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Irodánk tagja 
a Magyar Utazási Irodák
Szövetségének

Szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe a 2019/2020 tanévre szóló programajánlatain
kat! Szeretnénk megköszönni a bizalmat mindazoknak, akik évről – évre velünk együtt 
szervezik külföldi tanulmányi útjainkat, és partnerként tekintenek ránk a programok 
lebonyolításában! Szintén sok szeretettel várjuk mindazokat, akik a jövőben ben
nünket szeretnének felkérni programjaik megszervezéséhez és bízunk benne, hogy ők 
is maradandó élményekkel fognak visszatérni útjainkról! A jól sikerült programoknak 
köszönhetően büszkék vagyunk arra, hogy közel 26 éve vallhatjuk magunkat 
Magyarország egyik legnagyobb diákutaztatójának!

Igyekeztünk ismét szélesíteni a programok arzenálját. A megszokott, színvona
las nagybritanniai összeállítások mellett számos hosszabb-rövidebb program is 
bekerült a prospektusba, melyek kedvező árukkal akár osztály, akár tantestületi 
kirándulás céljára is igénybe vehetőek! A nagy érdeklődésre tekintettel számos város-
ba kínálunk hosszabb-rövidebb repülős programokat, melyek igény szerint ala
kíthatóak át! Pl. London, Skócia, Írország, Barcelona, Róma, Berlin…. Különlegesség 
a Balti Államokba és Szentpétervárra összeállított buszos és a 2 híres várost, 
Szentpétervárat és Moszkvát bemutató repülős ajánlataink.

MÁLTA továbbra is népszerű helyszín, főleg nyelvtanulási célból. Mivel a nyelvoktatás 
kiemelt program Magyarországon, így figyelmükbe ajánljuk hosszabbrövidebb 
összeállításainkat. 2020 márciusában STUDY TÚRÁRA fogunk vinni 15 szerencsés 
pedagógust, ahol lehetőségük lesz betekintést nyerni néhány FELTOM által elismert 
nyelviskola hétköznapjaiba is. 

Ez évben a 2020. június 14-július 11 időszakra összeállított különleges prog-
ramajánlataink egyedülálló lehetőséget kínálnak a LONDONT ÉS PÁRIZST  felfe-
dezni vágyók számára. A program FÖLDÖN-VÍZEN-LEVEGŐBEN zajlik 4 turnus-
ban, repülővel és busszal variált utazással, programokkal, kint a saját autóbuszunk 
használatával várjuk a program iránt érdeklődőket!

Összeállítottunk FELNŐTTEK részére is nyári nyaraló programokat! Olaszország 
– Anglia ritkán érintett városai és Szentpétervár-Moszkva csodái várják a részt
vevőket! (összeállításaink külön lapon mellékelve)

Azoknak, akik Magyarországon szeretnének programokban bővelkedő osztály-
kirándulást, bátran ajánljuk 23 napos belföldi összeállításainkat, melyek a honlapun
kon www.challenge.hu is elérhetőek. Az útvonalakban Nyugat-Dunántúl, Észak- 
Magyarország és a Délvidék területei is megtalálhatóak! Továbbá várjuk szeretettel 
azokat a csoportokat is, akik fővárosunkat BUDAPESTET szeretnék megismerni 
városnézés keretében, melyet akár angol, vagy német nyelven is igénybe lehet venni!

A jövőben is szívesen állítunk össze egyéni igények szerint tanulmányi programokat, 
illetve teljes csoport esetén, igény alapján rugalmasan módosíthatóak a megadott 
összeállításaink!

Szeretettel várunk mindenkit 2020-ban is!

Szívélyes üdvözlettel:

 Nagy Szilvia

 ügyvezető

 a Challenge Stábja nevében



TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK 2020 ÉVREAngliai programjainknál:mobil home esetén 6 fizető fő után, családi elhelyezésnél  
8 fizető fő után adunk egy ingyenes kísérői helyet. Egyéb programoknál és bármilyen repülős programnál  10 fizető fő után biztosítunk ingyenes kísérőnek lehetőséget.

Angliai programjainknál kizárólag minden 10 fizető fő után 60 £ szervezési bónuszt adunk. (MAD price-nál: 40 £ )

Minden 10, nálunk kötött utasbiztosítás után adunk egy ingyenes biztosítást.

Minden 10, nálunk megváltott múzeumbelépő után adunk egy ingyenes belépőjegyet.

40 fizető fő szervezése esetén az ingyenes kísérői helyeken túl plusz egy családtag utazása ingyenes.Kérésre szívesen tartunk az érdeklődők részére minden 
részletre kiterjedő előadást a programjainkról az iskolákban.
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STUDY – TÚRA MÁLTÁRA
2020. MÁRCIUS 14-17  időpontban a Máltai 
Idegenforgalmi hivatal és cégünk a Challenge 
Hungary Kft meghívásából 15 pedagógus utazhat 
ingyenesen Máltára egy bejáró túrára. A program 
a résztvevő számára teljesen ingyen lesz (repülőjegy 
– szállás – étkezés – programok – iskolalátogatás). 
A program során a kinti nyelvoktatási lehetőségekkel 
kap csolatban kaphatnak a résztvevők tájékoztatást 
és betekinthetnek néhány FELTOM által elismert 
nyelv iskola hétköznapjaiba is! A résztvevők a Máltai 
Idegenforgalmi Hivatal, a Challenge Hungary Kft és 
az Oxford University Press Könyvkiadó közös őszi 
Road – Show programjain kerülnek kisorsolásra.

A program 2019. szeptember 12-október 3. 
időszakban lesz 10 nagyvárosban:

Szeptember 12. – Budapest

Szeptember 16. - Pécs

Szeptember 18. – Szeged

Szeptember 19. – Kecskemét

Szeptember 24. – Szombathely

Szeptember 25. – Győr

Szeptember 26. – Székesfehérvár

Október 1. – Debrecen

Október 2. – Nyíregyháza

Október 3. – Miskolc

A rendezvényekre regisztrálni irodánknál, vagy az 
Oxford University Press Könyvkiadónál lehet, figyelje 
hírleveleinket!

TANÁROKNAK - TANÁRTÚRÁK

A Tanártúrákon való részvétel és 

a kedvezmények igénybevételének feltétele:

2019. október 11-ig való bejelentkezés: 

20.000 Ft/fő előleg megfizetésével 

minimum 25 fő részére.

TANÁROK RÉSZÉRE:
2019. november 16-án egynapos adventi utat szervezünk: PRIMARK SÜD – és a nyitó BÉCSI ADVENTI vásárra, melyre 

minden 2020 –ra külföldi programot szervező pedagógust meghívunk ingyenesen!

 ÉS

2020. május 30-június 1 – (3 nap) pünkösdi hosszúhétvégén egy 3 napos osztrák-német utat szervezünk, érintve: 
BAD ISCHL: KAISER VILLA – SALZBURG – BERCHSTESGARDEN – HITLER SASFÉSZKE – PASSAU – GIZELLA SÍRJA 

helyszíneket.  Erre a minimum 25 főt szervező pedagógusokat hívjuk meg térítésmentesen (csak 1 fő).
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FRANCIAORSZÁG ÉS ANGLIA MEGHÓDÍTÁSA
A két ország vidéki látványosságai, párizsi és londoni programokkal hazaúton repülővel (7 NAP)

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!

RÉSZVÉTELI DÍJ (10+1)
129.900 Ft/fő*

Repülőjegy a visszaútra 20 kg-os csomaggal** 45.000 Ft-tól

A program időpontja:  2020. június 14-20.

További költségek: Utasbiztosítás 7 napra diák: 3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft  |  Útlemondási 
(storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a  |  Vacsora lehetősége Franciaországban: 10-12 €/
fő/alkalom   |  Belépők 18 éven aluliaknak kb. 50 £ és 30 €, (F) belépők 18 éven felülieknek: 
kb. 70 £ és 40 €

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, komphajó Dieppe-Newhaven 
útvona lon, 3 éjszaka szállás London környéki vendéglátó családoknál, 2-3-4 fős elhelyezéssel, 
teljes ellátással (csomagolt ebéddel), idegenvezető költségei, 3 éj szállás Ibis budget tranzit hotel-
ben, Franciaországban, 2-3 fős elhelyezéssel, reggelivel, londoni behajtások költségei
** Az ár a poggyászköltséget tartalmazza, de nem tekinthető véglegesnek!

Felnőtt résztvevők részére igény esetén külön árat adunk meg!

1. NAP 06.14 NEKIVÁGUNK AZ UTAZÁSNAK!

Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. 
Folyama tosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg 
benzin kutak mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük a 
német-francia határ közelében.

2. NAP 06.15 PÁRIZS, A FÉNYEK VÁROSA

Reggel Párizs felé vesszük az irányt, ahová délelőtt érkezünk 
meg. Gyalogosan és busszal tekintjük meg a francia főváros 
legfontosabb látnivalóit: Montparnesse - torony (F), - igény esetén 
az Eiffel torony (F) - Invalidusok dómja (F) Napóleon sírjával, a 
világ talán leghíresebb sugárútja, a Champs-Elysées, az 1805-
ös austerlitzi győzelemnek emléket állító Diadalív, az egyiptomi 
obeliszk kel díszített Concorde tér, a fenséges Tuileriák kertje, 
a világ leglátogatottabb múzeumának épülete, a Louvre, és a 
szebb napokat is megélt Notre Dame. Az estét egy Párizs mel-
letti tranzitszálláson töltjük. 

3. NAP 06.16  A MESÉS FRANCIA VIDÉK

Reggeli után elhagyjuk Párizst és északnak indulunk. Látogatást 
teszünk Givernyben, Claude Monet, a világhírű impresszionis-
ta festő házában (F) és a varázslatos vízi kertben, az oly sokszor 
megfestett tavirózsákkal. Utunkat a Szajna mellett folytatjuk, rövid 
pihenőt tartunk a folyó fölé emelkedő dombon álló Chateau 
Gaillard-nál, Oroszlánszívű Richárd híres váránál. (kívülről) 
Délután érkezünk Felső-Normandia fővárosába, Rouen-ba. Sétát 
teszünk a múzeumvárosként is emlegetett gyönyörű óvárosban, 
meg csodáljuk a favázas házakat, palotákat és a gótikus katedráli-
sokat, és a teret is, ahol egykor az angolok máglyára vetették 
Jeanne d’Arc-ot. Este érkezés a tranzitszállásra.  

4. NAP 06.17 A TENGERPART SZÉPSÉGEI INNEN ÉS TÚL

Reggel Dieppe tengerpartjához utazunk, ahol hangulatos kis 
séta vár ránk, majd dél körül KOMPPAL átkelünk az angliai 
Newhaven városába. A 4 órás, látványos átkelést követően a 
dél-angol partszakasz egyik lélegzetelállító részéhez, a Seven 
Sisters sziklavonulathoz kirándulunk, ahol a Belle Tout 
világítótorony, drámai mészkőfalak és a tengerpart vár ránk. 
A dél-angliai dombság bájos vidékén keresztülhaladva, este 
érkezünk meg a London melletti szálláshelyünkre.

5. NAP 06.18 A WESTMINSTER ÉS A KENSINGTON NEGYED – 
LONDON SZÍVE 

Reggeli után a mai napunk a London Eye (F) meghódításával in-
dul, majd London szívébe, a Westminster-negyedbe utazunk, 
ahol kb. két órás, gyalogos városnézésen veszünk részt: 
St. James Park, Buckingham Palace, Westminster Abbey 
épülete, Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, 
Downing Street. Némi szabadidőt követően délután felkeressük 
a rendkívül izgalmas és interaktív Natural History Museumot, 
ahol a földrengés szimulátortól elkezdve a dinoszaurusz roboto-
kig minden érdekesség megtalálható. Indulunk vissza a szállásra. 

6. NAP 06.19 A CITY ÉS SOUTHWARK – ÉLETREKELT 
TÖRTÉNELEM

Megreggelizünk, majd London pénzügyi központjába, a Citybe 
utazunk. Itt a Tower of London (F) egészen páratlan kiállítását 
tekintjük meg, több mint 900 év történelme elevenedik meg 
a koronázási ékszerek, a világ legidősebb fegyverkiállítása, a 
Bloody Tower, a kínzókamra és a hollók jóvoltából. Ezt követően 
egy sétára indulunk, mely során a londoni tűzvésznek em-
léket állító Monument és a város egyik jelképének számító St. 
Paul’s Cathedral elevenedik meg. A Temzén a Millenium 
Bridgen kelünk át, majd Southwark városrészbe érkezve a 
Globe Theatre, a Shard felhőkarcoló és az HMS Belfast hadi-
hajó érintésével jutunk el a Tower Bridgehez. Átkelünk a hídon, 
majd irány a szállás.

7. NAP 06.20 BÚCSÚ LONDONTÓL, HAZAÚT

A reggelit követően kiköltözünk szállásunkról és Greenwich-
be, a világ időszámításának a központjába utazunk. Itt remek 
kilátás nyílik Kelet-Londonra, illetve ráállhatunk a Földünket 
kettéválasztó Meridiánra is. A Tengerészeti Múzeumban a brit 
hajózás történetével ismerkedhetünk meg, majd a Temze parton, 
a Cutty Sark teaszállítónál fejezzük be a programot. Ezt követően 
buszunk a repülőterére visz bennünket, majd hazarepülünk 
az egyik fapados légitársaság menetrend szerinti járatával. 
Hazaérkezés Budapestre az esti/éjszakai órákban.
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ANGLIA ÉS NÉMETALFÖLD MEGHÓDÍTÁSA
A két ország vidéki látványosságai, párizsi és londoni programokkal hazaúton repülővel (7 NAP) A térség vidéki látványosságai, londoni és amszterdami programokkal oda-vissza repülővel (7 NAP)
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109.900 Ft/fő*

Retúr repülőjegy oda-vissza 20 kg-os csomaggall** 65.000 Ft-tól

A program időpontja:  2020. június 21-27.

További költségek: Utasbiztosítás 7 napra  diák:  3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft  |  Útlemondási 
(storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a  |  (F) belépők 18 éven aluliaknak kb. 75 £ és 15 €, 
Belépők 18 éven felülieknek: kb. 95 £ és 20 €  | Vacsora lehetősége Franciaországban és 
Hollandiában: 10-12 €/fő/alkalom

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, átkelés a La Manche csatornán, 
3 éjszaka szállás London környéki vendéglátó családoknál, 2-3-4 fős elhelyezéssel, teljes ellátás-
sal (csomagolt ebéddel), 2 éj szállás Amszterdam mellett ifjúsági szálláson, többágyas elhelye-
zéssel reggelivel, 1 éj szállás Észak-Franciaországban, 2-3 ágyas elhelyezéssel, reggelivel, ide-
genvezető költségei
** Az ár a poggyászköltséget tartalmazza, de nem tekinthető véglegesnek!

Felnőtt résztvevők részére igény esetén külön árat adunk meg!

1. NAP 06.21 ÉRKEZÉS LONDONBA, ISMERKEDÉS A VÁROSSAL

A hajnali/reggeli órákban indul fapados gépünk Budapestről 
és a délelőtti órákban érkezik Londonba. Buszunk itt vár majd 
bennünket és indul Greenwichbe, a világ időszámításának a 
központjába. Itt remek kilátás nyílik Kelet-Londonra, illetve rááll-
hatunk a Földünket kettéválasztó Meridiánra is. A Tengerészeti 
Múzeumban a brit hajózás történetével ismerkedhetünk meg, 
majd a Temze parton, a Cutty Sark teaszállítónál fejezzük be a 
programot, majd szabadidő következik. A szállás elfoglalása az 
esti órákban.

2. NAP 06.22 A WESTMINSTER ÉS A KENSINGTON NEGYED – 
LONDON SZÍVE 

Reggeli után mai napunk a London Eye (F) meghódításával indul, 
majd London szívébe, a Westminster-negyedbe utazunk, ahol 
kb. két órás, gyalogos városnézésen veszünk részt: St. James 
Park, Buckingham Palace, Westminster Abbey épülete, 
Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, Downing 
Street. Némi szabadidőt követően, délután felkeressük a rend-
kívül izgalmas és interaktív Natural History Museumot, ahol a 
földrengés szimulátortól elkezdve a dinoszaurusz robotokig min-
den érdekesség megtalálható. Indulunk vissza a szállásra. 

3. NAP 06.23 A CITY ÉS SOUTHWARK – ÉLETREKELT 
TÖRTÉNELEM

Megreggelizünk, majd London pénzügyi központjába, a Citybe 
utazunk. Itt a Tower of London (F) egészen páratlan kiállítását 
tekintjük meg, több mint 900 év történelme elevenedik meg 
a koronázási ékszerek, a világ legidősebb fegyverkiállítása, a 
Bloody Tower, a kínzókamra és a hollók jóvoltából. Ezt követően 
egy sétára indulunk, mely során a londoni tűzvésznek em-
léket állító Monument és a város egyik jelképének számító St. 
Paul’s Cathedral elevenedik meg. A Temzén a Millenium 
Bridgen kelünk át, majd Southwark városrészbe érkezve a 
Globe Theatre, a Shard felhőkarcoló és az HMS Belfast hadi-
hajó érintésével jutunk el a Tower Bridgehez. Átkelünk a hídon, 
majd irány a szállás.

4. NAP 06.24 KENT MEGYE LEGSZEBB KINCSEI

A reggelinket követően kiköltözünk a szállásunkról, majd Anglia 
legbájosabbnak tartott kastélyát fedezzük fel a Leeds Castle-t (F). 

