
1. NAP 2020.07.11. NEKIVÁGUNK AZ UTAZÁSNAK!

Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. Folya

matosan utazunk, átlagosan 34 óránként állunk meg benzin

kutak mosdóinál. Kora este villámlátogatás a Rajna partját ékesítő 

Kölnben. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton.

2. NAP 2020.07.12. FÜRDŐVÁROS ÉS MESEVÁROS

Reggel folytatjuk az utazást és a hármas határon álló fürdővárosba, 

Aachenbe látogatunk, sétánk során a híres dómmal, a fürdők-
kel és más érdekességekkel is megismerkedünk. Délután 

Belgiumban felkeressük Gentet, ahol a menetidőtől függően 

12 órás délutáni városnézésben lesz részünk: Harangtorony, 
Posztócsarnok, Városháza, Szent Bavo-székesegyház. 
Szabadidőnk során megkóstolhatjuk a belga ételkülön

legességeket is.  Továbbutazunk Észak-Franciaország felé, 

szállás egy tranzithotelben.

3. NAP 2020.07.13. ÁTKELÉS, LONDONI NEVEZETESSÉGEK

Reggel átkelünk a CSATORNÁN majd London szívébe, a 

Westminsternegyedbe utazunk, ahol látogatást teszünk a 

Parlament (F) épületében. Délután rendhagyó városnézés a 

„szokott” útvonalon, eddig még nem ismert részletekkel: Big Ben, 
Whitehall, Horse Guards, St James’s Park, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square. Programunk végeztével nyugat 

angliai szállásunkra indulunk, ahová az esti órákban érkezünk 

meg.

4. NAP 2020.07.14. LÉPTEN-NYOMON ÉRDEKESSÉGEK

Mai első programként betekintünk az egykori Glastonbury 

apátsági templom (F) titkaiba egy helyi, jelmezes idegenvezető 

segítségével. Innen Cheddarba, a híres sajt otthonába utazunk, 

és egy sajtkészítő műhelyt (F) is felfedezünk – sajtkóstolással. 

A program után sétálunk a hasadékban, majd Bathba utazunk. 

Megtekintjük a sétálóutcát, a katedrális épületét és a római 
fürdőt (F), majd rövif szabadprogramra is lesz idő. A nap végén 

visszaindulunk a szállásunkra.

5. NAP 2020.07.15. AZ ORSZÁG LEGNYUGATIBB CSÜCSKE

Kora reggel indulunk, Cornwall környékén kalandozunk. Fel

keressük Anglia legnyugatibb pontját, a Land’s End-et – a „világ 
végét”, majd megtekintjük Penzancet, illetve ellátogatunk a 

St. Michael’s Mount szigetre, ahol felkeressük az egykori 

Benedek-rendi apátságot, ami ma kastély (F). (Az árapály- 

ingadozás függvényében csónakokat kell igénybe venni, melyek 

ára 2-3 GBP/per út) Este visszaindulunk a szállásunkra.

6. NAP 2020.07.16. DÉL-WALES SZÉPSÉGEI

Ma Dél-Walesben kalandozunk. Az odafelé úton átkelünk a 
Bristoli öblön, majd Wales fővárosába, Cardiffba megyünk. Az 
egyedülálló stílusú Cardiff Castle (F) megtekintése után város-
nézés, majd rövid szabadidő után felfedezzük a kikötőt és a 
Charlie és a Csokigyár szerzője, Roald Dahl norvég templomát. 
Mai utolsó programunk Caerphilly lesz, ahol az Edwardkori 
várat, a Caerphilly Castle épületét vesszük szemügyre, kívülről. 
Innen visszaindulunk a szállásra.

7. NAP 2020.07.17. A PART ŐRE

Ma reggel elhagyjuk a szállásunkat és a délkeleti partvidék felé 
indulunk. Wellington herceg és Erzsébet anyakirályné egyik 
kedvenc helye, a Walmer kastély (F) vár bennünket. A kastély 
termeinek és kedves kis parkjának megtekintése után rövid 
tenger parti séta következik, majd átkelünk a CSATORNÁN majd 
északfranciaországi szállásunkra utazunk.

