Iroda felhívja az utas figyelmét arra, hogy repülős utazás lemondása esetén
a repülőjegy árát csak a légitársaság lemondási szabályzata szerint téríti vissza. Kérjük
utasainkat, hogy irodánkban tájékozódjanak, hogy a kiválasztott program esetében
melyik légitársaság repülőjegyét foglaltuk. Amennyiben a megrendelt repülőjegy árát
valamint annak illetékét a légitársaság nem adja vissza, ezek visszatérítését az Utas
sem követelheti az Utazási Irodától. Az elkészített vízumok díja sem kerül visszatérítésre.

A felmondás napja beleszámít, az utazás napja nem számít bele a bánatpénz elszámolásnál figyelembe vett napokba. Az Utazási Iroda jogosult levonni az őt megillető
összeget az Utas által fizetett összegből (részvételi díj, felárak, egyéb programok).
4. Az Utazási Iroda 2022. évi kínálatában lévő több napos külföldi csoportos utazások
részvételi díjai tartalmazzák a Colonnade Insurance S.A. Biztosító útlemondási biztosítását, mellyel kapcsolatos tájékoztató ezen utazási szerződés mellékletét képezi.
Felmondás esetén - októl függetlenül - az útlemondási biztosítás díja a biztosító
szerződése alapján nem téríthető vissza.
VI. Módosítási feltételek
A megrendelés módosítására vonatkozó kérelmet az Utazási Iroda – ha erre lehetősége van – külön költségtérítés nélkül teljesíti, azzal a feltétellel, hogy a részvételi díj
ezzel járó esetleges emelkedése esetén a különbözetet az Utas köteles megfizetni.
VII. Részvételi díj
1. A részvételi díjak pontos tartalmáról és a külön felszámítandó díjakról, valamint
az esetlegesen várható, az Utazási Iroda hatáskörén kívül álló, további költségekről
a programleírás ad tájékoztatást.
2. A részvételi díj általában az utazás költségét, az idegenvezető és szükség esetén
a helyi idegenvezető díját, a szállást, ellátást, útlemondási biztosítást, idegenforgalmi adót és az Utazási Iroda szervezési díját tartalmazza, az adott út jellege és
leírása szerint.
3. A részvételi díj nem tartalmazza a belépődíjak, a helyi közlekedési eszközök, felárak,
fakultatív megjelölésű szolgáltatások vagy programok árát, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítást (kivéve, ha a programleírásban másként szerepel). Az ilyen
jellegű költségekre vonatkozóan a programleírásban közölt díjak és árak csak tájékoztató jellegűek! Egyes esetekben a csoportos fakultatív programot, belépőt csak
akkor tudjuk biztosítani, ha azt előzetesen – már a jelentkezéskor (az út foglalásánál)
– az utas igényelte. Az utas által megigényelt és az Utazási iroda által megvásárolt
belépőjegyek, vonat, hajó és kompjegyek lemondási díja minden esetben a megvásárolt jegy árának 100%-a.
4. A szerződésben kikötött részvételi díj általában nem módosítható, azonban
• a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag-költséget is),
• az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben
közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező
terhek, vagy
• az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt,
a díj – legfeljebb az utazás megkezdését megelőző 20 napon túl – a költségek
változásával arányos mértékben emelhető vagy csökkenthető.
5. A részvételi díj tájékoztató jellegű, nem változik mindaddig, amíg lényeges körülmény (ÁSZF V./1.) azt nem indokolja.
VIII. Autóbuszok, ülésrend
1. Az Utazási Iroda az általa szervezett utazásokat korszerű, biztonságos, komfortos
autóbuszokkal és tapasztalt, gyakorlott autóbuszvezetőkkel indítja. Az autóbuszok
komfortfokozata az utazás hosszától és/vagy a program jellegétől függően változó,
az autóbuszban lévő hűtőszekrény csak az Utasainknak kínált italok hűtésére szolgál.
A vezetési- és pihenőidőre vonatkozó szabályok betartása érdekében az autóbuszvezetők 3-4 óránként rövid (20-30 perces) technikai szünetet tartanak.
2. Az ülőhelyfoglalás az előleg befizetésének sorrendjében történik, de azt az Utazási
Iroda a férőhelyek célszerű kihasználása érdekében az együtt jelentkező Utasok páros
vagy páratlan száma esetén egyoldalúan módosíthatja, melyről az Utas egyidejűleg
értesítést kap.
IX. Szálláshely, ellátás
1. A szálláshelyek az adott út leírásánál közölt szállástípuson belül (pl. hotel, panzió,
diák- vagy ifjúsági szálló) a középkategóriának felelnek meg. A komfortfokozat az
egyes típusok sajátosságai alapján eltérő. A szobákban hűtőszekrény, légkondicionáló általában nem található. A részvételi díjak 2-3 ágyas igénybevétellel kerülnek
kialakításra, az ettől való esetleges eltérés az adott út leírásánál szerepel. Egyágyas
elhelyezés – ahol a szálláshely erre lehetőséget nyújt – felár ellenében kérhető.
2. Az Utazási Iroda jogosult a megnevezett szálláshelytől eltérni (pl. túlzsúfoltság
miatt), ilyen esetben köteles az Utast az eredetivel azonos, illetve ahhoz hasonló
kategóriájú másik szálláshelyen elszállásolni. Az Utazási Irodának nem áll módjában
a szállásadótól függő szobaelosztási, illetve a programleírásban nem szereplő
igényeket teljesíteni (pl. tengerre néző vagy egymás melletti szoba).
3. A program során biztosított ellátásról, valamint a felár ellenében, fakultatív jelleggel,
esetlegesen rendelhető további étkezésekről a programleírás nyújt tájékoztatást.
X. Hibás teljesítés
1. Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés szerinti szolgáltatások megfelelő teljesítéséért. Ha az Utazási Iroda a vállalt szolgáltatást nem a szerződésnek megfelelően
teljesíti, köteles a részvételi díjat azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt
szerződésszerű a teljesítés, arányosan leszállítani, kivéve, ha az Utas a szolgáltatást, vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében
felmerült okból nem vesz igénybe.
2. Ha az utazás megkezdését követően az Utazási Iroda az utazási szerződésben
meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat
más, hasonló értékű részszolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás
értékesebb, mint a nem teljesített szolgáltatás, akkor a különbözet az Utasra nem
hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező –ha az Utas erre
igényt tart– gondoskodik az Utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által
elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról,
e költségek viseléséről, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett
befizetett díj visszafizetéséről. Ha a hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és
rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az utazásszervező köteles Utasonként –szükség szerint– legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az
eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni.
3. Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási
szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók az Utazási Irodára is. Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, az
Utazási Irodának az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből
eredő károkért való felelőssége legfeljebb a részvételi díj háromszoros összegéig
terjed, de ez a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan
vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra.

4. E fejezet szerinti kártérítéshez vagy díjengedményhez való jog nem érinti az
Utasnak a vonatkozó EU- és EK-rendeletek, valamint a nemzetközi egyezmények
szerinti jogait. A túlzott mértékű kártérítés elkerülése érdekében az e rendeletekben
előírt kártérítések és díjengedmények összegét, illetve a hivatkozott rendeletek és
nemzetközi egyezmények szerinti kártérítések és díjengedmények összegét a megfelelő összegből le kell vonni.
5. A programfüzetben és egyéb kiadott tájékoztatóban (pl. akciós ajánlatok) szereplő
információk tájékoztató jellegűek, az elírásokért és a nyomdai hibákból eredő problémákért az Utazási Irodát felelősség nem terheli.
6. Az Utasnak panaszát, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, különben felel a közlés
késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a panasz, kifogás a
helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről.
7. A panaszt, kifogást az utaskísérőnek teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell
foglalnia, amelynek tartalmaznia kell azt a tényt is, hogy az Utas a panaszát, kifogását bejelentette-e a helyi szolgáltató felé (pl. szállodának) is. A jegyzőkönyv egy
példányát aláírva az Utasnak át kell adni.
8. Ha az utazásszervező nem orvosolja a szerződésszegést az Utas által megállapított észszerű határidőn belül, az Utas ezt maga is megteheti és kérheti a szükséges
kiadásai megtérítését. Az Utas határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés
orvoslására, ha az utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra
van szükség. A szerződésszegést az utazásszervező nem köteles orvosolni, ha az
lehetetlen, vagy aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett
utazási szolgáltatások értékére figyelemmel.
9. Az Utazási Iroda kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki, a
panaszlevelekre 30 napon belül válaszol.
XI. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések
Az utazáshoz szükséges, érvényes úti okmányok meglétéért, az adott országra
vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi, valamint a célországban
való tartózkodásra vonatkozó rendelkezések betartásáért kizárólag az Utas felel,
egyben köteles erről az utazást megelőzően tájékozódni. 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 az Utazási Iroda a felmondási feltételeket
lépteti érvénybe, illetve az Utas semmilyen igényt nem érvényesíthet az Utazási
Irodával szemben.
XII. Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás
1. Az Utazási Irodában betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás (továbbiakban:
utasbiztosítás) köthető egyéni és csoportos utazásokra.
2. Irodánk kiemelt figyelmet szentel az utasok biztonságára, ezért az utazás időtartalmára az utasbiztosítás megkötése a szerződéskötés feltétele. Ez alól kivétel, ha
az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.
3. Utazásképtelenség és betegség-, baleset- és poggyászkár esetén az Utazási
Iroda az Utast a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél biztosítja.
4. Kárigény esetén az Utas közvetlenül a biztosítóhoz fordul.
XIII. Együttműködési kötelezettség
1. Az Utazási Iroda segítséget nyújt az Utasnak, amennyiben az utazás során nehéz
helyzetbe kerül.
2. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igényeiket, vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, megegyezéssel rendezik. A fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény szerint az utas, mint fogyasztó lakhelye/tartózkodási helye/
székhelye szerinti illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az Utazási Iroda megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: https://jarasinfo.gov.hu)
XIV. Egyéb
1. Az Utazási Iroda működéséhez előírt vagyoni biztosítékot a Colonnade Insurance
S.A. Magyarországi Fióktelepével (1139 Budapest, Váci utca 99.; Telefonszám: 06-1
460-1400, levelezési cím: 1426 Budapest, Pf. 153) kötött szerződés garantálja.
2. Jelen Általános Szerződési Feltételek az Utazási Iroda által 2022. január 1. után
szervezett utazásokra érvényesek.
3. A jelen ÁSZF, valamint a foglaláskor kapott visszaigazolás és az Utas által megrendelt utazásra vonatkozóan az Utazási Iroda által (pl. a programfüzetben és/vagy
programleírásban, a www.volantourist.hu honlapon, árlistán, akciós árlapon, stb.)
közölt információk az utazási szerződés részét képezik.
4. Az Utazási iroda felhívja az Utas figyelmét, hogy a légi fuvarozók felelősségéről
szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított
beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni
(COTIF) egyezmény korlátozza a fuvarozó kártérítési felelősségét, illetve kártalanítási
kötelezettségét.
5. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak.
A légitársaságok üzletszabályzatát az Utas az utazási szerződés aláírásával egy
időben elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
XV. Az Utas nyilatkozatai
1. Az utazási feltételeket (ÁSZF), a programleírást, a visszaigazolást, az utazási
csomagra vonatkozó tájékoztatást megismertem, átvettem és az azokban foglaltakat magamra (az általam képviselt személy/ek/re) nézve kötelezőnek elfogadom.
2. A későbbiekben történő üzleti célú tájékoztatáshoz (hírlevél küldéshez)
hozzájárulok, az alábbi elérhetőségen: ……………………………………………………..
nem járulok hozzá.
3. A VOLÁNTOURIST törzsutas programjában
részt kívánok venni
nem kívánok részt venni.
4. Az Utazási Iroda Adatkezelési tájékoztatóját elolvastam, megértettem és az ÁSZF
aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Utazási Iroda a személyes adataimat a
tájékoztatóban megjelölt célokból és feltételekkel kezelje.
Kelt: .............................................................
……………………………………..		
Utas (vagy megbízottja)		

……………………………………..
Utazási Iroda
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DÁTUM

PROGRAM				

INDULÁSI NAPTÁR
NAP

OLDAL DÁTUM

PROGRAM				

NAP

OLDAL

10 nap
3 nap
3 nap
5 nap
3 nap
4 nap
6 nap

38.oldal
16.oldal
10.oldal
23.oldal
12.oldal
18.oldal
27.oldal

3 nap
3 nap

13.oldal
7.oldal

2 nap
7 nap
5 nap
4 nap
3 nap
5 nap
3 nap
2 nap
8 nap
5 nap
5 nap
3 nap

14.oldal
29.oldal
22.oldal
19.oldal
13.oldal
24.oldal
15.oldal
12.oldal
33.oldal
25.oldal
23.oldal
7.oldal

4 nap
3 nap

20 .oldal
9.oldal

32.oldal

21-23.
22-31.
27-31.
28-30.

A fekete hegyek országa		
7 nap
Montenegró és Bosznia csodái
Madeira, az egzotikus sziget		
8 nap
Dél-Toszkána varázslatos arca		
5 nap
Kalandozások az Alpok országaiban
4 nap
Mandarinszüret a Neretva völgyében
4 nap
Az Északi-középhegység csodái 		
3 nap
Lengyel körút: Sziléziától a Balti-tengerig
7 nap
Salzburg és a salzkammerguti tóvidék
5 nap
Olívaszüret a Krk szigeten 		
3 nap
Észak-Magyarország gyöngyszemei
3 nap
szlovákiai kitekintővel
Csabai kolbászfesztivál és a Dél-Alföld kincsei 4 nap
A Felvidék és a Magas-Tátra gyöngyszemei
4 nap
Az Alpok napfényes oldala		
3 nap
Török körút 		
10 nap
Róma, az örök város
		
5 nap
Kincses Baranya, harkányi fürdőzéssel*
3 nap

3-6.
10-13.
12-13.
18-20.

Venetoi képeslap 			
Zakopane — Krakkó — Wieliczka		
A vízesések birodalma: Plitvicei-tavak
Arany Prága			

MÁJUS
6-9.
6-8.
12-15.
13-15.
18-22.
19-22
20-22.
23-29.
26-29.
26-29.

Élmények Tirolban és Bajorországban
Zempléni tájakon 			
Kalandozások az Alpok országaiban
Az Északi-középhegység csodái		
A csodás Cinque Terre és Elba-szigete
A Körösök és a Dél-Alföld kincsei és ízei
Az Alpok napfényes oldala		
A fekete hegyek országa: 		
Montenegró és Bosznia csodái
A Felvidék és a Magas-Tátra gyöngyszemei
Nyírségi tájakon
		

AUGUSZTUS
4 nap
3 nap
4 nap
3 nap
5 nap
4 nap
3 nap
7 nap

18.oldal
9.oldal
18.oldal
8.oldal
25.oldal
11.oldal
16.oldal
32.oldal

4 nap
4 nap

22.oldal
9.oldal 2-4.
2-4.

5 nap
5 nap
3 nap
4 nap
4 nap
3 nap
2 nap
4 nap
5 nap

23.oldal
25.oldal
13.oldal
19.oldal
10.oldal
16.oldal
14.oldal
19.oldal
24.oldal

JÚNIUS
2-6.
2-6.
3-5.
3-6.
9-12.
10-12.
11-12.
16-19.
17-21.
20-26.
23-26.
24-26.
30-júl.4.

Dalmácia ékszerdobozai		
Róma, az örök város 			
Kincses Baranya, harkányi fürdőzéssel
Csehország dióhéjban 			
A hajdúk földjén és a „kálvinista Róma”
Mesebeli kastélyok Bajorországban
A vízesések birodalma: Plitvicei-tavak
Zakopane — Krakkó — Wieliczka		
A festői Észak-Olaszország:
Milánó, a Comói-tó és környéke
Itália elbűvölő középkori városai		
nyaralás Riminiben
A Dolomitok és a Garda-tó varázsa		
Kincses Baranya, harkányi fürdőzéssel*
Salzburg és a salzkammerguti tóvidék

17-26.
„Görögbe fogadva”		
19-21.
Mesebeli kastélyok Bajorországban
19-21.
Debreceni virágkarnevál		
21-25.
Nyaralás Portorozban		
27-29.
Élmények a Dunán innen és túl		
27-30.
Élmények Tirolban és Bajorországban
30-szept.4. A sokarcú Torinótól a Mont Blanc csúcsáig

7 nap

3-4.
4-10.
7-11.
8-11.
9-11.
14-18.
17-19.
17-18.
21-28.
21-25.
21-25.
28.oldal 23-25.

4 nap
3 nap
4 nap

20.oldal 29-okt.2.
13.oldal 30-okt.2.
21.oldal

SZEPTEMBER
Hármas határ mentén 			
Élmények tárháza: Pilis, Dunakanyar,
Vác, Vácrátóti Arborétum**
Schladming és Dachstein természeti csodái
Alpesi varázslat és a Cote D’Azur ragyogása
Isztriai emlékek 			
Csehország dióhéjban		
Kincses Baranya, harkányi fürdőzéssel
Nyárutó Jesolóban 			
A Duna mentén Passauig
Szeged — Ópusztaszer 			
Bella, bella Itália: Olasz nagykörút
A csodás Cinque Terre és Elba-szigete
Dalmácia ékszerdobozai		
Élmények tárháza: Pilis, Dunakanyar,
Vác, Vácrátóti Arborétum
A Dolomitok és a Garda-tó varázsa
Zempléni tájakon 			

OKTÓBER

JÚLIUS
2-3.
4-10.
6-13.
8-10.
9-17.
15-17.
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19-27.
21-24.
22-24.
27-31.
27-31.

Schladming és Dachstein természeti csodái
Egy változatos birodalom: a Benelux államok
Bella, bella Itália: Olasz nagykörút		
Az Északi-középhegység csodái 		
Románián át a Duna-deltáig 		
Fekete-tengeri pihenéssel
Élmények tárháza: Pilis, Dunakanyar,
Vác, Vácrátóti arborétum
Bulgária, üdülés a Naposparton		
Venetoi képeslap		
Zempléni tájakon
		
A német kultúrörökség drágakövei 		
A csodás Cinque Terre és Elba-szigete

2 nap
7 nap
8 nap
3 nap
9 nap
3 nap
9 nap
4 nap
3 nap
5 nap
5 nap

14.oldal
30.oldal
33.oldal
8.oldal
36.oldal

3-10.
5-9.
6-9.
6-9..
7-9.
7.oldal 10-16.
12-16.
37.oldal 13-15.
17.oldal 14-16.
9.oldal
21.oldal 20-23.
25.oldal 20-23.

AUGUSZTUS
5-7.
5-7.
6-13.
9-14.
11-13.
12-14.

Észak-Magyarország gyöngyszemei
szlovákiai kitekintővel
Arany Prága			
Portugália gazdagon			
Párizs és a Loire-menti kastélyok
Nyírségi tájakon 			
A várak földjén 			

3-9.

3 nap

8.oldal

3 nap
8 nap
6 nap
3 nap
3 nap

15.oldal
34.oldal
26.oldal
9.oldal
7.oldal

35.oldal
26.oldal
18.oldal
20.oldal
8.oldal
31.oldal
21.oldal
17.oldal
8.oldal
11.oldal
22.oldal
16.oldal
38.oldal
25.oldal
13.oldal

NOVEMBER

* Budapest, Dunaújváros, Gyöngyös, Hatvan, Miskolc felszállási lehetőséggel.
**Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, felszállási lehetőség.

AUTÓBUSZAINK ÜLÉSRENDJE

4 nap
4 nap
2 nap
3 nap

17.oldal
19.oldal
14.oldal
15.oldal

augusztus 12—14.
Egyágyas felár: 8000 Ft/fő
Félpanziós felár: 8000 Ft/fő
Biztosítás: 570 Ft/fő
Belépők: 6000 Ft/fő + 31 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás a hajdani Eszterházára. Fertőd a két Esterházy-birtok Süttör és Eszterháza
egyesülése után kapta mai nevét. Legfontosabb látnivalója az Esterházy-kastély, amely mai megjelenését a 18.
században nyerte el. Esterházy „Fényes” Miklós építtette,
a barokk-rokokó együttes hazánk egyik legkiemelkedőbb
műemléke. A kastélylátogatás után utazás Sopronba.
Városnézés a hűség, a szabadság és a kékfrankos városában, ahol a Tűztorony, a Fő tér, a Várkerület, a szabadon
álló városfalak látványa teszi különlegessé a városképet.
Szállás a városban (2 éj). (kb. 250 km)
2. nap: Reggelit követően úticélunk Burgenland, Ausztria
legfiatalabb tartománya. Doborjánban Liszt Ferenc
szülőházában a 19. század egyik legjelentősebb zeneszerzőjének életútját ismerhetjük meg. Fraknó vára a
Rozália-hegység egyik nyúlványán állva, már messziről
feltűnik a látóhatáron. A mai napig is az Esterházy család
tulajdonában lévő vár látogatása során ízelítőt kapunk a
kincseskamra értékeiből, a család mesés vagyonából és
megtekintjük a gazdag fegyver-gyűjteményt.

Kismartonban ismerkedés az Esterházy-kastéllyal, a
hajdan volt uradalom központjával. A hercegek hajdani
rezidenciája lebilincselő élményt nyújtva enged bepillantást a család és Joseph Haydn életébe. A híres történelmi
család központi rezidenciája Burgenland legszebb barokk
kastélya. A rendkívül színvonalasan, gazdagon berendezett
termek és a csodálatos kastélypark meglátogatása a
Fertő-tó környéki kirándulások kihagyhatatlan programpontja. (kb. 120 km)
3. nap: Reggeli, majd utazás Fertőrákosra, útközben
rövid megálló a Páneurópai Piknik Emlékhelynél, amely
az 1989-es határnyitásnak állít emléket. Fertőrákoson
látogatás a nemrégiben felújított világhírű kőfejtőben,
ahol a fantasztikus akusztikájú barlangszínházon kívül
még egy a terület természeti, kőzettani és őslénytani
értékeit bemutató kiállítás is várja a látogatókat. Továbbutazás Nagycenkre, ahol minden látnivaló a Széchényi
családhoz kapcsolódik. A kastélyban megismerhetjük a
család történetét, kiemelkedő alakjait. A Széchenyi István
Emlékmúzeum állandó kiállítása mutatja be „a legnagyobb
magyar” kiemelkedő életét és munkásságát. Hazautazás,
érkezés az esti órákban. (kb. 250 km)

FERTŐD

ÉLMÉNYEK TÁRHÁZA:
PILIS, DUNAKANYAR, VÁC, VÁCRÁTÓTI ARBORÉTUM
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Etyekre,
a Korda Filmparkhoz. A látogatóközpont bennfentes
ismereteket ad a látogatóknak arról, hogyan készül el egy
nemzetközi filmes szuperprodukció, miközben játékos
élményt nyújt és betekintést enged a nemzetközi filmipar
rejtelmeibe. Az élménytúra után megcsodáljuk Zsámbékon
a középkori romtemplomot, ezt követően Tinnyére, az Üvegtigris forgatási helyszínére utazunk. Fotószünet és egy kávé
„Lali büféjében”, majd a dobogókői kilátóból vetünk egy
pillantást a csodálatos panorámájú Dunakanyarra. Napunk
végén „ A mi kis falunk” forgatási helyszínét keressük fel
Pajkaszegen, vagyis Pilisszentléleken. Szomjunkat a
filmből is jól ismert „Teca kocsmájában” enyhítjük. Szállás
a Dunakanyarban (2 éj). (kb. 350 km)
2. nap: Programunkat Magyarország egyik legnagyobb
történelmi múlttal rendelkező városában, Esztergomban
kezdjük. A város építészete és múzeumai több évszázadnyi
emléket tárnak elénk. Méltóságteljesen áll a Várhegyen
a 19. században épült, klasszicista stílusú bazilika, az
ország legnagyobb temploma. A bazilika megismerése
után látogatás a vármúzeumban, ami a feltárt királyi palota
megmaradt helyiségeit mutatja be. A palota termeiben
berendezett kiállításból pedig Esztergom város története,
múltja ismerhető meg. Visegrád, Magyarország egyik
legkisebb és legrégebbi városa a festői szépségű Dunakanyarban fekszik.