A tó közepén található, festői szépségű váron túl hatalmas park, 
virágos kertek és sövénylabirintus is vár bennünket. Délután az 
anglikán egyház központjába, Canterburybe látogatunk. Felfe-
dezzük a sok évszázados múlttal bíró Katedrálist (F) és a város 
középkori hangulatot árasztó kis utcáit is. Ezt követően Dover ki-
kötőjébe utazunk, ahonnan átkelünk Franciaországba, este pedig 
elfoglaljuk tranzitszállásunkat Észak-Franciaországban.

5. NAP 06.25 FLAMAND MESEVÁROSOK: BRUGGE ÉS GENT

Reggel elhagyjuk Franciaországot és továbbutazunk. Belgium-
ba érve felkeressük a középkori hangulatú Brugge városát, ahol 
2-3 órás városnézésen vehetünk részt: Piactér, Burg tér, Szent 
Vér Bazilika, Városháza, Notre Dame-templom, Harangtorony, 
Bégina-házak, stb. Délután az Észak Firenzéjeként is ismert Gent 
következik: Harangtorony, Posztócsarnok, Városháza, Szent 
Bavo-székesegyház. Szabadidőnk során megkóstolhatjuk a bel-
ga ételkülönlegességeket is. Este érkezünk meg az Amszterdam 
melletti ifjúsági szállásunkra.

6. NAP 06.26 AMSZTERDAM, ÉSZAK VELENCÉJE

Az egész napot Amszterdamban töltjük, ahol gyalogos város-
nézés vár ránk. Megtekintjük a királyi palotát és a dómot, a 
Hansa-házakat, a virágpiacot, valamint a hajózható csatornákat 
és az azokat összekötő több száz hidat. Délután sétahajózáson (F) 
veszünk részt a csatornákon, olyan helyekre is eljutva, melyeket 
gyalogosan nem lenne időnk felfedezi, ezután szabadprogram 
következik. Fakultatív lehetőségként a számtalan múzeum 
(Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Anne Frank Huis, NEMO, 
stb…) közül is válogathatunk a délután második felére. Este érünk 
vissza a szállásunkra.

7. NAP 06.27 VOLENDAM (repülőgép függő!!!)

Az utolsó napon a hangulatos holland kisvárosba, Volendam-
ba látogatunk, ami a kikötőjében horgonyzó halászhajókról és a 
mai napig megtekinthető holland női népviseltről híres. Sétánkat 
követően buszunk Eindhoven repülőterére visz bennünket, 
majd hazarepülünk az egyik fapados légitársaság menetrend sze-
rinti járatával. Hazaérkezés Budapestre az esti/éjszakai órákban. 
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NÉMETALFÖLD ÉS ANGLIA MEGHÓDÍTÁSA
A térség vidéki látványosságai, amszterdami és londoni programokkal oda-vissza repülővel (7 NAP) A két ország vidéki látványosságai, londoni és párizsi programokkal odaúton repülővel (7 NAP)
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RÉSZVÉTELI DÍJ (10+1)
109.900 Ft/fő* 

Retúr repülőjegy oda-vissza 20 kg-os csomaggal** 65.000 Ft-tól

A program időpontja:  2020. június 28 - július 4.

További költségek: Utasbiztosítás 7 napra  diák: 3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft  |  Útlemondási 
(storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a  |  (F) belépők 18 éven aluliaknak kb. 75 £ és 15 €, 
  Belépők 18 éven felülieknek: kb. 95 £ és 20 €  | Vacsora lehetősége Franciaországban és        
Hollandiában: 10-12 €/fő/alkalom

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, átkelés a La Manche csatornán, 
3 éjszaka szállás London környéki vendéglátó családoknál, 2-3-4 fős elhelyezéssel, teljes ellátás-
sal (csomagolt ebéddel), 2 éj szállás Amszterdam mellett ifjúsági szálláson, többágyas elhely-
ezéssel reggelivel, 1 éj szállás Észak-Franciaországban, 2-3 ágyas elhelyezéssel, reggelivel, ide-
genvezető költségei
** Az ár a poggyászköltséget tartalmazza, de nem tekinthető véglegesnek!

Felnőtt résztvevők részére igény esetén külön árat adunk meg!

1. NAP 06.28 VOLENDAM (repülőgép függő!!!)

A hajnali/reggeli órákban indul fapados gépünk Budapestről 
és a délelőtti órákban érkezik Eindhovenbe. Buszunk itt vár majd 
bennünket és indul a hangulatos holland kisvárosba, Volendam-
ba, ami a kikötőjében horgonyzó halászhajókról és a mai napig 
megtekinthető holland női népviseltről híres. Sétánkat követően 
érkezünk meg az Amszterdam melletti ifjúsági szállásunkra.

2. NAP 06.29 AMSZTERDAM, ÉSZAK VELENCÉJE

Az egész napot Amszterdamban töltjük, ahol gyalogos város-
nézés vár ránk. Megtekintjük a királyi palotát és a dómot, a Han-
sa-házakat, a virágpiacot, valamint a hajózható csatornákat és 
az azokat összekötő több száz hidat. Délután sétahajózáson (F) 
veszünk részt a csatornákon, olyan helyekre is eljutva, melyeket 
gyalogosan nem lenne időnk felfedezi, ezután szabadprogram 
következik. Fakultatív lehetőségként a számtalan múzeum 
(Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Anne Frank Huis, NEMO, 
stb…) közül is válogathatunk a délután második felére. Este érünk 
vissza a szállásunkra

3. NAP 06.30 FLAMAND MESEVÁROSOK: BRUGGE ÉS GENT

Reggel elhagyjuk Hollandiát és továbbutazunk. Belgiumba 
érve felkeressük az Észak Firenzéjeként is ismert Gent városát: 
Harangtorony, Posztócsarnok, Városháza, Szent Bavo-széke-
segyház. Délután a középkori hangulatú Brugge következik, 
ahol 2-3 órás városnézésen vehetünk részt: Piactér, Burg tér, 
Szent Vér Bazilika, Városháza, Notre Dame-templom, Harangto-
rony, Bégina-házak, stb. Szabadidőnk során megkóstolhatjuk a 
belga ételkülönlegességeket is. Este érkezünk meg az észak- 
franciaországi tranzitszállásunkra.

4. NAP 07.01 KENT MEGYE LEGSZEBB KINCSEI

Reggel átkelünk Nagy-Britannia szigetére majd az anglikán egy-
ház központjába, Canterburybe látogatunk. Felfedezzük a sok 
évszázados múlttal bíró Katedrálist (F) és a város középkori han-
gulatot árasztó kis utcáit is. Délután Anglia legbájosabbnak tartott 
kastélyát fedezzük fel a Leeds Castle-t (F). A tó közepén található, 
festői szépségű váron túl hatalmas park, virágos kertek és sövény-
labirintus is vár bennünket. Este érkezünk meg London melletti 
szálláshelyünkre.

5. NAP 07.02 A WESTMINSTER ÉS A KENSINGTON NEGYED – 
LONDON SZÍVE 

Reggeli után a mai napunk a London Eye (F) meghódításával in-
dul, majd London szívébe, a Westminster-negyedbe utazunk, 
ahol kb. két órás, gyalogos városnézésen veszünk részt: St. 
James Park, Buckingham Palace, Westminster Abbey 
épülete, Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, 
Downing Street. Némi szabadidőt követően délután felkeressük 

a rendkívül izgalmas és interaktív Natural History Museumot, 

ahol a földrengés szimulátortól elkezdve a dinoszaurusz robotok-

ig minden érdekesség megtalálható. Indulunk vissza a szállásra. 

6. NAP 07.03 A CITY ÉS SOUTHWARK – ÉLETREKELT 
TÖRTÉNELEM

Megreggelizünk, majd London pénzügyi központjába, a Citybe 

utazunk. Itt a Tower of London (F) egészen páratlan kiállítását 

tekintjük meg, több mint 900 év történelme elevenedik meg 

a koronázási ékszerek, a világ legidősebb fegyverkiállítása, a 

Bloody Tower, a kínzókamra és a hollók jóvoltából. Ezt követően 

egy sétára indulunk, mely során a londoni tűzvésznek emléket 

állító Monument és a város egyik jelképének számító St. Paul’s 

Cathedral elevenedik meg. A Temzén a Millenium Brid-

gen kelünk át, majd Southwark városrészbe érkezve a Globe 

Theatre, a Shard felhőkarcoló és az HMS Belfast hadihajó 

érintésével jutunk el a Tower Bridgehez. Átkelünk a hídon, majd 

irány a szállás.

7. NAP 07.04 BÚCSÚ LONDONTÓL, HAZAÚT

A reggelit követően kiköltözünk szállásunkról és Greenwich-

be, a világ időszámításának a központjába utazunk. Itt remek 

kilátás nyílik Kelet-Londonra, illetve ráállhatunk a Földünket 

kettéválasztó Meridiánra is. A Tengerészeti Múzeumban a brit 

hajózás történetével ismerkedhetünk meg, majd a Temze parton, 

a Cutty Sark teaszállítónál fejezzük be a programot. Ezt követően 

buszunk a repülőterére visz bennünket, majd hazarepülünk az 

egyik fapados légitársaság menetrend szerinti járatával. Haza-

érkezés Budapestre az esti/éjszakai órákban. 
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ANGLIA ÉS FRANCIAORSZÁG MEGHÓDÍTÁSA
A két ország vidéki látványosságai, londoni és párizsi programokkal odaúton repülővel (7 NAP)
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1. NAP 07.05 ÉRKEZÉS LONDONBA, ISMERKEDÉS A VÁROSSAL

A hajnali/reggeli órákban indul fapados gépünk Budapestről és 
a délelőtti órákban érkezik Londonba. Buszunk itt vár majd ben-
nünket és indul Greenwichbe, a világ időszámításának a köz-
pontjába. Itt remek kilátás nyílik Kelet-Londonra, illetve ráállha-
tunk a Földünket kettéválasztó Meridiánra is. A Tengerészeti 
Múzeumban a brit hajózás történetével ismerkedhetünk meg, 
majd a Temze parton, a Cutty Sark teaszállítónál fejezzük be a 
programot, majd szabadidő következik. A szállás elfoglalása az 
esti órákban.

2. NAP 07.06 A WESTMINSTER ÉS A KENSINGTON NEGYED – 
LONDON SZÍVE 

Reggeli után mai napunk a London Eye (F) meghódításával indul, 
majd London szívébe, a Westminster-negyedbe utazunk, ahol 
kb. két órás, gyalogos városnézésen veszünk részt: St. James 
Park, Buckingham Palace, Westminster Abbey épülete, 
Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, Downing 
Street. Némi szabadidőt követően, délután felkeressük a rend-
kívül izgalmas és interaktív Natural History Museumot, ahol a 
földrengés szimulátortól elkezdve a dinoszaurusz robotokig min-
den érdekesség megtalálható. Indulunk vissza a szállásra. 

3. NAP 07.07 A CITY ÉS SOUTHWARK – ÉLETREKELT 
TÖRTÉNELEM

Megreggelizünk, majd London pénzügyi központjába, a Citybe 
utazunk. Itt a Tower of London (F) egészen páratlan kiállítását 
tekintjük meg, több mint 900 év történelme elevenedik meg 
a koronázási ékszerek, a világ legidősebb fegyverkiállítása, a 
Bloody Tower, a kínzókamra és a hollók jóvoltából. Ezt követően 
egy sétára indulunk, mely során a londoni tűzvésznek em-
léket állító Monument és a város egyik jelképének számító St. 
Paul’s Cathedral elevenedik meg. A Temzén a Millenium 
Bridgen kelünk át, majd Southwark városrészbe érkezve a 
Globe Theatre, a Shard felhőkarcoló és az HMS Belfast hadi-
hajó érintésével jutunk el a Tower Bridgehez. Átkelünk a hídon, 
majd irány a szállás.

4. NAP 07.08 A TENGERPART SZÉPSÉGEI INNEN ÉS TÚL

A reggelinket követően a dél-angliai dombság bájos vidékén 
keresztülhaladva a dél-angol partszakasz egyik lélegzetelállító 
részéhez, a Seven Sisters sziklavonulathoz kirándulunk, ahol a 
Belle Tout világítótorony, drámai mészkőfalak és a tengerpart 
vár ránk. Délutáni órákban KOMPPAL átkelünk a franciaországi 
Dieppe városába. A 4 órás látványos átkelést követően foglaljuk 
el szálláshelyünket Észak-Franciaországban.

5. NAP 07.09 A MESÉS FRANCIA VIDÉK

Reggeli után elhagyjuk a szállásunkat és Párizs felé indulunk. 
Délelőtt érkezünk meg Felső-Normandia fővárosába, Rouen-
ba. Sétát teszünk a múzeumvárosként is emlegetett gyönyörű 
óvárosban, megcsodáljuk a favázas házakat, palotákat és a 
gótikus katedrálisokat, és a teret is, ahol egykor az angolok 
máglyára vetették Jeanne d’Arc-ot. Utunkat a Szajna mellett foly-
tatjuk, rövid pihenőt tartunk a folyó fölé emelkedő dombon álló 
Chateau Gaillard-nál, Oroszlánszívű Richárd híres váránál. (kívül-
ről). Látogatást teszünk Givernyben, Claude Monet, a világhírű 
impresszionista festő házában (F) és a varázslatos vízi kertben, az 
oly sokszor megfestett tavirózsákkal. Este érkezés a Párizs melletti 
tranzitszállásra.  

6. NAP 07.10 PÁRIZS, A FÉNYEK VÁROSA

Reggel Párizs felé vesszük az irányt Gyalogosan és busszal 
tekintjük meg a francia főváros legfontosabb látnivalóit: 
Montparnesse - torony (F), - igény esetén Eiffel-torony (F) - 

Invalidusok dómja (F) Napóleon sírjával, a világ talán leghíresebb 
sugárútja, a Champs-Elysées, az 1805-ös austerlitzi győzel-
emnek emléket állító Diadalív, az egyiptomi obeliszkkel díszített 
Concorde tér, a fenséges Tuileriák kertje, a világ leglátoga-
tottabb múzeumának épülete, a Louvre, és a szebb napokat is 
megélt Notre Dame. Az éjszakát már a francia-német határ mel-
letti tranzitszálláson töltjük 

7. NAP 07.11 HAZAÉRKEZÉS

Egész napos, rövid mosdószünetekkel megszakított utazást 
követően Budapestre a késő esti órákban érkezünk meg.

RÉSZVÉTELI DÍJ (10+1)
129.900 Ft/fő* 

Repülőjegy a odaútra 20 kg-os csomaggal** 45.000 Ft-tól 

A program időpontja:  2020. július 5-11.

További költségek: Utasbiztosítás 7 napra diák: 3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft  |  Útlemondási 
(storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a  |  (F) belépők 18 éven aluliaknak kb. 50 £ és 30 €, 
Belépők 18 éven felülieknek: kb. 70 £ és 40 €  |  Vacsora lehetősége Franciaországban: 
10-12 €/fő/alkalom 

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, komphajó Dieppe-Newhaven 
útvonal on, 3 éjszaka szállás London környéki vendéglátó családoknál, 2-3-4 fős elhelyezéssel, 
teljes ellátással (csomagolt ebéddel), idegenvezető költségei, 3 éj szállás Ibis budget tranzithotel-
ben, Franciaországban, 2-3 fős elhelyezéssel, reggelivel, londoni behajtások költségei
** Az ár a poggyászköltséget tartalmazza, de nem tekinthető véglegesnek

Felnőtt résztvevők részére igény esetén külön árat adunk meg!
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MAD PRICE FOR LONDON, MOBILE HOME-OKBAN
(7 NAP)
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k!RÉSZVÉTELI DÍJ MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL (6+1)

MAD indulás időpontja: 
2020. március 15, 22,29 és október 4, 11.  

Alapár*: 89.900Ft

MAD indulás időpontja: 
2020. április 26, május 3, 10, 17, 

2020. szeptember 14, 20, 27.  

Alapár*: 92.900 Ft

MAD indulás időpontja: 
2020. május 31, június 7, 14  

Alapár*: 99.900 Ft

MAD indulás időpontja:  
2020. június 21.  

Alapár*: 105.900 Ft

MAD indulás időpontja: 
2020. június 28. 

Alapár*: 111.900 Ft

MAD indulás időpontja: 
2020. április 5. (Húsvét) és július 5, 12. 

Alapár*: 115.900 Ft
Odaúti tranzitszállás** 8.500 Ft · Visszaút tranzitszállás ** 13.500 Ft

További költségek:  Londoni behajtás (fő/3nap) 6.000 Ft  |  Utasbiztosítás 7 napra diák: 3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft  |  Útlemondási (storno) biztosítás a részvételi díj 1,4%-a  |  (F) belépők 18 éven 
aluliaknak  0 £  |  (F) belépők 18 éven felülieknek 20 £ 
* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr átkelés a La Manche-csatornán, 4 éjszaka szállás mobile home-okban 7 fős elhelyezéssel és önellátással, az idegenvezető költségei
** Szállás Forma1 tranzithotelben, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül 

1. NAP ELINDULUNK 

Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. Folya-
matosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzin-
kutak mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton.