8. NAP 2020.07.18. MESÉL A NÉMET VIDÉK

Elhagyjuk tranzitunkat, a szokásos pihenőkkel utazunk Belgiumon 
és Németországon keresztül. A koraesti órákban érkezünk 
Nürnbergbe, ahol rövid sétát teszünk a város utcáin. Este foglaljuk 
el tranzitszállásunkat Nürnberg környékén. Amennyiben a város-
nézés nem fér bele a mai programba, másnap reggel pótoljuk!

9. NAP 2020.07.19. HAZAÉRKEZÉS

Folyamatos utazásunkat egy rövid Passauban tett sétával szakít
juk meg, a város leghíresebb látnivalóin túl Gizella királyné sírját 
is felkeressük, majd hazaindulunk és a délutáni órákban érkezünk 
meg Budapestre.

A
 p

ro
g

ra
m

 é
s 

a 
ré

sz
vé

te
li 

d
íj 

vá
lto

zt
at

ás
 jo

g
át

 fe
n

n
ta

rt
ju

k!

Challenge Hungary Kft
1064 Budapest, Izabella utca 78.

06-1-343-3030  ·  06-1-413-6152
info@challenge.hu  |  www.challenge.hu

Nyilvántartási szám: U000305

RÉSZVÉTELI DÍJ 
MOBILE HOMEOS ELHELYEZÉSSEL

Alapár:  97.900 Ft, családtagoknak: 121.900 Ft

Odaúti tranzitszállás**: 11.500 Ft | Odaúti tranzitszállás***: 7.500 Ft
Visszaút tranzitszállás***: 7.500 Ft | Visszaút tranzitszállás**: 11.500 Ft

Összesen:   135.900 Ft, családtagoknak: 159.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. július 11-19.

További költségek: Utasbiztosítás 9 napra gyerek: 3.800 Ft, felnőtt: 6.300 Ft  |  Útlemondási 
biztosítás 1.905 Ft, családtagoknak: 2.240 Ft  |  (F) belépők 18 éven aluliaknak  kb. 110 GBP  
|  (F) belépők 18 éven felülieknek kb. 90 GBP
Az alapár tartalmazza: autóbuszközlekedés minden költsége, retúr átkelés a La Manche csatornán, 
4 éjszaka szállás mobile homeokban (7 fős elhelyezéssel, önellátással), az idegenvezető költségei 
** Szállás Forma1 tranzithotelben NémetországbanBelgiumban, 23 fős elhelyezéssel, reggeli 
nélkül 
*** Szállás Forma1 tranzithotelben ÉszakFranciaországban 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül

BEST OF BRITAIN
CSODÁS VÁROSOK, HELYSZÍNEK, ÉS VÁGYAK, MELYEK MOST ELÉRHETŐVÉ VÁLLNAK...  (9 NAP/8 ÉJ)

Csomagoljon, utazunk! Utazások felnőtteknek!



NYARALÁS A LIGÚR-TENGERPART LEGSZEBB TÁJAIN
VÁROSNÉZÉSEKKEL, STRANDOLÁSI LEHETŐSÉGGEL, IDEGENVEZETÉSSEL, FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL  (8 NAP/7 ÉJ)
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1. NAP: INDULÁS - VELENCE SZÉPSÉGEI

Indulás Budapestről a kora hajnali órákban. Folyamatos utazás 
Szlovénián keresztül Olaszország felé. Kora délután Punta 
Sabbioni kikötőjéből vaporettóval (F) megyünk át Velencébe. 
Megismerjük a gondolák városát: Dózse Palota (F- egyénileg, 
szabadidő alatt), Szt. Márk tér, Sóhajok hídja, Rialto-híd, 
Canal Grande. Este elfoglaljuk szálláshelyünket Lido di Jesolo-
ban, vacsora.

2. NAP: PADOVA-ALASSIO

Reggeli után folytatjuk utunkat a Ligúrtenger felé, útközben 
megállunk Padovában, Szent Antal városában. Séta a belváros
ban: Először a híres Prato della Valle (Szoborpark) megtekintése, 
ahol a város neves szülöttei és személyiségei láthatóak, majd 
látogatás a kereszténység egyik legfényűzőbb bazilikájában, 
a Szent Antal Bazilikában. A program végén megtekintjük a 
nagyon hangulatos belvárost: sétálunk a Piazza delle Erben és 
Piazza dei Signorin, majd folytatjuk utazásunkat Alassio városá
ba, ahol az esti szállásunk lesz, vacsora.