7

KISMARTON

SOPRON

BELFÖLDI UTAZÁSOK

44.500 Ft/fő A VÁRAK FÖLDJÉN

Területén már a rézkortól kezdődően pezsgő élet folyt,
fénykorát mégis az Anjou királyok uralkodása idején élte.
1338-tól egészen 1408-ig Visegrád volt a magyar királyok hivatalos székhelye, sőt, Mátyás uralkodása idején az
egész európai reneszánsz központja is. A város történelmi
ereklye, építészeti értékei felbecsülhetetlenek. Városnéző
sétánk során megismerjük a legfontosabb látnivalókat:
Fellegvár, Királyi palota, Salamon-torony. Napunk hátralévő
részében séta Szentendrén, a művészváros hangulatos
utcáin, érintve templomait, galériáit, betérve a Szamos
Marcipán Múzeumba. (kb. 50 km)
3. nap: Reggeli után a Dunakanyar szíveként is emlegetett
Vác vár ránk. A várost gazdag egyházi műemlékei, elegáns
barokk főtere, kivételes hangversenyei és páratlan múzeumai miatt méltán nevezik a kultúra városának. Szabadidőben sétálhatunk a hangulatos Duna parti sétányon.
Vác képes tartalmas kikapcsolódást és maradandó élményt
nyújtani az év bármelyik szakában. Innen a közel 200 éves
múltra visszatekintő Vácrátóti Arborétumba, hazánk legnagyobb botanikus kertjébe indulunk. A nemzetközi hírű
botanikus kert az országban a legnagyobb rendszertani
gyűjteményt birtokolja. Vezetett sétánkon a romantikus táji
elemekkel tarkított, lenyűgöző fajgazdagságú angolparkot,
a Kaktusz és Pozsgásház, valamint a Trópusi és Pálmaház
növényritkaságait is megcsodálhatjuk. Hazautazás, érkezés
a késő esti órákban. (kb. 400 km)

56.900 Ft/fő
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július 15—17.
szeptember 2—4.*
Egyágyas felár: 10.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 9000 Ft/fő
Belépők: 11.500 Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Győr, Keszthely,
Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg
* jelölt időpontokban: Budapest, Debrecen,
Miskolc, Nyíregyháza

ESZTERGOM

DOBOGÓKŐ

www.volantourist.hu

AZ ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG
CSODÁI
1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás Gödöllőre.
Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélyát, a
Gödöllői Királyi Kastélyt és gyönyörű kialakítású kertjét
látogatjuk meg. Továbbutazás Egerbe, útközben rövid
pihenő a híres kegyhelyen, Máriabesnyőn. Városnézés
az ország egyik legszebb barokk városában, Egerben. I.
István királyunk 1009-ben alapított itt püspökséget, a város
fénykorát a 15. század második felében élte. Megerősített
várát 1552-ben támadták meg a törökök, de a várvédők
Dobó István kapitány vezetésével nem adták. A 40 napos
ostrom eseményeit Gárdonyi Géza örökítette meg az Egri
csillagok c. regényében. Ismerkedés a várossal: vár, Minorita-templom, Minaret, Líceum, Főszékesegyház – hazánk
harmadik legnagyobb temploma. Szállás a környéken (2
éj). (kb. 450 km)
2. nap: Reggeli után Edelénybe utazunk, ahol a stílusában egyedi L’Huillier–Coburg-kastélyt látogatjuk meg. A
hegyekkel körülölelt Hámori-tó partján található Lillafüred.

55.200 Ft/fő

A híres Palotaszálló Mátyás-korabeli vadászkastélyt
mintáz. Sétánk során hazánk legnagyobb esésű vízesését
tekintjük meg. Kora este a hangulatos Szépasszonyvölgy
felfedezésére indulunk, vacsora és borkóstoló egy hangulatos pincében. (kb. 200 km)
3. nap: Reggeli után Szilvásvárad, Szalajka-völgybe
látogatunk, melyet nem hiába neveznek a természet
kincsestárának. A gyönyörű természetvédelmi területen
megtekintjük a pisztrángtenyészet, a Szikla-forrást, a
Szabadtéri Erdei Múzeumot és a Fátyol-vízesést. A különleges mikroklíma nyújt felüdülést számunkra. Utazás a két
Tarna patak összefolyásánál lévő völgykatlanba, Sirokra.
A vár megtekintése után az ország legmagasabb pontjára
érkezünk. Az 1014 méter magas Kékestetőről gyönyörű
kilátás nyílik a térségre. Közvetlenül a tévétorony alatt
található egy nemzeti színű kő, melyhez szinte mindenki
elzarándokol. Hazautazás, érkezés a késő esti órákban.
(kb. 470 km)

LILLAFÜRED

45.800 Ft/fő
augusztus 5—7.
október 14—16.
Egyágyas felár: 7000 Ft/fő
Félpanziós felár: 7000 Ft/fő

8

Biztosítás: 570 Ft/fő
Belépők: 6000 Ft/fő + 12 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Győr, Hatvan, Keszthely, Körmend, Lenti,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

www.volantourist.hu

AGGTELEK

május 13—15.
július 8—10.
október 7—9.
Egyágyas felár: 9000 Ft/fő
Félpanziós felár: 11.000 Ft/fő
Belépők: 11.000 Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Székesfehérvár,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

EGER

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
GYÖNGYSZEMEI
SZLOVÁKIAI KITEKINTÉSSEL
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Budapesten keresztül a szlovákiai Betlérre, a csodálatos angolpark közepén álló Andrássy-vadászkastélyba, melynek
rekonstrukciója az UNESCO külön elismerését vívta ki.
Krasznahorkán a különlegesen szép, szecessziós stílusú
Andrássy-mauzóleumot tekintjük meg. Kassán látogatás a Szent Erzsébet-dómban, majd séta a gyönyörű
környezetben kialakított belvárosban. Szállás Miskolctapolcán (2 éj). (kb.650 km)
2. nap: Kirándulás Aggtelekre, ahol megtekintjük a Nemzeti Park látnivalóit és egy barlangtúrán is részt veszünk.
Az Aggteleki-karszt hazánk nemzeti parkjai közül az első,
amelyet hangsúlyozottan a földtani természeti értékek,
a felszíni formák és a felszín alatt húzódó barlangok
megóvására hoztak létre 1985-ben. Ezt követően a
geológiai különlegességnek számító Rudabányai-tó
megtekintésére indulunk.

BETLÉR

Különleges adottságai miatt a filmesek kedvelt helyszíne
is, egy trópusi tengerpart vagy akár egy lakatlan sziget
látványvilágát is képes elénk varázsolni. A nap zárásaként
fürdőzési lehetőség a miskolctapolcai Barlangfürdőben.
(kb. 150 km)
3. nap: Reggeli után érkezés Tiszadobra, a „magyar Loire
völgyébe”, ahol megtekintjük a csodálatos környezetben,
a festői Tisza-holtág partján fekvő, romantikus stílusú
kastélyt, amely Meinig Artúr építész tervei alapján gróf
Andrássy Gyula megbízásából épült (várható nyitás
2022 nyár) és a csodálatos kastélyparkot. Hazaútban
séta a Világörökség listán szereplő Hollókőn, a népi
építészet remekeinek megtekintésével: postamúzeum,
templom, kerámiaház, fazekasműhely, szövőház, Palóc
Babamúzeum. Hazautazás, érkezés a késő esti órákban.
(kb. 650 km)

54.500 Ft/fő

ZEMPLÉNI TÁJAKON

május 6—8.
július 22—24.
szeptember 30—
október 2.

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Budapesten
keresztül hazánk egyik legszebb vidékére. Boldogkőváralja felett egy ovális sziklán emelkedik a szabálytalan
alaprajzú, belsőtornyos vár. Régészeti, hadtörténeti és
pénztörténeti kiállítás, zászló- és címertárlat, kovácsműhely és várbörtön, valamint Közép-Európa legnagyobb, a
magyar történelem híres csatáit bemutató ólomkatona
kiállítása várja a látogatókat. Innen Vizsolyra indulunk,
ahol a református templomot és múzeumot keressük
fel, itt látható az eredeti Károlyi Biblia egyik példánya is.
Ezt követően a Zemplén egyik leglátványosabb kastélyához – a füzérradványi Károlyi-kastélyhoz utazunk, séta
a páratlan szépségű angolparkban. Szállás a környéken
(2 éj). (kb. 550 km)

Egyágyas felár: 12.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 8500 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Borkóstoló ebéddel: 4900 Ft/fő
Belépők: 9500Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Győr, Hatvan, Keszthely, Körmend, Lenti,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Miskolc
Sopron, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

2. nap: Reggeli után rövid séta Telkibányán, majd a Zempléni-hegység egyik leglátványosabb várát, a füzéri várat
keressük fel, mely már messziről uralja a tájat hófehér
falaival. A várlátogatás után a Zemplén legnagyobb városába érkezünk. Sátoraljaújhely belvárosát a múltat idéző
épületek mellett a gondozott parkok teszik hangulatossá.
Széphalmon tisztelgés a nyelvújító Kazinczy Ferenc síremléke
előtt. Az író 1806-ban költözött Bányácskára, amit aztán
ő nevezett el Széphalomnak. A település évtizedeken át
az ország egyik szellemi központja volt, erre emlékeztet
minden arra járót a kúria kertjében emelt emlékcsarnok.

Ezt követően a természetben túrázva érjük el hazánk
egyik legszebb természeti csodáját, a Megyer-hegyi
tengerszemet. A tó legmélyebb pontja: 6,5 méter, a tavat
körülvevő sziklafalak pedig 70 méterrel magasodnak a
víz fölé. (kb. 100 km)
3. nap: Napunk első felében egy séta keretében fedezzük
fel Sárospatak történelmi hangulatú belvárosát. A várost a
„Bodrog-parti Athénként” is emlegetik gazdag történelmi és
művelődéstörténeti hagyományai miatt. A történelmi múlt
jeles emléke a kastélyszerű vár, amely a hazai gótikus és
reneszánsz építészet legértékesebb alkotásai közé tartozik.
A várban található a Sub Rosa erkélyszoba, amelynek
mennyezetfestménye az egyetlen fennmaradt alkotás az
egykori barokk faliképek közül. A legenda szerint ebben a
szobában, a „rózsa alatt” folytak a Wesselényi-összeesküvés
titkos előkészítő tanácskozásai I. Rákóczi Ferenc vezetésével. Sárospatak nemcsak váráról, hanem kollégiumáról
is híres, ahol számos neves írónk, költőnk és politikusunk
tanult. Kirándulásunk méltó zárásaként az UNESCO védelem
alatt álló Tokajba utazunk. A hangulatos barokk belváros
felfedezése után egy fakultatív borkóstolón veszünk részt,
ahol lehetőségünk lesz megízlelni a világhírű tokaji aszút
is. Élményekkel feltöltődve indulunk haza, érkezés a késő
esti órákban. (kb. 580 km)

TOKAJ

SÁROSPATAK

NYÍRSÉGI TÁJAKON
1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás Budapesten
keresztül Poroszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumba, mely az
ország második legnagyobb tavának természeti kincseit
mutatja be: édesvízi akvárium, tájház, állatpark. Hajókázás
a Tisza-tavon, majd a vízi sétány megtekintése. A matyó
népművészet központjában, Mezőkövesden ismerkedés
a népi szokásokkal. Szállás Nyíregyháza környékén (3
éj). (kb. 550 km)
2. nap: Reggelit követően séta Nyíregyházán a patinás
belvárosban: Kossuth tér, városháza, Takarékpalota,
Korona Szálló, megyeháza, Hősök tere, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház, evangélikus templom és
a Luther téri harangjáték. Látogatás a Sóstó üdülőterületén a Múzeumfaluban, ahol a Felső-Tiszavidék népi
építészete, kultúrája kerül bemutatásra. A Nyíregyházi
Állatkertben egy különleges utazáson veszünk részt,
melynek során a világ minden részéről származó állatokkal ismerkedünk meg. A parkot a legek állatkertjének
is nevezik, hiszen különleges, semmihez nem hasonlítható
hangulatot áraszt, amit nem elég elképzelni, érdemes
személyesen is megtapasztalni. Különleges látnivalói a
háromszintes Zöld Piramis esőerdőház és az Ócenárium.
(kb. 100 km)

3. nap: Reggeli után Túristvándi felé indulunk, ahol a
még ma is működő állapotban lévő vízimalmot tekintjük
meg. Tiszacsécsén a Móricz Zsigmond Emlékházban az
író munkásságával ismerkedünk. Továbbutazunk Szatmárcsekére, ahol sétát teszünk a kopjafás temetőben.
A ritka tőzegmohalápos területen fekvő Csaroda 13.
századból származó református temploma a középkori
falusi templomépítkezés legszebb emlékei közé tartozik.
Tákoson megcsodáljuk a festett, fakazettás mennyezetű
református templomot. Utolsó állomásként a mai napon
Nyírbátor nevezetességei következnek: Báthori Várkastély, református templom, fa harangtorony, várostörténeti
sétány. (kb. 250 km)
4. nap: Reggelit követően utazás Máriapócsra, Magyarország egyik leghíresebb zarándokhelyére. Az 1686-os
csoda óta a könnyező Mária kegyképet látogatók ezrei
keresik fel. A kegytemplom és a fatemplom megtekintése után Kállósemjénre utazunk. A Kállay kúriában és
a szomszédos kastélyban megismerkedünk az ősi nemesi családdal. Még egy hangulatos program vár ránk!
Érpatakon a Zsindelyes pálinka történetével ismerkedünk.
A Zsindelyes mára már több, mint egy egyszerű márka;
a tradíciók megőrzése, a hagyománytisztelet ötvöződik
a modernitással. A komplex pálinkatúra után lehetőség
nyílik 2 féle pálinka és pogácsa kóstolásával kiegészíteni
az érzékszervi bemutatót. Hazautazás, érkezés a késő esti
órákban. (kb. 500 km)

59.900 Ft/fő
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május 26—29.
augusztus 11—14.
Egyágyas felár: 15.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 13.000 Ft/fő
Belépők: 13.000 Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Győr, Hatvan, Keszthely, Körmend, Lenti,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

TÚRISTVÁNDI

www.volantourist.hu

A HAJDÚK FÖLDJÉN ÉS A
„KÁLVINISTA RÓMA”
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban. Utazás Budapesten
keresztül, rövid pihenővel a „hírös városba”, Kecskemétre.
Az Alföld minden szépségét és értékét magában rejtő
város földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően mindig is
a találkozások színtere volt: különböző vallások, valamint
különböző országok és kultúrák kereskedőinek találkozóhelye. Látogatás a városközpontban, ismerkedés a hazai
szecesszió legszebb emlékeivel: városháza, Cifrapalota. A
városnézést követően látogatás a Zwack Unicum Manufaktúrában, ahol megismerkedünk az egyik legismertebb hazai hungaricum történetével, készítésének egyes
fázisaival, a végén pedig a jól megérdemelt kóstolóval
zárjuk programunkat. Útban Debrecen felé, rövid sétára
megállunk Nagykőrösön. Ismerkedés a főtér látnivalóival: református nagytemplom, városháza. Érkezés a
kora esti órákban a Debrecen környéki szálláshelyre (3
éj). (kb. 500 km)
2. nap: A magyar történelem egyik emblematikus korszaka
volt a Bocskai féle szabadságharc, amiben kiemelt szerep
jutott a hajdúknak. Hálából Bocskai 9254 hajdú vitézt
megnemesített és családostól letelepített saját birtokaira.
Így jöttek létre a jellegzetes mértani, logikai elrendezésű
hajdúvárosok, melyeket mai programunk során ismerünk
meg. Elsőként az „Aranyszalma városába”, Hajdúnánásra
látogatunk. Séta keretében fedezzük fel a legfontosabb
látnivalókat: Köztársaság tér, városháza, Piactér, református templom. Rövid utazást követően a hajdúk egykori
fővárosába, Hajdúböszörménybe érkezünk. Nagy kiterjedésű határával együtt az Alföld, közelebbről a Tiszántúl
egyik jellegzetes települése, olyan kisváros, amely megjelenésében ma is hordozza történetiségét.

63.800 Ft/fő
június 9—12.

Programunk során teljes körű képet kaphatunk a
Hajdúság és lakóinak történetéről, hagyományairól, kulturális örökségéről. A tartalmas nap zárásaként élvezhetjük
a hajdúszoboszlói gyógy- és wellness fürdő kényeztető
szolgáltatásait. (kb. 130 km)
3. nap: Reggeli után vár ránk a „kálvinista Róma” és a
„magyar Genf” jelzőkkel ihletett Debrecen. A magyar reformáció fővárosa számos látnivalóval várja a látogatókat.
Megtekintjük a Református Nagytemplomot, ami egyben
a város jelképe és számos történelmi esemény színhelye
is volt. A Református Kollégiumban interaktív eszközök
segítségével bepillanthatunk a hajdani diákok életébe. A
Déri Múzeumban megcsodáljuk a világhírű Munkácsy-trilógia monumentális festményeit és a gazdag egyiptomi
gyűjteményt. Végigsétálunk a szép kereskedőházakkal
szegélyezett főutcán, szabadprogram során beszippanthatjuk a cívisváros atmoszféráját, majd villamosra szállunk és felfedezzük a Nagyerdő látványosságait.

Egyágyas felár: 17.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 12.000 Ft/fő
Belépők: 8500 Ft/fő
Szolgáltatások:közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

4. nap: Reggeli után utazás a Hortobágyra. Hazánk egyik
különleges tája, Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, az ország első nemzeti parkja a Világörökség része.
Megcsodáljuk építészeti emlékeit, a hortobágyi Kilenclyukú hidat és a pásztorvilág életét bemutató Pásztormúzeumot. Ezt követően egy igazán izgalmas program,
a puszta-kocsikázás következik, aminek keretén belül a
Mátai ménes bemutatóján is részt veszünk. Végül a híres
Hortobágyi Csárdában étkezési lehetőséget biztosítunk.
Egyedi élményekkel gazdagodva indulunk haza, érkezés
a késő esti órákban. (kb. 510 km)

DEBRECEN

48.900 Ft/fő

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL

augusztus 19—21.
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Egyágyas felár: 12.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 8000 Ft/fő
Belépők: 7500 Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Győr, Hatvan, Keszthely, Körmend, Lenti,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

www.volantourist.hu

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL

HORTOBÁGY
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Budapesten
keresztül Hajdúböszörménybe. Nagy kiterjedésű határával együtt a Tiszántúl egyik jellegzetes települése, olyan
kisváros, amely megjelenésében ma is hordozza történetiségét. Programunk során teljes körű képet kaphatunk
a Hajdúság és lakóinak történetéről, hagyományairól,
kulturális örökségéről. Délután Debrecenben ismerkedünk
a város nevezetességeivel: a Református Kollégiummal,
ahol interaktív eszközök segítségével pillanthatunk be a
hajdani diákok életébe, majd a Református Nagytemplomot csodáljuk meg, ami egyben a város jelképe is.
Szállás Debrecenben (2 éj). (kb. 500 km)
2. nap: Részvétel a virágkarnevál színpompás utcai felvonulásán, majd délután városnéző séta keretében a Déri
múzeumban megcsodáljuk a világhírű Munkácsy-trilógia monumentális festményeit és a gazdag egyiptomi
gyűjteményt.

Végigsétálunk a szép kereskedőházakkal szegélyezett
főutcán. Este szabadprogram az ünnepi rendezvények
színes forgatagában és a tűzijáték megtekintése.
3. nap: Reggeli után utazás Hortobágyra. Hazánk egyik
legkülönlegesebb tája, Közép-Európa legnagyobb füves
pusztája, az ország első nemzeti parkja a Világörökség
része. Megcsodáljuk építészeti emlékeit, a hortobágyi
Kilenclyukú hidat. Ezt követően egy igazán izgalmas
program, a puszta-kocsikázás következik, aminek keretén
belül a Mátai ménes bemutatóján is részt veszünk. Végül
a híres Hortobágyi Csárdában étkezési lehetőséget biztosítunk. Egyedi élményekkel gazdagodva indulunk haza,
érkezés a késő esti órákban. (kb. 510 km)

71.500 Ft/fő
május 19—22.
Egyágyas felár: 24.000 Ft/fő
Előre fizetendő programok:
Pálinkakóstoló: 4500 Ft/fő
Szabadkígyós és Szarvas: 4500 Ft/fő
Belépők: 10.500 Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Kecskemét, Keszthely, Körmend, Lenti,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

A KÖRÖSÖK ÉS A DÉL-ALFÖLD
KINCSEI ÉS ÍZEI
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel Budapesten keresztül Csongrádra. Ismerkedés
a Tisza-parti műemlékvárossal, melynek óvárosa élő
múzeumként funkcionál, a műemléki védettség alatt lévő
37 darab 2-300 éves ház többsége szépen karbantartott.
A Körös-toroknál találjuk a Tisza folyó vitathatatlanul
legszebb strandját, tengerpartokra jellemző homokfövenyét. Továbbutazás a „kolbász fővárosába,” Békéscsabára.
Belvárosi sétánk során megismerjük a város nevezetességeit és Munkácsy Mihály világhírű festőművész ereklyéit.
Szállás Gyulán (2 éj). (kb. 490 km)
2. nap: Reggeli után egy izgalmas Körösök-menti hajózáson
veszünk részt, majd megtekintjük Közép-Európa egyetlen
épen maradt gótikus téglavárát. Gyalogos városnézés
Gyulán, utána lehetőség lesz a híres Százéves Cukrászda
édességeivel és egy finom kávéval illetve a Gyulai Várfürdő
szolgáltatásaival is kényeztetni magunkat. A délután hátralévő részére fakultatív program lehetőség: pálinkakóstoló
egy helyi manufaktúrában, ahol megismerkedhetünk a
pálinkafőzés rejtélyeivel és megkóstolhatunk 5 pálinkát és
egy helyi alapanyagokból (csabai és gyulai kolbászokból,
sonkákból, szalonnákból) összeállított hidegtálat.

3. nap: Egész napos pihenés, fürdőzés Gyulán vagy fakultatív kirándulás. Szabadkígyóson megtekintjük az Ybl
Miklós tervei alapján készült felújított Wenckheim-kastélyt
és romantikus parkját. Ezt követően Szarvasra utazunk és
felfedezzük az újonnan felújított, megszépült várost. Fakultatív lehetőségként bejárhatjuk az ország egyik legnagyobb
arborétumát (Pepi-kert) vagy választhatjuk a Mini Magyarország makett kiállítás megtekintését. Visszaérkezést
követően fürdőzési lehetőség a Várfürdőben. (kb.160 km).
4. nap: Reggeli után látogatás Ópusztaszeren, a Nemzeti
Történelmi Emlékparkban, ahol megcsodálhatjuk a híres
Feszty-körképet. Szegedre érkezve megnézzük az Alsóvárosi ferences templom és kolostor épületegyüttesét,
valamint a Zsinagógát. Ezt követően gyalogosan és dottóval
felfedezzük a város főbb nevezetességeit: Dóm tér (dóm,
Dömötör-torony, Zenélő óra), városháza, Klauzál tér. Hazautazás, érkezés az esti órákban. (kb. 500 km)

GYULA

CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL
ÉS A DÉL-ALDÖLD KINCSEI
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel Budapesten keresztül Csongrádra. Ismerkedés a
Tisza-parti műemlékvárossal, melynek óvárosa élő múzeumként funkcionál, a műemléki védettség alatt lévő 37
darab 2-300 éves ház többsége szépen karbantartott.
A Körös-toroknál találjuk a Tisza folyó vitathatatlanul
legszebb strandját, tengerpartokra jellemző homokfövenyét. Továbbutazás Szarvasra, ahol felfedezzük az
újonnan megszépült városkát. Fakultatív lehetőségként
bejárhatjuk az ország egyik legnagyobb arborétumát
(Pepi-kert) vagy választhatjuk a Mini Magyarország
makett kiállítás megtekintését. Szállás Gyulán (3 éj). (kb.
490 km)
2. nap: Reggeli után egy izgalmas Körösök-menti hajózáson veszünk részt, majd megtekintjük Közép-Európa
egyetlen épen maradt gótikus téglavárát. Gyalogos városnézés Gyulán, utána lehetőség lesz a híres Százéves

Cukrászda édességeivel és egy finom kávéval illetve
délután a Gyulai Várfürdő szolgáltatásaival is kényeztetni magunkat.
3. nap: Délelőtt kirándulás Szabadkígyósra, ahol megtekintjük az Ybl Miklós tervei alapján készült felújított
Wenckheim-kastélyt és romantikus parkját. Ezt követően
a „kolbász fővárosába”, Békéscsabára utazunk. A belvárosi sétánkat a híres Csabai Kolbászfesztivál színesiti.
(kb. 60 km)
4. nap: Reggeli után látogatás Ópusztaszeren a Nemzeti
Történelmi Emlékparkban, ahol megcsodálhatjuk a híres
Feszty-körképet*. Szegedre érkezve megnézzük az Alsóvárosi ferences templom és kolostor épületegyüttesét,
valamint a Zsinagógát. Majd gyalogosan és dottóval
felfedezzük a város főbb nevezetességeit: Dóm tér (dóm,
Szent Demeter-torony, Zenélő óra), városháza, Klauzál
tér. Hazautazás, érkezés az esti órákban. (kb. 500 km)

CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL

71.500 Ft/fő
október 20—23.
Egyágyas felár: 24.000 Ft/fő
Belépők: 10.000 Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Kecskemét, Keszthely, Körmend, Lenti,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

BÉKÉSCSABA
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SZEGED, ÓPUSZTASZER
1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás Budapesten keresztül Szegedre, a napfény városába.
Útközben látogatás Ópusztaszeren, a Nemzeti
Történelmi Emlékparkban, ahol megcsodálhatjuk a
híres Feszty-körképet*. Szeged történelmének és a
mai városkép kialakulásának egyik legmeghatározóbb eseménye az 1879-es árvíz. Az épületek nagy
része elpusztult és a mai város nagyrészt az árvíz
után épült: szebb, modernebb épületek váltották fel
a régieket. A városba érkezve megnézzük az Alsóvárosi ferences templom és kolostor épületegyüttesét.
Szabadprogram a belvárosban, szállás a városban
(1 éj). (kb. 480 km)

SZEGED

46.500 Ft/fő
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augusztus 27—29.
Egyágyas felár: 7000 Ft/fő
Félpanziós felár: (1 vacsora) 4500 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Borkóstolós vacsora: 10.000 Ft/fő
Vacsora borkóstoló nélkül: 7500 Ft/fő
Belépők: 9000 Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Székesfehérvár,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

www.volantourist.hu

33.500 Ft/fő

BAJA

szeptember 17—18.
Egyágyas felár: 7500 Ft/fő
Félpanziós felár: 4000 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Pusztaprogram ebéddel: 6200 Ft/fő
Belépők: 4000 Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó

2. nap: Reggeli után gyalogosan felfedezzük fel
a város főbb nevezetességeit: Dóm tér (dóm,
Dömötör-torony, Zenélő óra), városháza, Klauzál
tér, Zsinagóga. Útban hazafelé Lajosmizsén egy
kiadós ebéddel egybekötött pusztaprogramon
veszünk részt, ahol frissen sült pogácsával és pálinkával üdvözölnek bennünket, majd lovas kocsira
szállva kezdődik az izgalmas kocsikázás az alföldi
táj homokbuckái között. A látványos lovasbemutató végeztével kellemes hangulatban utazunk haza,
érkezés a késő esti órákban. (kb. 480 km)

Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Kecskemét, Keszthely, Kiskunfélegyháza,
Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

ÓPUSZTASZER

LAJOSMIZSE

ÉLMÉNYEK A DUNÁN
INNEN ÉS TÚL
1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás Budapesten
keresztül Ozorára. Az ozorai Pipó kastélyban megismerkedünk a várkastély öt évszázados történetével. A
vártörténeti kiállítás megtekintése után továbbutazás
Kaposszekcsőre, ahol a DBD Orchidea kertészetet és a
biogáz üzemet ismerhetjük meg. A gyárlátogatás során
betekintünk az energiafarm működésébe és gyönyörködhetünk a színpompás virágokban. Továbbutazás
Szekszárdra a nemes borok és művészetek városába.
A város szíve a Béla tér, melynek fő éke Közép-Európa
legnagyobb egyhajós temploma. Itt található még a
Szentháromság-szobor, a városháza épülete és a régi
Vármegyeháza. Egy kicsit hódolunk a borkultúrának
is, hiszen a Szekszárdi Borvidék hazánk egyik legősibb
bortermelő területe. A nap méltó zárásaként a Bodri
Pincészetben részt veszünk egy borkóstolós, gazdag
vacsorán. Szállás a környéken (2 éj). (kb. 400 km)
2. nap: Reggelit követően Kalocsára utazunk. Bepillantást
nyerhetünk a porcelán- és a híres kalocsai minta készítésének rejtelmeibe. Ezt követően a Dél-Alföld egyik barokk
pompáját, az Érseki Székesegyházat látogatjuk meg.
Következő megállónk a felújított Hajósi Barokk Kastély,
mely a Dél-alföldi régió második legrégebbi kastélya. Ezt
követően a Hajósi Pincefalut fedezzük fel, mely a népi
építészet páratlan ékköve. Az Európában egyedülálló,
dimbes-dombos pincefalu 24 kacskaringós utcából és
mintegy 1200 pincéből áll. (kb. 160 km)

3. nap: Rövid megálló a cikádori ciszterci apátság templomának romjainál Bátaszéken. Utazás Bajára, a város
évszázadok óta a magyar, a német, a szerb és horvát
nemzetiségek közös otthona. Fő nevezetességei: a reneszánsz városháza, a barokk Grassalkovich-palota, Szentháromság szobor, ferences kolostortemplom, görögkeleti
plébániatemplom, Árpád-kút. Utazásunkat a gemenci erdő
Európa egyik legnagyobb összefüggő, természet közeli
állapotban megőrzött területén fejezzük be. Az ártér legszebb
részein halad át a Keselyűs és Pörböly között közlekedő
erdei kisvasút. A kiemelt megállóhelyeken tanösvények
mutatják be a terület kialakulását, élővilágát. Hazautazás
rövid pihenőkkel. (kb. 350 km)

BORKÓSTOLÓ

43.500 Ft/fő
június 3—5.
június 24—26.*
szeptember 9—11.
október 28—30.*

KINCSES BARANYA
1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás a festői szépségű
Orfűre. A település fő vonzereje a három mesterségesen
kialakított tó, melyből kettő alkalmas fürdésre, egy pedig
tájvédelmi jellegű. Abaligeten található a Mecsek népszerű
látnivalója és természeti értéke, a cseppkőbarlang. A
barlangot egy helyi molnár fedezte fel, szép csepppkőképződményeket láthatunk a helyi vezetővel kísért, kb. 500
méteres bejárás során. Siklóson megtekintjük a várat, mely
a Villányi-hegység déli lábánál egy kisebb magaslaton
fekszik és Magyarország egyik legépebben megmaradt
erődítménye, majd séta a belvárosban. Továbbutazás
Harkányba, szállás elfoglalása (2 éj), szabadidő vagy
kikapcsolódás a harkányi gyógyfürdőben. (kb. 400 km)

Egyágyas felár: 10.500 Ft/fő
Félpanziós felár: 9000 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Mohács — VIllány: 4000 Ft/fő
Belépők: 9000 Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Győr, Keszthely,
Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely,
Zalaegerszeg
* jelölt időpontokban: Budapest, Dunaújváros,
Gyöngyös, Hatvan, Miskolc

2. nap: nap: Pihenés, fürdőzés Harkányban vagy fakultatív
kirándulás Baranya megye közkedvelt településeire: Mohácson
felkeressük a Mohácsi Történelmi Emlékhelyet, ahol helyi
vezető kíséretében emlékezünk az 1526. évi csatavesztésre. A
kapuján látható 28.000 szegecs a csatában elesettek számát
szimbolizálja. A falakon elhelyezett tablók megtekintése
során részletes képet kapunk a csata lefolyásáról és a
régészeti kutatásokról.

A városközpontban található Busóudvar azzal a céllal
jött létre, hogy ne csak a busójárás idején, hanem egész
évben megismertessék a látogatókat a híres farsangi
népszokással. Programunkat a híres borvidéken Villányban
és Villánykövesden folytatjuk, séta a műemlékileg védett
párját ritkító építészeti érdekességű pincesoron, ahol finom
borokat kóstolhatunk. Továbbutazunk a Nagyharsányi
Szoborparkba, egy izgalmas sétára indulunk különleges,
nem mindennapi műalkotások nyomában. Utolsó megállónk
Máriagyűd, ahol megtekintjük a zarándoktemplomot. (kb.
150 km)
3. nap: Napunkat a mediterrán hangulatú Pécsen töltjük,
ismerkedés a belváros nevezetességeivel: főtér (Széchenyi
tér), Gázi Kászim pasa dzsámija, székesegyház. Programunkat
gyönyörű porcelánok között a Zsolnay Kulturális Negyedben
folytatjuk, ahol megtekintjük a Gyugyi-gyűjteményt, a
mauzóleumot és a hangulatos, színes épületeket. Hazautazás,
érkezés az esti órákban. (kb. 400 km)

SIKLÓS
PÉCS

HÁRMAS HATÁR MENTÉN

51.900 Ft/fő

1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel
az Őrségbe. A tájegység központja Őriszentpéter, ahol
jól megfigyelhető az elszórt „szeres” településszerkezet.
Szalafő talán az Őrség legtöbb népi értékét őrző település.
Az őrségi népi építészet mellett a településen jelen van a
régi hagyományokat őrző tökmagolaj készítés is. Meglátogatunk egy tökmagolaj sajtoló látványműhelyt, ahol a
hagyományos kézi technológiát ismerjük meg. Magyarszombatfán a fazekas-mesterség eszközeit és termékeit
a Fazekas-ház mutatja be. Veleméren az egyedülálló
freskótöredékeket őrző, eredeti állapotában megmaradt
Árpád-kori napfénytemplomot keressük fel. Szállás Lenti
környékén (2 éj). (kb. 350 km)

szeptember 2—4.

2. nap: Reggeli után utazás Horvátországba. Első állomásunk a vadregényes Trakoscan-kastély, a középkori
eredetű erődöt tulajdonosai a 19. században fényűző
kastéllyá alakították át. Bútorzata, könyvtára, trófea gyűjteménye ma is az akkori formában látható. Továbbutazás
Varasdra, a város világörökségi cím várományosaként
Horvátország legszebb barokk városközpontjával büszkélkedhet. Kiemelkedő látványossága közé tartozik vára
– melynek tulajdonosa volt Corvin János is. A városnak
számos barokk temploma és kolostora van. Csáktornyán
séta a szép árnyas parkban fekvő várkastélyhoz, a település a Zrínyiek több mint 33 éves birtoklása idején élte
fénykorát. (kb. 220 km)

3. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás a szomszédos
Szlovénia határvidékére. A Bakonaki-tó környékén több
energiapontot találtak, melyek közül többet bemértek.
A békés környezet és a tiszta levegő mindenképpen jó
hatással van ránk, élvezzük a természet szépségét! A
dobronaki orchideafarm és trópusi-kert egy fűtött üvegházban mutatja be a trópusi növényritkaságok sokféleségét: a számtalan orchideafajon túl kávét, vaníliát,
borsot is felfedezhetünk sétánk során (vásárlási lehetőség). Lendva a szlovéniai magyarság központja. A város
melletti szőlőhegyen, az 53,5 m magas kilátótoronyból
egyszerre 4 ország vidékeit szemlélhetjük. A vár kiállításai és a filmvetítés átfogó képet adnak a városról és
történelméről. Az óváros lenyűgöző gazdag építészeti
örökségével: zsinagóga, Katalin-templom, Makovecz Imre
tervezte épületek. Hazautazás, érkezés az esti órákban.
(kb. 350 km)

BAKONAKI-TÓ
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Egyágyas felár: 7000 Ft/fő
Félpanziós felár: 8000 Ft/fő
Belépők: 6000 Ft/fő + 20 EUR/fő
Biztosítás: 1140 Ft/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

TRAKOSCAN-KASTÉLY

KÜLFÖLDI UTAZÁSOK

www.volantourist.hu

SCHLADMING – DACHSTEIN
TERMÉSZETI CSODÁI
1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás festői tájakon
át: Semmering – Leoben – Liezen – Schladming útvonalon. A Dachstein hegyvonulat jégvilágával, ég és jég
között 2700 méter magasban kápráztat el bennünket.
Modern üvegkabinos felvonóval jutunk fel a Dachstein
egyik csúcsára, ahonnan jó időben gyönyörködhetünk a
hegyek csipkés vonulataiban és akár a szlovén Alpokig
is elláthatunk. Itt található az impozáns, átlátszó üveges
padlózatú SkyWalk kilátó. A lélegzetelállító panoráma
után a gleccser belsejében található Jégpalotában
tekinthetjük meg a jégfaragó művészek alkotásait.

49.000 Ft/fő
július 2—3.
szeptember 3—4.

A Jégpalota mellett kipróbálhatjuk a „semmibe vezető”,
100 méter hosszú függőhidat is. Szállás a környéken (1
éj). (kb. 560 km)
2. nap: Reggeli után a Schladminger Tauern egyik
vonulata, a Gössenberg meghódítására indulunk. A
panoráma útvonalat busszal tesszük meg, amit egy
fél órás séta követ a stájer Bodensee-hez, amely 1150
méter magasan terül el. Következő sétánk a romantikus
Wörschach-szurdokba, a zuhatagok, vízesések bámulatos világába vezet. Hazautazás, érkezés az esti órákban.
(kb. 560 km)

SCHLADMING

Egyágyas felár: 9000 Ft/fő
Félpanziós felár: 8000 Ft/fő
Biztosítás: 1140 Ft/fő
Belépők: 50 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

DACHSTEIN
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45.900 Ft/fő
június 11—12.
november 12—13.
Egyágyas felár: 11.000 Ft/fő
Biztosítás: 1140 Ft/fő
Belépők: időpontonként eltérő

www.volantourist.hu

Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió,
kísérő és helyi idegenvezető, idegenforgalmi
adó, útlemondási biztosítás

PLITVICE

Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

A VÍZESÉSEK BIRODALMA:
PlITVICEI-TAVAK
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Zágrábba,
ahol helyi idegenvezetővel városnézésre indulunk a
várnegyedbe és az óvárosba. Az alapítását tekintve Szent
László királyunk nevéhez kötődő város mottója: régi város
fiatalos lelkülettel. Sétánk során a város két dombját, az
őket ékesítő főtemplomokat és a parlament épületét
látjuk. Következő úti célunk a Slujncica és a Korana
folyók csatlakozásánál fekvő Slunj. A település elbűvölő
vízesései és vízimalmai festői szépségben mutatják meg
a várost. Szállás a Plitvicei-tavaknál (1 éj). (kb. 500 km)

2. nap: Reggeli után látogatás a természeti értékeit
tekintve egyedülálló kincseket rejtő Plitvicei Nemzeti
Parkban*, mely 1979 óta az UNESCO Világörökség része.
A 16 tóból álló tórendszer Európa egyik legkiterjedtebb és
legszebb, forrásokból, vízesésekből, zúgókból és tavakból
álló természeti látványossága. A 78 méter magas óriás
vízesését gyalogosan érjük el, majd romantikus parti ösvényeken jutunk el a Kozjak tóhoz, amit hajóval szelünk
át. A séta végén elektromos kisbusszal térünk vissza a
parkolóba. A közel 6 órás program felejthetetlen élményt
ad. Hazautazás, érkezés a késő esti órákban. (kb. 500 km)

ZÁGRÁB

73.500 Ft/fő
szeptember 17—19.
Egyágyas felár: 20.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 16.000 Ft/fő
Biztosítás: 1710 Ft/fő
Belépők: 50 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
és helyi idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

A DUNA MENTÉN PASSAUIG
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Ausztriába.
Elsőként Bécs közelében, a Duna partján álló Klosterneuburgi kolostort tekintjük meg. A III. Lipót babenbergi őrgróf
alapította Ágoston-rendi kolostorban őrzik a világhírű, 17.
századi verduni oltárt. Látogatás a 900 éves kolostorban,
majd továbbutazás a Wachau városába Krems an der
Donau-ba. Séta a több mint ezer esztendős városban,
majd az „osztrák Dunakanyar”, a Wachau talán legkisebb
településére az alig 1000 lakosú Dürnsteinbe látogatunk.
Linz Felső-Ausztria székhelye, az ország 3. legnépesebb
települése, 2009-ben Európa Kulturális Fővárosa volt.
A Duna két partján épült várost sétánk során fedezzük
fel: régi dóm, Promenade, kastély. A Fő teret körülölelő
házak reneszánsz és barokk stílusban épültek, s e zárt
tér Európa egyik legnagyobbjának számít; zártságát az
egyik oldalon csak a Duna töri meg. A város hangulatát
a szabadprogram alatt mindenki egyénileg is élvezheti.
Szállás Linz környékén (2 éj). (kb. 500 km)

PASSAU

2. nap: Reggeli után a Duna vonalán továbbutazunk a
3 folyó (Duna, Inn, Ilz) összefolyásánál épült Passauba.
Bajorország egyik legfontosabb városát Humboldt híres
német természettudós a világ 7 legszebb városa közé
sorolta. Séta a belvárosban: óváros, Promenade polgárházai, Inn parti házak, Szent István-dóm, Városháza és
a Niedernburg-zárda. A dóm egyik kápolnájában nyugszik Boldog Gizella – Szent István királyunk felesége.
Szabadprogram a belvárosban vagy hajózás a folyókon,
mely során a vízről gyönyörködhetünk a bájos város
látványában. Visszautazás a szálláshelyre. (kb. 240 km)
3. nap: Reggeli után Linz „házi hegyét”, a Pöstlingberget
fedezzük fel. A világ egyik legmeredekebb villamosán
utazva érkezünk a kilátóhoz, ahonnan pazar panoráma
tárul elénk a városra és a környező vidékre. Továbbutazás
a Wachau jelképeként ismert Szent Benedek-rendi melki
apátsághoz. A közvetlenül a Duna partján épült kolostor
együttest az 1100-as évek elején alapították és az osztrák
barokk építészet legnagyobb ilyen jellegű épülete. 12
helyiségből álló könyvtárát egyházi és világi jeleneteket
ábrázoló mennyezetfreskók díszítik. Könyvállománya
mintegy 100.000 kötetre rúg. A könyvtár, a templom és
a múzeum megtekintése után hazautazás. (kb. 460 km)

ARANY PRÁGA
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Csehországba, ahol elsőként a meseszép lednicei kastélyt nézzük
meg. Az udvarházat csodálatos, hatalmas kiterjedésű
angolpark veszi körül, mely elnyerte az Európa kertje és az
UNESCO Világörökség címet is. Továbbutazás Morvaország fővárosába, Brnóba. Városnéző séta során fedezzük
fel az elbűvölő város nevezetességeit: piactér, városháza,
dóm, a régi városházánál a helyi sárkánnyal is találkozhatunk. Szállás Prágában (2 éj). (kb. 600 km)
2. nap: Barangolás „Arany Prágában”. Fellegvára, a
Hradzsin városnéző sétánk kiindulópontja: megnézzük
a Szent Vitus-székesegyház királysírjait, a Jagelló
terem csúcsíveit, elidőzünk az „Arany Utcácskában” és
megcsodáljuk a panorámát a királyi kertekből. Ebédidőben
a Kisoldal (Mala Strana) vendéglői csábítanak egy kis
pihenésre. A délutáni program a Károly-hídtól indul, majd
az emléktárgyaktól roskadozó üzletek között érjük el az
Ó-Városháza teret és hallgatjuk meg a harangjátékot.
Átsétálva a Vencel térre lehetőség nyílik bekapcsolódni a
hatalmas tér nyújtotta társasági életbe: vásárolni, sörözni
vagy csak gyönyörködni a látványban. Napunkat cseh
specialitásokból álló vacsorával zárjuk egy belvárosi
étteremben.

HLUBOKAI KASTÉLY

59.500 Ft/fő
3. nap: Reggeli után utazás Dél-Csehország egyik pompás
nevezetességéhez, a windsori királyi rezidencia mintájára
átépített hlubokai kastélyhoz. A látogatás után hazautazás, érkezés az esti órákban. (kb. 600 km)

PRÁGA-ORLOJ

augusztus 5—7.
november 18—20.
Egyágyas felár: 10.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 12.000 Ft/fő
Biztosítás: 1710 Ft/fő
Belépők: 780 CZK/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
és helyi idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
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Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

PRÁGA

www.volantourist.hu

AZ ALPOK NAPFÉNYES OLDALA: 78.000 Ft/fő
SZLOVÉNIA ÉS A VIRÁGOS KARINTIA
1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás Szlovénia fővárosába, Ljubljanába. Városnéző séta során ismerkedünk a
fiatal főváros nevezetességeivel: Szent Miklós-katedrális,
a világhírű építész, Plecnik egyedülálló hármas kőhídja,
városháza. Továbbutazás a termálforrások által táplált,
magas hegyekkel körülvett tengerszemhez, a Bledi-tóhoz.
Hajókázás (pletnázás) a tavon, a tó közepén lévő piciny
szigetecskén található a barokk stílusú Mária mennybemenetele templom. Szabadprogram a tóparton, ahol
megkóstoljuk a híres „bledi krémest”. Szállás Bledben (2
éj). (kb. 500 km)
2. nap: Reggelit követően látogatás a bledi középkori
lovagvárban, mely egy tóparti sziklaszirt tetejére épült.
Ezután indulás a Júlia-Alpok szívében fekvő, festői szépségű Bohinji-tóhoz, mely Szlovénia legnagyobb tava.
Ribčev Lazban a tó szimbólumaként ismert hidat és
a mögötte álló Szent János-templomot keressük fel,
majd sétahajóval indulunk a tó felfedezésére. Ezután a
Száva-vízeséshez vezet utunk, túránk során a kilátót
több lépcső meghódításával érjük el. Lehetőségünk nyílik
felvonóval felmenni a Vogel-hegy csúcsára, 1500 méter
feletti magasságba, ahonnan mesés kilátás tárul elénk:
lent a tó, szemben a Triglav havas csúcsai.

A nap utolsó programjaként a Vintgar-szurdokot
keressük fel, ahol a Radovna folyó szinte bevéste magát
a sziklák közé. A szurdoktól a látványos Sum-vízeséssel
búcsúzik a folyó. (kb. 120 km)
3. nap: Utazás a Karavankákon keresztül a Klagenfurtimedencébe, ahol az „Ausztria Riviérájaként” emlegetett
Wörthi-tóhoz érkezünk. Séta Ausztria legnépszerűbb
üdülőhelyén, Veldenben. Hajóval érkezve keressük fel
Karintia egyik legnépszerűbb látnivalóját, a Pyramidenkogel kilátótornyot, ahonnan lélegzetelállító látvány
tárul elénk. A toronyban különböző magasságokba kilátóteraszokat építettek, ide lifttel mehetünk fel, de lefelé
csúszdán is lecsúszhatunk. A torony egyik szenzációja
az 52 m magasságból 120 m hosszan körbe-körbecsavarodó fedett alumínium csúszda, mely Európa legmagasabb belső csúszdája. Séta a tó déli partján, egy kiugró
kis félszigeten fekvő Maria Wörthben. A nyugtató hatású
program után Klagenfurtba utazunk: egy város, három
kultúra és déliesen könnyed életérzés. Karintia tartományi
fővárosa három ország találkozási pontján fekszik és
ezek mindegyike megtalálható a reneszánsz hangulatú
városban. Hazautazás, érkezés a késő esti órákban. (kb.
590 km)

BLEDI-TÓ

június 10—12.
augusztus 19—21.
Egyágyas felár: 24.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 20.000 Ft/fő
Biztosítás: 1710 Ft/fő
Belépők: 115 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

HOHENSCHWANGAU

www.volantourist.hu

Egyágyas felár: 30.000 Ft/fő
Biztosítás: 1710 Ft/fő
Belépők: 100 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

VINTGAR-SZURDOK

84.900 Ft/fő
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május 20—22.
október 21—23.

MESEBELI KASTÉLYOK
BAJORORSZÁGBAN
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, rövid pihenőkkel
utazás Tirol festői fővárosába, Innsbruckba. A hatalmas
hegyóriások ölelésében megbúvó, elképesztően szép
fekvésű helynek a középkori óvárosát is érdemes felfedezni
(Hofkirche, Hofburg, Mária Terézia utca, Aranytetős ház,
várostorony). A kellemes városnéző séta után elfoglaljuk
Innsbruck környéki szállásunkat (2 éj). (kb. 700 km)
2. nap: Először megcsodálhatjuk a Zugspitzén az örök jég
birodalmát. Az Eibsee-ből induló kötélvasúttal a 2944 méter
tengerszint feletti magasságban lévő hegyi állomásra érkezünk, a csúcsról négy ország lélegzetelállító panorámája
tárul elénk. Ezután II. Lajos bajor király nyomába eredünk,
akinek neve a köztudatban eggyé vált a fényűző, német
területeken található kastélyokkal. Vezetett túra keretében
két kastéllyal is megismerkedünk Az Alpsee partján, egy
magányos szirtfokon álló,

NEUSCHWANSTEIN

a német lovagvárak mintájára épült Neuschwansteini-kastély* ihlette a Disney mesék elején felbukkanó palotát. A
Hohenschwangaui-kastély* a mesebeli történetekbe vágyakozó „Tündérkirály” saját rezidenciája volt, nagyon szeretett
itt lakni. (kb. 300 km)
3. nap: Reggel után utazás Dél-Bajorország legnagyobb
tavához, a Chiemsee-hez. A Herreninselre (Férfiak szigete)
épült csodapalotát II. Bajor Lajos álmodta meg. Prienből
hajóval érkezünk a szigetre, a kastélypark és az egykori szerzeteskolostor érintésével sétálunk el a versailles-i palota
mintájára épített kastélyhoz. A kastélyoktól elvarázsolva
utazunk haza, érkezés a késő esti órákban. (kb. 700 km)
*A Neuschwanstein és Hohenwangau kastélyok csak
előfoglalással látogathatók, a csoportos foglalás feltételei
egyelőre nem ismertek.