2. NAP KENT, ANGLIA KERTJE

Ma korán reggel Franciaország felé indul a buszunk. Angliá-
ba kora délután érkezünk meg, miután átkeltünk a La Manche 
csatornán. A szigetországba érkezés után rövid sétát teszünk a 
Dover-i tengerparton, majd Rochester csodás kisvárosát fed-
ezzük fel, végül a szállásra utazunk.

3. NAP A WESTMINSTER-NEGYED SZÉPSÉGEI

Reggel London szívébe, a Westminster-negyedbe utazunk, 
ahol egész napos, kellemes tempójú gyalogos városnézésen 
veszünk részt: St. James Park, Buckingham Palace, Westminster 
Abbey épülete, Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, 
Downing Street, Piccadilly Circus, M&M’s World, Leicester 
Square… Az interaktív, érdekes Transport Museum (F) és a Covent 
Garden felfedezésére is jut idő. Innen indulunk vissza a szállásra. 

4. NAP  A XXI. SZÁZADI LONDON

A mai napon délelőtt ízelítőt kapunk a British Museum hatalmas 
kiállításából, majd a Sky Gardenről megcsodáljuk kelet-London 

nevezeteségeit és a kivételes panorámát. Ezután egy kellemes 
sétát teszünk a Tower of London, Monument, St Paul’s Cathedral, 
Globe színház érintésével.A nap végén a szállásra indulunk.

5. NAP A KENSINGTON AND CHELSEA-NEGYED ÉRDEKESSÉGEI

Reggel London Kensington negyedébe utazunk, ahol a csoport 
érdeklődése szerint három ingyenes múzeum megtekintése 
közül választhat. A; Bejárhatjuk a Natural History Museum 
természettudományi és őslénytani kiállítását. B; A szomszédos 
Science Museum-ot látogathatjuk meg, ami a technika világá-
ba enged betekintést. C; Az Imperial War Museum XX századi 
hadtörténettel és holokauszttal foglalkozó kiállítását csodálhatjuk 
meg. Délután sétára indulunk a híres Oxford Streeten. A nap 
végén visszautazunk a szállásra.

6. NAP CANTERBURY, AZ ANGLIKÁN EGYHÁZ SZÍVE 

Reggel kiköltözünk szállásunkról és Canterburybe indulunk. 
Sétálunk a középkori hangulatú, bájos városban, majd némi 
szabadprogram után átkelünk a La Manche csatornán, majd 
haza indulunk. Éjszakára megszállunk egy tranzithotelben.

7. NAP HAZAÉRKEZÉS

Korán reggel elhagyjuk a szállást és hazaindulunk. Budapestre a 
késő esti órákban érkezünk meg.

Párizsi kitérő költsége (szállás reggelivel, behajtások, parkolás): 14.000 Ft/fő  |  Amszterdami kitérő költsége (szállás reggelivel, behajtások, parkolás): 17.000 Ft/fő
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MAD PRICE FOR LONDON, CSALÁDOKNÁL
(5 NAP)
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RÉSZVÉTELI DÍJ 
CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (8+1)

Indulás időpontja: 2020. március 13,  április 14,  május 4,  június 2.
Alapár* (18 éven aluliaknak): 

93.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

99.900Ft
Odaúti tranzitszállás: **8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 8.500 Ft

További költségek: Londoni behajtás (fő/3nap): 6.000 Ft  |  Utasbiztosítás (5 nap) 18 éven alu-
liaknak: 2.100 Ft,  18 éven felülieknek: 3.500 Ft  |  Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 
1,4%-a  |  (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 75-85 £  | (F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 90 £
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5£/fő/éj
+1 éjszaka családoknál (teljes ellátás): + 15.000 Ft

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr átkelés a La Manche csatornán, 
2 éjszaka szállás vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt ebéd) 2-3-4 fő együttes 
elhelyezése mellett, az idegenvezető költségei.
  Szállás Forma1 tranzithotelben, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül, Franciaországban

1. NAP ÚTRA KELÜNK Az autóbusz a hajnali órákban indul el 
Budapestről. Folyamatosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként 
állunk meg benzinkutak mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson 
töltjük az odaúton.

2. NAP A CITY NEVEZETESSÉGEI Ma korán reggel Franciaország 
felé indul buszunk. Angliába kora délután érkezünk meg, miután 
átkeltünk a La Manche csatornán, majd egyből a City of London 
felé vesszük az irányt. Megismerkedünk a Tower of London (F) 
véres történelmével, a hollókkal, a Beefeater-ekkel és a koronázá-
si ékszerekkel is. Ezután egy sétát teszünk a City-ben, melynek 
során ellátogatunk a Tower Bridge-hez, valamint a Monument- 
hez és a Szent Pál Székesegyházhoz, majd a szállásadó csalá-
dokhoz indulunk.

3. NAP A WESTMINSTER - NEGYED Mai napunkat a világhírű 
London Eye-on (F) kezdjük, majd gyalogos városnézésen 
veszünk részt a Westminster-negyedben. Sétánk során megtekint-
jük a brit parlament épületét és a Big Ben-t, a Westminster 
Abbey épületét, a St. James Park-ot, a Buckingham Palace-t és a 
Trafalgar Square-t. A délutánt a Natural History Museum 
VAGY az Imperial War Museum izgalmas tárlatának felfedezé-
sével töltjük. 

4. NAP KÖNNYED KIKAPCSOLÓDÁS ÉS UTAZÁS Reggel ismét vár 
minket London! Világsztárok és történelmi személyiségek viasz-
figuráival készíthetünk közös fényképeket a Madame Tussauds 
Panoptikumban (F), ahol a figurákon kívül kisvasút-utazás és egy 
4D filmvetítés is vár ránk, majd a déli határra indulunk, ahonnan 
átkelünk a csatornán. Az éjszakát egy tranzitszálláson töltjük.

5. NAP HAZAÉRKEZÉS Folyamatos utazás után Budapestre a 
késő esti órákban érkezünk meg.

Párizsi kitérő költsége (szállás reggelivel, behajtások, parkolás): 14.000 Ft/fő  |  Amszterdami kitérő költsége (szállás reggelivel, behajtások, parkolás): 17.000 Ft/fős
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THE SPIRIT OF LONDON
(7 NAP)
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RÉSZVÉTELI DÍJ
CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (8+1)

MAD Indulás időpontja: 2020. március 14, április 12, június 6, október 23.
Alapár* (18 éven aluliaknak): 

129.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

136.900Ft
Indulás időpontja: 2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

131.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

138.900Ft
Odaúti tranzitszállás **: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 8.500 Ft

További költségek: Londoni behajtás (fő/2nap): 4.000 Ft | Utasbiz tosítás (7 nap) 18 éven alu-
liaknak: 3.000 Ft, 18 éven felülieknek: 4.900 Ft | Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi 
díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 125-145 £ |(F) belépők 18 éven felülieknek: 
kb. 175 £  |  Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5£/fő/éj

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr átkelés a La Manche 
csatornán, 4 éjszaka szállás vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt ebéd) 2-3-4 fő 
együttes elhelyezésével, az idegenvezető költségei.
** Hotel 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül, Franciaországban

RÉSZVÉTELI DÍJ
MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL (6+1)

MAD indulás időpontja: 
2020. március 15, 22, 29.

Alapár*: 92.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. április 26, május 3, 10,17. 

Alapár*: 95.900 Ft
Indulás időpontja: 

2020. május 31, június 7, 14. 

Alapár*: 102.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. június 21. 

Alapár*: 108.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. június 28. 

Alapár*: 114.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. április 5 (Húsvét), 

július 5, 12. 

Alapár*: 118.900 Ft
Odaúti tranzitszállás **: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás ***: 8.500 Ft

További költségek: Londoni behajtás (fő/2nap): 2.000 Ft | Utasbiztosítás (7 nap) diák: 
3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft | Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | 
(F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 125-145 £ |(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 175 £
* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr átkelés a La Manche 
csatornán, 4 éjszaka szállás mobile home-okban (7 fős elhelyezéssel, önellátással), az idegen-
vezető költségei 
** Hotel 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül, Franciaországban

1. NAP ÚTRA KELÜNK

Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. Folya-
matosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzin-
kutak mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton.

2. NAP KENT SZÉPSÉGEI

Ma korán reggel Franciaország felé indul buszunk. Angliába kora 
délután érkezünk meg, miután átkeltünk a La Manche csatornán. 
A menetidő függvényében egy tengerparti sétát teszünk Dover-
ben, majd felfedezzük Rochester városának nevezetességeit 
(katedrális, vár, az ország legnagyobb antikváriuma). Ezután 
elfoglaljuk szállásunkat a fogadó családoknál.

3. NAP A XXI. SZÁZADI LONDON

Ma délelőtt világsztárok és történelmi személyiségek élethű 
másaival készíthetünk közös fényképeket a Madame Tussauds 
Panoptikumban (F), ahol a viaszfigurákon túl kisvasút-utazás és 
egy 4D filmvetítés is vár bennünket. Ezután gyalogos város-
nézésen veszünk részt a Westminster-negyedben (Buckinhgam 
Palace, St James’s Park, Trafalgar Square, Downing Street, White-
hall, Westminster Abbey, Parlament...). A nap a 135 méter magas 
kilátókerék, a London Eye (F) meghódításával zárul. 

4. NAP KELET-LONDON: A CITY ÉS GREENWICH

Reggel a City városrészbe utazunk, ahol két világhírű 
nevezetesség: a Tower of London (F) VAGY a Tower Bridge kiállítás 
(F) megtekintése közül választhatunk, majd egy sétát teszünk a 
környéken (Monument, St Paul’s Cathedral, Millennium Bridge, 
Shakespeare’s Globe…). A City-ből hajóval (F) Greenwich-be 
utazunk, ahol felkeressük a Cutty Sark klippert, bemegyünk a 
National Maritime Museum-ba, majd a Greenwich Park-on 
átsétálva lehetőségünk lesz ráállni a világhírű Meridián-vonalra. 
Este visszautazunk a szállásunkra.

5. NAP VIDÉKI KIRÁNDULÁS

3 vidéki kirándulás közül választhat családi elhelyezésnél: 
A; Reggel Oxfordba indulunk, majd felkeressük az Oxford Cas-
tle Unlocked (F) kiállítást. Délután Marlow-ba utazunk, ahol 
megtekintjük a William Clarke által tervezett Marlow Bridge-
et. B; Reggel Stonehenge (F) felé indulunk, délután  Salisbury 
városába megyünk, ahol megtekintjük Salisbury katedrálist (F). C; 
Ely városát ismerjük meg, benne a lenyűgöző Ely katedrálissal(F), 
majd Cambridge-be utazunk, ahol megnézzük a King’s College 
(F) épületét. Este szállás. 

3 vidéki kirándulás közül választhat mobil home-os elhe lye-
zésnél: A; Délelőtt a  Hampton Court-ot (F) keressük fel, majd a 
Boleyn család ősi fészke, a Hever Castle (F) vár bennünket. B; 
Reggel Windsorba indulunk, ahol a Windsor kastélyt (F), fedezzük 
fel, majd Eton-ben sétálgatunk C; Ely városát ismerjük meg, benne 
a lenyűgöző Ely katedrálissal(F), majd Cambridge-be utazunk, 
ahol megnézzük a King’s College (F) épületét. Este szállás.

6. NAP CANTERBURY CSODÁI

Reggel kiköltözünk a szállásunkról és Kent egyik legszebb kis-
városába, Canterbury-be indulunk, ahol felkeressük a Canterbury 
katedrálist (F), az ország csodálatos, túlnyomórészt gótikus stílus-
ban épült főtemplomát. Ma lesz lehetőség egy bevásárlóköz-
pont felkeresésére, illetve szabadprogramra is jut idő. A program 
végeztével átkelünk a La Manche csatornán, majd elindulunk 
hazafelé, ám éjszakára megszállunk egy belga, német vagy 
francia tranzithotelben.

7. NAP HAZAÉRKEZÉS

Reggel elhagyjuk a szállást és hazaindulunk. Budapestre a késő 
esti órákban érkezünk meg.

Párizsi kitérő költsége (szállás reggelivel, behajtások, parkolás): 14.000 Ft/fő  |  Amszterdami kitérő költsége (szállás reggelivel, behajtások, parkolás): 17.000 Ft/fő
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DÉL-ANGLIA: HASTINGS, BRIGHTON, HEVER
(7 NAP)

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!

RÉSZVÉTELI DÍJ
CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (8+1)

MAD Indulás időpontja: 2020. március 14, április 12, június 6, október 23.
Alapár* (18 éven aluliaknak): 

129.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

136.900Ft
Indulás időpontja: 2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

131.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

138.900Ft
Odaúti tranzitszállás **: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 8.500 Ft

További költségek: Londoni behajtás (fő/nap): 2.000 Ft | Utasbiztosítás (7 nap) diák: 
3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft | Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a |  
(F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 80-95 £ |(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 100 £  | 
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5£/fő/éj

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr átkelés a La Manche 
csatornán, 4 éjszaka szállás vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt ebéd) 2-3-4 fő 
együttes elhelyezésével, az idegenvezető költségei.
** szállás tranzithotelben, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül, Franciaországban

RÉSZVÉTELI DÍJ
MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL (6+1)

MAD Indulás 
időpontja:

2020. március 22, 29  
Alapár*: 

93.900Ft

Indulás időpontja: 
2020. április 26, 

május 3, 10 
Alapár*: 

97.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. június 21. 

Alapár*: 

107.900 Ft

Odaúti tranzitszállás **: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 8.500 Ft
További költségek: Londoni behajtás (fő/nap): 2.000 Ft | Utasbiztosítás (7 nap) diák: 
3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft | Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a |  
(F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 80-95 £ |(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 100 £

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr átkelés a La Manche 
csatornán, 4 éjszaka szállás mobile home-okban (7 fős elhelyezéssel, önellátással), az idegen-
vezető költségei 
** szállás tranzithotelben, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül, Franciaországban

1. NAP ÚTRA KELÜNK

Az autóbusz a hajnali órákban indul el Budapestről. Folyama-
tosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzinkutak 
mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton.

2. NAP ÁTKELÉS, KALANDOZÁS KENTBEN

Ma korán reggel Franciaország felé indul buszunk. Angliába a 
kora délutáni érkezünk meg, miután átkeltünk a La Manche csa-
tornán. A szigetországba érkezés után a Bodiam Castle (F) felé 
vesszük az irányt és felfedezzük a középkori erődítményt. A nap 
végén dél-angliai szállásunkra utazunk.

3. NAP LONDONI ÍZELÍTŐ 

A mai napot Londonban töltjük. Délelőtt a világhírű Madame 
Tussauds (F) vár minket több száz viaszfigurájával, kisvasút-kirán-
dulásával és 4D mozijával VAGY felszállunk a London Eye (F) 
óriáskerékre, ahonnan 135 méter magasból tárul elénk a főváros 
panorámája. Végül egy kellemes tempójú sétát teszünk a West-
minster-negyedben, melynek során érintjük a környék legfon-
tosabb nevezetességeit (Big Ben, Parlament, Westminster Abbey, 
St James’s Park, Trafalgar tér…). Este visszautazunk szállásunkra. 

4. NAP HASTINGS ÉS KÖRNYÉKE 

Ma délelőtt Hastings nevezetességeit ismerjük meg. Siklóval 
(F) felkúszunk a hegytetőre, ahol a pazar panorámán kívül 

a Smugglers Adventure (F) földalatti labirintusát is megcsodál-
hatjuk, megismerkedve az egykori csempészélet izgalmas rész-
léteivel. Hastingsből Boleyn Anna gyermekkori lakhelyéhez, a 
meseszép és ezernyi érdekességet rejtő Hever Castle-hez (F) 
utazunk, majd visszautazunk szállásunkra.

5. NAP AZ ANGOL RIVIÉRA 

Délelőtt az angol Riviéra tán legszebb városába, Brighton-
ba kirándulunk, ahol megtekintjük az egykori királyi nyaralót, 
a Royal Pavilion-t (F), valamint a tenger élővilágát bemutató Sea Life 
Centre (F) tengeri akváriumot. A csoport szabadprogramot is kap 
a Brighton Pier-en és környékén, majd a hazaúton felkeressük  a 
meseszép panorámát nyújtó Seven Sisters sziklavonulatot a 
Belle Tout világítótoronnyal. Este visszautazunk a szállásra.

6. NAP AZ ANGLIKÁN EGYHÁZ KÖZPONTJA!

Ma reggel elhagyjuk szállásunkat és a világhírű Canterbury-be 
indulunk, ahol felkeressük a Canterbury katedrálist (F), az ország 
csodálatos szépségű és ezernyi titkot rejtő, gótikus főtemplomát. 
Némi szabadprogram után hazaindulunk. Átkelünk Franciaország 
felé a La Manche csatornán, majd az éjszakát tranzitszálláson 
töltjük. 

7. NAP HAZAÉRKEZÉS

Folyamatos, Németországon és Ausztrián keresztül való utazás 
után az esti órákban érkezünk meg Budapestre.

Párizsi kitérő költsége (szállás reggelivel, behajtások, parkolás): 14.000 Ft/fő  |  Amszterdami kitérő költsége (szállás reggelivel, behajtások, parkolás): 17.000 Ft/fő
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DÉL-ANGLIA: PORTSMOUTH, STONEHENGE, ARUNDEL
 (7 NAP)
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1. NAP ÚTRA KELÜNK

Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. Folyama-
tosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzinkutak 
mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton.