3. NAP: MONTE CARLO - NIZZA

Reggeli után egész nap kedvére pihenhet a tengerparton vagy 
jöjjön velünk egész napos kirándulásra! Fakultatív ajánlatunk: 
Monaco és Nizza. Monaco apró városállama a világ második 
leg kisebb és egyben legsűrűbben lakott országa. A hercegség 
jachtok millióit, kaszinókat és luxushoteleket idéz szemünk elé. 
Óriási toronyházai között fényűző üzletek, elegáns éttermek vár
ják a turistákat. Megtekintjük a Forma 1-es pályát. A délután 
folyamán folytatjuk utunkat és a francia Riviéra egyik leg
jelentősebb városába, Nizzába érkezünk meg, mely az azúrkék 
Angyalok öblét öleli körül. Sétánk során megismerkedünk ligur 
hatású óvárosával, a régi kikötő festői épületeivel és a város 
jelképévé vált, impozáns tengerparti Angol sétánnyal. Nizzában a 
piacozás és a fagylaltozás kihagyhatatlan, ugyanis itt található 
a világ legjobb fagyizójának tartott Fenocchio, ahol közel 100 íz 
közül választhatunk. Este visszaindulunk a szállásunkra, vacso-
ra. A fakultatív program díja. 40€/fő, minimum 25 fő esetén 
indul a program!

4. NAP: CINQUE TERRE

Reggeli után egész nap kedvére pihenhet a tengerparton vagy 
jöjjön velünk egész napos kirándulásra! Fakultatív ajánla-
tunk: Cinque Terre. Ezen a napon az UNESCO által védettnek 
nyilvánított természeti parkot és tengeröblöket keressük fel. 
Nevét a területén osztozó öt településről kapta: Riomaggiore, 
Manarola, Vernazza, Corniglia és Monterosso al Mare. A sziklák 
oldalában megbúvó színes kis halászfalvakat hajóúton fedezzük 
fel (rossz idő esetén vonattal). A parton a „szerelmesek útján” vé
gig sétálva nem mindennapi panorámában gyönyörködhetünk. 
Az ide látogatóknak felejthetetlen élményben lesz része! Este 
visszaérkezünk a szállásunkra, vacsora. A fakultatív program 
díja. 70€/fő, minimum 25 fő esetén indul a program!

5. NAP: LAIGUEGLIA EGÉSZ NAPOS STRANDOLÁS

A mai napunk teljes egészében a pihenés jegyében telik. 
A szállásunk közelében, Laigueglia strandján fürdőzhetünk, 
vásárolhatunk. Este szállás, vacsora.

6. NAP: PORTOFINO-GENOVA

Reggeli után elhagyjuk szálláshelyünket. A mai programunk 
első állomása Portofino, ahol a látvány festői, éppen olyan, 
mint a képeslapokon: a vízen ringatózó csónakok és a színes 
házak tökéletes harmóniát alkotnak. A városkát Santa Margherita 
Ligure kikötőjéből, hajóval (F) közelítjük meg Érdemes felsétál
ni a kilátóig, ahonnan lélegzetelállító látványban lesz részünk. A 
délután folyamán a Földközitenger második legnagyobb kikötő 
városába, Genovába látogatunk. Séta Ligúria egyik legszebb 
városában, Kolumbusz szülővárosában. Városnézésünk során 
megtekintjük a kikötőt, a feketefehér, csíkos homlokzattal ren

delkező San Lorenzo Katedrálist és Genova főterét, a Piazza 
Ferrarit. Este szállás Genova környékén, vacsora.

7. NAP:  MILÁNÓ

Reggeli után a divat fővárosa felé vesszük az irányt. Megtekint
jük Olaszország 2. legnagyobb templomát, a Milánói Dómot. 
Szabad idő alatt a katedrális tetejébe is fel lehet menni, ahonnan 
gyönyörű panoráma nyílik a városra. A dóm előtti téren található 
a mai be vásárló központok elődje, a Galleria Galleria Vittorio 
Emanuele II, az árkádokkal díszített passzázs, mely az Olasz 
Királyság első királyáról kapta a nevét. A délután folyamán 
szabad időre is lehetőség. Este szállás Verona környékén.