84.000 Ft/fő
október 13—15.
Egyágyas felár: 15.000 Ft/fő
Biztosítás: 1710 Ft/fő
Belépők: 15 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Győr, Keszthely, Körmend, Lenti, Letenye,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

OLÍVASZÜRET A KRK SZIGETEN
1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás pihenővel
Horvátország legnagyobb és egyik legszebb szigetére. Krk
sziget névadó települése ma is egy erődítmény, amelyet
teljesen körbe vesznek a 15. századból eredő városfalak.
Napunk során Krk elegáns, történelmi hangulatot nyújtó
városát fedezzük fel. Szállás a szigeten (2 éj). (kb. 550 km)
2. nap: Reggeli után egy közeli olívaültetvényre látogatunk,
ahol a köszöntőitalt követően a helyiek bemutatják az
ültetvényt és az olajbogyó szedésének technikáját.
A szüretet követően betekintést kapunk a termés
feldolgozásába is megkóstolhatunk és vásárolhatunk is a
termékekből. A programot követően egy helyi, tradicionális
falusi ebéden veszünk részt, melyen kolbász, parázson sült
hús, káposzta és burgonya kerül felszolgálásra. Délután
a festői szépségű Vrbnikbe látogatunk. A város többek
között azért különleges,

mert nem egy megszokott dalmát kisvárosokra hasonlít,
sokkal inkább olyan, mint egy toszkán falu. Napunkat
újabb kellemes programmal zárjuk; a védett, több
aranyéremmel is díjazott Nada borászat kis üzemében
fakultatív sonkakóstoló során megismerhetjük a
mediterrán sonkakészítés fortélyait, ahol vásárlásra is
lesz lehetőségünk (a kóstoló tartalma: házi pálinka, krki
sonka (prsut), házi sajt, sonkakrém, olívabogyó, uborka,
házi kenyér, 1 dl minőségi bor). (kb. 50 km)
3. nap: Reggeli után hazaindulás, útközben rövid séta
a magyar vonatkozású emlékekkel is büszkélkedő,
Horvátország barokk fővárosának is nevezett Varasdon.
Kiemelkedő látványosságai közé tartozik a vár (kívülről
tekintjük meg), melynek tulajdonosa volt Corvin János is;
számos barokk templom és kolostor; valamint az 1773ban alapított temetőkert árnyas sétányaival. Hazaérkezés
a késő esti órákban. (kb. 550 km)

KRK

OLÍVASZÜRET

89.500 Ft/fő

VENETOI KÉPESLAP
1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás Szlovénián át
Észak-Olaszországba. A régió egyik legjelentősebb ókori
városában, Aquileiában, a Világörökség részét képező
régészeti emlékeket és a bazilika csodás mozaikjait
tekintjük meg. Ezt követően a „Nap szigeteként” ismert
tengerparti kisvárosba, Gradoba utazunk. Séta a történelmi
belváros hangulatos kis utcáin, majd továbbutazás a
Padova környéki szálláshelyre (3 éj). (kb. 850 km)
2. nap: Reggelit követően felfedező körútra indulunk
Veneto tartományba. Először Possagno városába
utazunk, a lenyűgöző környezetben fekvő város Antonio
Canova szülővárosa. Látogatás az egész vidék látképét
uraló Tempio di Canova impozáns épületében, melynek
megalkotását a római Pantheon ihlette. Ezt követően
egy másik gyöngyszem következik, a festői Bassano del
Grappa városa. A Brenta folyó két partján fekvő városban
találták fel a Grappa nevű törkölypárlatot, programunk
során lehetőség lesz megismerni készítésének fortélyait
és megkóstolni a híres italt. Rövid megálló Marosticában,
kis ékszerdoboz csodálatos természeti környezetben
fekszik és jelentős múlttal rendelkezik. A város mai külsejét
a Scaligerik idejében nyerte el, a minden páros évben
megrendezésre kerülő sakkjátszma Veneto és Olaszország

leglátványosabb eseményei közé tartozik. A nap zárásaként Palladio városában, Vicenzában időzünk, rövid séta
keretében megcsodáljuk a szebbnél-szebb reneszánsz
kori palotákat. Visszaérkezés a szállásra az esti órákban.
(kb. 200 km)
3. nap: Egész napos kirándulás a gondolák és lagúnák
városába, Velencébe. Programunkat a San Giorgio
Maggiore-szigeten kezdjük. A Benedek-rendi kolostor
templomának építtetője Andrea Palladio volt, tornyából
megcsodálhatjuk egész Velencét. Ezt követően áthajózunk a Szent Márk-térre, sétánk során ismerkedünk
a csatornákra épült város nevezetességeivel: Szent
Márk-tér épületei, Doge-palota (megtekintése egyénileg),
Rialto-híd. Délután szabadprogram vagy fakultatív kirándulás a Velence környéki szigetekre: Murano, Burano.
(kb. 100 km)
4. nap: Reggeli után Veneto tartomány egyik legnevezetesebb városába, Padovába utazunk, ahol megtekintjük
a Szent Antal-bazilikát, a híres kerengőt és sétálunk az
érdekes alakú Piazza delle Erbe téren. Hazautazás rövid
pihenőkkel, érkezés a késő esti órákban. (kb. 800 km)

VELENCE

július 21—24.
november 3—6.
Egyágyas felár: 27.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 28.000 Ft/fő
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Biztosítás: 2280 Ft/fő
Belépők: 42 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

BASSANO DEL GRAPPA

www.volantourist.hu

ÉLMÉNYEK TIROLBAN ÉS
BAJORORSZÁGBAN
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rendszeres
pihenőkkel Ausztria festői tájain át Berchtesgadenbe. A
jellegzetes, bajor belvárost egy séta során fedezzük fel, ezt
követően a Sasfészekbe „emelkedünk fel” helyi buszokkal
és a Hitler által készíttetett aranylifttel. Fentről gyönyörködhetünk a 360°-os panorámában. Továbbutazás az
Innsbruck környéki szálláshelyre (3 éj). (kb. 790 km)

2. nap: Reggeli után napunkat Kufsteinban kezdjük, melyet
a Tirol kapuja néven is emlegetnek. Séta az óvárosban,
majd látogatás a magyar emlékeket őrző várban. Ezt követően Tirol egyik híres terméke, a zillertali sajt készítésének
rejtelmeibe pillanthatunk be, ahol a nézelődés mellett
kóstolásra is nyílik lehetőség. Egy izgalmas kaland során
megismerjük Schwaz ezüstbányájának titkait, kincseit.
Közel másfél óra alatt, helyi vezetés során felfedezzük
a bányát, a bányászok eszközeit, az itt előforduló ásványokat. Következő állomásunk Tirol igazi gyöngyszeme
az Achensee alpesi tava, melyet madártávlatból tekintünk meg. Jó idő esetén a Pertisauból induló Karwendel
kabinos felvonóval teszünk kirándulást közel 1500 méteres
magasságba, ahonnét varázslatos panoráma tárul elénk.
(kb. 230 km)

ACHENSEE

119.800 Ft/fő

3. nap: Reggelit követően Wattensben, a Swarowski
kristályvilág belső és külső helyszíneinek csillogásában
gyönyörködhetünk és kedvünkre vásárolhatunk. A nap
további részében a hegyvonulat csipkézett csúcsai alatt
megbúvó szépséges Innsbruckot ismerjük meg. Késő
középkori óvárosa akár egy meséskönyvből megelevenedett kép, a színes tornyos házakkal, a macskaköves
utcákkal és az óránként megszólaló haranggal. Természetesen nem hagyjuk ki a város főbb nevezetességeit:
Hofkirche, Hofburg, Mária Terézia utca, Aranytetős ház,
várostorony. A tartalmas városnézés után szabadidő
a hangulatos belvárosban, hogy élvezhessük a város
atmoszféráját. (kb. 60 km)
4. nap: Utolsó napunk első állomása a gyönyörű fekvésű
Tratzberg várkastélya. A késő gótikus stílusban épült
kastélyt a reneszánsz idején alakították át, látogatásunk
során megtekintjük a gazdagon berendezett termeket. Ezt
követően Ellmauba látogatunk és bekukkantunk a televízióból jól ismert „Hegyi doktor” otthonába, gyönyörködünk a
mesés Wilder Kaiser-hegység látványában. Hazaérkezés
a késő esti órákban. (kb. 800 km)

WATTENS

május 6—9.
augusztus 27—30.
Egyágyas felár: 20.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 21.000 Ft/fő
Biztosítás: 2280 Ft/fő
Belépők: 140 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

BERCHTESGADEN

115.700 Ft/fő KALANDOZÁS AZ ALPOK
ORSZÁGAIBAN
május 12—15.
október 6—9.
18

Egyágyas felár: 25.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 25.000 Ft/fő
Biztosítás: 2280 Ft/fő
Belépők: 35 EUR/fő; 20 CHF/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

www.volantourist.hu

MAINAU

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás pihenőkkel
Németország egyik legszebb városába. A természeti
szépségű Rosenheimet a gyönyörű műemlékek, kolostorok és paloták miatt is érdemes felkeresni. Továbbutazás a Boden-tó környéki szálláshelyre (3 éj). (kb. 850 km)

2. nap: Utazás a Boden-tó partján fekvő festői szépségű
Lindauba, melynek különleges középkori hangulatú belvárosát egy séta során ismerjük meg (kikötő, világítótorony,
reneszánsz óvárosháza). A tóparton utazva érkezünk
Friedrichshafenbe, az egykori kikötő épületében kialakított Zeppelin Múzeum megtekintése. Komppal érkezünk
Meersburgba, rövid séta a középkorú hangulatot árasztó
óvárosban. Következő megállónk a szépség, a természet és a kultúra találkozása: Konstanz. A festett falú
házak sorát és a városházát elhagyva érjük el a román
és gótikus stílusú alapokra épült konstanzi katedrálist.
Napunkat megkoronázzuk a Boden-tó zöld szívének is
nevezett Mainauban. A 45 hektáros sziget Németország
egyik legjelentősebb turisztikai látványossága. A festői
fekvésű virágok szigetén a magánkézben lévő botanikus
kert virágait nagy gonddal válogatták, hervadásukat nem
lehet észrevenni, az elnyíló virágok helyett mindig nyílnak
újabbak. (kb. 250 km)

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

ZÜRICH

3. nap: Reggeli után indulunk St. Gallenbe, amely KeletSvájc gazdasági központja, az oktatás és a kultúra fellegvára. Az óváros 18. századi polgárházai a kiugró fedett
erkélyekkek, apátsága a Világörökség része. A kolostor
könyvtára a nyugati világ egyik legrégebbi könyvtára. Egy kis
ékszerdobozba Stein am Rheinbe érkezünk. A Rajna-parton
sorakozó festett homlokzatú polgárházaival a mesék világát
idézi elénk. A városról így írnak: „Utas, ha erre jársz, ne siess!
Ezen a helyen nem lehet átfutni…” Következő állomásunk
Svájc legnagyobb városa, a reformáció fellegvára, a tavak
és dombok övezte Zürich. A város nem okoz csalódást
látogatóinak, a folyótorkolatban hattyúk, sirályok, vitorlások,
körülötte az Alpok havas hegycsúcsai köszöntenek. Bár nem
főváros, mégis az ország legfontosabb üzleti és pénzügyi
központja. Arculatát az egyházi épületek sora és a tóból
kilépő Limmat folyó határozza meg. Séta az óvárosban és a
Bahnhofstrassén, a világ egyik legelőkelőbb vásárlóutcáján.
Visszautazás a szálláshelyre. (kb. 350 km)
4. nap: Reggeli után utazás Garmisch-Partenkirchenbe, a
Bajor Alpok legismertebb téli üdülővárosába. A téli sportok
kiemelkedő helyszíne, itt rendezték meg 1936-as téli olimpiát. Gyöngyőrű festett házaival elkápráztatja az idelátogatót, városnéző séta után szabadidő. Hazaindulás, érkezés
az esti órákban. (kb. 870 km)

75.200 Ft/fő

CSEHORSZÁG DIÓHÉJBAN

június 3—6.
szeptember 8—11.

1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás Cesky Krumlovba.
Séta a Moldva kanyarulata által ölelt, festői, ódon hangulatú belvárosban és a Schwarzenberg hercegek egykori
palotájában és kertjében. Érkezés Prágába az esti órákban,
szállás (3 éj). (kb. 600 km)

Egyágyas felár: 25.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 18.000 Ft/fő
Biztosítás: 2280 Ft/fő
Belépők: 580 CZK/fő; fakultatív 12 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
és helyi idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

2. nap: Barangolás „Arany Prágában”. Fellegvára, a
Hradzsin városnéző sétánk kiindulópontja: megnézzük
a Szent Vitus-székesegyház királysírjait, a Jagelló
terem csúcsíveit, elidőzünk az „Arany Utcácskában” és
megcsodáljuk a panorámát a királyi kertekből. Ebédidőben
a Kisoldal (Mala Strana) vendéglői csábítanak egy kis
pihenésre. A délutáni program a Károly-hídtól indul, majd
az emléktárgyaktól roskadozó üzletek között érjük el az
Ó-Városháza teret és hallgatjuk meg a harangjátékot.
Átsétálva a Vencel térre lehetőség nyílik bekapcsolódni a
hatalmas tér nyújtotta társasági életbe: vásárolni, sörözni
vagy csak gyönyörködni a látványban. Napunkat cseh
specialitásokból álló vacsorával zárjuk egy belvárosi
étteremben.

3. nap: Kirándulás Karlovy Varyba, séta a festői fekvésű
patinás fürdővárosban, ahol a kolonnádok oszlopai
közt lehetőség nyílik az ivókúrára is javallott gyógyvíz
megkóstolására. Továbbutazás a „Sör fővárosa”-ként
is emlegetett Pilsenbe. Ellátogatunk a sörgyárba, ahol a
híres Pilsner Urquell sör készül. Megmutatják nekünk a
sörgyártás fortélyait, egy kóstolással egybekötve, majd
visszautazás a szállásra. (kb. 330 km)
4. nap: Reggeli után hazaindulás, útközben látogatás
Kutna Horán, séta a Világörökség részét képező belvárosban, látogatás a bányászok védőszentjének nevét
viselő Szent Borbála-templomban, majd az egyedülálló
Csontkápolnában. Továbbutazás Telcbe, melynek főtere a
köré épült polgárházakkal a Világörökség listáján szerepel,
látogatás a reneszánsz várkastélyban. Felejthetetlen
élményekkel feltöltődve indulunk haza, érkezés a késő
esti órákban. (kb. 600 km)

KUTNÁ HORA

CESKY KRUMLOV

ZAKOPANE — KRAKKÓ —
WIELICZKA
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Budapest
érintésével Lengyelországba. A Felvidéken át vezető
utazásunk olyan, mint egy élő történelem óra: számtalan vár, kastély, kisváros emlékeztet bennünket a
magyar történelem dicső pillanataira. A délutáni órákban
érkezünk Wieliczkára, ahol a Világörökség listáján is
méltán szereplő ősi sóbánya földalatti világa számtalan
csodával ejti ámulatba a látogatókat. A legendákban
gazdag sóba dermedt csodavilág története egy magyar
szál miatt különleges lehet a lelkünknek. Szállásunk
Krakkó külvárosában lesz (3 éj). (kb. 700 km)

2. nap: Reggelit követően városnéző program Krakkóban, megismerkedünk a történelmi belváros nevezetességeivel: séta az egykori kereskedők árusítóhelyeként
szolgáló Posztócsarnok középkori kövein, látogatás a
Mária-templomban. A Wawel-dombon a királyi palota
és a lengyel uralkodók temetkezőhelye –köztük Báthory
István sírja– a pompázatos katedrálisban méltó emléket
állít a lengyel-magyar történelemnek. A délutáni órákban
kisvonattal fedezzük fel a zsidó negyedet, a Kazimierzt.
Krakkó különleges hangulatú negyede az óvárostól délre
található, ahol évszázadokon át keveredett a zsidó és
keresztény kultúra, amelynek nosztalgikus bája ma is
magával ragadja az embert. Szabadprogram a belvárosban, majd visszautazás a szállásra. (kb. 50 km)

TARNÓW

3. nap: Délelőtt kirándulás Tarnówba, amit a lengyel reneszánsz gyöngyszemének tartanak, és sok-sok szállal
kötődik hazánkhoz. A legszorosabb kapocs a legendás
tábornok, Bem József, itt áll 1985-ben felavatott szobra,
a Strzeleczki parkban pedig a mauzóleuma található.
Megtekintjük a krakkói Posztócsarnokhoz nagyban
hasonlító reneszánsz városházát, illetve a piacteret, a
zsidó negyedet, a gótikus székesegyházat, a Petőfi téri
székely kaput. Délután szabadidő Krakkó belvárosban,
vagy fakultatív program keretében ellátogatunk Oswiecimbe az Auschwitzi koncentrációs táborba. A régi
táborból barakkok maradtak fenn, egy részükben az
Auschwitz-Birkenau Nemzeti Múzeum* gyűjteménye
látható, mely a népirtás megrázó bizonyítékait foglalja
magába. (kb.200 km)
4. nap: Korai reggelit követően útban hazafelé, látogatás
az orawkai Keresztelő Szent János-templomban, ami a
magyar kultúrtörténet igazi gyöngyszeme. A 2011 óta látogatható templom különlegessége, hogy magyar történelmi
emlékként Lengyelország területén található, falait pedig
egy-két kivételtől eltekintve az összes magyar szent és
boldog képe díszíti. Ezt követően programunk Lengyelország déli határánál, Zakopanéban, a Magas- Tátra lengyel
részének legfontosabb városában folytatódik. Városnéző
sétánk során megismerkedünk a gorál síparadicsom látnivalóival: Szent Kelemen-fatemplom, Hírességek temetője,
Gubałówka és a messze földön híres piac. Szabadprogram
során a helyi gasztronómiai ínyencségeket is megkóstolhatjuk. Hazautazás Szlovákián keresztül, érkezés a késő
esti órákban. (kb. 720 km)
*Auschwitz-Birkenau Nemzeti Múzeum csoportos foglalást 60 napon belül nem tudjuk garantálni, helyszíni fizetésre és névváltoztatásra nincs lehetőség.

69.900 Ft/fő
június 16—19.
november 10—13.
Egyágyas felár: 20.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 15.000 Ft/fő
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Előre fizetendő program:
Auschwitz: 6800 Ft/fő
Biztosítás: 2280 Ft/fő
Belépők: 310 PLN/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
és helyi idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

KRAKKÓ

www.volantourist.hu

A DOLOMITOK ÉS A
GARDA-TÓ VARÁZSA

89.900 Ft/fő

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid
pihenőkkel Olaszországba. A mesés látnivalót kínáló
Misurina-tó a Dolomitok egyik legkisebb természetes
tava, felszínén visszatükröződnek a környező hegyek
és a partján álló hegyvidéki szállodák sziluettjei. Séta a
tóparton, ahonnan páratlan panoráma nyílik a híres hegyoromra, a „Tre Cime di Lavaredo”-ra. Szállás a Pustertal
környékén (1 éj). (kb. 750 km)

3. nap: Reggelit követően a festői Malcesinében megcsodáljuk a középkori óvárost, rálátással a tóba nyúló, sziklára épült Scaligeri várra. Limonéba hajózunk, a kisváros
az érintetlenül maradt régi épületeiről és fekvésének szépségéről nevezetes. Napunkat a Garda-tó igazi ékköve,
Sirmione koronázza meg. Hajózás a félsziget körül, majd
séta a hangulatos utcácskákon egészen az ámulatba ejtő
Scaligeri várhoz. Szabadidő a festői tóparton. (kb. 200 km)

2. nap: Reggeli után Bressanone-ba indulunk, a több
mint 1000 éves város régi utcáival és polgárházakkal,
fasorokkal, hidakkal vár bennünket. Kiemelkedő látnivalói a
Hercegérseki Palota, a dóm és a kerengője, a Szent Mihálytemplom, a városháza és a díszkút. A „Dolomitok kapuja”,
Bolzano látnivalói hívogatnak, köztük a Walther tér, a dóm,
a Laubengasse épületei, rövid szabadprogram a híres
bolzanói zöldségpiacon. Következő megállónk Trento,
belvárosa egy igazi ékszerdoboz, festett falú palotákkal,
színes spalettás ablakokkal, a Dóm térrel és a Neptun
kúttal, háttérben a havas hegycsúcsokkal. Továbbutazás
a Garda-tó környéki szálláshelyre (2 éj). (kb. 250 km)

4. nap: Reggeli után indulás Veronába, a romantika
városa a turisták egyik legkedveltebb úti célja. Városnézésünk Olaszország legszebb és legjobb állapotban
fennmaradt reneszánsz kertjénél, a Giardino Giusti kertnél
indul, majd a város gyönyörű tereit, Júlia házát és erkélyét,
a Scaligeri síremlékeket, az Arénát és a Dómot tekintjük
meg. Hazautazás pihenőkkel, érkezés a késő esti órákban
(kb. 900 km).

MISURINA-TÓ

június 23—26.
szeptember 29—
október 2.
Egyágyas felár: 20.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 12.000 Ft/fő
Biztosítás: 2280 Ft/fő
Belépők: 65 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
és helyi idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

GARDA-TÓ

120.800 Ft/fő MANDARINSZÜRET
A NERETVA-VÖLGYÉBEN
október 6—9.
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Egyágyas felár: 18.000 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Mostar — Medjugorje: 4500 Ft/fő
Biztosítás: 2280 Ft/fő
Belépők: 10 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió,
ebéd a 3. nap, kísérő idegenvezető, helyi
idegenforgalmi adó, útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Győr, Keszthely, Körmend, Lenti, Letenye,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

www.volantourist.hu

MOSTAR

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel Splitbe. Séta az óváros nyüzsgő utcáin a hajdani
római császár, Diocletianus palotájához. Továbbutazás
Neumba, szállás a tengerparton (3 éj). (kb. 850 km)
2. nap: Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás.
Reggeli után kirándulás Bosznia-Hercegovina leghíresebb
városába, a festői hangulatú Mostarba, ahol a gyönyörű,
oszmán középkori állapotokat megőrző belváros és a
felejthetetlen látványt nyújtó Öreg-híd a Világörökség
része. Következő állomásunk Medjugorje, a hangulatos
kisváros és egyben híres zarándokhely, ahol látogatást
teszünk a Szent Jakab-templomban.
(kb. 200 km)
3. nap: Reggeli után utazás a Neretva-folyó partján fekvő
Opuzenbe. Itt egy mandarin-ültetvényt látogatunk meg:
köszöntőital és szárított füge elfogyasztása után részt

SPLIT

vehetünk a szüreten is. A 1,5 órás szüret alatt a helyiek
megismertetnek bennünket a mandarin-termesztés titkaival és mindenki 3 kg saját szüretelésű mandarint is kap
munkája jutalmaként. Továbbutazás Metkovicba, ahol
kishajókra szállunk és fotós-szafaris csónakázás alatt
érkezünk meg egy helyi gazda birtokára, ahol zenés ebéd
várja csoportunkat. Az ebédet követően helyi termékeket
(gránátalma, pálinka, likőrök, travarica) vásárolhatunk.
(kb. 80 km)
4. nap: Reggeli után hazautazás. A horvát tengerpart
mentén érkezünk a magyar emlékekben gazdag Zadarba.
A város nemcsak kiemelkedő kulturális örökséggel rendelkezik, de a környék közlekedési, politikai és gazdasági
központja és látnivalókban is igen gazdag: katedrális,
Szent Donát-körtemplom, Öt kút tere, Városkapu, Népek
tere, Tengeri orgona, Nap emlékműve. Hazautazás,
érkezés a késő esti órákban. (kb. 850 km)

138.900 Ft/fő SALZBURG ÉS
június 30—július 4.
A SALZKAMMERGUTI TÓVIDÉK
október 12—16.
Egyágyas felár: 43.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 28.000 Ft/fő
Biztosítás: 2850 Ft/fő
Belépők: 115 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás St.
Gilgenbe, a Wolfgangsee partján fekvő csodás kis
városba. Séta a hangulatos belvárosban, majd áthajózunk a festői fekvésű St. Wolfgangba. Elbűvölő
utcácskái, alpesi jellegű házai, a Schafberg hegycsúcsa
és a Wolfgangsee látványa nagyszerű montázst alkot.
Szállás Salzburg környékén (4 éj). (kb. 500 km)
2. nap: Reggeli után látogatást teszünk a híres Hellbrunni
vízi-kastélyban és kertjében, majd Salzburg leghíresebb
szülötte, Wolfgang Amadeus Mozart emlékeit kutatva
egész napos városnézésre indulunk a barokk óvárosban:
Mozart tér, dóm, Hercegségi palota, Mozart szülőháza,
Salzach part, Mirabell kastély és parkja, Ünnepi Játékok
Házai, Szent Péter-apátság és végül a fellegvár. A világhírű zeneszerző és zenéje ma is jelen van a városban,
emlékét számos fesztivál és koncert őrzi. Salzburg „A
muzsika hangja” című híres musical forgatási helyszínéül
is szolgált, városnéző sétánk során a film főbb helyszíneit
is felkeressük.