2. NAP ÁTKELÉS, KALANDOZÁS KENTBEN

Ma korán reggel Franciaország felé indul buszunk. Angliába kora 
délután érkezünk meg, miután átkeltünk a La Manche csatornán. 
A szigetországba érkezés után a Bodiam Castle (F) felé vesszük az 
irányt és felfedezzük ezt az egyedülálló, tó közepére épített, filmbe 
illő szépségű, kora középkori erődítményt. A nap végén dél-angli-
ai szállásunkra utazunk.

3. NAP STONEHENGE ÉS SALISBURY

Ma reggel felkeressük az évezredek óta megannyi titkot őrző, 
monumentális Stonehenge (F)-et. A kövek körül tett séta és az 
érdekes látogatóközpont megismerése után a közeli Salisbury 
városába látogatunk, ahol a világ legmagasabb gótikus épülete, 
a fantasztikus Salisbury Cathedral (F) vár bennünket csodás 
érdekességeivel (a világ legrégebbi működő órája, az ország 
legmagasabb templomtornya, a Magna Carta egyik eredeti pél-
dánya…). Innen utazunk vissza a szállásra.

4. NAP WINCHESTER ÉS PORTSMOUTH

Reggel Winchesterbe utazunk, ahol felfedezzük a legendás 
Arthur király kerekasztalát (F) és a híres katedrálist (F), benne 
sok más érdekesség mellett a 10 £ bankjegyen is szereplő Jane 
Austin írónő sírjával. Délután Portsmouth városába utazunk, ahol 

megcsodáljuk a város egyik új jelképét, a csodaszép, hófehér 
Spinnaker Tower épületét és megtekintjük a Historic Dockyards 
(F) tengerészeti múzeumot, ahol sok minden más érdekesség 
mellett az ország zászlóshajóját, Nelson admirális Trafalgar-nál 
használt híres Victory-ját is felkeressük. A nap végén visszau-
tazunk a szállásunkra. 

5. NAP BRIGHTON ÉS ARUNDEL

Reggel az angol Riviéra leghíresebb városába, Brightonba 
utazunk, ahol egy kis tengerparti szabadprogram és a csodálatos 
szépségű, dúsgazdag díszítettségű Royal Pavilion (F) vár ben-
nünket. Innen Norfolk grófjának napjainkban is lakott kastélyá-
ba, az Arundel Castle-be (F) látogatunk el, ahol a kastély szemet 
gyönyörködtető termei és mesébe illő szépségű parkok várnak 
bennünket. Innen utazunk vissza a szállásunkra. 

6. NAP ZARÁNDOKOK NYOMÁBAN

Ma reggel elhagyjuk szállásunkat és a világhírű Canterbury-be 
indulunk, ahol felkeressük a Canterbury katedrálist (F), az ország 
csodálatos szépségű és ezernyi titkot rejtő, gótikus főtemplomát. 
Némi szabadprogram után átkelünk a La Manche csatornán Fran-
ciaország felé és hazafelé indulunk. Az éjszakát tranzitszálláson 
töltjük.

7. NAP HAZAÉRKEZÉS

Korán reggel elhagyjuk a szállást és hazaindulunk. Budapestre a 
késő esti órákban érkezünk haza.
A programok sorrendje az egyes nevezetességek által felkínált foglalási időpontok miatt változhat.

RÉSZVÉTELI DÍJ
CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (8+1)

Indulás időpontja:
2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

135.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

142.900Ft
Odaúti tranzitszállás**: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 8.500 Ft

További költségek: Utasbiztosítás (7 nap) diák: 3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft | Útlemondási 
(storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 125-145 £ | 
(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 165 £
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5£/fő

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr átkelés a La Manche 
csatornán, 4 éjszaka szállás vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt ebéd) 2-3-4 fő 
együttes elhelyezésével, 3 fős elhelyezéssel, reggelivel, az idegenvezető költségei. 2-3-4 fő 
együttes elhelyezésével, 3 fős elhelyezéssel, reggelivel, az idegenvezető költségei
** Szállás Forma1 tranzithotelben, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül, Franciaországban

RÉSZVÉTELI DÍJ
MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL (6+1)

MAD indulás időpontja: 
2020 március 29.

Alapár*: 94.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020 június 21. 

Alapár*: 112.900 Ft

Odaúti tranzitszállás**: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás**: 8.500 Ft
További költségek: Utasbiztosítás (7 nap) diák: 3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft | Útlemondási 
(storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 125-145 £ | 
(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 165 £

* Az alapár tartalmazza: Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúri 
átkelés a La Manche csatornán, 4 éjszaka szállás mobile home-okban (7 fős elhelyezéssel, 
önellátással), az idegenvezető költségei 
** Szállás Forma1 tranzithotelben, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül, Franciaországban

Párizsi kitérő költsége (szállás reggelivel, behajtások, parkolás): 14.000 Ft/fő  |  Amszterdami kitérő költsége (szállás reggelivel, behajtások, parkolás): 17.000 Ft/fő
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ARTHUR KIRÁLY NYOMÁBAN „A VILÁG VÉGÉN”
(9 NAP)
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1. NAP BUSZUNK ELINDUL 

Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. Folya-
matosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzinku-
tak mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton. 

2. NAP GENT, ÉSZAK FIRENZÉJE

A menetidő függvényében egy-két órás délutáni városnézést tar-
tunk, Gentben: Harangtorony, Posztócsarnok, Városháza, Szent 
Bavo-székesegyház. Szállás egy észak-franciaországi tranzit-
hotelben.

3. NAP RÉGMÚLT IDŐK EMLÉKEI

Reggel átkelünk Angliába a csatornán. Először Winchesterbe 
utazunk, ahol megtekintjük a hangulatos belvárost, a katedrális 
épületét és Arthur király kerekasztalát (F). Második programunk 
Stonehenge (F) lesz, ahol megtekintjük a több ezer éves titokzatos 
kőoszlopokat. Ezután a szállás felé indulunk.

4. NAP AZ ORSZÁG LEGNYUGATIBB CSÜCSKE

Reggeli után indulunk, Cornwall környékén kalandozunk. Fel-
keressük Anglia legnyugatibb pontját, a Land’s End-et – a 
„világ végét”, majd megtekintjük Penzance-t, illetve ellátoga-
tunk 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 £ /per út) Este visszaindulunk a szállásunkra.

5. NAP A KÖZÉPKORTÓL A XXI. SZÁZADIG

Délelőtt Arthur király nyomában járunk a legendás Tintagel 
váránál (F)! Megesszük a magunkkal hozott ebédet, majd St. Aus-
tell-be, az Eden Project-hez (F) látogatunk el, mely a föld természe-
ti örökségét mutatja be. A nap végén a térség legjelentősebb ki-

kötővárosát, Plymoutht tekintjük meg. Innen indulunk vissza a 
szállásra.

6. NAP EURÓPA ELSŐ SZAFARI-PARKJA

Ma a Longleat kastély (F) területére látogatunk el, ami a Tudor-ko-
ri építészet egyik legszebb építészeti emléke. Itt részt veszünk 
egy buszos szafari-túrán, majd a délutánt a kastélyépület 
megtekintése után a kastély óriási szabadidőparkjában töltjük. 
Este megérkezünk egy London környéki tranzitszállásra.

7. NAP ÍZELÍTŐ LONDONBÓL

Reggel London belvárosába látogatunk, ahol gyalogos város-
nézésben lesz részünk a Westminster-negyedben: Buckingham 
Palace, St. James’s Park, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, 
Downing Street, Westminster Abbey épülete, Houses of 
Parliament, Big Ben. Felszállunk a London Eye-ra (F) is, ahon-
nan az egész várost be lehet látni VAGY a Madame Tussauds 
Panoptikumot (F)  fedezzük fel. A program végeztével átkelünk 
a csatornán és hazaindulunk. Az éjszakát egy franciaországi 
tranzitszálláson töltjük. 

8. NAP  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 városnézés nem fér bele a mai programba, 
másnap reggel pótoljuk!)

9. NAP HAZAÉRKEZÉS

Folyamatos utazás után a délutáni órákban érkezünk meg 
Budapestre.

RÉSZVÉTELI DÍJ
MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL (6+1)

MAD indulás időpontja: 2020. március 25. 

Alapár*: 126.900 Ft
Indulás időpontja: 

2020. április 22 , május 6. 

Alapár*: 132.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. június 3 

Alapár*: 137.900 Ft
Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft | Odaúti tranzitszállás ***: 8.500 Ft 

Visszaúti tranzitszállás***: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 13.500 Ft
További költségek: Londoni behajtás (fő/2nap): 2.000 Ft | Utasbiztosítás (9 nap) diák: 
3.800 Ft, felnőtt: 6.300 Ft | Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a |  
(F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 95-115 £ |(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 125 £

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr átkelés a La Manche csatornán, 
3 éjszaka mobil home-okban 7 fős elhelyezéssel, önellátással, 1 éjszaka tranzit (3á) London reg-
gelivel, az idegenvezető költségei
** Szállás F1 tranzithotelben, Németországban vagy Belgiumba 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli 
nélkül
*** Szállás F1 tranzithotelben, Észak-Franciaországban, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül 

RÉSZVÉTELI DÍJ
CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (8+1)

Indulás időpontja:
2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

139.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

149.900Ft

Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft | Odaúti tranzitszállás***: 8.500 Ft
Visszaút tranzitszállás***: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás**: 13.000 Ft

További költségek: Londoni behajtás (fő/2nap): 2.000 Ft | Utasbiz tosítás (9 nap) diák: 
3.800 Ft, felnőtt: 6.300 Ft | Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 
18 éven aluliaknak: kb. 95-115 £ |(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 125 £
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5£/fő/éj

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr átkelés a La Manche csatornán, 
3 éjszaka szállás vendéglátó családoknál, teljes ellátással (csomagolt ebéd), 2-3-4 fő együttes 
elhelyezésével, 1 éjszaka tranzit (3á) London reggelivel, az idegenvezető költségei
** Szállás F1 tranzithotelben, Németországban vagy Belgiumba 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli 
nélkül
*** Szállás F1 tranzithotelben, Észak-Franciaországban, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül 
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NAGY-BRITANNIA HALADÓKNAK
(9 NAP)
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1. NAP NEKIVÁGUNK AZ UTAZÁSNAK!

Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. Folya-
matosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzin-
kutak mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton.

2. NAP ÉSZAK VELENCÉJE: BRUGGE

Folyamatosan utazunk, 3-4 óránként pihenőt tartva. Belgium-
ban felkeressük Brugge-t, ahol a menetidőtől függően 1-2 órás 
délutáni városnézésben lesz részünk: Piactér, Burg tér, Szent 
Vér bazilika, Városháza, Notre Dame, Harangtorony. Tovább-
utazunk Észak-Franciaország felé, ahol egy tranzithotelben 
szállunk meg.

3. NAP ÁTKELÉS, LONDONI NEVEZETESSÉGEK

Reggel átkelünk a csatornán. A csoport ma két program közül 
választhat: A; felfedezzük a Windsor Castle-t (F), az uralkodó 
rezidenciáját B; London szívébe, a Westminster-negyedbe 
utazunk, ahol felszállunk a London Eye-ra (F), majd egy sétát 
teszünk a kormányzati negyedben: parlament, Big Ben, 
Trafalgar Square, Whitehall, Horse Guards, St James’s Park. 
Prog ramunk végeztével szállásunkra indulunk.

4. NAP LÉPTEN-NYOMON ÉRDEKESSÉGEK

Ma reggel Bath-ba utazunk. Megtekintjük a sétálóutcát, a 
kated rális épületét és a római fürdőt (F), majd szabadprogram-
ra is lesz idő. Innen Cheddar-ba, a híres sajt otthonába utazunk, 
és egy sajtkészítő műhelyt (F) is felfedezünk –  sajtkóstolással. A 
prog ram után sétálunk a hasadékban, majd egy kis szabadidőre 
is lesz lehetőség. A  program végén visszaindulunk a szállásunkra.

5. NAP DÉL-WALES SZÉPSÉGEI

Ma Dél-Walesben kalandozunk. Az odafelé úton átkelünk a 
Bristoli öblön, majd Wales fővárosába, Cardiff-ba 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 Edward-kori 
várat, a Caerphilly Castle épületét vesszük szemügyre kívülről. 
Innen visszaindulunk a szállásra.

6. NAP GLASTONBURY ÉS A SZAFARI-PARK

Mai első programként betekintünk az egykori Glastonbury 
apátsági templom (F) titkaiba egy helyi, jelmezes idegenvezető 
segítségével, majd a Thynne család évszázados otthonába, a 
Longleat kastély (F) területére látogatunk el. Itt részt veszünk 
egy buszos szafari-túrán, majd a délutánt a kastélyépületben 
és az óriási szabadidőparkban töltjük el. Este megérkezünk a 
szállásunkra.

7. NAP ÉVEZREDES REJTÉLY: STONEHENGE

Reggel kiköltözünk a szállásról és hazafelé vesszük az irányt. Út-
közben megállunk Stonehenge-nél (F) és megtekintjük a síkságot 
5000 éve vigyázó monumentális köveket. Stonehenge-től 
a csatornán utazunk, majd átkelünk a kontinensre, Észak- 
Franciaországban pedig elfoglaljuk éjszakai szállásunkat.

8. NAP MESÉL A NÉMET VIDÉK

Elhagyjuk tranzitunkat, a szokásos pihenőkkel utazunk Belgiu-
mon és Németországon keresztül. A koraesti órákban érkezünk 
Nürnbergbe, ahol rövid sétát teszünk a város utcáin. Este foglal-
juk el tranzitszállásunkat Nürnberg környékén. (Amennyiben a 
városnézés nem fér bele a mai programba, másnap reggel pótol-
juk!)

9. NAP HAZAÉRKEZÉS

Folyamatos utazás után a délutáni órákban érkezünk meg 
Budapestre.

RÉSZVÉTELI DÍJ
MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL (6+1)

MAD indulás időpontja: 2020. március 14, 28. 

Alapár*: 99.900 Ft
Indulás időpontja: 

2020. április 25, május 2. 

Alapár*: 104.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. június 20 

Alapár*: 119.900 Ft
Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft | Odaúti tranzitszállás ***: 8.500 Ft| 

Visszaúti tranzitszállás***: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 13.500 Ft
További költségek: Londoni behajtás (fő/2nap): 2.000 Ft | Utasbiztosítás (9 nap) diák: 
3.800 Ft, felnőtt: 6.300 Ft | Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) 
belépők 18 éven aluliaknak: kb. 90-105 £ |(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 115 £

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr átkelés a La Manche 
csatornán, 4 éjszaka szállás mobile home-okban (7 fős elhelyezéssel, önellátással), az idegen-
vezető költségei 
** Szállás Forma1 tranzithotelben Németországban-Belgiumban, 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül 
*** Szállás Forma1 tranzithotelben Észak-Franciaországban 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül

RÉSZVÉTELI DÍJ
CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (8+1)

Indulás időpontja:
2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

137.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

145.900Ft

Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft | Odaúti tranzitszállás***: 8.500 Ft
Visszaút tranzitszállás***: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás**: 13.000 Ft

További költségek: Londoni behajtás (fő/2nap): 2.000 Ft | Utasbiz tosítás (9 nap) diák: 
3.800 Ft, felnőtt: 6.300 Ft | Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 
18 éven aluliaknak: kb. 90-110 £ |(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 115 £
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5£/fő/éj

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr átkelés a La Manche csatornán, 
4 éjszaka szállás vendéglátó családoknál, teljes ellátással (csomagolt ebéd), 2-3-4 fő együttes 
elhelyezésével, az idegenvezető költségei
** Szállás Forma1 tranzithotelben, Németországban-Belgiumban, 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli 
nélkül 
*** Szállás Forma1 tranzithotelben Észak-Franciaországban 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül
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EGY ÚJ VILÁG VÁR RÁNK: ÉSZAK-ANGLIA! 
(9 NAP)
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1. NAP NEKIVÁGUNK AZ UTAZÁSNAK!

Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. Folya-
matosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzin-
kutak mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az 
odaúton.

2. NAP GENT, ÉSZAK FIRENZÉJE

A menetidő függvényében egy-két órás délutáni városnézést tar-
tunk, Gentben: Harangtorony, Posztócsarnok, Városháza, Szent 
Bavo-székesegyház. Szállás egy észak-franciaországi tranzit-
hotelben.

3. NAP CAMBRIDGE, AZ EGYETEMVÁROS

Reggel korán átkelünk Nagy-Britanniába a csatornán. Megkezd-
jünk utunkat észak felé, és megállunk Cambridge-ben. Sétálunk 
a különböző egyetemi épületek között, illetve a Backs kertrész-
ben. A program végén, az esti órákban elfoglaljuk szállásunkat. 

4. NAP SZELLEMEK, CSOKOLÁDÉ ÉS FŐÚRI POMPA

Reggel Anglia „legszellemesebb” városába, Yorkba látoga-
tunk, ahol megtekintjük a hatalmas York Minster épületét.  Ezt 
követően sétálunk a város középkori hangulatú utcáin. Yorki 
programunk végén a York’s Chocolate Story (F) kiállítása fog-
ja játékosan bemutatni az édesség történetét VAGY a vikingek 
egykori fővárosaként működő York érdekességeivel találkozha-
tunk a Jorvik Viking Centre-ben (F). Délután a vidéki Anglia egyik 
legpompásabb főúri lakja, a Castle Howard (F) következik. Innen 
utazunk vissza szállásunkra.