8. NAP:  VERONA - HAZAÚT

Reggeli után a szerelmesek városát, Veronát tekintjük meg főbb 
nevezetességeivel, úgymint Aréna (F), Júlia erkélye, Piazza dei 
Signori (Dante szobrával), Dóm (F), Ponte Pietra. A városnézést 
követően útnak indulunk Magyarország felé, folyamatos utazás 
Szlovénián keresztül Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ
159.900 Ft/fő

Indulás időpontja: 2020.07.26.-08.02.
További költségek:  
Útlemondási biztosítás (igény szerint): 2240 Ft/fő az első részlettel együtt fizetendő  |  Utas
biztosítás (igény szerint): 18 éven aluliaknak: 3.400 Ft, felnőtteknek: 5.600 Ft  |  Belépők/
hajójegyek/helyi idegenvezetés (kötelezően fizetendő): 70€/fő + igényszerint a fakultatív 
programok

Az alapár tartalmazza: autóbuszos utazás minden költsége, 1 éjszaka szállás lido di 
Jesoloban, 4 éj szállás Alassio környékén, 11 éj szállás Genova és Verona környékén végig fél
panziós ellátással, idegenvezetés minden költsége



NYARALJ VELÜNK DÉL-OLASZORSZÁGBAN!
NÁPOLY-CAPRI-AMALFI PART-POMPEI-VEZÚV

(8 NAP/7 ÉJ)
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1. NAP VASÁRNAP BUDAPEST-MONTECATINI TERME

Elutazás a hajnali órákban Budapestről. Folyamatosan utazunk 
autóbuszunkkal Toszkána felé, útközben rövid megállókat tartunk 
kulturált benzinkutaknál. Menetidő függvényében rövid kitérőt 
teszünk Padovában (Prato delle ValleSzoborpark, Szent Antal 
Bazilika). Esti érkezés a szállodába Montecatini Terme városába.

2. NAP HÉTFŐ NÁPOLY

Reggeli után Campania tartomány fővárosába, a pizza szülőhelyére, 
a zsúfolt, de izgalmas Nápolyba kirándulunk. Gyalogos város
nézés során megismerkedünk a főbb látnivalókkal: Castel Nuovo, 
Galleria Umberto, Piazza del Plebiscito, Gesú Nuovo látni-
valói.  Megtekintjük a Dóm nagyszerű gótikus épületét, ahol leróhat
juk tiszteletünket Nápoly védőszentjének, Szt. Gennaronak ereklyéi 
előtt. Szabadidő keretében kipróbálhatjuk az igazi nápolyi, kemencé
ben sült pizzát is. Este elfoglaljuk szállásunkat Sorrento mellett 
(vacsora)

3. NAP KEDD CAPRI SZIGETE

Felejthetetlen hajókirándulásra indulunk a nápolyi öböl leg
látogatottabb, legendás szépségű szigetére, a mesés Caprira. A kis 
sziget nemcsak természeti szépségekben, de történelmi emlékek
ben is nagyon gazdag. Tiberius császár több villát is építtetett itt, 
s egy időben a hatalmas Római Birodalmat is innen igazgatta. 
Megérkezésünket követően hajókirándulást teszünk a sziget körül. 
Capri városában Augustus császár kertjéből fotózhatjuk a 
Faraglioni sziklákat. Innen a sziget másik településére, Anacapri-
ra megyünk, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a kikötőre, Marina 
Grandera. Szabadidő keretében lehetőség nyílik felmenni libegővel 
a sziget legmagasabb pontjára, a Monte Solarora (fakultatív, kb.12 
€ többletköltséggel kell számolni). A szigeten szabadidő kereté
ben strandolásra is van lehetőség. A szállásra a kora esti órákban 
érkezünk vissza. (vacsora)

4. NAP SZERDA AMALFI-RAVELLO

A mai napon a gyönyörű partvonallal rendelkező Salernói-öbölbe 
kirándulunk. Letekintünk Positano elbűvölő, színes házakkal 
teli kisvárosára. Ezután a Földközitenger egykori nagyhatalmát, 