KÖNIGSSEE

SALZBURG

3. nap: A világ legrégebbi sóbányája Hallein mellett
található. Felfedezéséhez fehér védőruhába öltözünk,
majd szakavatott vezető segítségével kis bányavasúton
közlekedve végigjárjuk a tárnákat, eredeti facsúszdán
csúszunk le a bányába, tutajozunk a szépséges földalatti bányatavon. Következő állomásunk a varázslatos,
smaragdzöld Königssee, ahol a vízben tükröződő égbolt
és a hatalmas hegyek együtt mesés látványt nyújtanak.
Hajókázás a tavon, közben a Szent Bertalan-félszigeten megtekintjük a különlegesen szép hagymakupolás
templomot és rövid sétát teszünk az Obersee kikötőnél.
(kb. 100 km)
4. nap: Reggelit követően kirándulás a kristálytiszta
vizű Zelli-tó és Zell am See környékére. Sétahajózás
a tavon, ahol a páratlan szépségű Hohe Tauern régió
természeti csodái tárulnak elénk. Útban a Gletscherwelt
felé Uttendorfban megtekintjük az eredeti kelta falvak
mintájára épített kis falut. A Weissee fölött magasodó
gleccservilágot kabinos felvonóval érjük el, innen csodálatos panoráma nyílik a gleccserek világára. (kb. 330 km)
5. nap: Utolsó napunkon búcsút intve Salzburgnak
először megcsodáljuk a Gollingi-vízesést. Ezt követően
a salzkammerguti tóvidék egyik legszebb tavát a Traunsee-t és legnagyobb városát Gmundent látogatjuk meg.
A hangulatos város a monarchia idején kedvelt nyaralóhely volt, kellemes sétát teszünk a tó és az Ort kastély
körül. Hazaérkezés a késő esti órákban. (kb. 500 km)

A NÉMET KULTÚRÖRÖKSÉG
DRÁGAKÖVEI
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás pihenőkkel
Németországba. Szászországba érkezve mintha egy
mesevilágba csöppennénk. Pirna történelmi óvárosában
a gótika, a reneszánsz és a barokk találkozik, gyönyörű
házak szegélyezik a várost (főtér, városháza, Máriatemplom). Továbbutazás Szász-Svájc lélegzetelállító
természeti helyszínére, a Bastei-menti sziklaerdőhöz,
ahonnan fantasztikus panoráma tárul elénk az Elba
völgyére. Szállás Drezdában (1 éj). (kb. 700 km)
2. nap: Délelőtt a varázslatos Drezdával ismerkedünk,
melyet méltán neveznek „Elba Firenzéjének”. Az újjáépített
belváros, olyan, mint egy ékszerdoboz, főbb látnivalói:
Semperoper, Zwinger kiállításai és parkja, Taschenbergpalais, Residenzschloss, Hofkirche, Frauenkirche,
Fürstenzug lenyűgöző épületei. Fotószünet a Brühlsche
Terrasse-ról, majd egy igazi „tündérkertbe” érkezünk, a
vizekkel körülölelt szigeten épült fel a moritzburgi vadászkastély. Meissenbe utazunk, ahol a városházát és a dómot
tekintjük meg. Továbbutazás szálláshelyünkre Berlinbe
(3 éj). (kb. 200 km)
3. nap: Napunkat a különleges atmoszférával rendelkező,
látnivalókban bővelkedő fővárosban töltjük, ahol az új
korszak kezdete és a korszellem éppúgy visszatükröződik,
mint a 20. század nagy történelmi eseményei és drámái.
Berlin legfontosabb látnivalói: Oberbaumbrücke, East Side
Gallery, az Alexanderplatz a Vörös városházával és az NDK
jelképének számító TV toronnyal, Világóra, dóm, Gendarmenmarkt (Berlin legszebb tere), Múzeumsziget, Unter
den Linden sugárút, Checkpoint Charlie (az egykori határátkelőhely), Siegessäule (aranyszínű Győzelmi szobor),
a világvárosi hangulatot árasztó Brandenburgi kapu és a

közelben álló Reichstag között elterülő kormánynegyed,
Berlini Fal emlékhely. Séta és szabadidő Berlin legnagyobb
bevásárló utcáján, a Schönhauser Allee-n. (kb. 50 km)
4. nap: Reggeli után a paloták és kertek városába,
Potsdamba utazunk, a város e gyűjtőnéven került fel a
Világörökség listájára. Megtekintjük, a Holland negyedet,
a plébániatemplomot, majd a „porosz Versailles” mesebeli
kastélyánál és a látványos Sanssouci kastélyparkban*
fejezzük be a délelőttöt. Délután az egykori Nyugat-Berlinben a Kurfürstendammot érintve jutunk a Kaiser
Wilhelm Gedächtniskirche-hez, és a Potsdamer Platz
üvegpalotáihoz, a Sony Centerhez. Engedély esetén este
a Bundestag kupolájából gyönyörködhetünk a főváros
fényeiben. (kb. 120 km)
5. nap: Reggelit követően búcsúzunk Berlintől. Hazafelé
tartva még egy különleges élményben lesz részünk.
Igazi kalandtúrát kínálunk az 1882-es alapítású Freital
Hainsbergtől induló festői szépségű Weißeritz völgyében
haladó 15 km-es nosztalgiavasúton. Dippoldiswaldéba
megérkezve séta a főtéren, majd rövid pihenőket tartva
élményekben gazdagon érkezünk haza az éjszakai
órákban. (kb. 900 km)

MORITZBURG

127.500 Ft/fő
július 27—31.
Egyágyas felár: 50.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 39.000 Ft/fő
Biztosítás: 2850 Ft/fő
Belépők: 70 EUR/fő
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Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

BERLIN
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FELVIDÉK ÉS A MAGAS-TÁTRA
GYÖNGYSZEMEI
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Budapesten
keresztül Szlovákiába. Fotószünet a Garam kanyarulatába épült reneszánsz várkastélynál, Zólyomnál. Besztercebánya gyönyörűen felújított főterén megtekintjük
a gótikus Mária-templomot és az Óratornyot, melynek
tetejéről páratlan kilátás nyílik a városra és környékére.
Érkezés a Magas-Tátra lábánál fekvő szálláshelyre (3
éj). (kb. 570 km)
2. nap: Kirándulás a Magas-Tátra lengyel oldalára. Az
egyik legnépszerűbb kirándulóhelyet, Morskie Okot, a
hatalmas hegyek közt fekvő tengerszemet lovaskocsikkal
keressük fel, séta az elbűvölő szépségű tó partján. Innen
Zakopanéba indulunk, ahonnan kabinos felvonóval* érjük
el Kasprowy Wierchet. A Magas-Tátra egyik legnépszerűbb 2000 méteres csúcsáról meseszép panoráma tárul
elénk. Napunk zárásaként rövid séta a festői szépségű
településen, Zakopanéban. (kb. 180 km)
3. nap: Reggeli után utazás a Vöröskolostorhoz, ahol
hajóra szállva a Dunajec vad vizein tutajozva a Tátra és
a folyóvölgy szépségeiben gyönyörködhetünk. Következő
állomásunk a Tátra egyik legnépszerűbb turista célpontja,
a Zári lombkorona tanösvény, ahol a fák felett sétálva
csodálhatjuk meg a táj szépségét. A nap második részét
a természeti szépségekben bővelkedő Magas-Tátrában
töltjük. Az 1346 méter magasságban fekvő Csorba-tó
télen-nyáron kedvelt kirándulási célpont és klimatikus
gyógyhely. Ótátrafüred a Magas-Tátra legrégibb és legkedveltebb üdülőhelye, a tátrai turizmus központja. Számos
-különböző nehézségű- túraútvonal kiindulópontja, itt
található a Tarajkára induló sikló állomása is. (kb. 150 km)

4. nap: Reggeli után Szepes vármegye hajdani székhelyére,
Lőcsére indulunk. Séta a történelmi belvárosban, a téglalap
alakú Fő téren, ahol a Szent Jakab-templomban található a világ legnagyobb, legmagasabb gótikus szárnyas
oltára, a Szent Jakab-főoltár, amely Lőcsei Pál mester fő
munkája. Az árkádos városháza, a szégyenketrec, a patrícius házak és a várfal maradványainak megtekintése után
hazaindulás. Továbbutazás Szlovákia második legnagyobb
városába, Kassára. Látogatás a Szent Erzsébet-dómban
- itt nyugszik Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc fejedelem.
Séta a Kazinczy által is csodált, gyönyörű környezetben
kialakított belvárosban. Hazautazás, érkezés a késő esti
órákban. (kb. 660 km)
*A Kasprowy Wierchet felvonó csak előfoglalással érhető el

70.500 Ft/fő
május 26—29.
október 20—23.
Egyágyas felár: 10.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 13.000 Ft/fő
Biztosítás: 2280 Ft/fő
Belépők: 40 EUR/fő; 255 PLN/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Miskolc, Sopron, Szombathely,
Tatabánya, Zalaegerszeg

CSORBA-TÓ

105.900 Ft/fő ISZTRIAI EMLÉKEK
szeptember 7—11.
Egyágyas felár: 20.000 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Brijuni-szigetek: 3500 Ft/fő
Pula — Porec: 3500 Ft/fő
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Biztosítás: 2850 Ft/fő
Belépők: 200 HRK/fő; fakultatív: 250 HRK/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Győr, Keszthely, Körmend, Lenti, Letenye,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

OPATIJA

TENGERPARTI PIHENÉSSEL
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel az Adriai-tenger partjára. Séta Opatija (Abbázia)
pálmás tengerpartján, a Lungomare a város egyik híres
látványossága, ezt a 12 km hosszú partszakaszt az Adria
egyik legszebb sétányának tartják, itt találhatók Opatija
legpatinásabb épületei. Szállás az Isztriai-félszigeten (4
éj). (kb. 600 km)
2. nap: Pihenés a szálláshelyen vagy fakultatív kirándulás
keretében az Észak-Adria legnagyobb félszigetét járjuk
körül. Pulában az időszámításunk előtt épült amfiteátrum, az 1. századi Augustus-templom, a pazar állapotú
diadalívek és a városkapuk ejtik ámulatba a látogatókat. A
félsziget legbájosabb városában, Rovinjban a hangulatos
halászkikötő, a tengeri akvárium, a mozgalmas piac és a
már távolról hívogató Szent Eufémia-templomhoz vezető
számtalan, meredek, macskaköves, olaszos utcácska
felejthetetlen élményt ígér. Útközben fotószünetet tartunk
a Limski-fjordnál, délután városnéző séta Porec óvárosában. Porec legvonzóbb műemléke a bizánci korból
származik, a lenyűgöző értékű Szent Eufráziusz-bazilika
megérdemelten a Világörökség része. (kb. 100 km)

www.volantourist.hu

ROVINJ

3. nap: Pihenés a szálláshelyen vagy fakultatív kirándulás
a Brijuni-szigetekre. Séta a hangulatos halászfaluban,
Fazanában, kikötőjéből átkelés a Nagy Brijuni-szigetre,
ahol egy 4 órás programon veszünk részt. Kisvonattal
utazunk körbe, megnézzük a mini szafariparkot, a Szent
Germana-templomot, a Természettudományi Múzeumot,
a római és bizánci kori maradványokat, illetve a Josip
Broz Tito, az egykori Jugoszlávia első emberének életével
kapcsolatos fényképkiállítást. (kb. 100 km)
4. nap: Szabadprogram a tengerparton.
5. nap: Reggeli, majd utazás a Frangepánok 13. századi
erődítményéhez, Trsat várához. Ez a horvát tengerpart
egyik legrégebbi vára, ma kávézó és ajándékbolt működik
benne, de a szép kilátás miatt érdemes felmenni az
erődítményhez. Séta Rijeka (Fiume) kikötőjében, majd a
korzón, amely a társadalmi és az elit élet központja, közben
megtekintjük az Óratornyot, a Szent Vitus- székesegyházat, a halpiacot és a színházat is. Hazautazás, érkezés
a késő esti órákban. (kb. 600 km)

105.900 Ft/fő DALMÁCIA ÉKSZERDOBOZAI
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rendszeres
pihenőkkel Horvátországba. Séta Zadarban, a számos
magyar vonatkozású történelmi emléket őrző városban.
A tengerparti város leghíresebb műemléke a Szent Donáttemplom. Szállás Sibenik környékén (1 éj). (kb. 670 km)

június 2—6.
szeptember 21—25.
Egyágyas felár: 76.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 21.000 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Dubrovnik: 8200 Ft/fő
Biztosítás: 2850 Ft/fő
Belépők: 400 HRK/fő; fakultatív: 40 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
és helyi idegenvezető, helyi idegenforgalmi
adó, útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Győr, Keszthely, Körmend, Lenti, Letenye,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

2. nap: Reggeli után a Makarskai riviérára utazunk,
ahonnét ebéddel egybekötött fakultatív hajókirándulásra indulunk Hvar és Brac szigetekre. Első állomásunk
Jelsa mediterrán hangulatú városa, séta a műemlékekben
gazdag utcákon, ahol vásárolhatunk a helyi kézműves
levendula termékekből is. Újra hajóra szállunk és Brac
szigeten kötünk ki, ahol Bol városában sétálunk, majd az
Adriai tenger egyik legszebb strandján megmártózhatunk
a kristálytiszta vízben. A Zlatni Rat, vagyis Aranyszarv
képeslapszerű látványt nyújt, formája a tengeri áramlásoknak köszönhetően akár óráról órára is változhat.
Szállás Neumban (2 éj). (kb. 220 km)

TROGIR

BOL

3. nap: Reggeli után szabadprogram vagy egész
napos kirándulás Dubrovnikba. Városnézés során helyi
idegenvezető kíséretében ismerkedünk a lenyűgöző
szépségű egykori Raguzai Köztársaság fővárosával. A
falakkal körülvett ősi városrész megtekintése: Pile-kapu,
Placa, Zsidó utca, székesegyház, Rektori palota, Akvárium. Szabadprogram alatt lehetőség van arra, hogy a
város hatalmas falain és bástyáin körbe sétáljunk vagy
Lokrum-szigetét hajóról is megszemléljük. Megpihenhetünk a számos hangulatos terasz egyikén, megkóstolva
a rendkívül finom helyi fagylaltokat, vagy más frissítőket.
(kb. 130 km)
4. nap: Reggeli után visszatérünk a horvát tengerpartra.
Városnézés a legjelentősebb római kori emléket őrző
Splitben: Diocletianus császár egykori palotája, régi
városháza, Promenade. Ezután ismerkedés a magyar
vonatkozású, észak-dalmáciai Trogirral. Az ódon, festői
belváros nevezetességeinek megtekintése: városháza,
óratorony, Cippico-palota, Szent Lovro-katedrális. Napunk
második felében látogatás a Krka Nemzeti Parkban, ahol
a karsztvidék legcsodálatosabb folyója, a Krka több ágra
szakadt fátyolszerű vízesései mellett a víz erejét felhasználó népi mesterségek bemutatása is felejthetetlen
élmény. Szállás Sibenik környékén (1 éj). (kb. 220 km)
5. nap: Reggeli után városnéző séta Sibenik zegzugos
utcáin a gótika remeke, a Szent Jakab-székesegyház
megtekintésével. Hazautazás rövid pihenőkkel, érkezés
a késő esti órákban. (kb. 670 km)

NYARALÁS PORTOROZBAN
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás pihenőkkel
a szlovén karsztvidék egyik lenyűgöző képződményéhez.
A Postojnai-cseppkőbarlangot nagyrészt kisvonattal és
kb. 1 km hosszan gyalogosan lehet bejárni. A barlangtúra során láthatjuk a víz alkotó erejét, hiszen különféle
cseppkövek ezreit csodálhatjuk meg. A cseppkőbarlang
kiemelkedő látványossága a bálterem, melynek szépségét
a mennyezetéről függő muranói üvegcsillárok emelik ki.
A barlang lakója a sötétséghez teljesen alkalmazkodott,
fehér színű kétéltű, a barlangi gőte, ami egyben a szlovén
természettudomány szimbóluma. Továbbutazás a tengerparti szálláshelyre, Portorozba (4 éj). (kb. 620 km)
2. nap: Egész napos pihenés a tengerparton.
3. nap: Pihenés a tengerparton vagy 3 órás fakultatív hajókirándulás a szlovén partszakasz mentén, rövid megálló
Izolán, séta a hangulatos kisvárosban (kb. 25 EUR/fő).
Délután helyi kisbusszal utazás a közeli, festői kisvárosba,
Piranba; séta a főtéren és a festői óvárosban: városháza,
Tartini ház, világítótorony. Rövid szabadprogram után
visszaérkezés a szálláshelyre.

4. nap: Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás Triesztbe: Utazás a 19. században isztriai fehér
márványból épített, romantikus Miramare kastélyhoz A
kopár szikla tetején található kastély és a parkja Habsburg
Miksa osztrák főherceg és felesége számára készült, a
parkot maga a főherceg tervezte. A kastélyban megtekinthetők Miksa hajókabinokra emlékeztető lakószobái,
Sarolta lakószobái, a téli és nyári ebédlők. A szobák
többsége eredeti tárgyakkal, bútorzattal van berendezve,
kiváltképp figyelemre méltó a zeneszoba. A parkban
számos botanikai faj, köztük trópusi növények és fontos
szoborgyűjtemény található. Az olasz kikötőváros, Trieszt
a Habsburg Birodalom része volt, így bármerre járunk, a
Monarchia köszön vissza. A város fő tere Európa legnagyobb tengerre nyíló tere, kényelmes sétával a kikötőbe
gyönyörködhetünk a végtelen tenger és a csodás hajók
látványában. Rövid szabadprogram után visszautazás a
szálláshelyre. (kb. 100 km)
5. nap: Búcsú az Adriától, a karsztvidéken át érkezés a
kis ország fővárosába, Ljubljanába. Városnéző séta során
ismerkedünk a fiatal főváros nevezetességeivel: Szent
Miklós-katedrális, a világhírű építész, Plecnik egyedülálló
hármas kőhídja, városháza. Szabadprogram a belvárosban. Hazautazás, érkezés az esti órákban. (kb. 620 km)

PORTOROZ

115.000 Ft/fő
augusztus 21—25.
Egyágyas felár: 26.000 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Trieszt: 4000 Ft/fő
Biztosítás: 2850 Ft/fő
Belépők: 30 EUR/fő, fakultatív 12 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás

23

Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

TRIESZT

www.volantourist.hu

A FESTŐI ÉSZAK-OLASZORSZÁG: 109.500 Ft/fő
MILÁNÓ, A COMÓI-TÓ ÉS KÖRNYÉKE
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás pihenőkkel
Szlovénián keresztül Olaszországba. Látogatás a Garda-tó
környékén található Sigurtá-kertben, ahol megismerkedünk a mediterrán övezet dús növényvilágával. A kisvonattal bejárható park káprázatos rózsák otthona, található
itt 18 tó és gyógynövény kert is. Szállás Verona környékén
(1 éj). (kb. 700 km)
2. nap: Utazás Lombardia fővárosába: Milánó az ipar, a
divat és a kultúra központja. Először Olaszország harmadik
legnagyobb templomát keressük fel. A dóm, melyen 600
évig dolgoztak kitűnő művészek lenyűgöző építészeti
remekmű. A tetőn sétálgatva a kőcsipkés tornyok és a
több mint kétezer szobordísz között a város panorámájában gyönyörködhetünk. A délutáni órákban felfedezzük a
világhírű Scala épületét és látogatást teszünk a Sforza-várkastélyban. Szállás Milánó környékén (3 éj). (kb. 200 km)
3. nap: A napot Észak-Olaszország talán legszebb tavának
felfedezésével töltjük. A hegyek által körülölelt Comói-tó
partján fekvő kisváros, Varenna színes házaival, hangulatos utcácskáival magával ragadja az ide érkezőket, rövid
látogatás során ismerjük meg a Villa Monastero történetét. Következő megállónk Bellaggio, séta a város szűk
utcácskáin és a Villa Melzi gyönyörű kertjében. Hajóval
érkezünk Como városába, rövid belvárosi séta – menetrendtől függően. (kb. 190 km)

váltogatják egymást. Stresa városában hajóra szállunk,
hogy megismerjük a Borromeoi-szigeteket. Isola Bella
szigetén óriási élményt nyújt a Borromeo hercegek fényűző
székhelye a kastéllyal, függőkerttel. Újra hajóra szállunk
és a hangulatos és festői szépségű Halászok-szigetére
érkezünk. Isola dei Pescatori ma is egy jellegzetes halászfalu képével fogadja az ideérkezőket. Végül felkeressük a
legnagyobb szigetet (Isola Madre), ahol megtekintjük az
ősi kastélyt és a pompás botanikus kertet. (kb. 250 km)
5. nap: Reggeli után hazaindulás. A lankás dombok
között fekvő, római alapítású Vicenza számos értékkel
bír. A város maga az építészet, hiszen lépten-nyomon a
„nagy mester”, Palladio alkotásaival találkozunk. Megtekintjük a híres Teatro Olimpicot*, Európa legrégibb fedett
színházát, a bazilikát, sétálunk a főtéren, megcsodáljuk a
szebbnél-szebb reneszánsz palotákat. Hazaérkezés a késő
esti órákban. (kb. 850 km)

június 17—21.
Egyágyas felár: 35.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 23.000 Ft/fő
Biztosítás: 2850 Ft/fő
Belépők: 120 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

*A Teatro Olimpico csak előfoglalással látogatható.

VARENNA

MILÁNÓ

4. nap: Egész napos kirándulás a legszebbnek tartott
alpesi tó, a Lago Maggiore partján. A tavat 600-700 méter
magas hegyek övezik, távolban felsejlenek a négyezres
óriások hósipkái, partja mentén villák, sétányok, várak

94.000 Ft/fő
szeptember 14—18.
Egyágyas felár: 24.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 12.000 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Verona — Garda-tó: 7200 Ft/fő
Velence: 3500 Ft/fő
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Biztosítás: 2850 Ft/fő
Belépők: fakultatív kb. 100 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

www.volantourist.hu

SIRMIONE

NYÁRUTÓ JESOLÓBAN
1. nap: Indulás a reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel
az Adriai-tenger partján fekvő, közkedvelt üdülővárosba,
Lido di Jesolóba. Pihenés, fürdőzési lehetőség a homokos,
lassan mélyülő tengerparton. Szállás a városban (4 éj).
(kb. 700 km)
2. nap: Pihenés vagy fakultatív kirándulás: utazás Punta
Sabbioni kikötőjébe, innen hajóval kelünk át Velencébe.
A Szent Márk-téren megtekintjük a Szent Márk-bazilikát,
majd a Dózse Palota, a Sóhajok hídja és a Campanile
után séta a Rialto hídig. Délután borkóstoló a Roncade
kastélyban. (kb. 150 km)
3. nap: Pihenés vagy fakultatív kirándulás. Reggeli után
a szerelmesek városába, Veronába utazunk: ókori Amfiteátrum, Aréna, Capulet-ház, Scaligeri sírok.

LIDO DI JESOLO

Rövid szabadprogram, majd továbbutazás a Garda-tó
igazi ékkövébe, Sirmione egy szigetnyúlványon található
középkori város. Sétahajózás a félsziget körül, majd a
sziget jelképe a Scaligeri vár és a hangulatos utcácskák
látványa varázsol el bennünket. Késő este visszautazás
a szálláshelyre.
(kb. 400 km)
4. nap: Egész napos tengerparti pihenés.
5. nap: Hazautazás, útközben városnézés Udinében: aquileiai főpapok palotája, Palazzo Patriarcale, székesegyház
épülete a városközpontban és a város fölé tornyosuló
vár, a Castello megtekintése. Hazaérkezés a késő esti
órákban. (kb. 750 km)

109.900 Ft/fő A CSODÁS CINQUE TERRE
ÉS ELBA SZIGETE
május 18—22.
július 27—31.
szeptember 21—25.
Egyágyas felár: 34.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 24.000 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Elba szigete: 10.000 Ft/fő
Biztosítás: 2850 Ft/fő
Belépők: 60 EUR/fő; fakultatív: 52 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

CINQUE TERRE

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Szlovénián
át Olaszországba. Útközben rövid szünet Trojanéban, ahol
megkóstoljuk a híres fánkot. Útközben rövid séta a középkori kincsekkel teli Pistoia főterén, a Dóm teret az ország
egyik legszebb tereként tartják nyilván, itt találhatóak a
város legfontosabb épületei: a katedrális, a harangtorony, a keresztelőkápolna és a városháza. Érkezés az esti
órákban a termálfürdőiről és a hangulatos utcáiról híres
Montecatini Termébe (4 éj). (kb. 950 km)

2. nap: Pihenés Montecatini Termében vagy egész napos
fakultatív kirándulás Elba szigetére. A leírhatatlan kaktuszkolóniák, leanderek, fügefák, eukaliptuszok otthona a
toszkán szigetvilág gyöngyszeme. Elba leghíresebb uralkodója Napóleon volt, száműzetésének 10 hónapja alatt
kulturális és gazdasági téren is felvirágoztatta a szigetet.
Nevéhez kapcsolódik a sziget úthálózatának kiépítése,
fejlesztette a mezőgazdaságot, kórházat, színházat alapított. sziget fővárosából Portoferraióból indulva látogatást
teszünk A Napóleon villájában, majd a festői szépségű

PISA

kikötőben Porto Azzurróban, melynek strandja fürdésre,
gazdag ásványgyűjteménye egy geológiai időutazásra
csábít. (kb. 350 km)
3. nap: A carrarai márványhegyek mellett elhaladva az
Olasz Riviéra festői meredek partszakasza, a Világörökségként számon tartott Cinque Terre vár bennünket,
amely nevét a szédítő sziklaszirtekre épült öt kis településéről kapta. La Speziában vonatra szállva érkezünk
az első településre, Riomaggiorébe, majd Manarolában
időzve a helyi ízeket is megkóstolhatjuk. Vonattal utazunk
tovább Monterossóba, onnan rövid séta után áthajózunk
Portovenerébe, a költők öblébe. (kb. 200 km)
4. nap: Délelőtt látogatás Pisában, a szentföld egy
darabját őrző „Csodák mezején”, és a Világörökség
részének nyilvánított híres épületcsoportnál: dóm, keresztelőkápolna és a híres ferde torony (kívülről). Délután
utazás Puccini szülővárosába, Luccába. A városfalakkal
körbezárt egyedi hangulatot árasztó városban különlegességek sora vár ránk: házak épültek az amfiteátrumra,
az egyik torony tetején fák nőnek, egy nagy homlokzat
mögött levő épület sokkal kisebb. A felfedezés után marad
időnk az izgalmas utcákon barangolni, egy fagyi vagy
kávé kíséretében élvezni a város hangulatát. (kb. 120 km)
5. nap: Reggeli után hazaindulás, rövid pihenő Poggio
a Caianóban, amely a Világörökség részét képező egyik
legszebb és leghíresebb Medici villáról ismert. Ez a palota
a reneszánsz építészet első olyan példája, ahol tökéletes
harmóniát alkotnak az ókori építészet sajátos vonásai, a
toszkán vidék nemesi udvarházainak jellegzetes építészeti elemeivel. Hazautazás Szlovénián át, érkezés az
éjszakai órákban. (kb. 950 km)

RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Szlovénián
át Olaszországba. Rövid városnéző séta Bolognában,
melynek egyeteme a legrégibb Európában, emellett
pompás paloták, óriás harangtoronyok emlékeztetnek a
város egykori gazdagságára. Szállás a környéken (1 éj).
(kb. 950 km)
2. nap: Reggeli után utazás Rómába, érkezés az örök
városba a kora délutáni órákban. Programunkat Róma
történelmi belvárosában kezdjük: Colosseum*, Forum
Romanum és a világ egyik leghíresebb és legszebb szökőkútjába, a Trevi-kútba dobhatunk pénzt. Római ismerkedésünket Európa leghosszabb és legszélesebb lépcsőjénél, a
rómaiak egyik kedvenc találka helyén fejezzük be. Szállás
a környéken (2 éj).
3. nap: Egész napos program helyi idegenvezetővel:
délelőtt látogatás Vatikánvárosban, ahol megnézzük a
Vatikáni Múzeum* ókori emlékeit, a térképek galériáját, a
Raffaelo freskókkal díszített pápai szobákat, a Sixtus-kápolnát és a Szent Péter-bazilikát. Délután folytatjuk a város
kincseinek a felfedezését: Szent Pál-bazilika, San Pietro
in Vincoli-templom Michelangelo híres Mózes szobrával.
(kb. 100 km)

4. nap: Reggelit követően szabadprogram Rómában
vagy közösen megtekintjük az egyik legjobban megmaradt ókori római műemléket, a Pantheont és elsétálunk
Róma egyik legszebb és legnépszerűbb terére. A Piazza
Navona hangulatos terén több szökőkút, templom és
egyéb műemlék megcsodálható. Rómát elhagyva Orvietóba utazunk, felvonóval érkezünk a tipikus „zebracsíkos”
román kori dómhoz. A Michelangelo által is figyelmesen
tanulmányozott Brizio kápolna világhírű freskóinak és a
„bolsenai csoda” misekendőjét őrző oltár megtekintése
után séta a hangulatos városkában. Késő este érkezés a
Firenze környéki szálláshelyre (1 éj). (kb. 300 km)
5. nap: Hazautazás, útközben séta Padovában, ahol
megtekintjük a Szent Antal-bazilikát, a híres kerengőt és
sétálunk az érdekes alakú Piazza delle Erbe téren. Érkezés
az éjszakai órákban. (kb. 950 km)
*A Colosseum és a Vatikán Múzeum belépők csoportos
foglalását 60 napon belül garantálni nem tudjuk.