5. NAP LAKE DISTRICT – ANGLIA LEGSZEBB NEMZETI PARKJA

Délelőtt a Lake District-hez kirándulunk. A napot a festői 
Ullswater tó partján kezdjük, majd az Aira Force vízesést ker-
essük fel. Délután a Windermere tóhoz kirándulunk, hajókázunk 

(F), végül az azonos nevű hangulatos városkában szabadidőt 
kap a csoport. A szállásunkra az esti órákban érkezünk vissza.

6. NAP ÁLLETKERT, VIDÁMPARK ÉS TENGERPARTI ÉRDEKES-
SÉGEK! 

A mai nap nagyrészét Yorkshire legnépszerűbb témaparkjában, 
a folyamatosan terjeszkedő és fejlődő Flamingo Land-ben (F) tölt-
jük! Az állatbemutatók mellett (pl.: fókashow) a legkülönbözőbb 
hullámvasutak (Dínó-park, Szabadesés, Vízi hullámvasút) 
garantálják az önfeledt szórákozást! Délután az Északi-tenger 
partja mentén indulunk el, útközben megállunk a Robin Hood 
nevét viselő tengeröbölnél, illetve megtekintjük a VIII Henrik által 
leromboltatott Whitby Apátságot (F). Ma az utolsó esténket töltjük 
a szállásunkon.

7. NAPUTAZÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN

Kiköltözünk a szállásunkról és a Csatorna felé vesszük az irányt, 
útközben még meglátogatjuk Lincoln városát, ahol a Lincoln 
Katedrális (F) messze a város fölé magasodó tornyai uralják a lát-
képet. Utazunk a csatorna felé, majd átkelünk a kontinensre, és 
megszállunk egy francia tranzithotelben.

8. NAP 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. NAPHAZAÉRKEZÉS

Folyamatos utazás után a délutáni órákban érkezünk meg 
Budapestre.

RÉSZVÉTELI DÍJ
MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL (6+1)

MAD indulás időpontja: 
2020. március 14, 28 

Alapár*: 99.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. április 25, május 2. 

Alapár*: 104.900 Ft
Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft | Odaúti tranzitszállás ***: 8.500 Ft    

Visszaúti tranzitszállás***: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 13.500 Ft
További költségek: Utasbiztosítás (9 nap) diák: 3.800 Ft, felnőtt: 6.300 Ft | Útlemondási (stor-
no) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 75-85 £ |(F) belépők 
18 éven felülieknek: kb. 100 £

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr átkelés a La Manche csatornán, 
4 éjszaka szállás mobile home-okban 7 fős elhelyezéssel, önellátással, idegenvezető költségei
** Szállás Forma1 tranzithotelben Németországban-Belgiumban 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül 
*** Szállás Forma1 tranzithotelben Észak-Franciaországban 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül

RÉSZVÉTELI DÍJ
CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (8+1)

Indulás időpontja:
2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

137.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

145.900Ft

Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft | Odaúti tranzitszállás***: 8.500 Ft
Visszaút tranzitszállás***: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás**: 13.000 Ft

További költségek: Utasbiz tosítás (9 nap) diák: 3.800 Ft, felnőtt: 6.300 Ft | Útlemondási (stor-
no) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 75-85 £ |(F) belépők 
18 éven felülieknek: kb. 100 £
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5£/fő/éj

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr átkelés a La Manche csatornán, 
4 éjszaka szállás angol vendéglátó családoknál teljes ellátással (reggeli, csomagolt ebéd, vacso-
ra) 2-3-4 fő együttes elhelyezésével, idegenvezető költségei. 
** Szállás Forma1 tranzithotelben, Németországban-Belgiumban, 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli 
nélkül 
*** Szállás Forma1 tranzithotelben Észak-Franciaországban 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül
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MAD PRICE FOR SCOTLAND!
Skócia nevezetességei, komphajóval, prágai és amszterdami városnézéssel, őrülten jó áron (9 NAP)
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1. NAP NEKIVÁGUNK AZ UTAZÁSNAK!

A kora hajnali órákban indulunk Budapestről. Rövid pihenőkkel 
utazunk, érkezés Prágába. Menetidő függvényében 3-4 órás 
városnézést tartunk, majd továbbindulunk Németország felé, 
ahol elfoglaljuk tranzitszállásunkat. 

2. NAP KOMPÁTKELÉS

Reggel Hollandia felé vesszük az irányt, ahonnan a kikötőből a 
kora esti órákban átkelünk komphajóval Newcastle felé. Ezt az 
éjszakát a HAJÓN töltjük 4 fős kabinokban. 

3. NAP MÉRNÖKI CSODA ÉS TÖRTÉNELEM

Reggel megérkezünk Newcastle-be és továbbindulunk Skócia 
felé. Először a Da Vinci-kódból is ismert Rosslyn kápolnát (F) keres-
sük fel. Majd ellátogatunk az egész világon egyedülálló Falkirk 
Wheel-hez (F), ahol a kishajót 24 méter magasba emelve emelik 
át két különböző szintkülönbségű csatorna között. Majd William 
Wallace legendája nyomán Stirling, a Felföld kapuja felé vesszük 
az irányt, ahol megtekintjük a skót történelemben központi 
szerepet játszó vár épületét (a Falkirk Wheel hajótúrája helyett be-
mehetünk a várba (F) is) és a Wallace Monument-et. Este szállás.

4. NAP KIRÁLYOK NYOMÁBAN

Délelőtt a golf hazájába, St. Andrews városába kirándulunk, ahol 
megcsodáljuk a tengerpartját, a kastély és az apátság romjait, il-
letve felkereshetjük azt a pubot is, ahol Vilmos herceg és Katalin 
hercegné először találkoztak. Innen a kísértetkastélyként ismert 
Glamis kastély (F) megtekintése vár ránk. Majd a skót uralkodók 
hagyományos koronázási helyszíne, a Scone kastély (F) vár ben-
nünket. Innen indulunk vissza a szállásra.

5. NAP KIRÁNDULÁS A FELFÖLDRE

Délelőtt a skót Felföldre indulunk. Ellátogatunk Atholl grófjának 
hófehér szellemkastélyához, a Blair Castle (F)-hoz. Érintjük a 
jakobita felkelés utolsó, 1746-os cullodeni csatájának hely-
színét, majd továbbindulunk a Felföld fővárosa, Inverness felé. 
Megérkezünk a Loch Ness tóhoz, ahol talán a híres szörnnyel, 
Nessy-vel is találkozhatunk... A tavat Urquhart várából (F) tekint-
jük meg, mely valaha a Loch Ness legnagyobb erődítménye volt. 
Visszaúton a világ egyik legszebb helyén, a Glencoe völgyén 
keresztül megyünk a szállásra (a program az évszakoknak meg-
felelően változhat).

6. NAP EDINBURGH, A FEKETE VÁROS 

Délelőtt a skót fővárosba, Edinburgh-ba látogatunk, ahol gyalo-
gos városnézésen veszünk részt: St. Giles katedrális, Walter 

Scott-emlékmű. Látogatást teszünk az Edinburgh Castle-ban (F), 
ahol megcsodáljuk többek között a skót koronázási ékszereket és 
a Stone of Scone-t. Ezután a Royal Mile-on sétálhatunk, majd 3 
program közül választhatunk: A; Palace of Holyroodhouse (F). B; 
Whisky Heritage Museum (F), ahol a whiskykészítés kulisszatitkait 
és a világ legnagyobb whisky-gyűjteményét láthatjuk. C; HMY 
Britannia (F) hajót Leith-ben. Este szállás. 

7. NAP HARRY POTTER LÉPTEIN

Reggel kiköltözünk a szállásunkról és a napjainkban is lakott 
Alnwick Castle-hoz (F) kirándulunk, mely a Harry Potter-filmek 
iskolai és seprűlovaglós jeleneteinek forgatási színhelye volt. 
Felfedezhetjük a kastély sövénylabirintusát, csodálatos parkját is 
a hatalmas szökőkutakkal, ahogy a mérgező növények pavilon-
jába is bekukkanthatunk. Délután Newcastle-be, a kikötőhöz 
érkezünk és átkelünk Amszterdam felé. Az éjszakát a HAJÓ 
4 FŐS KABINJAIBAN töltjük.

8. NAP AMSZTERDAM, ÉSZAK VELENCÉJE 

Reggel megérkezünk Amszterdamba, ahol gyalogos város-
nézés vár ránk. Megtekintjük a királyi palotát és a dómot, a 
Hansa- házakat, a hajózható csatornákat és az azokat összekötő 
több száz hidat. Délután sétahajózáson (F) veszünk részt a csa-
tornákon.Innen indulunk németországi tranzitszállásunk felé. 

9. NAP HAZAÉRKEZÉS

Folyamatos utazás után a késő esti órákban érkezünk meg 
Budapestre.

A programok sorrendje és összetétele a mobile home-os 
elhelyezés esetén módosulhat, a szállásadó park elhelyez-
kedésének függvényében.

RÉSZVÉTELI DÍJ
CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (8+1)

Indulás időpontja: 2020. június 28-ig és szeptember 1 után
Alapár* (18 éven aluliaknak): 

169.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

175.900Ft
Indulás időpontja: 2020. június 28 és szeptember 1 között

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

189.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

195.900Ft
Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 13.500 Ft

További költségek: Utasbiztosítás (9 nap) diák: 3.800 Ft, felnőtt: 6.300 Ft | Útlemondási 
(storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 120-140 £+ 
kb. 17 € |(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 170 £+kb. 20 €
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5£/fő/éj
* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr komphajó Amszterdam-New-
castle útvonalon 4 fős kabinokban ellátás nélkül, 4 éjszaka szállás skót vendéglátó családoknál 
teljes ellátással (reggeli, csomagolt ebéd, vacsora) 2-3-4 fő együttes elhelyezésével, idegen-
vezető költségei.
** Szállás Forma1 tranzithotelben, Németországban, 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül 

RÉSZVÉTELI DÍJ
MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL (6+1)

MAD indulás időpontja: 2020. március 14, 21.

Alapár*: 120.900 Ft
Indulás időpontja: 

2020. április 25, május 2, 16 

Alapár*: 133.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. június 20 

Alapár*: 157.900 Ft
Odaúti tranzitszállás***: 13.500 Ft | Visszaút tranzitszállás ***: 13.500 Ft
További költségek: Utasbiztosítás (9 nap) diák: 3.800 Ft, felnőtt: 6.300 Ft | Útlemondási 
(storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 120-140 £+ 
kb. 17 € |(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 170 £+kb. 20 €

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr komphajó Amszterdam-New-
castle útvonalon 4 fős kabinokban ellátás nélkül, 4 éjszaka szállás mobile home-okban 7 fős 
elhelyezéssel, önellátással, idegenvezető költségei.
** Szállás Forma1 tranzithotelben, Németországban, 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül 

A komphajón étkezés (reggeli és vacsora) igényelhető diákoknak kb. 35 €/fő/út, felnőtteknek: 50 €/fő/út áron, melyet javaslunk igénybe venni.
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KERESZTÜL-KASUL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGON
A legendás szépségű ország legfontosabb nevezetességei és kulturális értékei (10 NAP)
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1. NAP NEKIVÁGUNK AZ UTAZÁSNAK!

A kora hajnali órákban indulunk Budapestről. Rövid pihenőkkel 
utazunk, érkezés Prágába. Menetidő függvényében 3-4 órás 
városnézést tartunk, majd továbbindulunk Németország felé, 
ahol elfoglaljuk tranzitszállásunkat. 

2. NAP KOMPÁTKELÉS

Reggel Hollandia felé vesszük az irányt, ahonnan a kikötőből 
a kora esti órákban átkelünk komphajóval Angliába. Ezt az 
éjszakát a HAJÓN töltjük 4 fős kabinokban. 

3. NAP RÓMAI FAL ÉS VÍZIVÁR

Newcastle kikötőjébe a reggeli órákban érkezünk meg, majd 
észak felé vesszük az irányt. A Római Birodalom egykori észa-
ki határához, Hadrianus császár falához, Housesteads-be (F), a 
kora délutáni órákban érkezünk. A falon túl az ott épült erőd és 
kórház romjait is megtekintjük, majd Gretna Green-be megyünk. 
Utolsóként a skót-angol szembenállás ma is álló emlékét, 
Caerlaverock (F) egészen egyedi vízi várát tekintjük meg.  

4. NAP EDINBURGH CSODÁI

Ma reggel a fekete városba, Edinburghba látogatunk. Délelőtt 
gyalogos városnézésen veszünk részt: St. Giles székesegyház, 
Walter Scott emlékműve, Royal Mile, Princes Street. Meglátogat-
juk az Edinburgh Castle (F) történelmi épületegyüttesét, ahol 
megcsodáljuk a skót koronázási ékszereket, a Stone of Scone-t, 
a Mons Meg óriáságyút és az ősi Szent Margit kápolnát is. Ezután 
meglátogatjuk II. Erzsébet királynő egykori kedvenc gőzösét, 
a királyi pompában tündöklő HMY Britannia (F) hajót. Ezután 
visszaindulunk szállásunkra.

5. NAP  ÓRIÁSOK FÖLDJÉN-Észak Írországban

A hajnali órákban indulunk útnak, hogy komppal átkeljünk 
Észak-Írországba, Antrim megyébe. Észak felé indulunk el, 
mesébe illő tájakon haladva. A Ballintoy vadregényes öblének 
felfedezése után az ún. Óriások Útjához (F) látogatunk el, mely az 
egész Ír-sziget egyik leglenyűgözőbb természeti képződménye. 
A bazaltképződmények között megtalálhatjuk az óriások csizmá-
ját, trónját és sok egyéb formációt is. Hazaúton Dunluce Castle 
(F) filmeseket megihlető romjaiban gyönyörködünk, majd vissza-
térünk Skóciába, a szállásra. Érkezés a késő esti órákban.

6. NAP KÖLTŐKET IHLETŐ ITAL ÉS A KÖLTŐ MAGA

Reggel Skócia egyik legnépszerűbb lepárlójába, a Glengoyne 
Distillery-be (F) kirándulunk, ahol a nemes ital készítésének 
kulisszatitkaiba nyerhetünk bepillantást. Busszal áthaladunk 
Skócia legnépesebb városán, Glasgow-n, majd délután 
Skócia nemzeti költőjének, Robert Burns-nek nyomába eredünk, 
meglátogatva azt az emlékparkot (F), ahol a híres poéta szülőhá-

za található, de a múzeummal, illetve a festői Brig O’ Doon-nal is 
megismerkedhetünk. A program végén a szállásra indulunk.

7. NAP ANGLIA LEGSZEBB NEMZETI PARKJA

Reggel London felé vesszük az irányt. Útközben felkeressük 
Cumbria megyében a Lake District Nemzeti Parkot, mely 
csodás tavairól híres. Előbb kis sétát követően eljutunk az 
Aira Force vízeséshez, majd Anglia legnagyobb tavához, 
a Windermere tóhoz látogatunk, az azonos nevű hangula-
tos városkában pedig szabadidőt kap a csoport. Este érjük el 
tranzit szállásunkat London közelében.

8. NAP VÁROSNÉZÉS LONDONBAN

Reggeli után London belvárosába utazunk és felszállunk a 
London Eye-ra (F). Ezután egy rövid gyalogos városnézésben 
lesz részünk, VAGY felkeressük a Madame Tussauds Panoptiku-
mot (F). Rövid bevásárló séta az Oxford Streeten. Innen a kikötő 
felé indulunk. Átkelünk, majd elfoglaljuk tranzitszállásunkat 
Észak-Franciaországban.

9. NAP MESÉL A NÉMET VIDÉK

Továbbutazunk Németországon keresztül. A koraesti órákban 
érkezünk Nürnbergbe, ahol rövid sétát teszünk a klasszikus 
bajor hangulatot idéző város utcáin. Este foglaljuk el tranzit-
szállásunkat Nürnberg környékén. (Amennyiben a városnézés 
nem fér bele a mai programba, másnap reggel pótoljuk!)

10. NAP HAZAÉRKEZÉS

Folyamatos utazás után a délutáni órákban érkezünk meg 
Budapestre.

A programok sorrendje az egyes nevezetességek által felkínált foglalási időpontok miatt változhat. 

RÉSZVÉTELI DÍJ
MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL (6+1)

MAD indulás időpontja: 
2020. március 21. 

Alapár*: 153.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. május 2. 

Alapár*: 164.900 Ft
Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft 

Visszaúti tranzitszállás***: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 13.500 Ft
További költségek: Utasbiztosítás (9 nap) diák: 4.200 Ft, felnőtt: 7.000 Ft | Útlemondási 
(storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 120-130 £ | 
(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 140 £
* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr átkelés a La Manche csatornán, 
4 éjszaka szállás mobile home-okban 7 fős elhelyezéssel, önellátással, idegenvezető költségei
** Szállás Forma1 tranzithotelben Németországban-Belgiumban 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli 
nélkül 
*** Szállás Forma1 tranzithotelben Észak-Franciaországban 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül

RÉSZVÉTELI DÍJ
CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (8+1)

Indulás időpontja:
2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

198.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

205.900Ft

Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft
Visszaút tranzitszállás***: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás**: 13.500 Ft

További költségek: Utasbiz tosítás (9 nap) diák: 4.200 Ft, felnőtt: 7.000 Ft | Útlemondási 
(storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 120-130 £ | 
(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 140 £
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5£/fő/éj
* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, odaúton komphajós átkelés 
4fő együtt elhelyezésével a hajókabinokban, visszaúton átkelés a La Manche csatornán, 4 éjsza-
ka szállás vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt ebéd) 2-3-4 fő együttes elhelye-
zésével, 1 éj tranzitszállás Londonban reggelivel, az idegenvezető költségei. 
** Szállás F1 tranzithotelben, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül
*** Szállás Forma1 tranzithotelben, Észak-Franciaországban 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül

A komphajón étkezés (reggeli és vacsora) igényelhető diákoknak kb. 35 €/fő/út, felnőtteknek: 50 €/fő/út áron, melyet javaslunk igénybe venni.
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KELTA TRADÍCIÓK NYOMÁBAN: ÍRORSZÁG ÉS WALES
(9 NAP) 
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1. NAP ELINDULUNK

Az autóbusz a hajnali órákban indul el Budapestről. Folyama-
tosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzinkutak 
mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton, a 
német-belga határ közelében.