Amalfit fedezzük fel. Kis sétát teszünk a városban, megcsodáljuk a 
Szent András dóm épületét, majd szabadidő keretében élvezhet
jük a városka atmoszféráját, strandolásra is van lehetőség. Tovább
utazunk a szintén a Világörökséghez tartozó festői kisvárosba, 
Ravelloba. A 350 méter magas Monte Torellóra települt Ravellót a XII
XIII. században virágoztatta fel a Rufolo család. A ‘Villa Rufolo’ buja kert
jéből és mór kerengőiből fantasztikus kilátásban gyönyörködhetünk. 
Visszautazás a szállásra, érkezés a délutáni órákban. (vacsora)

5. NAP CSÜTÖRTÖK POMPEI - VEZÚV

Ma látogatást teszünk Pompei romvárosában, melyet Kr.u. 79
ben temetett maga alá a tűzhányó kitörése. Lehetőségünk lesz 
az ásatások megtekintésére helyi idegenvezető szakszerű tárlat
vezetésével. A délután folyamán a „Pokol kapujánál”, Campania tarto
mány  ma is működő vulkánjához, a Vezúvhoz utazunk. Gyalogosan 
juthatunk fel a kráterhez, ahonnan páratlan kilátás nyílik Nápolyra és 
környékére. Délután visszatérünk szállásunkra. Szabadidő kereté
ben strandolhatunk a tengerparton. Este vacsora a szálláson.

6. NAP PÉNTEK SZABADPROGRAM-VÁSÁRLÁS-SORRENTO

A mai napunk a pihenés jegyében telik. Sorrento városában szabad
program, vásárlási lehetőség. Délután strandolás.

7. NAP SZOMBAT ORVIETO

Reggeli után elhagyjuk a Sorrentoifélszigetet és észak felé haladunk  
Útközben rövid városnézésre megállunk Orvietoban. A város egy 
bevehetetlennek tartott fennsíkon épült. Városbeli sétánkat a sikló 
felső megállójánál kezdjük: megtekintjük a Dómot, melynek hom
lokzata az olasz gótika színpompás csodája, majd a Szent Patrik 
kútjaként ismert vár kutat, melyet VII. Kelemen pápa építtetett. 
Innen továbbutazunk esti szálláshelyünkre, ami Montecatini 
Termében lesz.

8. NAP VASÁRNAP MONTECATINI TERME-BUDAPEST

A reggeli órákban megkezdjük hazautazásunkat. Folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel Magyarországra. Útközbeen rövid megállót 
teszünk Trojaneban, ahol óriási, házi baracklekvárral készült fánko
kat kóstolhatunk.. Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

RÉSZVÉTELI DÍJ 
159.900 Ft/fő

Indulás időpontja: 2020. augusztus 16-23.
További költségek:  
Utasbiztosítás 8 napra 18 éven aluliaknak: 3.400 ft, 18 éves kor felettieknek: 5.600 ft  |  Útle
mondási (storno) biztosítás: 2.240 ft  |  fakultatív belépők összesen: gyerekeknek kb 150 € / 
fő, felnőtteknek: 165 € (Tartalmazza: Ovieto sikló és dóm; Capri hajókirándulás, helyi idegen
vezető költsége a szigeten, fülhallgató bérlés, helyi busz használata, belépőjegy Augustus kert
jébe; Amalfipartra helyi busz bérlésének, parkolásának költségei; belépőjegy a Villa Rufoloba; 
Vezúvra helyi busz költsége, belépőjegy; Pompeiben helyi idegenvezető költsége, fülhallgató 
bérlés, felnőtteknek belépőjegy

Az alapár tartalmazza: autóbuszközlekedés minden költsége, 5 éjszaka szállás szállodában 
Sorrento közelében, 23 fős elhelyezéssel, félpanzióval (büfé reggeli és 2 fogásos vacsora), 
2 éjszaka tranzitszállás Montecatini Termében többágyas elhelyezéssel, reggelivel, az idegen
vezető költségei.