118.500 Ft/fő
június 2—6.
október 27—31.
Egyágyas felár: 35.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 24.000 Ft/fő
Biztosítás: 2850 Ft/fő
Belépők: 85 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
és helyi idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
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Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

ORVIETO

RÓMA

www.volantourist.hu

DÉL-TOSZKÁNA
VARÁZSLATOS ARCA
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül Olaszországba. Chianciano
Terme a gyógyító vízéről vált híressé, hangulatos kis
városközpont és zöld parkok biztosítják az itt töltött idő
kellemességét, szállás a városban (4 éj). (kb. 950 km)
2. nap: Utazás Bomarzóba, ahol felkeressük a „Szörnyek parkját”. A kertet az 1500-as években Orsini herceg
építtette fiatal felesége, Giulia Farnese emlékére. A kert
területén hatalmas kőszobrok és építmények vannak
elszórva, melyek az idő folyamán feledésbe merültek, majd
1954-ben a Bettini család újra felfedezte és kiszabadította
azokat az erdő fogságából. Folytatjuk utunkat, Viterbóba
érkezünk, ahol a Villa Lantét tekintjük meg. A manierista
stílusban épült franciakert két kőházzal, gyönyörű szobrokkal, szökőkutakkal, virágokkal nyújt mesés látványt.
Utazás Bagnoregioba, egy hegytetőn magasodó városba,
mely a völgy felett ívelő gyalogos hídon közelíthető meg.
Itália szellemvárosai közül talán a legérdekesebb és
legszebb települései közé tartozik. Halott városként is
gyakran emlegetik, különlegessége miatt turisták ezrei
keresik fel. A város utcái bűvös hangulatot árasztanak,
mintha időutazáson vennénk részt. (kb. 210 km)
3. nap: Barangolás a megejtő szépségű toszkán
dombvidéken. A gótika fellegvárának tartott Sienában
a Világörökség listáján szereplő történelmi városközponttal ismerkedünk: Il Campo (főtér), a 13. századi
katedrális, Torre del Mangia, Fontana Gaia, Palazzo
Pubblico. Továbbutazunk a hegytetőre épült Pienzába,
történelmi központját kulturális világörökséggé nyilvánították. Keskeny sikátorok, kőből épült házak, árnyas
terek és remek kilátás jellemzik. A csodálatos dél-toszkán
városka a művészettörténetben a reneszánsz városépítészet bölcsője. Ezt követően a Val d’Orcia és Val di Chiana
völgyek között megbúvó Montepulciano középkori városkájába már csak a fenséges panoráma miatt is érdemes

106.500 Ft/fő
október 5—9.

ellátogatni. A 600 méter magas mészkő hegygerincen
„csücsülő” dél-toszkán városka dúskál az elegáns reneszánsz palotákban, régi templomokban és bájos terekben,
igazi kis ékköve Toszkánának. A város híres a boráról is, a
szakértők szerint az itt készülő Vino Nobile egyike Olaszország legjobb borainak. Szabadprogram és borkóstoló
vásárlási lehetőséggel. (kb. 180 km)
4. nap: Egész napos kirándulás a tufára épített településekhez és a mesés toszkánai hőforráshoz. Első állomásunk Pitigliano, mely nem véletlenül egyike a legszebb
olasz falvaknak, tufába vájt házai szinte beleolvadnak
a sziklákba. Zegzugos, szűk utcácskái apró boltokkal,
csemegékkel teszik élménnyé a sétát. Majd a középkori
hangulatot árasztó Sorano, a „dél-Olasz Matera” néven
is ismert, sziklatetőre épült kis ékszerdoboz vár ránk.
Napunkat az ősi vulkán lábánál fekvő ciprusok, fügefák
és fenyőfák ölelésében Bagni San Filippo fürdővárosa
teszi emlékezetessé. A különleges hely a gazdag kénes
termálvízből kicsapódó füstök és gőzök látványával
Böcklin Holtak szigete festményére emlékeztet. A fehér
mészkőformák, medencék és vízesések az Orcia völgyében
találhatók, annak részeként az UNESCO Világörökség
része. A Saturniához hasonló medencékhez egy erdei
úton, gyalog lehet eljutni. (kb. 160 km)

Egyágyas felár: 25.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 25.000 Ft/fő
Biztosítás: 2850 Ft/fő
Belépők: 50 EUR/fő; fakultatív: 15 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

BAGNOREGIO

5. nap: Reggeli után hazaindulás, rövid megálló Olaszország egyik elbűvölő, de kevésbé ismert városában. Arezzo
az arany városa és az etruszk civilizáció bölcsője. Séta a
középkori hangulatot árasztó főtéren és a régi épületek
között megbúvó városközpontban. Hazautazás folyamatos pihenőkkel, megérkezés az éjszakai órákban. (kb.
950 km)

159.900 Ft/fő PÁRIZS ÉS A LOIRE MENTI
KASTÉLYOK
augusztus 9—14.
Egyágyas felár: 56.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 50.000 Ft/fő
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Előre fizetendő program:
Loire völgye: 12.000 Ft/fő
Biztosítás: 3420 Ft/fő
Belépők: 100 EUR/fő; fakultatív: 30 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

www.volantourist.hu

PÁRIZS

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban. Utazás rövid pihenőkkel Ausztrián és Németországon át Franciaországba.
Érkezés az esti órákban a német-francia határhoz közeli
szállásra (1 éj). (kb. 1000 km)
2. nap: Utazás Versailles-ba*, látogatás a Napkirály
fényűző palotájában és a káprázatos kastély kertben.
A versailles-i kastély és a hozzá tartozó kert az európai
kastélyépítészet csúcspontja és az abszolút hatalom
szimbóluma. Érkezés Párizsba a délutáni órákban, autóbuszos városnézés. Látogatás a festők negyedében, a
Montmartre-on: Sacré-Coeur, Place Pigalle, Festők tere,
Moulin Rouge. Szállás Párizsban. (3 éj). (kb. 400 km)

3. nap: Egész napos városnézés Párizsban: látogatás a
világhírű Louvre képtárban a Mona Lisa, a Milói Vénusz, a
koronázási ékszerek, Napóleon apartmanjainak megtekintésével. Párizsi sétánk következő állomása az Invalidusok
dómja. Az Invalidusok (Hadirokkantak kórháza) építésének
ötlete XIV. Lajostól származik. Programunkat a Cité
szigetén folytatjuk a Notre Dame, Sainte Chapelle érintésével és a főváros legendás sugárútján, a Champs-Elyséesen, majd a Diadalívnél. A nap zárásaként látogatás
Párizs egyik legrégebbi kerületében, a latin negyedben:
Sorbonne egyetem, Pantheon, Szent Mihály útja. A negyed
hangulatát a szűk, kanyargó utcák adják, ahol zsúfolásig
megtelt éttermeket, kávézókat, pezsgő éjszakai életet találunk. (kb. 50 km)

VERSAILLES

4. nap: Egész napos szabadprogram Párizsban vagy
kirándulás a festői Loire völgyébe, amely méltán került
fel az UNESCO Világörökség listájára. Elsőként Chambord
hatalmas reneszánsz kastélyát és parkját keressük fel.
Egyike azon kevés kastélynak, mely egy-két apró módosításon kívül megőrizte eredeti kinézetét. A kastélyt
körülölelő erdős birtok mérete megegyezik Párizs alapterületével. A Cher folyó apró szigetén épült vízikastély,
Chenonceau és csodálatos parkja következő állomásunk.
A kastélyt a „nők kastélyának” is szokták hívni, mert
irányítói gyakran nők voltak. Egyedülálló építészettel,
műalkotások elragadó gyűjteményével, elegáns barokk
kertekkel, sőt egy modern kerttel is büszkélkedhet. (kb.
470 km)
5. nap: Reggeli után sétahajózás a Szajnán, majd a
Montparnasse kilátótoronyból csodáljuk meg a várost
és az Eiffel-tornyot. Délután elhagyjuk a „fények városát”,
utazás a Metz környéki szálláshelyre (1 éj). (kb. 350 km)
6. nap: Reggeli után hazaindulás. Utazás rendszeres pihenőkkel Ausztrián át, érkezés az esti órákban. (kb. 1100 km)
*A Versailles-i kastély, a Louvre és a Sainte Chapelle
megtekintése csak előfoglalással látogatható.

CHENONCEAU

A SOKARCÚ TORINÓTÓL A
MONT BLANC CSÚCSÁIG
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel a műemlékekben gazdag Bergamóba. A város két fő
részből áll, a Cittá bassa-ból (alsó város) és a Cittá alta-ból
(felsőváros), ahova siklóval megyünk fel és megtekintjük
a városházát, a várostornyot, a Colleoni-kápolnát, a Santa
Maria Maggiore-templomot. Szállás Bergamo környékén
(1 éj). (kb. 960 km)

Felvonóval jutunk fel a francia Alpok 3842 méter magas
Aiguille du Midi* hegycsúcsának tetején található kilátóhoz,
melynek neve: Lépés a mélységbe. Az átlátszó aljú üvegdobozból csodálhatjuk meg Európa egyik legmagasabb
hegyének panorámáját. A kabinos felvonó 20 perc alatt
teszi meg a 2800 méter szintkülönbséget Chamonix és a
hegycsúcs között. (kb. 400 km)

2. nap: Az egész napot Torinóban töltjük, látogatás a
királyi palotában, dóm, Palazzo Madama (kívülről). A
város szimbóluma, a Mole Antonelliana panoráma liftjével felmegyünk a kilátóba, ahonnét csodás kilátás nyílik
a városra, tiszta időben akár az Alpokig is ellátni. Délután
látogatás a Lavazza múzeumban, ahol bepillantást nyerhetünk a kávékészítés rejtelmeibe és meg is kóstolhatjuk a
kávékülönlegességeket. Szabadidő vagy séta a Valdocco
városrészben, Don Bosco nyomában. A nap zárásaként
felkeressük a Via dei Mille 22. sz. házat, ahol Kossuth
Lajos élt. A kis parkban szobor, a házon márványtábla
állít neki emléket. Szállás a környéken (3 éj). (kb. 180 km)

5. nap: Napunk első felében megcsodáljuk a Superga
bazilikát, a 672 méter magasságban fekvő templom
alagsorában található a Savoyai család mauzóleuma.
Ezután Pessionét keressük fel, látogatás a Martini&Rossi
múzeumban, ahol megízlelhetjük a világszerte ismert
olasz fűszerbort. Délután séta az itáliai reneszánsz
egyik fellegvárában, Cremonában, mely világhírét az itt
élt leghíresebb hegedűkészítő mestereknek köszönheti,
mint Stradivari, Amati vagy Guarnieri. Ez az iparág a mai
napig is virágzik, a város telis-tele van kisebb-nagyobb
műhellyel. A város középpontja a Városháza tér, mely egyike
Lombardia legszebb középkori tereinek; itt magaslik a 111
méter magas harangozó torony és itt található a gazdagon
díszített homlokzatáról híres romantikus dóm is. Szállás
Brescia környékén (1 éj). (kb. 320 km)

3. nap: Délelőtt a Juventus Múzeumban* és Allianz Stadionban betekintést nyerhetünk a híres fociklub öltözőibe, a
média- és exkluzív helyiségekbe. Látogatás a híres Autómobil Múzeumban, ahol 80 márka kb. 200 típusa található
meg 19.000 m2-en, és az olasz autók (pl. Ferrari, Fiat, Alfa
Romeo) mellett francia, angol, német, spanyol, amerikai
és lengyel gyártmányok is kiállításra kerültek. Délután
Torino egyik monumentális ékkövét, a Stupinigi-kastélyt
tekintjük meg, mely egyike a Savoyai család vadászkastélyainak. (kb. 80 km)
4. nap: Franciaországba utazunk, elsőként Chamonix
városával ismerkedünk. A Mont Blanc lábánál fekvő várost
sokan az „Alpok fővárosának” tartják, itt rendezték 1924ben az első téli olimpiát.

144.300 Ft/fő
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augusztus 30—
szeptember 4.
Egyágyas felár: 40.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 32.000 Ft/fő
Biztosítás: 3420 Ft/fő
Belépők: 165 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

6. nap: Hazaindulás a kora reggeli órákban, utazás
Trevisóba, a „vizek és a tiramisu” városába. Látnivalók:
Palazzo dei Trecento, San Nicolo-templom, dóm a Battisteroval és a város főtere. Megtekintjük Palladio egyik
mestermunkáját, a Villa Emot, mely letisztult formájával
és arányaival antik római hatást tükröz. Hazautazás rövid
pihenőkkel, érkezés a késő esti órákban. (kb. 930 km)
*A Juventus Múzeum és az Aiguille du Midi hegycsúcs
csak előfoglalással látogatható.

AIGUILLE DU MIDI
CREMONA

TREVISO

TORINO

www.volantourist.hu

189.900 Ft/fő ITÁLIA ELBŰVÖLŐ KÖZÉPKORI
VÁROSAI, NYARALÁS RIMINIBEN
június 20—26.
Egyágyas felár: 40.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 40.000 Ft/fő
Előre fizetendő program:
Arcona — Gradara: 5900 Ft/fő
Biztosítás: 3990 Ft/fő
Belépők: 25 EUR/fő; fakultatív: 35 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

SAN MARINO

28
FERRARA

RIMINI

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás Szlovénián keresztül Olaszországba.
Pihenő Ferrarában, mely a 15-16. században, az Este család uralma alatt élte
fénykorát. Hatalmas, középkori téglavára a Castello Estense kimagaslik a környező
épületek közül. A Catedrale Itália legfestőibb középkori templomai közé tartozik.
Szállás Rimini környékén (6 éj). (kb. 950 km)

www.volantourist.hu

2. nap: Egész napos pihenés a tengerparton.
3. nap: Reggeli után a világ legrégebbi köztársaságába, San Marinóba indulunk,
mely rengeteg középkori emlékkel, látnivalóval dicsekedhet. Felejthetetlen emlék a
Monte Titanóról elénk táruló csodálatos látvány az Adriai-tengerrel a háttérben, de
a lenyűgöző panoráma mellé kellemes programot ígér az egymás után sorakozó
üzletek atmoszférája az italkóstolókkal és vásárlási lehetőséggel. Ezt követően
városnéző séta Riminiben, megtekintjük a hangulatos óváros római, középkori és
reneszánsz emlékeit: Tiberius hídja és Augustus diadalíve kihagyhatatlan látnivalók.
(kb. 80 km)
4. nap: Reggeli után Don Matteo nyomába eredünk. Gubbio, melyről Szerb Antal
Utas és holdvilág című regényében ír, az Ingino hegy nyúlványán fekszik, terméskőt
házai teraszos elrendezéssel épülték be a hegyoldalt. Látnivalói: a 14. századi
Consoli palota, a gótikus dóm és a középkori városnegyed, de a költő szavait idézve:
„itt maga a város a látnivaló”. Innét Raffaello szülővárosába indulunk. Urbino történelmi magja a Világörökség része, ahol a Palazzo Ducale, a dóm és Raffaello szülőházának megtekintése teszi teljessé látogatásunkat. (kb. 300 km)

GRADARA
5. nap: Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás. Napunkat az „Itália könyökének” nevezett Anconában kezdjük, ahol érdemes felkeresni a dómot, a kikötőt a
Mole Vanvitelliana erőddel, Traianus diadalívét vagy felsétálni a parkba, ahol a vörös
világítótorony magasodik. A város legszebb tere a Piazza Roma, melyről éttermek,
galériák, üzletekkel teli korzók nyílnak. Délután Marche tartomány leggyakrabban
látogatott műemlékéhez, Gradara várához érkezünk. Dante az Isteni színjátékban
említi eme ízig-vérig középkori városkát, ahol barangolhatunk a várban, a szűk kis
utcácskákon, bejárhatjuk a 800 méter hosszú várfalat, melyről mesés kilátás tárul
elénk a környék panorámájára. Ezt követően részt veszünk egy borkóstolón egy
közeli családi pincészetben. (kb. 250 km)
6. nap: Délelőtt városnézés Ravennában, a mozaikok városában, ahol a Római
Birodalom utolsó uralkodója, Galla Placidia császárnő síremlékénél és a San Vitale
templomban megcsodálhatjuk a lenyűgöző műalkotásokat, de sétánk során érintjük
a hangulatos főteret a Velencei Palotával, Dante síremlékét és a dóm, illetve az
érseki palota környékét is. Szabadprogram keretében további érdekes látnivalók
várnak ránk, de kávézásra, fagylaltozásra is lesz lehetőség. Délután pihenés a
tengerparton. (kb. 110 km)
7. nap: Reggeli után hazaindulás, rövid pihenő a Pomposai apátságnál, melynek
alapítását a 8. századra teszik, virágzását Szent Guido alatt élte. Az egyszerű
külsejű, de gazdag belső díszítésű kolostor és templom számos művészettörténeti értéket takar, igazi turistalátványosság. Hazautazás rövid pihenőkkel, érkezés
a késő esti órákban. (kb. 900 km)

ALPESI VARÁZSLAT ÉS A
COTE D’AZUR RAGYOGÁSA
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás
rövid pihenőkkel a Garda-tó környéki szálláshelyünkre (1
éj). (kb. 870 km)
2. nap: Reggelit követően látogatás a Garda-tó legkedvesebb, történelmi városában, Sirmionéban, hajózás
a félsziget körül, majd séta a hangulatos utcácskákon
egészen az ámulatba ejtő Scaligeri várhoz. Továbbutazás
az Imperia környéki szálláshelyre (3 éj). (400 km)
3. nap: Utazás a híres miniállamba, Monacoba, városnézés a Hercegi Palota* és Oceanográfiai Múzeum
megtekintésével. Séta a Casino környékén, majd útban
Nizza felé Saint-Jean-Cap-Ferrat-ban látogatást teszünk
a Belle Epoque korszakban épült Villa Ephrussiban. A
csodálatos épület a Villefranche-öböl legimpozánsabb
látnivalója, melyet Rothschild bárónő építtetett. Rövid
utazás után érkezünk meg a francia Riviéra „fővárosába”, Nizzába, városnézés az Angyal-öböl partján lévő
városban, mely a mai napig őrzi olasz múltját. Séta a
Masséna téren és az Angol sétányon. Visszautazás az
esti órákban a szálláshelyre. (kb. 200 km)
4. nap: Reggeli után a Cote D’Azur egyik legfestőibb városába, Antibes-be utazunk, felfedezzük az egyedi hangulatú óvárosát, ahol a Picasso Múzeumban bepillantást
nyerhetünk a világhírű festő munkásságába. Következő
úticélunk Eze, a turisták gyöngyszeme, az impozáns,
csodálatos sziklafal tetején található falu, mely úgy
uralja a tengert, mint egy sasfészek. Majd továbbutazás
az európai filmfesztiválok legérdekesebb helyszínére,
Cannesba.

Sétálunk az óvárosban, a Rue Meynadier utcában megkóstoljuk a helyi finomságokat és élvezzük a magával ragadó
Croisette sétány hangulatát. Visszautazás a szállásra az
esti órákban. (kb. 350 km)
5. nap: Reggeli után elhagyjuk az olaszországi szálláshelyünket és a Francia Alpokba utazunk. Annecy, a középkori
hangulatú város mesebeli kastélyok és grófok lakhelye.
Programunk következő állomása a „protestáns Róma” –
Genf. Genfben a tóparton sétálva történelmi eseményekre
és személyiségekre is emlékezünk, háttérben az Alpok
hegycsúcsaival. Szállás Genf környékén (1 éj). (kb. 550 km)
6. nap: Reggel utazás Svájc „tengere” a Genfi-tó partján
a francia Svájc kulturális központjába, Lausanne-ba,
ahol megtekintjük a Miasszonyunk-katedrálist. Ezután
látogatás a svájci hegyek között megbúvó Luzernben:
gyalogos városnézés az itáliai stílusú óváros ódon sikátoraiban, a középkori fedett fahíd és az oroszlános emlékmű
megtekintésével. Továbbutazás az ausztriai szálláshelyre
(1 éj). (kb. 550 km)

195.900 Ft/fő
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szeptember 4—10.
Egyágyas felár: 49.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 38.000 Ft/fő
Biztosítás: 3990 Ft/fő
Belépők: 70 EUR/ fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

EZE

7. nap: Reggeli után hazaindulás, útközben séta a „hegyek
országának” festői fővárosában, Innsbruckban (Hofkirche,
Hofburg, Mária Terézia utca, Aranytetős ház, várostorony).
Érkezés a késő esti órákban. (kb. 850 km)
*Programunk meghirdetésekor Monacoban a Hercegi
Palota zárva tart, nyitás estén a megtekintéséhez előfoglalás lesz szükséges.

ANNECY

LUZERN

MONACO
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205.900 Ft/fő EGY VÁLTOZATOS BIRODALOM:
július 4—10.
Egyágyas felár: 82.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 64.000 Ft/fő
Biztosítás: 3990 Ft/fő
Belépők: 110 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli,
kísérő idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

LUXEMBOURG

A BENELUX ÁLLAMOK
1. nap: Indulás a hajnali órákban, utazás rövid pihenőkkel
Németországba. Szállás Köln környékén (1 éj). (kb. 1100 km)
2. nap: Folytatjuk utunkat Utrechtbe, ahol a tündérmesék
világába csöppenhetünk a De Haar kastélyban. Hollandia
legnagyobb és legfényűzőbb kastélya gyönyörű belső terével
és körülötte az impozáns parkkal igazi mesekastély. Ezt
követően egy kézműves falut, Zaanse Schansot keressük fel,
ahol a fapapucskészítés, a sajtgyártás, valamint a szélmalmok
világába pillanthatunk be. Szállás Amsterdam környékén (3
éj). (kb. 400 km)
3. nap: Ismerkedés Amszterdammal, Észak Velencéjével.
Látogatás a Rijks Múzeumban*, - mely a holland aranykor
festészetébe enged betekintést -, majd egy gyémántcsiszoló
műhelyben. Programunkat a főtéren, a „Dam”-on és környékén
folytatjuk, élvezve a város hangulatát (Királyi palota, Újtemplom,
Begina udvar). Esti programunk teszi teljessé a napunkat,
hajózunk a csatornákon és közben elfogyasztjuk a vacsoránkat (pizza korlátlan italfogyasztással és desszerttel), majd
bepillantás a meglepetést okozó Piros Lámpás Negyedbe.
Késő este visszautazás a szálláshelyre. (kb. 100 km)
4. nap: Reggelit követően utazás a „Holland Velencébe” –
Delftbe. A Dél-Holland tartományban található város, tele van
kultúrával, hagyományokkal és fantasztikus csatornákkal. A
városban sétálva az óváros úgy hat ránk, mintha a régi holland
építészet szabadtéri múzeumában járnánk. Felfedezzük az Új
és Régi templom szépségeit, a pompás városházát, a híres
delfti kerámia titkait. Programunkat Hágában, Hollandia
„második fővárosában” folytatjuk, melynek során felkeressük
a nemzetközi bíróság impozáns épületét és a Béke teret,
ahol megkereshetjük az „örök béke lángja” körül elhelyezett
különböző ásványok között a magyar követ.

BRÜSSZEL
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5. nap: Kirándulás Flandria egyik gyöngyszemébe,
Brugge-be. Gyalogos-hajós városnézés, a középkorból
szinte teljesen épen megmaradt városmag kacskaringós,
macskaköves utcáin, széles csatornáin, ahol égbe törő
templomtornyok, reneszánsz paloták, csipkés tetejű házak
sorakoznak. Látogatás Belgium fővárosában, Brüsszelben,
ahol a különleges látnivalókat barátságos emberek teszik
teljessé: Atomium, városháza és a világhírű főtéri műemlék
együttes, Maneken Pis, Szent Mihály-templom, Királyi palota
megtekintése kívülről. Szállás Brüsszel környékén (1 éj).
(kb. 380 km)
6. nap: Délelőtt városnéző séta a miniállam fővárosában,
a régi falakon belül Luxembourgban (Fő tér, Szent Jánostemplom, Nagyhercegi palota). A város egy mesekönyvbe
illő szépség, amely egyszerre sugározza a régi és az új
levegő elegyét. Szállás Heidelberg környékén (1 éj). (kb.
480 km)
7. nap: Séta Heidelbergben, Németország egyik legfestőibb
városában. Hazautazás rövid technikai pihenőkkel, érkezés
a késő esti órákban. (kb. 900 km)
*A Rijsk Múzeum megtekintése csak előfoglalással látogatható.