2. NAP SHAKESPEARE NYOMÁBAN

Kora reggel útnak indulunk, megérkezünk a kikötőbe, majd át-
kelünk a csatornán. Egyből Wales felé vesszük az irányt, de út-
közben rövid kitérőt teszünk Stratford-Upon-Avon-be, ahol 
megtekintjük William Shakespeare szülőházát (F), majd este 
megérkezünk a tranzitszállásunkra.

3. NAP BEATLES, KOMPÁTKELÉS ÉS MEGÉRKEZÉS

Ma délelőtt felfedezzük a Beatles együttes városát, Liverpoolt. 
Busszal megtekintjük az Albert Dock nevű egykori kikötőt, a 
város két óriási katedrálisának épületét és felfedezzük a The 
Beatles Story (F) kiállítást is. Úton a kikötő felé, ha időnk enge-
di, rövid megállót tartunk a walesi Llanfairpwllgwyngyllgo-
gerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch-ban, mely település 
a világ leghosszabb nevű vasútállomásával büszkélkedhet. 
Ezután Holyhead kikötőjéből átkelünk Írországba komppal. A 
három és fél órás, látnivalókban sem szűkölködő utazás végén 
megérkezünk Írország fővárosába, Dublinba. Innen szállásunkra 
utazunk.

4. NAP JOYCE DUBLINJA 

Ma délelőtt buszos és gyalogos városnézésen veszünk részt 
Dublinban: Megcsodáljuk a György korabeli házakat és 
az Emlékezés kertjét, majd sétálunk a látnivalókban gazdag 
O’Connel utcán. Ezután a Trinity College épületét tekintjük 
meg, majd felfedezzük a történelmi Dublin Castle (F) épület-
együttesét. Délután szabadidő következik, ellátogathatunk 
Dublin leghangulatosabb, negyedébe, a Temple Bar-ba és a Fél 
pennys hídhoz is. Délután a Christ Church Cathedral épülete 
mellett elhaladva jutunk el a világhírű Guinness Storehouse-ba (F), 

ahol bemutatják nekünk a híres sör készítését! Este szállás.

5. NAP ÍR LEGENDÁK FÖLDJÉN

Reggel Írország Akropoliszához, a Rock of Cashel-hez (F) kirándu-
lunk, mely egy 60 méter magas sziklán található épületegyüttes, 
s mely 1000 évvel ezelőtt királyi székhely volt, katedrális. Innen 
továbbutazunk a középkori hangulatot árasztó Kilkenny-be, ahol 
gyalogos városnézés lesz . (Kilkenny Castle, Városháza, Black 
Abbey, St. Canice’s Cathedral, Nore folyó partja) Este szállás.

6. NAP WICKLOW MEGYE CSODÁI

Reggel a Dublintól délre fekvő Wicklow megyébe kirándulunk. 
Először a Powerscourt parkot (F) nézzük meg, amit Írország 
legszebb kastélyparkjának tartanak. Ezután Bray Head szikláihoz 
látogatunk, megcsodálva az Ír-tenger szépségét. Ezt követően 
a gyönyörű fekvésű Glendalough-ba kirándulunk, ahol egy VI. 
századi kora keresztény kolostortelepülés romjai (F) láthatóak. A 
program végeztével visszautazunk szállásunkra.

7. NAP EGY CSIPET WALESI HANGULAT

Reggel Dublinból komppal átkelünk Wales-be, majd felkeressük 
a 700 éves Caernarfon Castle-t (F), mely a mindenkori walesi her-
ceg koronázóhelye. Ha időnk engedi, a városban és a kikötőrész-
ben is teszünk egy sétát. Majd elfoglaljuk tranzitszállásunkat 
Coventry-ben.

8. NAP AZ ANGLIKÁN EGYHÁZ KÖZPONTJA

Elhagyjuk szállásunkat és Canterbury-be indulunk, ahol város-
néző sétán veszünk részt és szabadprogram keretében sétálha-
tunk a középkori kisvárosban. Ezt követően átkelünk a csatornán 
majd tranzitszállásunk felé indulunk, melyet a német-belga 
határ környékén foglalunk el.

9. NAP HAZAÉRKEZÉS

Folyamatos utazás után a késő esti órákban érkezünk meg 
Budapestre.

Indulás időpontja:
2020. június 27-július 5.

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

177.900Ft
Odaúti tranzitszállás: **13.500 Ft 

Visszaút tranzitszállás ** 13.500 Ft
További költségek: Londoni behajtás (fő/3nap): 2.000 Ft  |  Utasbiztosítás (9 nap) 18 éven alu-
liaknak: 3.800 Ft, 18 éven felülieknek: 6.300 Ft  |  Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi 
díj 1,4%-a  |  (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 70-75 £ + kb. 70-75 €  | (F) belépők 18 éven 
felülieknek: kb. 90 £ + kb. 90 €

* Az alapár tartalmazza: az autóbusz-közlekedés költségei, retúr átkelés a La Manche csa-
tornán, retúr kompátkelés Észak-Wales - Dublin, 1 éj tranzitszállás az odaúton Liverpoolban 
reggelivel (HF1, 3 ágyas), 4 éjszaka szállás mobile home-ban (önellátás, 7 fős elhelyezés), 1 éj 
tranzitszállás visszaúton Coventry-ben reggelivel (HF1, 3 ágyas elhelyezés), az idegenvezető 
költségei
** Hotel F1, Németországban vagy Belgiumban, 3 fős elhelyezés, reggeli nélkül

A program családi elhelyezéssel, vagy ifjúsági szállással is lehetséges felárral.
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ÉSZAK-WALESI VÁRTÚRA 
(9 NAP)
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1. NAP NEKIVÁGUNK AZ UTAZÁSNAK!

Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. Folya-
matosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzinku-
tak mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton.

2. NAP ÉSZAK VELENCÉJE: BRUGGE

Belgiumba érve felkeressük Brugge-t, ahol a menetidőtől füg-
gően 1-2 órás délutáni városnézésben lesz részünk. Tovább-
utazunk Észak-Franciaország felé, ahol szállás egy tranzit-
hotelben.

3. NAP LONDONI ÍZELÍTŐ 

Kora reggel átkelünk Angliába a csatornán. Londonba in-
dulunk, ahol felszállunk a London Eye (F) kilátókerékre, majd 
gyalogos városnézésen veszünk részt, és megtekintjük a 
Westminster-negyed nevezetességeit: Buckingham Palace, 
a Westminster Abbey épülete, Houses of Parliament, Big Ben, 
St James Park, Trafalgar Square, Downing Street. Kora délután 
Wales felé vesszük az irányt és utazunk szálláshelyünkig. 

4. NAP LIVERPOOL ÉS CHESTER

Ma délelőtt Liverpoolba: a Beatles, a foci és a tengerentúli kere-
skedelem  városába indulunk. Megtekintjük az Albert Dock ki-
kötőt, illetve a katedrálisokat. Meglátogatjuk a The Beatles Story 
(F) kiállítást. Délután Chesterbe kirándulunk, sétálunk a korai gó-
tikus katedrális, és a favázas, polgárházak között, és felkeressük a 
VIII. Henrik által létrehozott, első angliai plaza épületét. Végezetül 
Llangollen-ba utazunk, ahol megismerhetjük a wales-i szerelem-
kanál legendáját és felkeressük a misztikus ír hölgyek házát (F). A 
nap zárásaképp a Dee folyó hídja, Wales hét csodájának egyike 
vár ránk, majd hazaindulunk.

5. NAP 700 ÉVES KŐVÁRAK 

Délelőtt felfedezzük Anglessey szigetét; és a Menai Bridge 
függőhidat, majd együtt megpróbáljuk kiolvasni a világ leg-

hosszabb nevű vasútállomásának, Llanfairpwllgwyngyllgo-
gerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch-nak a nevét. Ezután 
a mindenkori walesi herceg koronázóhelyét, a Caernarfon Castle-t 
(F) keressük fel. Ezután a Llandudno félszigetre, a viktoriánus 
korú üdülőhelyére utazunk, ahol rövid szabadprogram vár ránk. 
Innen indulunk vissza a szállásra.

6. NAP CSODÁS TÁJAK VONZÁSÁBAN

Ma délelőtt vár Snowdonia, Wales tündérmeséket ihlető 
hegysége! Kirándulást teszünk Portmeirion-ba (F), ahol a 
környék építészeti emlékeit gyűjtötték össze. Ezután felkeressük 
Llechwedd palabányáját (F), ahol bányászsisakot húzva leeresz-
kedünk Wales legendás tárnáiba, (nyáron javasoljuk e helyett a 
Bodnant Gardent (F), mely Észak-Wales csodálatos botanikus 
parkja!). Jó idő esetén megállhatunk Betws-y-Coed-nál, ami a 
kirándulók paradicsoma. A hazaúton pedig érintjük a Conwy 
Castle-t, mely 700 éves, mégis kitűnő állapotban maradt fenn. 
A program végén a szállásunkra indulunk.

7. NAP STRATFORD-UPON-AVON 

Reggel elköszönünk Wales-től és hazafelé indulunk, de útköz-
ben megállunk Stratford-upon-Avon-ben, ahol megtekintjük 
Shakespeare szülőházát (F) VAGY a sírját a Holy Trinity 
Church-ben (F). Késő délután átkelünk Franciaországba és 
megszállunk egy észak-franciaországi tranzitszálláson.

8. NAP MESÉL A NÉMET VIDÉK

Tovább indulunk Németországon keresztül. A koraesti órákban 
érkezünk Nürnbergbe, ahol rövid sétát teszünk a város utcáin. 
Este foglaljuk el tranzitszállásunkat Nürnberg környékén. 
(Amennyiben a városnézés nem fér bele a mai programba, 
másnap reggel pótoljuk!)

9. NAP HAZAÉRKEZÉS

Folyamatos utazás után a délutáni órákban érkezünk meg 
Budapestre.

RÉSZVÉTELI DÍJ
CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (8+1)

Indulás időpontja:
2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

137.900Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

145.900Ft

Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft  |  Odaúti tranzitszállás***: 8.500 Ft
Visszaút tranzitszállás***: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás**: 13.500 Ft

További költségek: Utasbiz tosítás (9 nap) diák: 3.800 Ft, felnőtt: 6.300 Ft | Útlemondási (stor-
no) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 90-100 £ |(F) belépők 
18 éven felülieknek: kb. 120 £
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5£/fő/éj

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr átkelés a La Manche csatornán, 
4 éjszaka szállás vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt ebéd) 2-3-4 fő együttes 
elhelyezése mellett, az idegenvezető költségei
** Szállás Forma1 tranzithotelben, Németországban vagy Belgiumban, 2-3 fős elhelyezéssel, 
reggeli nélkül
*** Szállás Forma1 tranzithotelben, Észak-Franciaországban, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül

RÉSZVÉTELI DÍJ
MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL (6+1)

MAD indulás időpontja: 2020. március 28.

Alapár*: 99.900 Ft
Indulás időpontja: 

2020. május 2. 

Alapár*: 102.900 Ft

Indulás időpontja: 
2020. június 27. 

Alapár*: 120.900 Ft
Odaúti tranzitszállás**: 13.500 Ft | Odaúti tranzitszállás***: 8.500 Ft 

Visszaút tranzitszállás ***: 8.500 Ft | Visszaút tranzitszállás **: 13.500 Ft
További költségek: Londoni behajtás (fő/nap): 2.000 Ft | Utasbiztosítás (9 nap) diák: 3.800 Ft, 
felnőtt: 6.300 Ft | Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven 
aluliaknak: kb. 90-100 £ |(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 120 £

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr átkelés a La Manche 
csatornán, 4 éjszaka szállás mobile home-okban (7 fős elhelyezéssel, önellátással), az idegen-
vezető költségei
** Szállás Forma1 tranzithotelben, Németországban vagy Belgiumban, 2-3 fős elhelyezéssel, 
reggeli nélkül
*** Szállás Forma1 tranzithotelben, Észak-Franciaországban, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül.
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REPÜLJÜNK LONDONBA!
London érdekességei, repülőgéppel, helyi közlekedéssel, családi elhelyezéssel (6 NAP)
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1. NAP INDULÁS 

A budapesti Liszt Ferenc reptérről indulunk Londonba. 
Megérkezés után a londoni program a repülő érkezésétől 
függ. Helyi közlekedéssel, vagy transzferrel este elfoglaljuk 
szállásunkat a London környéki vendéglátó családoknál, majd 
vacsora.

2. NAP A WESTMINSTER- NEGYED

Reggel London belvárosába utazunk helyi közlekedéssel, ahol 
a nap első programjaként felszállunk a London Eye-ra (F), ahon-
nan az egész város belátható, szép idő esetén a 40 kilométerre 
fekvő Windsorig is el lehet látni! Ezután gyalogos-metrós 
városnézésben lesz részünk a Westminster negyedben: St. 
James Park, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Downing Street, 
Houses of Parliament, Big Ben, M&M’s World. A csoport szabadprog-
ramot kap a Covent Garden-ben, majd megismerkedünk London 
közlekedésének történetével a nagyon érdekes London Transport 
Museum-ban (F). Innen a szállásra indulunk, ahol vacsora vár.

3. NAP KELET-LONDON: A CITY ÉS GREENWICH

Reggeli után megtekintjük a Tower-hidat és a Tower of London-t 
(F), ahol megcsodáljuk az ezer éves épületegyüttes emlékeit, a 
Beefeatereket és az itt őrzött királyi koronázási ékszereket. Ezután 
egy sétára indulunk, melynek során érintjük a Monument-et, a 
Szent Pál Székesegyházat (F), a Millenium Bridge-et és a Globe 
színház épóletét. Innen hajóval (F) Greenwichbe kirándulunk, 
ahol felkeressük a Meridián vonalat az Old Royal Observatory 

(F) udvarán, valamint (idő függvényében) a National Maritime 
Museum-ot. Este szállás és vacsora.

4. NAP KULTÚRA ÉS SZÓRAKOZÁS

Reggeli után a világ egyik legnagyobb múzeumába, a British 
Museumba látogatunk, ahol régészeti csodák és többek között 
egyiptomi múmiák várnak bennünket. Majd a Madame Tussauds 
panoptikum (F) felfedezése következik, ahol világhírű énekesek, 
színészek és politikusok viaszmásai várnak bennünket. A nap 
végén szabadprogram következik az Oxford Street-en. A nap 
végén a szállásra utazunk, vacsora.

5. NAP A KENSINGTON-NEGYED ÉRDEKESSÉGEI

Reggeli után a Kensington-negyed felé vesszük az irányt, ahol 
felkeressük a Natural History Museum-ot, ahol egy nagyon 
érdekes, sok helyütt interaktív természettudományi és őslény-
tani kiállítást tekintünk meg. Ezt követi a szomszédos Science 
Museum megtekintése, ami a technika világába enged 
betekintést: gőzgépek, Stevenson gőzmozdonya, az első autó: 
Ford T-modell, genetika, informatika, stb. Innen egy sétára 
indulunk, melynek keretében megtekintjük a Royal Albert 
Hall-t, a csodálatos Albert Memorial-t, Diana hercegnő em-
lékszökőkútját és Benny Hill házát. Mielőtt szállásunkra indul-
nánk, sétálunk és pihenünk kicsit a Hyde Park-ban. Vacsora.

6. NAP HAZAUTAZÁS

Reggeli után a reptérre utazunk és hazarepülünk Budapestre. 
A reptérről mindenki önállóan utazik haza.

RÉSZVÉTELI DÍJ (20+2)
Indulás időpontja: 2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

67.500Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

80.000Ft

Repülőjegy fapados járatra illetékkel, kézipoggyásszal: 
kb. 60.000-90.000 Ft/fő

Feladott poggyász díja, 20 kg: kb. 20.000 Ft, 10 kg:  kb. 15.000 Ft
Retúr reptéri transzfer 20 fő esetén kb. 25.000 Ft/fő

Idegenvezetés a 6 nap alatt, 20 fő esetén 15.000 Ft/fő
További költségek: Helyi közlekedéshez egy hetes Travelcard:  kb. 45 £ 18 éven aluliaknak: , 

18 éven felülieknek: kb. 60 £ | Utasbiz tosítás (6 nap) diák: 2.500 Ft, felnőtt: 4.200 Ft | Útle-

mondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 100 £ |  

(F) belépők 18 éven felülieknek: kb. 155 £

* Az alapár tartalmazza: 5 éjszaka szállás vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt 

ebéd) 2-3-4 fő együttes elhelyezése mellett. | A kedvező árhoz a fapados járatoknál minimum 

3 hónappal előre történő foglalás szükséges, konkrét nevekkel és időponttal. A jegyek 

nem módosíthatóak és nem visszaválthatóak. Ha valaki meggondolja magát, a jegy árát a 

légitársaság nem téríti vissza. Ingyen jegy nincs. Storno (5%) megkötése ajánlott!
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NYELVTANFOLYAM ANGLIA DÉLI TENGERPARTJÁN
(8 NAP)
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1. NAP Indulás a budapesti Liszt Ferenc reptérről London-
ba repülővel. Érkezés után Dél-Anglia egyik kisvárosába 
Worthingbe megyünk busszal (transzfer), ahol megismerkedünk 
vendéglátó családjainkkal. Vacsora a családoknál.