1. NAP:  Budapest - Szentpétervár, utazás repülővel Orosz-
országba

Indulás Budapestről a Wizzair menetrendszerinti járatával Érkezés 
után autóbuszos városnézésre indulunk (helyi magyar nyelvű 
idegenvezetővel), melynek során megtekintjük a nyüzsgő 
városközpontot, a lélegzetelállító pompával jellemezhető Nyevszkij 
sugárutat, a történelemkönyvekből híres Téli Palotát, Admiral
itást és a vezérkari épületet, a Nyári Kertet és a Felvonulás teret 
fogjuk látni a buszos túra során. Szállás elfoglalása, vacsora. 
Vacso ra után  fakultatív programként – a csoportkísérő szebbnél 
szebb metró megállók megtekintése lehetséges. (Fakultatív 
költsége: metrójegy 24 órára: 240 rubel)

2. NAP: Szentpétervár, Oroszország második legnagyobb váro-
sa - Ermitázs

A reggelit követően folytatjuk városnézésünket. Reggel 
megtekintjük a Szent Izsák Székesegyházat, majd a helyi 
idegenvezetőnkkel a Péter – Pál erődbe utazunk tömegköz
lekedéssel, mely Pétervár egyik első épülete – a Romanov 
uralkodók sírhelyeivel. Délután a Palota térre megyünk, először 
ellátogathatunk a Téli Palota magvát képező Ermitázsba. 
Csak néhány nevet idézve a gazdag kínálatból: Michelangelo, 
El Greco, Leonardo da Vinci, Rembrandt…A program végez
tével hangulatos fakultatív hajókirándulásra indulunk a csa
tornákon és a Néva folyón. Indulás a szállásra. Vacsora.

3. NAP: Pavlovszk, Puskin és az oroszországi cárok nyaralója, 
Petrodvorec (Peterhoff)

A reggelit követően autóbusszal kirándulásra indulunk 
Pavlovszkba, amely Katalin és I. Pál kedvelt vadászterülete Majd 
pár perces buszozás után megérkezünk Puskinba, Katalin 
cárnő nyári rezidenciájához (a Palotába nem megyünk be) 
– ahol a gyönyörű kertben sétálunk. Délután Petrodvorecbe 
utazunk. Ez az egyik legismertebb cári kastély a tenger partján. 
Az „orosz Versailles” néven emlegetett pompázatos cári nyaraló 
együttes I. Péter nevét viseli, amelyet a híres, több szintből álló 
park  szökőkutakkal, vízesésekkel, szobrokkal és pavilonokkal  
tesz lenyűgözővé a látogató számára. Este vonatra szállunk és 
hálófülkékben utazunk át az éjszaka folyamán Moszkvába. 
(A vonat késő éjszaka indul, 4 ágyas hálófülkékben lesz szállásunk 
és reggelit biztosítanak)

4. NAP:  Szentpétervárból a fővárosba - Moszkva

A reggeli órákban érkezünk meg az orosz fővárosba és utá
na megkezdjük városnézésünket busszal. Elsőként a 

Lomonoszov Egyetem főépületét érintjük, mely a Verébhegyen 
található. Tartunk egy rövid pihenőt, mivel a hegyről gyönyörű 
kilátás nyílik Moszkvára és a híres Luzsnyiki stadionra. Az egye
tem jellegzetes formájú főlétesítménye a „Hét nővér” építménye
inek egyike. Majd utunkat Moszkva délnyugati része felé folytatjuk, 
ahol célpontunk a Novogyevicsij kolostor. A kolostor temetőjé
ben számos híresség sírja található, mint például: Mihail Bulgakov, 
Nyikolaj Gogol, Anton Csehov, Szergej Prokofjev. Ezt követően a 
Megmentő Krisztus Székesegyházat, az ortodox vallás egyik 
páratlan remekművét keressük fel, majd transzfer a szállodába, 
a szállás elfoglalása, vacsora. Este fakultatív programként 
egy zenés-táncos fergeteges orosz színházi előadás 
megtekintése lehetséges (kb. 2500 RUB)

5. NAP: Moszkva, Oroszország fővárosa

Reggeli után városnézésünk tömegközlekedéssel folytatódik. 
Metróval közelítjük meg és megnézzük a ’Győzelem Parkját’. 
Majd a Vörös térre megyünk, ahol kisétálunk a Moszkva folyó 
feletti gyalogoshídra, melyet a híres Rossia Szálló helyére 
építettek. Séta a téren és a GUM áruházban. Látogatás lehetséges 
a Vaszilij Blazsennij-székesegyházban (fakultatív: 1000 RUB) 
Délután igény esetén fakultatív programként megtekinthető a 
Tretyakov képtár. (500 RUB). Vagy szabadprogram vásárlásra 
az Arbaton. Este vacsora.