DELFT
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AMSZTERDAM

A város kihagyhatatlan műemléke a Binnenhof (Hollandia
parlamentje), a kormányzati negyedben található a Hofvijver
tó partján. A nap végén egy kis¬vá-rosban, Gou¬dá¬ban
ismerkedünk a holland sajtok készítésének sajátosságaival,
valamint a városközpont látnivalóival: főtér, vá¬ros¬háza,
má¬zsa¬ház, ahol a sajtot mérték. Visszautazás a szállásra. (kb. 200 km)

DE HAAR

151.500 Ft/fő LENGYEL KÖRÚT
október 10—16.

SZILÉZIÁTÓL A BALTI-TENGERIG

Egyágyas felár: 47.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 30.000 Ft/fő
Biztosítás: 3990 Ft/fő
Belépők: 360 PLN/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
és helyi idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

WROCLAW
VARSÓ
MALBORK

1. nap: Indulás a hajnali órákban, utazás Budapesten keresztül, rövid pihenőkkel
Lengyelországba. Alsó-Szilézia központja, az Odera partján fekvő Wroclaw
Lengyelország egyik legrégebbi városa. A hidak városának nevezik, mivel a város
5 folyóján 220 ível át. A főtéren látható a vörös téglából, a 13-14. században épített
bazilika, a 66 méter magas tornyú, gótikus városháza és a reneszánsz stílusú Arany
Korona-ház. Szállás a környéken (1 éj). (kb. 750 km)

4. nap: Látogatás Malbork várában. A középkori lovagvár szintén a Világörökség
része, impozáns méretei lenyűgözik a turistákat. A vörös téglából emelt lovagrendi
várat többszörös védfalövezet veszi körül. Ezt követően a Varmia-Mazúriai Vajdaság
híres várkastélyával ismerkedünk, Lidzbark várát kétszintes, tornácos épületével
„Észak Waweljének” is nevezik. Utazás a Mazuri-tavak vidékére, szállás Gizycko
környékén (1 éj). (kb. 300 km)

2. nap: Utazás az ország egykori fővárosába, Poznanba. A II. világháborúban súlyos
károkat szenvedett várost mára gyönyörűen helyreállították, hatalmas főtere, a
Stary Rynek az egyik legszebb Európában. Mellette a királyi vár és a tér közepén álló
városháza nyújt látnivalót, tornyán a szarvával egymásnak ugró, fémből készült két
kecskegidával. Torunba, a lengyel csillagász, Kopernikusz szülővárosába látogatunk,
melynek az 1997 óta a Világörökség részét képező óvárosa annyi gótikus épülettel
büszkélkedhet, amennyit együtt egyetlen lengyel városban sem találunk: óvárosi
városháza, székesegyház, városfalak és városkapuk. Itt található a Kopernikusz-ház,
a keresztes lovagvár romjai és a híres ferde torony – amely Pisa mellett Európa
másik, kevésbé ismert ferde tornya. Szállás Gdansk környékén (2 éj). (kb. 530 km)

5. nap: Lengyelország 10 ezer tó hazája – festői útvonalon hajózunk a NagyTavakon. Kiszállás Mikolajki városánál, melynek történelmi épületei a 18-19.
századról mesélnek. Utazás a lengyel fővárosba, Varsóba. Végigmegyünk az ún.
Királyi úton – itt található a főváros műemléki épületeinek többsége, kezdete az
Óváros és az Újváros, vége pedig a királyi Lazienski-park. Séta a számos csodát
rejtő, hatalmas parkban: „a vízre épült” palota, nyári Amfiteátrum, a Myslewicki
palota. Szállás a lengyel fővárosban (2 éj). (kb. 250 km)

3. nap: Ismerkedés a hanza városok egyik ékkövével, Gdanskkal. A városba érkezve
azonnal feltűnik a középkori kikötői daru, mely 1444 óta áll itt. Séta az óvárosban az
ún. Királyi úton át, melynek legszebb látnivalói: Magas kapu, Aranyház, Neptun-kút.
A Szent Mária-templom a világ legnagyobb gótikus szentélye – 25 ezer hívőnek
ad helyet. Áthajózunk a „lengyel partok ékkövének” is nevezett Sopotba, mely
patinás épületeivel ma is közkedvelt üdülőváros. Európa leghosszabb (516 méter),
fából épült tengeri mólójáról csodálatos kilátás nyílik a tengerpartra és a városra.
Gdyniában felkeressük a múzeumként működő Blyskawica rombolót és láthatjuk
a Dar Pomorza fregattot is. (kb. 100 km)

6. nap: Reggeli után folytatjuk a lengyel főváros megismerését. Az Óváros tele
van műemléki bérházzal és templomokkal, a Barbakán, mint bejárati kapu, az
egykori védőfalat osztja szakaszokra; Királyi palota, Szent János-székesegyház.
Késő délután III. Sobieski János király nyári rezidenciáját, a fényűzően berendezett
wilanówi kastélyt keressük fel. A “kis Versailles”-nak is nevezett kastély a király
hőn szeretett hitvesének kedvéért épült, hogy emlékeztesse saját hazájára, Franciaországra. (kb. 70 km)
7. nap: Hazaútban látogatás Jasna Górában, Lengyelország híres zarándokhelyén.
A kolostoregyüttes a lengyel vallási és nemzeti szabadság szimbóluma, itt található
Európa egyik legismertebb Szűz Mária ábrázolása, a czestochowai Fekete Madonna
ikon. Utazás rövid pihenőkkel, érkezés az éjszakai órákban. (kb. 900 km)
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145.500 Ft/fő A FEKETE HEGYEK ORSZÁGA
május 23—29.
október 3—9.
Egyágyas felár: 30.000 Ft/fő
Fakultatív program:
Stari Bar – Skadar: 6000 Ft/fő
Biztosítás: 3990 Ft/fő
Belépők: 80 EUR/fő; fakultatív 40 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió,
kísérő és helyi idegenvezető, idegenforgalmi
adó, útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Győr, Keszthely, Körmend, Lenti, Letenye,
Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Sopron,
Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg

MONTENEGRÓ ÉS BOSZNIA CSODÁI
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel a festői balkáni tájakon keresztül. Fotószünet
Jajcében, melynek vízesését Csontváry is megfestette.
Továbbutazás a Szarajevóba, szállás (1 éj). (kb. 820 km)

2. nap: Reggeli után ismerkedés Szarajevóval. A városon
jól látszik a történelmi sokszínűség: a belváros hangulatos
utcáin egymást váltják a keleties szűk utcák, mecsetek,
jellegzetes kis házak és a monarchia idején épült szeces�sziós épületek, katolikus templomok. Következő állomásunk az ország kevésbé ismert ékszerdoboza, Trebinje. A
hegyekkel körülvett kis városkát a kristálytiszta Trebisnjica
folyó szeli ketté, egyedi hangulatot adva a belvárosnak.
A város szimbóluma az Arslanagica-híd, amely régebbi,
mint a mostari Öreg-híd, körülbelül 500 éves. Kihagyhatatlan látnivaló a Hercegovacka Gracanica templom, amely
egy koszovói pravoszláv templom pontos mása. Szállás
Igaloban (1 éj). (kb. 260 km)
3. nap: A korai reggeli után útunk az UNESCO listáján is
szereplő Durmitor Nemzeti Parkba vezet. Megcsodáljuk
Európa leghosszabb kanyonját a Tara-kanyont (78 km),
melynek mélysége eléri az 1300 métert is. Fotószünet
a Tara hídnál, ahonnét páratlan kilátásban lehet részünk
a festői szépségű Tara folyóra. A nap második felében a
kősziklába épült Ostrog monostorhoz látogatunk, ami az
egyik legnépszerűbb zarándokhely az országban. Szállás
Budvában (3 éj). (kb. 400 km)
4. nap: Tengerparti pihenés vagy fakultatív kirándulás:
napunk első felében Stari Bar óvárosával ismerkedünk,
a romváros közel ezer éves múltra tekint vissza. Séta a
műemlékekben gazdag, szűk hegyi utcákban. Délután
hajókázás a Balkán-félsziget legnagyobb taván, a Skadari-tavon, melynek madárrezervátuma egyedülálló.

Ebéd egy tóparti étteremben, ahol helyi specialitásokat
kóstolhatunk meg. (kb. 200 km)
5. nap: A nap első programjaként a Lovcen-hegységre
kapaszkodunk fel (Lovcen Nemzeti Park), ahonnan lélegzetelállító az öböl csodálatos panorámája. Egy hangulatos
hegyi faluban finom házi sonkát, sajtot és mézbort kóstolhatunk. Következő állomásunk Cetinje, az ország régi fővárosa,
városnézés keretében ismerkedünk a főbb látnivalókkal: Kék
ház, Nikolaj király palotája, Szent Péter-kolostor. Délután
fürdési lehetőség Budván. (kb. 100 km)
6. nap: Délelőtt a Világörökség részét képező Kotori-öböl szépségeivel ismerkedünk egy fakultatív hajókirándulás keretében. A hajózás után séta a névadó Kotor
1000 méternél magasabb hegyekkel ölelt óvárosában.
A 15. században, a velencei uralom idején építették ki a
város körül az erődítményszerű városfalakat. A Földközi-tenger vidékén a legépebben megmaradt erődrendszer
a Világörökség része. Továbbutazás Blagajba, ahol felkeressük a misztikus dervisek kolostorát és megcsodálhatjuk
a Buna-folyó 200 méter magas szikla alól felszínre törő
forrását. Szállás Blagajban (1 éj). (kb. 250 km)
7. nap: Reggeli után utazás Mostarba, séta Bosznia-Hercegovina leghíresebb városában. A Neretva-folyó két partján
álló város jelképe az eredetileg a 16. század közepén épült
Öreg-híd, amit elegáns szépsége miatt “Megkövült Holdnak”
neveztek. A folyó felett 24 méter magasan átívelő hidat a
háború után magyar közreműködéssel, a régi módszerekkel
építették újjá. A híd és a gyönyörű, oszmán középkori állapotokat megőrző belváros a Világörökség része. Hazautazás
rövid pihenőkkel, érkezés az éjszakai órákban. (kb. 850 km)
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BUDVA

BLAGAJ

MOSTAR

BELLA, BELLA ITÁLIA
OLASZ NAGYKÖRÚT

1. nap: Indulás a kora reggeli órákban Budapestről, utazás
Szlovénián át a Firenze környéki szálláshelyre. Útközben
rövid pihenőt tartunk Trojanéban, ahol megkóstolhatjuk a
híres fánkot. Továbbutazás a Firenze környéki szálláshelyre
(1 éj). (kb. 950 km)
2. nap: Reggeli után látogatás Firenzében. Az Arno-parti
város a reneszánsz szülőhazája, ahol Michelangelo és
Leonardo alkotott. Sétánk során megnézzük a dómot,
ami Brunelleschi hatalmas kupolájáról is híres, a gyönyörű
bronzkapukkal díszített keresztelőkápolnát, a Palazzo
Vecchio-t, a világ egyik leghíresebb hídját a Ponte Vecchio-t
és a ferencesek híres Santa Croce-templomát. Utazás a
Róma környéki szálláshelyre (2 éj). (kb. 350 km)
3. nap: Helyi idegenvezetővel gyalogosan és metróval
fedezzük fel az „örök város”, Róma kincseit: Szent Pál-bazilika, San Pietro in Vincoli-templom Michelangelo híres
Mózes szobrával, Colosseum*, Forum Romanum, Capitolium, II. Viktor Emánuel-emlékmű és a Piazza Venezia.
Késő délután séta a belvárosban: Piazza Navona, Pantheon,
Santa Maria sopra Minerva-templom, Parlament, Trevi-kút,
Spanyol lépcső. (kb. 100 km)
4. nap: Látogatás Vatikánvárosban: Vatikáni Múzeum*,
Szent Péter tér és bazilika, kilátás a kupolából Rómára és
a vatikáni kertekre. Búcsú Rómától, utazás a Sorrentói-félszigetre, a szálláshelyre (3 éj). (kb. 250 km)
5. nap: Látogatás a Vezúv kitörése által eltemetett
Pompei-ben, mely egykoron a Római Birodalom egyik
virágzó városa volt. Ismerkedés az ókor egyik legtragikusabb eseményének köszönhetően fennmaradt antikváros mindennapjaival. Bepillantást nyerhetünk a város
hajdani életébe, megtekintjük a Fórumot, a színházakat és
fürdőket, a szórakozó negyedet, a különleges freskók és
falfestmények maradványait. Fakultatív kirándulás hajóval
és helyi vezetővel a Sorrentói-félszigeten. Sorrento elővároskáit elhagyva a Világörökség részét képező Amalfi-part
természeti szépsége és rabul ejtően gazdag történelmi,
kulturális öröksége vár bennünket, mely nem véletlen,
hogy számos művészt is megihletett.

Első állomásunk Positano, a városka központjába néhány
perces séta után érkezünk, itt szabadidős programra, akár
fürdésre is lehetőség nyílik, majd külön hajóval a meredek
sziklafalak és rejtett öblök mellett Amalfiba utazunk. A
hajdani kereskedelmi nagyhatalom ma egy bájos nyaralóváros, dómja lenyűgöző, itt őrzik Szent András apostol
ereklyéit (helyszínen fizetendő 55 €/fő). (kb. 100 km)
6. nap: Egész napos kirándulás hajóval és helyi vezetővel Capri szigetére. A világ egyik legszebb szigete egy
felejthetetlen élmény: öblökbe, barlangokba tekintünk
be, áthajózunk a Faraglioni-sziklák között, felfedezzük a
sziget valódi szépségét, amit csak a tengerről lehet látni.
Kikötés után kisbuszokkal felkapaszkodunk a keskeny
szerpentineken Anacapriba, ahol gyönyörködhetünk a
panorámában és látogatást teszünk Axel Munthe világhírű
San Michele villájában, melynek kertje évek óta Olaszország egyik legszebb parkja. A kis utcákon üzletek sora
kínálja a helyben termett citrommal ízesített csokoládét és
likőrt. Szabadidő, melynek során lehetőség nyílik libegővel
felmenni a sziget legmagasabb pontjára, az 589 méter
magas Monte Solaróra. Visszautazás a sziget fővárosába,
Capriba, séta az Augustus-kertben, ahonnan szép kilátás
nyílik a híres Faraglioni-sziklákra. Megkóstoljuk a helyi
citrom héjából készülő limoncellót és más finomságokat,
majd lebuszozunk a kikötőbe, ahol egy kis szabadidő vár
ránk. (kb. 150 km)

168.900 Ft/fő
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július 6—13.
szeptember 21—28.
Egyágyas felár: 45.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 42.000 Ft/fő
Biztosítás: 4560 Ft/fő
Belépők: 150 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
és helyi idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

RÓMA

7. nap: Délelőtt városnézés az egyedi hangulatot árasztó
Nápolyban: dóm, San Carlo Operaház, az Umberto Galéria
látványos üvegkupolája, a királyi palota, a Plebiscito tér, a
spanyol negyed sikátorai várnak ránk. Utazás a Firenze
környéki szálláshelyre (1 éj). (kb. 500 km)
8. nap: Hazaindulás, útközben rövid városnéző séta
Bologna árkádos utcáin, magas tornyai között. Megtekintjük a dómot, majd a Pó-síkságon átkelve technikai
pihenőkkel hazautazás, érkezés a késő esti órákban. (kb.
950 km)
*A Colosseum és a Vatikán Múzeum belépők csoportos
foglalását 60 napon belül garantálni nem tudjuk.

CAPRI

FIRENZE

POSITANO
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325.000 Ft/fő PORTUGÁLIA GAZDAGON
augusztus 6—13.
Egyágyas felár: 105.000 Ft/fő
Félpanziós felár: (itallal) 60.000 Ft/fő
Reptéri illeték: 25.000 Ft/fő
Fakultatív program:
Santiago de Compostela: 12.000 Ft/fő
Biztosítás: 4560 Ft/fő
Belépők: 120 EUR/fő
Szolgáltatások: transzfer a repülőtérre, helyi
autóbusz, repülőjegy (1 db kézi és 1 db feladható
poggyász) elhelyezés 4* szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban, reggeli, csoportkísérő
és helyi idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

PORTO

1. nap: Elutazás a bécsi repülőtérre, a TAP légitársaság közvetlen járatával utazás
Lisszabonba. Megérkezés a délutáni órákban, este szabadprogram a nyüzsgő belvárosban. Vacsora egy hangulatos Fado-étteremben egy kellemes fado zene kíséretében
(3 éj belvárosi szállodában).
2. nap: Egész napos városnézés Lisszabonban. Túránk a város nyugati részében,
a Belém negyedben kezdődik: Belém-torony, Felfedezések emlékműve, Jeromosok
kolostora Vasco de Gama síremlékével. A városközpont felé haladva láthatjuk a Tejo
folyó felett átívelő, 2278 méter hosszú Április 25. hidat. A Rossio téren kiszállunk a
buszból, felsétálunk a Sé de Lisboa-katedrálishoz és megnézzük a Szent Antal-templomot. A nap méltó zárásaként az Alfama városrész keskeny sikátoraiban sétálunk
és megtekintjük a Portugáliában egyedülálló Nemzeti Csempe Múzeumot. Ahol az
Azulejo és ezeknek a dekoratív burkolólapoknak lenyűgöző gyűjteménye található,
kiemelkedő példákkal a 15. századtól a mai napig.
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3. nap: Kirándulás az elvarázsolt kastélyok városába. Sintra méltán volt a portugál
királyok nyári lakhelye, a hegytetőn elhelyezkedő Pena Palotát találóan „portugál
Neuschwansteinként” szokták emlegetni. Majd egy varázslatos birtokot keresünk
fel, melyben egymás után sorakoznak a tavak, szökőkutak, faragott kőpadok, különleges növények, az UNESCO Világörökségi listájára is felkerült. A Quinta Regaleira a
világ legtitokzatosabb helyének is tartják, mert misztikus atmoszférával rendelkezik.
Továbbutazás a szárazföld legnyugatibb pontjához – Cabo da Roca egy festői sziklaszirt 140 méterrel az óceán fölött, minden irányba lélegzetelállító kilátással és rajta
egy világítótoronnyal, mely valóságos zarándokhellyé vált az idők folyamán. A napot
Cascaisban fejezzük be, amely Sintrához hasonlóan királyi rezidencia volt és ma is a
felső tízezer nyaralóhelye. A gyönyörű természeti környezet és az óceánpart is emeli
a városka szépségét, látogatásunk során megtekintjük a parti sziklákban kialakult
hasadékot, a Pokol száját (Boca do Inferno).
4. nap: Tartalmas napunk első állomása a műemlékké nyilvánított város, Óbidos,
mely a 12. századig mór fennhatóság alatt állt. A romantikus települést körbeölelő
várfalak közötti barangolást követően Nazaréba érkezünk, melyet a legszebb
halászfaluként emlegetnek a leírások. tánozhatatlan atmoszféra, élő hagyományok és folytonos pezsgés jellemzi az előkelő üdülőhelyet, ahol egy kis szabadidőt
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LISSZABON

CABO DE ROCA

biztosítunk, hogy mindezt megtapasztaljuk. Majd Batalha következik, itt látható
Európa egyik legnagyobb gótikus temploma, az UNESCO védettsége alá tartozó
Győzelmes Szűz Mária-kolostor. A nap zárásaként Fátimába érkezünk, ahol megtekintjük a katedrálist, a Jelenések-kápolnát és a berlini fal emlékhelyét. A lenyűgöző
hangulatú kegyhely főtere kétszer nagyobb, mint a római Szent Péter-tér. Késő esti
megérkezés Portóba, szállás (3 éj).
5. nap: Ismerkedés Portóval, az ország második legnagyobb városával, amelynek
történelmi központja a Világörökség része. Felfedezőutunkat az óvárosban kezdjük
(Szent Ferenc-templom, régi tőzsdepalota), majd a város legmagasabb pontján
álló Sé do Porto-katedrálist tekintjük meg, környékén csupa érdekes történelmi
látnivalóval. Sétánkat követően a borkóstoló negyedet (Vila Nova de Gaia) keressük
fel, ahol lehetőségünk lesz megízlelni a híres portóit. Ezután Aveiróba utazunk – a
tengerparti települést gyakran emlegetik Portugália Velencéjeként, de Amszterdam
néhány vonását is felfedezhetjük hajókázás közben e bájos, szerethető, nyugalmas,
jellegzetesen portugál kisvárosban.
6. nap: Szabadprogram Portóban vagy fakultatív kirándulás a világhírű Santiago de
Compostelába, a keresztény világ egyik legfontosabb kegyhelyére, a híres El Camino
zarándokút végállomására. A város legszebb épülete a Szent Jakab-katedrális,
ahol az apostol földi maradványait őrzik. A római kor óta létező várost 1985-ben az
UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Szabadidő vagy ebédelési lehetőség
a hangulatos, macskaköves kis utcákon.
7. nap: Első állomásunk Coimbra ősi egyetemi városa. Felkeressük az Európa leggazdagabb és legszebb bibliotékái közé sorolt könyvtárat, majd a Szent Mihály-kápolnát,
majd közös séta a Szent Kereszt templomhoz. Tomarba továbbutazva felfedezzük
a Világörökségi listára is felkerült Krisztus-rendi lovagok egykori várát és kolostorát.
Szállás Lisszabonban (1 éj).
8. nap: Kora reggel transzfer a repülőtérre (reggeli hideg úti csomag), hazautazás
közvetlen repülő járattal Bécsbe. Megérkezés a késő délutáni órákban.
A program a menetrend függvényében változhat

FATIMA

MADEIRA, AZ EGZOTIKUS SZIGET 355.000 Ft/fő
1. nap: Elutazás a bécsi repülőtérre, majd a TAP légitársaság járatával, lisszaboni átszállással utazás Madeirára.
Érkezést követően transzfer a funchali szállodába.
2. nap: Egész napos kirándulás keretében fedezzük fel
Nyugat-Madeira szépségeit. Sétálunk a Világörökség
részét képező babérerdőben, annak is egy matuzsálem
babérfák által lakott részén. Útközben csodás kilátópontoknál állunk meg, majd elmegyünk Porto Moniz lávamedencéihez. A lávamedence partján helyi jellegzetes ételeket
ebédelünk, de a pihenőidő felhasználható az óceánban
vagy a lávamedencében való fürdésre is (az óceán hőmérséklete kb. 20 Celsius-fok). Visszaútban átutazunk Sao
Vicente bájos kisvárosán és megállunk a Cabo Girao, a
világon a második, Európában a legmagasabb tengerbe
szakadó sziklaszirt üvegplatformú kilátójánál.
3. nap: Felfedezzük a sziget csodálatos fekvésű fővárosát,
Funchalt, ami nem csak egy hangulatos és kozmopolita
kisváros, hanem csodás parkokkal is büszkélkedik. Meglátogatjuk a katedrális, a jezsuita templom, a piac (Mercado
dos Lavradores) épületeit és a festett ajtós utca szabadtéri
múzeumát. Madeira nem csak virágairól, hanem különleges borairól is híres, csoportunk részt vesz egy kis bor
és tradicionális süti kóstolón is. Délután utazás Montéba,
ahol meglátogatjuk a híres Miasszonyunk templomot, ahol
IV. Károly, utolsó magyar királyunk síremléke is található.
Akik ki akarják próbálni, hogy milyen is volt a régi időkben
Madeirán közlekedni, azok mindenképp csússzanak le a
helyi szánkóval, a toboggannal (30 EUR/2 fő, 45 EUR/3 fő,
25 EUR/fő). Ezt követően szép kilátópontokat útba ejtve,
az Apácák völgye felé vesszük utunkat, ahol lehetőségünk lesz megkóstolni az ottani tradícionális gesztenye
és meggy termékeket, miközben a hegyek látványában
gyönyörködünk, valamint egy kis házmúzeumban megnézhetjük azt is, hogy hogyan éltek a völgyben az emberek
még a nem túl régi, 1990-as években is.
4. nap: Egész napos kirándulás keretében fedezzük
fel Dél-kelet Madeirát, a napunkat a Palheiro Gardens
botanikus kertben kezdjük, ami a mai napig a Blandy
család magánbirtoka és privát angolkertje, ahol minden
évszakban más és más növényekben gyönyörködhetünk.
Ezt követően meglátogatjuk a Szent Lőrinc-félsziget
kilátópontjait, ahonnan rálátunk Madeira legkeletibb, sivatagos nyúlványára, ami mint egy sárkányfarok lóg bele az
óceánba és gyönyörű vulkanikus formáiról híres. A túrát
követően Canicalban, amely jelenleg a sziget kereskedelmi
kikötőjének ad otthont, megtekintjük a Bálnamúzeumot.
Ma már szerencsére a bálnák védelem alatt állnak, de
a múlt megismerése, a hős halászok tisztelete és a
bálnák, valamint a természet védelme iránti ismeretek
terjesztése miatt alakították ki. A múzeumot követően
Machico városát ejtjük útba és ebéd után akár a lábunkat
is belelógathatjuk az óceánba. Programunkat jó hangulatban fejezzük be, meglátogatjuk Porto da Cruzban a
rumgyárat, ahol 2 féle egyedüli európai eredetű rumot és
cukornádsziruppal készült tradicionális kekszet kóstolunk,
valamint megismerjük a település egyéb érdekességeit,
vulkanikus múltját is.
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rumgyárat, ahol 2 féle egyedüli európai eredetű rumot és
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5. nap: A mai napon Észak-kelet Madeira felfedezése vár
ránk. Elsőként a Krisztus király szoborhoz megyünk, a
Jézust ábrázoló műalkotás Garajau településen található
és lábától csodás panoráma tárul elénk a partvidékre.
Következő állomásunk jó idő esetén Madeira harmadik
legmagasabb hegycsúcsa, a Pico do Arieiro, 1810 méter
magasságban. A kilátóhelyről tiszta időben jól láthatjuk
a környező sziklavilágot, az Apácák völgyét, az északi
partszakaszt a Sasok sziklájával és a környező szigeteket.
Ebédünket egy hegyi menedékházból kialakított étteremben fogyasztjuk el, szintén egy gasztronómiai utazás
keretei között és lehetőség lesz a tradicionális espetada,
valamint fekete kardhal és a poncha megkóstolására
is. Ebédünket le kell sétálni, ezért egy rövid, ám annál
szebb levada-túrát teszünk Ribeiro Frioriban. Napunkat
Santanában fejezzük be, a település híres a hagyományos
madeirai építészet itt megmaradt szalmatetős, A-vonalú
házikóiról.
6. nap*: Pihenőnap vagy egész napos fakultatív program:
levada-túra, melynek nehézségét a csoporthoz és az
időjárási körülményekhez igazítjuk (maximum 12 km, 200
méter szint felfele és 300 méter szint lefele), kb. 5 órás
gyalogtúra nordic walking botokkal. A túra során megismerhetjük a sziget őshonos növényeit és találkozhatunk
őshonos madarakkal is. Levadák, az egykori vízimalmok
keskeny csatornái mentén sétálni is egy olyan program,
amit csak Madeirán próbálhatunk ki – több levada-túrát is
végigjárhatunk anélkül, hogy ráunnánk, annyira változatos
a növényzet a sziget különböző részein. Csak ott jártál
igazán, ahol gyalog jártál”, mondta Goethe is. Madeira
esszenciája a természet, az erdők, hegyek, vizek, és a
legjobb módja annak, hogy átérezzük ezt az álomszerű
szigetet az, hogy minél több időt töltsünk ebben a környezetben (55 EUR/fő, minimum 4 fő jelentkezés esetén
indul a program)
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október 3—10.
Egyágyas felár: 55.000 Ft/fő
4 vacsora: 25.000 Ft/fő
Reptéri illeték: 36.000 Ft/fő
Biztosítás: 4560 Ft/fő
Belépők: 40 EUR/fő
Szolgáltatások: transzfer a repülőtérre, helyi
autóbusz, repülőjegy (1-1 db kézi és feladható
poggyász) elhelyezés 4* szállodában 2-3 ágyas
zuhanyzós szobákban, reggeli, 3 ebéd, bor
és süti, rumkóstoló, csoportkísérő és helyi
idegenvezető, idegenforgalmi adó, útlemondási
biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Keszthely, Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

PORTO MONIZ

7. nap: Pihenőnap vagy fakultatív lehetőség garantált
delfin és bálnanézés Speedboattal, közben pedig megcsodálhatjuk a káprázatos partvidéket (2 órás program, 50
EUR/fő). A program során az állatokat a saját élőhelyükön
figyeljük meg oly módon, hogy ne zavarjuk őket, ugyanakkor felejthetetlen élményben lesz részünk.
8. nap: Reggelit követően transzfer a repülőtérre, majd
hazautazás Lisszabonon keresztül.
A program a menetrend függvényében változhat.
*A 6. nap programja nehezebb terepen (egyenetlen)
zajlik, ezért nem mindenkinek javasolt. A levada-túrákhoz túracipő vagy terepfutó cipő szükséges! A túrázás
megkönnyítése érdekében a résztvevők nordic walking
botokat kapnak.