2. NAP Reggeli után az egész napot Londonban töltjük (vonattal 
utazunk fel), ahol a csoportvezető irányításával gyalogos város-
nézésben lesz részünk: Westminster és környéke, Buckingham 
Palace, St. James Park, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, 10 
Downing Street, Houses of Parliament, Big Ben. Felszállunk a 
London Eye-ra (F), ahonnan az egész várost megcsodálhatjuk, 
sőt, szép idő esetén a 40 kilométerre fekvő Windsorig is el lehet 
látni! Majd lehetőség nyílik igény esetén a Madame Tussaud’s 
Panoptikum (F) felkeresésére, ahol híres és hírhedt személyiségek 
élethű viaszmásaival találkozhatunk. Este indulás haza, vacsora a 
családoknál.

3. NAP A vendéglátó családoknál elfogyasztott reggeli után 
9 órától 12:30-ig angol nyelvi órákon veszünk részt, majd 
a csomagolt ebéd elfogyasztása után délután szabadprogram 
Worthingben, ismerkedés a várossal, séta a csodálatos tenger-
parton. Este vacsora és szállás ismét a családoknál lesz. 

4. NAP A vendéglátó családoknál elfogyasztott reggeli után 
9 órától 12:30-ig angol nyelvi órákon veszünk részt, majd a 

csomagolt ebéd elfogyasztása után délután kirándulást teszünk 
Hastingsbe (vonattal), a Smugglers Adventure (F) múzeumba és 
a várba (F), ezután a Sea Life Centre-be (F). Este vacsora és szállás 
ismét a családoknál lesz. 

5. NAP A reggeli után ma is angolórákon veszünk részt 9 és 
12:30 között. Csomagolt ebéd, majd Brightonba indulunk 
(vonattal). Megtekintjük a mesés Royal Pavilion-t (F), sétálunk a 
Palace Pier-en. Este hazaindulunk a családokhoz, vacsora.

6. NAP A már megszokott reggeli és a 9-től 12:30-ig tartó angol 
nyelvórák után ma Portsmouth-ba fogunk kirándulni (vonattal), 
ahol felkeressük a Royal Naval Museum-ot (F), és Nelson admirá-
lis hajójának, a Victory-nak a fedélzetére is felszállunk (F). Fel-
kereshetjük a Charles Dickens Museumot (F) is. Este vacsora és 
szállás vár a családoknál.

7. NAP A reggeli után ma is angolórákon veszünk részt 9 és 
12:30 között. Csomagolt ebéd, majd Arundelbe indulunk 
(vonat tal). Megtekintjük a mesés Kastélyt (F), majd séta a város-
ban. Este hazaindulunk a családokhoz, vacsora.

8. NAP Reggeli után elköszönünk vendéglátó családunktól, és a 
londoni reptérre megyünk traszferbusszal. Érkezés Budapestre a 
Liszt Ferenc repülőtérre.

RÉSZVÉTELI DÍJ (20+2)

Szállás 7 éj családoknál teljes ellátással:  94.500 Ft/fő

Nyelvtanfolyam napi 4 óra / 5 nap:  45.000 Ft/fő

Repülőjegy: kb. 60.000-80.000 Ft

Retúr reptéri transzfer ennyi főre: kb. 20.000 Ft/fő
idegenvezető, aki végig a csoporttal van, költsége (repülőjegy, szállás és 
napidíj) 17.000 Ft/fő
+ a választott poggyász:
20 kg: kb. 20.000 Ft vagy 10 kg: kb. 15.000 Ft

A részvételi díj a csoport végleges létszámának megfelelően változik!

Utasbiztosítás 8 nap: 3.400 Ft/fő (18 évig) 
Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a

Programok kb. várható költsége:
- Brighton vonattal: 6 £ , Royal Pavilion: 10 £ , Sea Life: 10 £ 
- Arundel vonattal: 6 £ , Castle: 13 £ 
- Portsmouth vonattal: 8 £ , Spinakker tower: 8 £ , Dokyards: 20 £ 
- Chichester vonattal: 6 £ , szabadprogram
- London vonattal:  10 £ , London Eye: 22 £ , hajózás a Temzén: 8 £ , 
Tower Bridge: 6 £ , Madame T: 24 £ 
- bowling helyben: kb. 5 £ /menet
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REPÜLJÜNK SKÓCIÁBA!
Skócia érdekességei, repülőgéppel, helyi busszal, családi elhelyezéssel (6 NAP)
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1. NAP UTAZÁS

Indulás a reptérre, Budapestre. Érkezés Glasgowba, a délelőtti 
órákban. Glasgowban buszos és gyalogos városnézés során 
ismerkedünk Skócia legnépesebb városával: Egyetem, Clyde 
folyó, Glasgow Green, George Square) Délután William Wallace 
legendája nyomán Stirling, a Felföld kapuja felé vesszük az irányt, 
ahol megtekintjük a skót történelemben központi szerepet játszó 
várat (F) épületét és megcsodáljuk a Wallace Monument-et. 
Este foglaljuk el szállásunkat a családoknál.

2. NAP KIRÁNDULÁS A FELFÖLDRE

Reggel a skót Felföldre indulunk. Ellátogatunk Atholl grófjának 
hófehér szellemkastélyához, a Blair Castle (F)-hoz. Érintjük a jako-
bita felkelés utolsó, 1746-os cullodeni csatájának helyszínét, majd 
továbbindulunk a Felföld fővárosa, Inverness felé. Megérkezünk 
a Loch Ness tóhoz, ahol talán a híres szörnnyel, Nessy-vel is 
találkozhatunk... A tavat Urquhart várából (F) tekintjük meg, mely 
valaha a Loch Ness legnagyobb erődítménye volt. Visszaúton 
a világ egyik legszebb helyén, a Glencoe völgyén keresztül 
megyünk vissza a szállásra. (a program az évszakoknak megfe-
lelően változhat)

3. NAP EDINBURGH, A FEKETE VÁROS

Délelőtt a skót fővárosba, Edinburgh-ba látogatunk, ahol gyalo-
gos városnézésen veszünk részt: St. Giles katedrális, Walter 
Scott-emlékmű. Látogatást teszünk az Edinburgh Castle-ban 
(F), ahol megcsodáljuk többek között a skót koronázási ékszere-
ket és a Stone of Scone-t. Ezután a Royal Mile-on sétálhatunk, 
majd a csoport három program közül választhat: A; Felkereshet-
jük a skót uralkodó hivatalos edinburgh-i palotáját, a Palace of 
Holyroodhouse-t (F). B; ellátogathatunk a Whisky Heritage 
Museum-ba (F), ahol a whiskykészítés kulisszatitkait és a világ leg-

nagyobb whisky-gyűjteményét láthatjuk. C; felkeressük a leith-i 
kikötőben horgonyzó HMY Britannia (F) hajót, amit II. Erzsébet 
királynő és családja évtizedekig használt utazásai során, majd 
visszaindulunk szállásunkra.

4. NAP MÉRNÖKI CSODA ÉS TÖRTÉNELEM

Reggel indulunk, utazásunk során rövid pihenőt tartunk az 
egész világon egyedülálló Falkirk Wheelnél, Délután a kísértet-
kastélyként ismert Glamis kastély (F) megtekintése vár ránk, ahol 
II. Erzsébet királynő édesanyja, a 101 éves korában elhunyt Anya-
királynő született. Végül a golf hazájába, St. Andrews városába 
kirándulunk, ahol megcsodáljuk a csodálatos kisváros tengerpart-
ját, az apátság romjait, az egyetem épületeit, illetve felkereshetjük 
azt a pubot is, ahol Vilmos herceg és Katalin hercegné először 
találkoztak. Érkezés vissza a szállásra.

5. NAP A SKÓT FŐVÁROS TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI

Délelőtt a skót fővárosba, Edinburgh-ba látogatunk, ahol 
gyalogos városnézésen, kiránduláson veszünk részt. Calton 
Hill, Holyrood Palace, Arthur’s Seat, szabadprogram. Délután a 
Dynamic Earth (F) 13 teremből álló, látványos előadását tekintjük 
meg, mely a Föld kialakulásával és a környezetünk titkaival kap-
csolatos. Este szállás a családoknál.

6. NAP HAZAUTAZÁS

Délelőtt az ingyenes és rendkívül szórakoztató, interaktív 
Museum of Edinburgh tárlatával ismerkedhetünk (Dolly, az 
első klónozott állat, autó szimulátorok, régészeti kiállítás), majd a 
Greyfriars Church mellett álló kiskutya, Bobby történetét ismer-
hetjük meg. A Harry Potter szülőhelyeként is ismert Elephant Bar 
mellett haladva jutunk el a Royal Mile-ra és a Princes Streetre, ahol 
szabadidőt kapa a csoport. Délután indulunk a reptérre, az 
éjszakai órákban szállunk le Budapesten.

RÉSZVÉTELI DÍJ (20+2)

Indulás időpontja: 2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

67.500Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

80.000Ft

Repülőjegy fapados járatra illetékkel, kézipoggyásszal, 
időponttól függően kb. 80.000 - 90.000 Ft

Feladott poggyász díja, 20 kg: kb. 20.000 Ft, 10 kg: kb. 15.000 Ft
Retúr reptéri transzfer 20 fő esetén kb. 15.000 Ft/fő

4 kirándulás buszköltsége szállástól függően 20 fő esetén:  
kb. 50.000-55.000 Ft/fő

Idegenvezetés a 6 nap alatt, 20 fő esetén 15.000 Ft/fő
További költségek: Utasbiz tosítás (6 nap) diák: 2.500 Ft, felnőtt: 4.200 Ft | Útlemondási (stor-
no) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 100 £ | (F) belépők 18 
éven felülieknek: kb. 120£

* Az alapár tartalmazza: 5 éjszaka szállás vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt 
ebéd) 2-3-4 fő együttes elhelyezése mellett
A kedvező árhoz a fapados járatoknál minimum 3 hónappal előre történő foglalás 
szükséges, konkrét nevekkel és időponttal. A jegyek nem módosíthatóak és nem vissza-
válthatóak. Ha valaki meggondolja magát, a jegy árát a légitársaság nem téríti vissza. Ingyen 
jegy nincs. Storno (5%) megkötése ajánlott!
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REPÜLJÜNK ÍRORSZÁGBA!
Írország érdekességei, repülőgéppel, helyi busszal és közlekedéssel, családi elhelyezéssel  (6 NAP)
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1. NAP ÉRKEZÉS A SMARAGD SZIGETRE

Indulás repülővel Budapestről. A délutáni órákban Érkezés 
Dublinba, „bemelegítő” buszos városnézés keretén belül is-
merkedünk a köztársaság fővárosának legfontosabb látnivalóival, 
este szállásfoglalás. 

2. NAP IDŐUTAZÁS DUBLINBAN

Reggeli után egész napos gyalogos városnézés Írország 
fővárosában. Látogatás a St. Patrick katedrálisban (F), itt talál-
ható Jonathan Swift a híres író sírja. Sétánk során érintjük a 
majd’ 1000 éves történelemmel bíró Christ Church Cathedral 
épületét, majd a Dublinia (F) kiállítását tekintjük meg, mely igen 
szórakoztató formában mutatja be a város vikingkori és közép-
kori történetét. A nap végén felkeressük a Guinness Hop Store-t 
(F) ahol 7 emeleten keresztül ismerkedhetünk a legendás itallal, a 
végén természetesen kóstolóval lesz teljes az élmény.

3. NAP TAVAK, PATAKOK, VÍZESÉSEK, TENGERPART

Reggeli után a mai napot kirándulás keretén belül tölt-
jük Wicklowban, mely Írország kertjeként lett híres. Először 
Glendalough-ba (F) megyünk, a hegyek övezte tavakhoz, az ősi 
kelta romok és a temető felfedezése (Szt. Kevin Kolostorának 
romjai a 6. sz.-ból. – ír kora keresztény emlékek) majd séta 
Powerscourt-ban (F) a híres díszkertben. Ha időnk engedi, Írország 
legmagasabb vízesését (F) is megtekinthetjük. A nap végén az Ír 
tenger egyik kisvárosába, Braybe is kitérőt teszünk, ahol a partról, 
vagy akár a település fölött magasodó szikláról csodálhatjuk meg 
a partszakaszt. Este indulás vissza a szállásra.

4. NAP DUBLIN – AHOGY MI SZERETJÜK

Reggeli után egész napos program Dublinban. Délelőtt látogatás 
a Trinity College-ba (F), ahol a híres Book of Kells található, ezután 
gyalogos sétára indulunk: Molly Malone – a szépséges halas 
kofa szobra, Dublin Castle (F), ahol 800 év története elevenedik 
meg a pazarul berendezett épületegyüttesen belül. Délután foly-
tatjuk a gyalogos sétát: „Fél penny-s híd”, Liffey folyó, O’Connel 
utca, a Postaépület, Emlékezés kertje, majd szabadprogram a 
városban és a Grafton Street környékén. Este szállás.

5. NAP KULTÚRA ÉS KIKAPCSOLÓDÁS

Reggeli után indulás Dublinba. Séta a hírességek szobraiban 
bővelkedő St Stephen’s Greenben, majd látogatás a Nemzeti 
Múzeumba (régészeti és természettudományi kiállítás) a környék 
elegáns György kori épületei között pedig az Ír Parlament, a 
Nemzeti Galéria és Oscar Wilde szülőháza is feltűnik majd. 
Délután helyi vonattal (F) elmegyünk Howth-ba, a tengerpartra, 
ahol sétálhatunk a parton, megtekinthetjük az Írország szemeként 
is ismert kis szigetet a hangulatos kikötőből, vagy ha szerencsénk 
van, akár fókákat is láthatunk! Szabadprogram, majd indulás 
vissza a szállásra.

6. NAP FŐÚRI BÚCSÚ

Reggeli után a sziget történetének egyik legfontosabb csatá-
jának helyszínére, Boyne-ba látogatunk. A Battle of the Boyne 
látogatóközpont (F) után megismerkedhetünk az 1690-es 
csatavesztéssel, majd kirándulás a XIV. századból származó 
Malahide Castle-be (F). A kastély egy gyönyörű kert közepén 
fekszik, korhű bútorokkal berendezett, festményei az ír Nemzeti 
Galéria műalkotásai közé tartoznak. Délután transzfer a reptérre. 
Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ (20+2)

Indulás időpontja: 2020. bármely időpontban

Alapár* (18 éven aluliaknak): 

67.500Ft
Alapár* (18 éven felülieknek): 

80.000Ft

Repülőjegy fapados járatra illetékkel, kézipoggyásszal, 
időponttól függően kb. 60.000 - 85.000 Ft

Feladott poggyász díja, 20 kg: kb. 20.000 Ft 10 kg: 15.000 Ft 
Idegenvezetés a 6 nap alatt, 20 fő esetén 15.000 Ft/fő

Retúr reptéri transzfer és buszos közlekedés a 3. és 6. napon, 
20 fő esetén: kb. 25.000 Ft/fő

További költségek: Utasbiz tosítás (6 nap) diák: 2.500 Ft, felnőtt: 4.200 Ft | Útlemondási (stor-
no) biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a | (F) belépők 18 éven aluliaknak: kb. 120 € | (F) belépők 18 
éven felülieknek: kb. 150€

* Az alapár tartalmazza: 5 éjszaka szállás vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt 
ebéd) 2-3-4 fő együttes elhelyezése mellett
A kedvező árhoz a fapados járatoknál minimum 3 hónappal előre történő foglalás szükséges, 
konkrét nevekkel és időponttal. A jegyek nem módosíthatóak és nem visszaválthatóak. Ha valaki 
meggondolja magát, a jegy árát a légitársaság nem téríti vissza. Ingyen jegy nincs. Storno (5%) 
megkötése ajánlott!
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VARÁZSLATOS BARCELONA ÉS A FRANCIA RIVIÉRA
 (8 NAP/7 ÉJ)

1. nap: Indulás a hajnali órákban Budapestről. Rövid megállót 
teszünk Trojaneban, ahol megkóstolhatjuk a házi baracklekvár-
ral töltött óriási fánkokat. Ezután továbbutazunk Triesztbe, ahol 
Miksa főherceg rezidenciáját, a Miramare kastélyt(F) tekintjük 
meg. Este érkezés a Padova környéki szállásunkra.

2. nap: Reggeli után indulás Franciaország felé. Útközben: 
Padova (Szoborpark + Szent Antal Bazilika) majd rövid megállót 
teszünk Monte Carlóban (Óváros, Hercegi Palota, innen csodála-
tos kilátás nyílik a luxus yachtok kikötőjére, Kaszinó – kívülről). 
Innen továbbutazás a Francia Riviérán keresztül Este szállás F1 
szállodában az Azúr Parton, Antibesben.