6. NAP: Kirándulás Szuzdalba és Vlagyimirbe

Korai reggeli (7 óra) után egész napos kirándulásra indulunk a 
világörökség részét képező „Aranygyűrű” 2 városába. Szuzdal-
ban, városnézés keretében megtekintjük a Kremlt, és a 
Spaso-Evfimiyev Monastery Museum Komplexot – a Skanzent. 
Ebéd egy hangulatos helyi étteremben. Majd továbbutazunk 
és a Pakrova na Nerli Templomba is látogatást teszünk, me
lyet rövid sétával érünk el, de lábunk alatt fut a Novoszibirszkbe 
tartó vasútvonal is. Vlagyimírben városnézés, az Uszpenszkij és 
Dmitrij székesegyházak, az Aranykapu megtekintése. Késői haza
érkezés.

7. NAP: Moszkva - Budapest

Reggel metróval megyünk az UNESCO világörökség listáján 
szereplő Vörös térre, melynek jellegzetes épületei Moszkva 
jelképévé váltak. A tér főbb látnivalói: a Kreml, a GUM áruház, 
Állami Történeti Múzeum, Lenin-mauzóleum (nem mindig 
látogatható). (A bőröndöket a szállodában hagyjuk.) A prog
ram végeztével megyünk majd transzferrel a reptérre. Utazás 
Budapestre Wizzairrel.  Érkezés az éjszakai órákban.

A VILÁGÖRÖKSÉG GYÖNGYSZEMEI OROSZORSZÁGBAN
(7 NAP/6 ÉJ)

RÉSZVÉTELI DÍJ 
225.900 – 229.900,- Ft/fő 

+ 3.165 Ft – 3.220 Ft/fő storno

Időpontok: 
2020. július és augusztus hónapokban repülő menetrendtől 

függően a későbbiekben lesz pontosítva

További költségek: Helyi autóbuszbérlés és idegenvezetők költsége:  kb. 230 € (kb. 
75.000 Ft)  |  1 nap Szentpétervár busz és idegenvezető, 2 nap idegenvezető a PéterPál erőd
ben és az Ermitázsban, 3 nap autóbusz egész napra és idegenvezető a Pavlovszki palotában, 
4 nap busz egész napra idegenvezetővel, 6 nap busz a kirándulásra és helyi idegenvezető, 
7 nap transzfer a reptérre  |  Belépő: kb. 130 € – Szentpétervár: Ermitázs, Petrodvorec kert, 
Pavlovszk  palota, Puskin (csak a kert), PéterPál erőd, Szent Izsák Székesegyház. Moszkva: 
Kreml, Novogyevicsi temető, Szuzdali Kreml, SpasoEvfimiyev Monastery Museum Komplex 
 Skanzen, Pakrova na Nerli Templom  |  Javasolt költőpénz a helyi közlekedésekre és az 
ebédekre, esetleges hajózásra: kb. 5.000-6.000 rubel  |  Feladandó csomagok díja: 20 kg-
os: kb. 25.000 Ft, 10 kg-os: kb. 15.000 Ft  |  Kötelező utasbiztosítás 7 napra: 4.000 Ft/fő  |  
Vízum: 22.000 Ft/fő (változhat)

Az alapár tartalmazza: retúr repülőjegy illetékkel, kézipoggyásszal, 2 éj szállás 2 reggelivel 
Szentpétervár, 2  illetve 3 ágyas elhelyezéssel 3 vacsora  Szentpétervár, vonat Szentpétervár
rólMoszkvába, 4 fős hálókocsiban, reggelivel, (pluszban fizetendő igény esetén: tea 50 RUB / 
kávé 100 RUB)  3 éj Moszkva reggelivel, 2  illetve 3 ágyas elhelyezéssel, vacsora 2 alkalommal, 1 
ebéd Suzdalban, a csoportvezető költségét A
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