SANTANA

FUNCHAL
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185.900 Ft/fő ROMÁNIÁN ÁT A DUNA-DELTÁIG
július 9—17.

FEKETE-TENGERI PIHENÉSSEL

Egyágyas felár: 65.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 52.000 Ft/fő
Biztosítás: 5130 Ft/fő
Belépők: 250 RON/fő, 40 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
idegenvezető, idegenforgalmi adó, útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Kecskemét, Keszthely, Kiskunfélegyháza,
Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szeged, Szombathely,
Tatabánya, Zalaegerszeg

VAJDAHUNYAD

NAGYSZEBEN
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1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás pihenőkkel Budapest – Szeged
útvonalon Aradra, a Maros parton épült városba. Érkezéskor a Megbékélés parkja
és az ismételten felállított Szabadságszobor megtekintése, majd városnézés:
minorita templom, városháza, kultúrpalota. Tisztelgés a vértanúk emlékművénél,
majd továbbutazás Temesvárra, az 1989-es forradalom városába. A barokk Dóm
tér után a stílusában teljesen különálló szecessziós belvárost tekintjük meg (Opera
és Nemzeti Színház, Hunyadi-vár, ortodox katedrális, Mária-szobor – Dózsa György
kivégzésének helyén, református templom). Marosillye a következő állomásunk,
ahol Bethlen Gábor szülőházát, a Vörös Bástyát nézzük meg. Déván a Magna-kúriával (itt található aDák civilizáció múzeuma) és Magas Déva várával ismerkedünk.
Szállás a környéken (1 éj). (kb. 660 km)
2. nap: Reggeli után először Vajdahunyadra érkezünk, a híres vajdahunyadi vár
meglátogatása. Továbbutazás az 1970-es években épült 90 km hosszú, 578 híd
és viadukttal megtűzdelt Transzfogarasra, ahol a Balea-vízesést és a Baleatavat találjuk. Átkelés a Fogarasi havasokon 2040 méter magasságban, utazás a
mesterségesen kialakított Vidraru-tó partján, majd az Argesi vízierőmű gátjának
megtekintése. Ellátogatunk Curtea de Arges híres kolostorához, ahol az első román
királyi család sírhelye található. Szállás a környéken (1 éj). (kb. 280 km)
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3. nap: Reggeli után továbbutazás az Arges-parti Pitesti városba, majd a fővárosba,
Bukarestbe. Idegenvezetőnk kalauzolásával autóbuszos városnézés és séta során
ismerkedünk a város nevezetességeivel: Katonai Akadémia, ortodox templomok,
Opera, Victor Babes Kórház, az új Parlament, a román ortodox egyház pátriárkájának
főtemplom, az egyetem, Nemzeti Színház, a Román Királyi Palota, Cismigiu-park.
Szállás Bukarestben (1 éj). (kb. 170 km)
4. nap: Reggeli után utazás a Fekete-tenger partján fekvő Konstancába. A kikötővárost görög telepesek alapították, a bizánci, majd bolgár uralom után az Oszmán
Birodalomhoz tartozott a 19. század végéig. Erre emlékeztet a nagymecset is, amit
Károly-mecsetnek vagy a Király dzsámijának hívnak. Szállás Románia legszebb
tengerparti városában, Mamaia-n (2 éj). (kb. 260 km).
5. nap: Egész napos pihenés a tengerparton. Mamaia különleges elhelyezkedésű,
egy 9 km hosszú, de mindössze 300 m széles földnyelven épült fel a Fekete-tenger
és a Siutghiol-tó között.

TULCEA

Az üdülőfalu érdekessége a 31 étterem, melyek Románia megyéinek építészetét
és gasztronómiáját képviselik.
6. nap: Reggeli, majd utazás az UNESCO Világörökséghez tartozó Duna-deltához.
A Duna, mielőtt elérné a Fekete-tengert, 2857 kilométer megtétele után három
ágra szakad: Chilia-ág, a Sulina-ág és délre a Szentgyörgy-ág. A Duna torkolata,
közel 3,5 ezer km2 területével Európa második legnagyobb deltatorkolata. A „Delta
kapuja”-ként emlegetett Tulcea a központja a Duna-Delta Bioszféra Rezervátumnak.
Innen indulunk egy kb. 6 órás hajókirándulásra a legnagyobb, északi Chilia-ágon a
Nebunu-tóig és vissza, a nádasok és csatornák szövevényes világán keresztül (a
hajón halebéd fogyasztására is van lehetőség). A főágak között húzódó csatorna- és
víziút-hálózat olyan szövevényes labirintust alkot, amelyet őslakosai sem ismernek
teljesen. Ezt követően látogatás a Duna-delta Múzeumban. Szállás a környéken
(1 éj). (kb. 130 km)
7. nap: Reggeli után továbbutazás Marasestibe, ahol az I. világháborús román
katonai áldozatok mauzóleumát tekintjük meg, 6000 román katona maradványait
temették el. Átkelés az Ojtozi-szoroson, a történelmileg fontos ezeréves határon,
majd érkezés Bereckre, ahol Gábor Áron – az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ágyúöntőjének emlékházát keressük fel. Szállás Sepsiszentgyörgyön (1
éj). (kb. 420 km)
8. nap: Reggelit követően Sepsiszentgyörgyön megtekintjük az 1912-13-ban Kós
Károly tervei alapján épült Székely Nemzeti Múzeumot, majd Brassón át érjük el
Fogarast, ahol a várat nézzük meg. Utunkat Nagyszeben felé folytatjuk, a város
2007-ben Európa Kulturális Fővárosa volt. Városnézés: Nagypiac tér, Kispiac tér,
Huet tér, szász evangélikus templom, sétálóutca és a Bruckenthal Múzeum képtárának megtekintése. Vacsora –helyi specialitásokkal– egy közeli szász településen.
Szállás a városban (1 éj). (kb. 220 km)
9. nap: Reggeli után utazás Erdély ősi történelmi fővárosába, a római-katolikus
egyház erdélyi székvárosába, Gyulafehérvárra, ahol sétánk során megtekintjük
a püspöki székesegyháza, a várat és az ortodox székesegyházat. Kőrösfőn a
népművészettel ismerkedünk, hazautazás a Királyhágón át, érkezés a késő esti
órákban. (kb. 820 km)

BULGÁRIA

189.900 Ft/fő

ÜDÜLÉS A NAPOSPARTON
1. nap: Indulás a hajnali órákban, utazás Budapest–
Szeged érintésével, rövid technikai pihenőkkel Bulgáriába. A Nisava folyó sziklákkal és mély ha¬sadékokkal
tagolt vadregényes völgyén átutazva érkezés a Szófia
környéki szállásra (2 éj). (kb. 950 km)
2. nap: Reggeli után a Bolgár Ortodox Egyház legszentebbnek tartott kegyhelyére, a csodálatos természeti
környezetben fekvő Rilai kolostorhoz utazunk, az itt
található háromhajós bazilika 1983 óta a Világörökség
részét képezi. Látogatásunk után Szófiába utazunk,
ahol városnézés keretében ismerkedünk meg a
belváros nevezetességeivel: Alexander Nyevszkij-székesegyház, Nemzeti Színház, Banya Basi Dzsámi. (kb.
200 km)
3. nap: Reggeli, majd Plovdiv felé vezet utunk. A híres
iparváros egyben a bolgár kultúra egyik fellegvára,
emellett a hosszú oszmán uralom jegyeit is megfigyelhetjük látnivalóin: mecset, ortodox templom, római
színház. Utazás a bolgár tengerpartra, szállás a Naposparton (5 éj). (kb. 500 km)
4. nap: Tengerparti pihenés, fürdőzés.
5. nap: Tengerparti pihenés vagy fakultatív kirándulás
keretében ismerkedés a bolgár tengerpart kereskedelmi
és kulturális központjával, Várnával és részvétel egy
látványos és szórakoztató Delfin show-n. (kb. 200 km)

július 19—27.

6. nap: Tengerparti pihenés vagy félnapos fakultatív kirándulás a történelmi félsziget nevezetességeivel. Neszebár
a bolgár tengerpart leghívogatóbb városa, melynek
műemlékekben gazdag ókori részét 1983-ban avatták a
Világörökség részévé. Délután szabadidő vásárlásra és a
helyi ételek, italok megkóstolására. (kb. 50 km)
7. nap: Tengerparti pihenés, fürdőzés.
8. nap: Reggeli után búcsút veszünk a tengerparttól és
Bulgáriától. Rendszeres pihenőkkel utazás a Belgrád
környéki szálláshelyre (1 éj). (kb. 900 km)
9. nap: Reggeli után utazás a szerb fővárosba. Belgrádban
megtekintjük a híres nándorfehérvári várat, ahol 1456-ban
Hunyadi János visszaverte a török ostromot. A várárokban
szemügyre vehetjük a belgrádi Hadtörténeti Múzeum
zömmel második világháborús hadieszköz gyűjteményét. Teszünk egy sétát a hangulatos belvárosban, majd
megcsodáljuk a világ legnagyobb ortodox templomát, a
Szent Száva-katedrálist. Hazautazás, érkezés a késő esti
órákban. (600 km)

Egyágyas felár: 60.000 Ft/fő
Előre fizetendő programok:
Várna-Delfin Show: 5500 Ft/fő
Neszebár: 3000 Ft/fő
Biztosítás: 5130 Ft/fő
Belépők: 5 EUR/fő; 30 BGN/fő;
fakultatív: 80 BGN/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió
(7 vacsora), kísérő idegenvezető,
idegenforgalmi adó, útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Kecskemét, Keszthely, Kiskunfélegyháza,
Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szeged, Szombathely,
Tatabánya, Zalaegerszeg

VÁRNA

*Odaútban a határátkelések és az óraátállítás miatt előfordulhat, hogy késő este érkezünk a szállásra, ezért az első
este nem biztosítunk vacsorát. Az utazáshoz érvényes
útlevél vagy kártyás személyigazolvány szükséges.
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NESZEBÁR

DELFIN SHOW
BELGRÁD

SZÓFIA

www.volantourist.hu

„GÖRÖGBE FOGADVA”

239.500 Ft/fő
augusztus 17—26.
Egyágyas felár: 85.000 Ft/fő
Félpanziós felár: 38.000 Ft/fő
Fakultatív programok:
Patras – Olympia: 7500 Ft/fő
Biztosítás: 5700 Ft/fő
Belépők: 100 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés 2-3
ágyas zuhanyzós szobákban, reggeli, kísérő
és helyi idegenvezető, idegenforgalmi adó,
útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Kecskemét, Keszthely, Kiskunfélegyháza,
Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szeged, Szombathely,
Tatabánya, Zalaegerszeg

THESSALONIKI

MÜKÉNÉ
METEORÁK

ATHÉN
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1. nap: Indulás a hajnali órákban, utazás Budapest érintésével Szerbián keresztül
Észak-Macedóniába. Szállás a fővárosban, Szkopjében (1 éj). (kb. 1000 km)

6. nap: Pihenés a tengerparton vagy fakultatív program keretében egész napos
hajókirándulás Hydra és Spetses szigetekre, fürdési lehetőséggel (40 EUR/fő).

2. nap: Reggeli után továbbutazás Görögországba. A határátlépést követően első
állomásunk Vergina, a makedón királyok temetkezési helye, ahol a sírhalmok
mesés kincseket rejtenek. A Meteorák lábánál fekvő Kalambakába érve, egy
ikonfestő műhelyben bepillantást nyerünk az ikonok varázslatos világába. Szállás
Kalambakában (1 éj). (kb. 450 km)

7. nap: Látogatás Epidauruszban, mely az ókorban egyszerre volt gyógyhely, vallási
és kulturális központ. Fő látnivalói az Aszklepiosz szentély (az ókori „gyógyítóközpont”) és a csodálatos akusztikájú, 14.000 nézőt befogadni képes, ma is működő
amfiteátrum, az ókori világ egyik legjobb állapotban fennmaradt színháza. Délután
fürdési lehetőség a tengerparton. (kb. 100 km)
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3. nap: Látogatás a Meteorák 300 méter magas sziklacsúcsain, az „égben lebegő”
kolostorokban, melyek közül többet még ma is szerzetesek laknak. Látogatás
Apollón szentélyénél, a Parnasszosz-hegy lábánál épült, a világ közepének tartott
Delphoi jóshelyen. Szállás Patras környékén, a tengerparton (2 éj). (kb. 400 km)
4. nap: Pihenés a tengerparton vagy fakultatív program: Patras-Olympia. Reggeli
után utazás a Peloponnészosz nyugati oldalára. Rövid megálló Patras városban,
Szent András templománál, melyet a ma is ott található ereklyéi miatt keresnek fel.
Olympiában, a már az i.e. 8. századtól rendszeresen megrendezett játékok helyszínén a Stadion, a Palaestra, ahol a birkózók és az ugrók fejlesztették tudásukat,
a Héra és a Zeusz templom romjainak megtekintése. Délután fürdési lehetőség a
tengerparton. (kb. 300 km)
5. nap: Utazás a mükénéi civilizáció fellegvárába, a bronzkorban virágzó kultúra
nyomait felfedezve alagutak, ciszternák, palotarészletek között sétálunk. Majd a
Korinthoszi-földszoros átvágásával létrehozott több, mint 6000 méter hosszú
vízi utat, a Korinthoszi-csatornát tekintjük meg. Délután fürdési lehetőség. Szállás
Toloban (3 éj). (kb. 250 km)

8. nap: Reggeli után utazás Athénba, ismerkedés a várossal, mely már az ókori
görög civilizáció fénykorától Görögország legfontosabb városa, az egész nyugati
világ vezető kulturális, kereskedelmi és tudományos központja, a mai modern
demokrácia bölcsője: Akropolisz, Agora, Parlament (őrségváltás), Plaka. Szállás a
környéken (1 éj). (kb. 250 km)
9. nap: Rövid megálló a Thermopülai-szorosban lévő Leonidász emlékműnél, mely
az i.e. 480-ban lezajlott ütközet hőseinek állít emléket, majd rövid fotószünet az
árnyas Tempi-völgyben. Délután városnézés Görögország második legnagyobb
városában, Thessalonikiben: Agios Dimitrios, Aristotelous tér, piac, Fehér torony.
Szállás a környéken (1 éj). (kb. 550 km)
10. nap: Indulás a hajnali órákban (reggeli hideg úticsomag), rövid pihenőkkel
hazautazás Szerbián keresztül. Hazaérkezés az éjszakai órákban. (kb. 1200 km)

TÖRÖK KÖRÚT

254.500 Ft/fő

A KULTÚRA ÉS A TERMÉSZET CSODÁI

október 22—31.
ANKARA

Egyágyas felár: 78.000 Ft/fő
Biztosítás: 5700 Ft/fő
Belépők: 130 EUR/fő
Szolgáltatások: közlekedés, elhelyezés
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban, félpanzió
(8 vacsora), kísérő és helyi idegenvezető,
idegenforgalmi adó, útlemondási biztosítás
Felszállási lehetőségek: Budapest, Győr,
Kecskemét, Keszthely, Kiskunfélegyháza,
Körmend, Lenti, Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa, Sopron, Szeged, Szombathely,
Tatabánya, Zalaegerszeg

PAMUKKÁLE

1. nap: Indulás a hajnali órákban, utazás rövid pihenőkkel Szerbián át a Szófia
környéki szállásra (1 éj). (kb. 950 km)

ISZTAMBUL

2. nap: Továbbutazás Plovdiv érintésével Törökországba. Rodostóban, a Márványtenger partján meglátogatjuk a bujdosó magyarok emlékeit bemutató Rákóczi
házat. Az estét már Isztambulban töltjük, szállás a belváros üzleti negyedében
(2 éj). (kb. 650 km)

7. nap: Séta az ókori Hieropolisz fürdővárosában és a mészkőteraszokon, melyeke
Törökország egyik legszebb természeti csodájának tartanak. Továbbutazunk Ephesosba, ahol látogatást teszünk az archeológiai parkban és a Szent János-bazilikában. A közelben található Mária háza, ahol a legenda szerint a Szűzanya élete
utolsó éveit töltötte. A térség egyéb nevezetessége közé tartozik a bőripar, lehetőségünk lesz ellátogatni egy bőr manufaktúrába divatbemutatóval és vásárlási
lehetőséggel. Szállás Kusadasiban, a tengerparton (1 éj). (kb. 200 km)

3. nap: Egész napos városnézés a két föld-részen épült Isztambulban: Hippodrom
tér, Kék mecset, Hagia Sophia, Topkapi palota, majd szabadidő a számtalan bazár
egyikében. Fakultatív hajózási lehetőség az Aranyszarv-öbölben és a Boszporuszon. Miközben Európa és Ázsia között hajózunk az Isztambulban játszódó
filmekből ismert panorámában és a kontinenseket összekötő hidak látványában
is gyönyörködhetünk.

8. nap: Látogatás Pergamon ősi városá¬ban, az Akropolisz megtekintésével, mely
300 méter magasságban épült fellegvárával már elhelyezkedése folytán is ámulatba
ejti a látogatókat. Trójában az ásatások során számtalan kultúra emlékeit – többek
között a legendás Priamosz palotáját – tárták fel a régészek, és találtak bizonyítékokat Homérosz történeteire is. Szállás Canakkalében a tengerparton (1 éj). (kb.
550 km)

4. nap: Elhagyva Európát, az ázsiai Bolu hegyen keresztül Ankarába érkezünk, ahol
az anatóliai kultúrák kincseit bemutató múzeumot tekintjük meg Továbbutazunk
Kappadókiába, ahol a csodálatos tündérkémények közelében töltjük az éjszakát
(2 éj). (kb. 700 km)

9. nap: Reggeli után visszaindulunk Európáva, a Dardanellákon átkelve a Gallipoli-félsziget érintésével érkezünk Edirnébe. Záróakkordként itt érint meg bennünket
a keleti varázs utoljára: a számtalan karcsú minaret, a dzsámi és a nyüzsgő bazár
formájában. A híres építész, Sinan mesterművével, a Selimiye dzsámival is megismerkedünk. Elhagyva Törökországot a Marica folyó völgyében érkezünk Szófia
környéki szállásunkra (1 éj). (kb. 570 km)

5. nap: Barangolás Kappadókia különleges természeti képződményei között: Zelve
tündérkéményei, Göreme sziklakolostorai és festett templomai számtalan fotótémát
kínálnak. Derinkuyuban a „föld alatti” város a kora keresztény kultúra emlékeivel a
Világörökség részét képezi. A nap folyamán lehetőségünk lesz ellátogatni egy onyx
és ékszerműhelybe is, ahol többek közt csak Törökországban található különlegességekből válogathatunk. Este fakultatív török est a dervisek táncával, folklór -és
hastáncbemutatóval, korlátlan italfogyasztással. (kb. 250 km)
6. nap: Az Anatóliai-fennsíkon folytatjuk körutunkat, először a szeldzsukkori karavánszerájban Sultahaniban az utókorra tökéletesen megmaradt vendégfogadóban
pihenünk meg, majd a törökök szent városába, Konyába, a kerengő dervisek szerzetesrendjének központjába. Látogatás az alapító szent, Mevlana sírjánál és a
kolostor múzeumában. Szállás Pamukkáléban, a festői mészkőteraszok lábánál
(1 éj). (kb. 650 km)

10. nap: Hazautazás rendszeres pihenőkkel Szerbián át Magyarországra. Érkezés
a késő esti órákban. (kb. 950 km)
1.nap a határátkelések miatt késő este érkezünk a szállásra, ezért aznap nem
biztosítunk vacsorát.
Az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba
történő belépést követően.
Szervízdíj/baksis: személyenként 7 EUR, ezt a helyi szolgáltatók kötelezőnek tekintik.
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VOLÁNTOURIST
BUDAPESTI KÉPVISELET:

UTAZÁSI IRODÁK:

Népliget Autóbusz-állomás
Utazási Centrum
1091 Budapest, Üllői út 131.
Tel: +36 70/702-7242
utiroda.budapest@volanbusz.hu

9022 Győr, Árpád u. 51/b.
Tel: +36 96/317-133, 317-313
Fax: +36 96/311-232
utiroda.gyor@volanbusz.hu
8360 Keszthely, Kossuth u. 43.
Tel: +36 83/511-231
Fax: +36 83/312-733
utiroda.keszthely@volanbusz.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 3.
Tel/fax: +36 96/211-222
utiroda.movar@volanbusz.hu
9700 Szombathely, Ady tér 2.
(Autóbusz-állomás)
Tel/Fax: +36 94/311-134
utiroda.szhely@volanbusz.hu

Volántourist Utazási Irodák
Engedélyszáma: U-001588

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Iskolák, cégek, intézmények és kulturális szervezetek kirándulásainak, szakmai
útjainak megszervezése
• Utazásközvetítés (partnerirodák ajánlatainak foglalása)
• Egyéni utazások és nyaralások ügyintézése
• Nemzetközi autóbusz menetjegy értékesítés
• Repülőjegy értékesítés
• Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás értékesítés
• Utazási utalvány értékesítés
• Hungary Card értékesítés
• Bel- és külföldi különjáratok ügyintézése
és teljesítése különböző komfort fokozatú autóbuszokkal

8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 1.
(Autóbusz-állomás)
Tel: +36 92/511-045
Fax: +36 92/511-047
utiroda.zeg@volanbusz.hu

MÁTRAHÁZAI ÜDÜLŐHÁZ

www.volantourist.hu/hu/matrahazaiudulohaz
Telefon: +36 37 374 046
udulohaz.matrahaza@volanbusz.hu
www.facebook.com/MatrahazaiUdulohaz

www.volantourist.hu/
www.facebook.com/volantourist

Jól felszerelt, kényelmes szobákkal, kellemes környezetben várjuk kedves vendégeinket a
Volánbusz Mátraházai Üdülőházában! A panzió a Mátra közepén, sűrű erdővel körülvéve,
719 méter magasságban található. Könnyű megközelíteni, a mátrai főútnak tekinthető
24-es út mentén található autóbusz-állomás területén.
A környék négy évszakos turisztikai célpont. A természetközeli élmények mellett számos
aktivitási lehetőséget, gasztronómiai élményt kínál az ide érkezőknek.