3. nap: Reggeli után indulás Spanyolország felé. Az úti cél 
Cannes, majd a Grasse-i parfümgyár meglátogatása. Este 
szállás elfoglalása Lloret de Marban és vacsora.

4. nap: Reggeli után Barcelonába kirándulunk. Gyalogos 
városnézés keretében megtekintjük a főbb látnivalókat: 
Boqueria piac meglátogatása után végigsétálunk a híres 
sétálóutcán, a La Ramblán egészen a kikötőig. Kolombusz-
emlék mű, Citadella park, Arc de Triomf,  Placa de Catalunya, 
és ellátogatunk a  Casa Batlló, Casa Milá(F) házakhoz. A nap 
zárásaként látogatást teszünk Gaudí mesterművében, a Sagrada 
Famíliában (F). Este szállás és vacsora.

5.nap: Reggeli után folytatjuk a városnézést Barcelonában. Megtekintjük a 
Gaudí által tervezett, mozaikokkal tarkított Güell parkot (F). A nap folytatásaként 
az FC Barcelona stadionjába, a Camp Nou-ba(F) látogatunk. Ezután a Placa 
Espanyán megtekintjük a ma már plázaként működő régi bikaviadalok sta-
dionját és egy kis szabadidőre is lesz lehetőség. Délután a Monjuic hegyre 
látogatunk. Felvonóval (F) jutunk fel a domb tetején álló erődhöz(F), ahonnan 
kiindulva gyalogosan járjuk be a hegy látnivalóit: Olimpiai stadion és környéke. 
Este szállás,  vacsora.

6. nap: Reggeli után indulás visszafelé az Azúr-Parton, rövid 
megálló Marseille-ben. Este szállás F1 szállodában Antibesben.

7. nap:  Reggeli után indulás Olaszország felé. Rövid pihenő 
Sirmione kis városkában, ahol eredeti „olaszos városi hangulatot” 
élhetünk át. Motorcsónakos kiránduláson (F) veszünk részt, mely-
nek végén a Scaligeri várhoz (F) érkezünk. Este szállás elfoglalása 
Verona környékén.

8. nap:  Reggeli után indulás hazafelé. Útközben kitérőt teszünk 
Veronában, Rómeó és Júlia városában. Megtekintjük a híres 
balkont, Piazza delle Erbe, római kori maradványokat: Római 
Amfiteátrum, Arena(F), Színház, Dóm(F). Folyamatos utazással 
érkezés Budapestre a késő esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ (10+1)
Javasolt időpontok: 2020. március 15-22, április 5-12, május 4-11, 

június 22-29, október 24-31.

149.900 Ft/fő + 2.150 Ft/fő storno biztosítás
2020. július 1- augusztus. 31-ig: 

165.900 Ft/fő +2.380 Ft/fő storno biztosítás
További költségek:  
+ Belépők (fakultatív) kb 140 €/fő igény szerint 
+ Utasbiztosítás ( 8 nap): gyerek: 3.400 Ft/fő, felnőtt: 5.600 Ft/fő
+ Deposit szállásra: 20 €/fő (utazás végén visszajár)
Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, 1-1 éj szállás Velence környékén reg-
gelivel, 1-1 éj szállás az Azúr Parton Hotel F1 szállodában reggelivel (3 ágyas elhelyezéssel), 3 éj 
szállodában 3-4 fős elhelyezéssel, félpanziós  ellátással Costa Braván, idegenvezető költségei)

VARÁZSLATOS BARCELONA REPÜLŐVEL
(4 NAP/3 ÉJ)
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1. NAP: Gépünk kora reggel indul Budapestről. Érkezés után az első 
programunk a Monjuic hegy. Felvonóval (F) jutunk fel a domb tete-
jén álló erődhöz (F), ahonnan kiindulva gyalogosan járjuk be a hegy 
látnivalóit: Olimpiai stadion és környéke. A nap folytatásaként az 
FC Barcelona stadionjába, a Camp Nou-ba (F) látogatunk. Ezután 
a Placa Espanyán megtekintjük a ma már plázaként működő régi 
bikaviadalok stadionját és egy kis szabadidőre is lesz lehetőség. Este 
igény és lehetőség szerint megnézzük a mágikus szökőkút varázs-
latos előadását (csak időszakonként működik). Este szállás.

2. NAP: Gyalogos városnézés keretében megtekintjük a főbb 
látnivalókat: Boqueria piac meglátogatása után végigsétálunk a 
híres sétálóutcán, a La Ramblán egészen a kikötőig. Kolombusz- 
emlékmű, Ciutadella park, Arc de Triomf,  Placa de 
Catalunya, Casa Batlló. A nap zárásaként Gaudí egyik 
leghíresebb lakóházát, a Casa Milá(F) nézzük meg.

3. NAP: Reggeli után folytatjuk a városnézést Barcelonában. 
Megtekintjük a Gaudí által tervezett, mozaikokkal tarkított Güell par-
kot (F).  A délután folyamán a Tibidabo-hegyre látogatunk, ami a 
környék legmagasabb hegye, a maga 512 méteres magasságával. 
A Tibidabo csúcsán nemcsak az élménypark van, hanem egy 
római katolikus templom is. Napunk zárásaként szabadidő a 
Catalunya téren. Este szállás.

4. NAP Reggeli után a Szent Család templomát, a Sagrada Famili-
at (F) tekintjük meg. Délután szabadprogram, vásárlási lehetőség. 
Érkezés a barcelonai reptérre a kora délutáni órákban, Budapest-
en az esti órákban érkezünk.

RÉSZVÉTELI DÍJ (20+2)
2019. november-2020. március között: 65.900 Ft/fő

2020. április-október között: 85.900 Ft/fő
+Retúr repülőjegy időszaktól függően 10 kg-os csomaggal: 

kb. 50.000-80.000 Ft/fő
További költségek:  
- belépőjegyek, transzferbusz reptér-belváros-reptér között, helyi közlekedés: kb. 150 €/fő
- Utasbiztosítás 4 napra: 18 éven aluliaknak: 1.700 Ft/fő felnőtteknek: 2.800 Ft/fő
- Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%
- vacsora: 12 €/fő/alkalom
Az alapár tartalmazza: 3 éjszaka szállást hotelben, reggelivel, helyi idegenvezetést 4 napra
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NÁPOLY - SORRENTO - CAPRI- AMALFI PART-POMPEI
(6 NAP/5 ÉJ)
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1. NAP BUDAPEST-MONTECATINI TERME

Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Menetidő függ-
vényében rövid kitérőt teszünk Padovában (Prato delle 
Valle-Szoborpark, Szent Antal Bazilika). Esti érkezés a szállodába 
Montecatini Terme városába.

2. NAP NÁPOLY

Folytatjuk az utazásunkat dél felé. Campania tartomány fővárosá-
ba, a zsúfolt, de izgalmas Nápolyba látogatunk. A városnézés 
alkalmával megtekinthetjük a Dóm nagyszerű gótikus épületét, 
ahol leróhatjuk tiszteletünket Nápoly védőszentjének, Szt. 
Gennaronak ereklyéi előtt. A keskeny, sikátoros utcákon járva 
meg ízleljük az igazi fatüzelésű kemencében készült nápolyi pizzát 
is. Szálláshely elfoglalása az esti órákban a sorrentói félszigeten.

3. NAP CAPRI SZIGETE

Felejthetetlen hajókirándulás a nápolyi öböl leglátogatottabb, legen-
dás szépségű szigetére, a mesés Caprira. Enyhe éghajlata, buja 
növényzete és vad partjai évszázadok óta vonzza ide a turistákat. 
A kis sziget nemcsak természeti szépségekben, de történelmi em-
lékekben is nagyon gazdag. Tiberius császár több villát is építtetett 
itt, s egy időben a hatalmas Római Birodalmat is innen igazgatta. 
Capri városában Augustus császár kertjéből (F) fotózhatjuk a 
Faraglioni sziklákat. Innen a sziget másik településére, Anacapri-
ra megyünk, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a kikötőre, Marina 
Grande-ra. Szabadidő keretében lehetőség nyílik felmenni libegővel 
a sziget legmagasabb pontjára, a Monte Solaro-ra (fakultatív, 11 € 
többletköltséggel kell számolni). Visszautazásunk előtt hajótúrát 
teszünk a sziget körül.  A szállásra a kora esti órákban érkezünk vissza.

4. NAP AMALFI-RAVELLO

A mai napon a gyönyörű partvonallal rendelkező Salernói-
öbölbe kirándulunk. Legelőször Positano elbűvölő, színes 
házakkal teli kisvárosába felett utazunk, rövid fotószünetre megál-
lunk,  majd a Földközi-tenger egykori nagyhatalmát, Amalfit fe-
dezzük fel. Kis sétát teszünk a városban, megcsodáljuk a Szent 
András dóm épületét, majd szabadidő keretében élvezhetjük a 
városka atmoszféráját, igény esetén strandolásra is van lehetőség. 
Kora délután továbbutazunk 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 kertjéből (fakultatív, 6 € többletköltség-
gel kell számolni) és mór kerengőiből fantasztikus kilátásban 
gyönyörködhetünk.  

5. NAP POMPEI-VEZÚV

Búcsú a Sorrentói-félszigettől. Látogatás Pompei romvárosában, 
melyet Kr.u. 79-ben temetett maga alá a tűzhányó kitörése, 
lehetőség az ásatások megtekintésére helyi idegenvezető 
szakszerű tárlatvezetésével. Majd utazás a „Pokol kapujához”, 
Campania tartomány  ma is működő vulkánjának kráteréhez. 
Lehetőség a Vezúv kráterének megtekintésére. Szálláshely 
elfoglalása Montecatini Terme városában a késő esti órákban. 

6. NAP MONTECATINI TERME-BUDAPEST

A reggeli órákban megkezdjük hazautazásunkat. Folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel Magyarországra. Érkezés Budapestre 
az éjszakai órákban. 

RÉSZVÉTELI DÍJ (10+1) 
Javasolt időszak: 2020. áprilistól-május végéig és 

szeptember-október hónapokban 95.900 Ft/fő
2020. júniustól-augusztusig kiemelt időszak: 

diákok 109.900 Ft/fő, felnőttek 114.900 Ft/fő
További költségek:  
 - Igény esetén félpanziós felár a bungalókban, Sorrentoban: 10.000 Ft/3 alkalom
- Utasbiztosítás 6 napra 18 éven aluliaknak: 2.500 Ft, 18 éves kor felettieknek: 4.200 Ft
- Útlemondási (stornó) biztosítás : részvételi díj 1,4 %-a 
- Fakultatív belépők összesen:  diákoknak kb. 150 € / fő, felnőtteknek: 165 €
Az alapár díj tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, 3 éjszaka szállás bungalók-
ban, 4-6 fős elhelyezéssel és önellátással, gáz, víz és villanyfogyasztás, ágynemű és törölköző, 
2 éjszaka tranzitszállás Montecatini terme városában, többágyas elhelyezéssel, reggelivel, az 
idegenvezető költségei.

A PROGRAM IGÉNY ESETÉN 1 VAGY 2 RÓMAI NAPPAL BŐVÍTHETŐ:  
+13.000 FT/FŐ/NAP + AZ ESETLEGES BELÉPŐK IGÉNY SZERINT
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ÉSZAK-OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI
(4 NAP/3 ÉJ)

TOSZKÁNA CSODÁI
(5 NAP/4 ÉJ)
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1. NAP INDULÁS - TRIESZT

Indulás Budapestről a hajnali órákban. Folyamatos utazás, 

Szlovénián keresztül Olaszország felé. Útközben megállunk 

Trojane-ban, ahol többek között finom, házi baracklekvárral 

készült fánk különlegességeket kóstolhatunk. Délután érkezünk 

meg Triesztbe, ahol megtekintjük a Miramare kastélyt (F). Este 

megszállunk egy Velence közeli hotelben.

2. NAP VELENCE ÉS PADOVA SZÉPSÉGEI

Reggel Punta Sabbioni kikötőjébe indulunk, ahonnan va-

porettóval (F) megyünk át Velencébe. Megismerjük a gondolák 

városát: Dózse Palota (F- egyénileg), Szt. Márk tér látnivalói, 

Sóhajok hídja, Rialto-híd, Canal Grande. Délután Padovát, 

Szent Antal városát keressük fel. Séta a belvárosban: Először a híres 

Prato della Valle (Szoborpark) megtekintése, majd látogatás a 

Szent Antal Bazilikában. Este szállás Padova környékén.

3. NAP VERONA-SIRMIONE

Az egész napos kirándulás során először a szerelmesek városát, 

Veronát tekintjük meg főbb nevezetességeivel, úgymint 

Aréna (F), Júlia erkélye, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori (Dante 

szobrával). Délután a Garda-tó vidékre látogatunk: Sirmione han-

gulatos kisvárosát nézzük meg. Rövid motorcsónakos kirándulást 

(F) teszünk, melynek végén felkeressük a híres Scaligeri várat (F). 

Este szállás.

4. NAP HAZAUTAZÁS

Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazásunkat rövid pi-

henőkkel szakítjuk meg. Útközben látogatás a méltán világhírű 

Postojnai-cseppkőbarlangban (F), gyalogos és kisvasutas kirán-

dulás a cseppkövek világában. Érkezés Budapestre a késő esti 

- éjszakai órákban.

1. NAP INDULÁS

Indulás Budapestről kora reggeli órákban. Utazás Szlovénián 
keresztül Olaszország felé. Útközben megállunk Trojane-ban, 
ahol többek között finom, házi baracklekvárral készült fánk 
különlegességeket kóstolhatunk. Innen Triesztbe utazunk, 
ahol megtekintjük a Miramare kastélyt (F). Este megszállunk egy 
Velence közeli hotelben.

2. NAP VELENCE SZÉPSÉGEI-RAVENNA

Reggel Punta Sabbioni kikötőjébe indulunk, ahonnan vaporettó-
val (F) megyünk át Velencébe. Megismerjük a gondolák városát: 
Dózse Palota (F- egyénileg), Szt. Márk tér, Sóhajok híd-
ja, Rialto-híd, Canal Grande. Indulunk Ravennába, ahol 
megcsodálhatjuk a világhírű S.Apollinare Nuovo mozaikjait (F). 
Délután indulunk, este elfoglaljuk a szállást egy Ravenna közeli 
hotelben.

3. NAP FIRENZE-MONTECATINI

Reggeli után indulás Firenzébe. Egy „csodaváros” ezer 
nevezetességével ismerkedünk meg: Santa Croce templom 
(kívülről), Michelangelo sírja, az Uffizi képtár, a híres középko-
ri híd, Ponte Vecchio, a Főtér, a középkori városháza, Palazzo 
Vecchio és a Dóm. Este szállás Montecatini Terme-ben. 

4. NAP SIENA-PISA

Reggeli után indulás Pisaba. Itt található a Csodák tere, ahol a 
Keresztelőkápolna, a Székesegyház és a híres pisai ferde to-
rony tekinthető meg (F). Innen továbbutazás Sienaba a közép-
kori gótikus városba. Megtekintjük Olaszország védőszentjének, 

Szent Katalinnak a szülőházát, a világhírű gótikus váro-

sházát, amely az ország legszebb középkori főtéren fekszik Este 

vissza a szállásra Montecatini Terme-be. 

5. NAP PADOVA-BUDAPEST

Reggeli után indulunk Magyarország felé, útközben rövid város-

nézés Padovában. Először a híres Prato della Valle (Szobor-

park) megtekintése, majd látogatás a Szent Antal Bazilikában. 

Délután hazaindulunk, érkezés Budapestre az esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ (40 + 4)
68.900 Ft/fő

Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek:  
- Igény esetén utasbiztosítás 4 napra: 18 évig: 1.700 Ft/fő, 18 évtől: 2.800 Ft/fő
- Igény esetén útlemondási (storno) biztosítás: 970 Ft/fő
- Igény esetén vacsora kérhető: 3.500 Ft/fő/alkalom
Belépők költsége (F):  18 éven aluliaknak: kb. 60 €, Felnőtteknek: kb. 80 €

Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, 3 éj 3*-os szállodában (többágyas 
szobákban) reggelivel, idegenvezető költségei

RÉSZVÉTELI DÍJ (40 + 4)
87.900 Ft/fő

Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek:  Útlemondási biztosítás: a részvételi díj 1,4%-a: 1.235 Ft/fő  |  Utasbiz-
tosítás 5 napra: gyerek: 2.100 Ft, felnőtt: 3.500 Ft
Igény esetén vacsora: 3.000 Ft/fő/alkalom
Belépők költsége (F): 18 éven aluliaknak: 50 €, felnőtteknek: 65 € 

Az alapár tartalmazza: autóbusz közlekedés költségei, 1 éj Velence közelében 3*-os szál-
lodában (többágyas szobákban),1 éj Ravenna közelében 2-3*-os szállodában (többágyas 
szobákban), 2 éjszaka Montecatini Terme-ben 3*-os szállodában (többágyas szobákban), reg-
geli, idegenvezető költségei

A program igény esetén +1 nap Gardaland vidámparki nappal bővíthető, 
melynek költsége +12.000 Ft/fő + belépő (kb. 45 €)

A program igény esetén +1 nap Gardaland vidámparki nappal bővíthető, 
melynek költsége +12.000 Ft/fő + belépő (kb. 45 €)
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RÓMA ÉS A MINIÁLLAMOK
 (6 NAP/5 ÉJ)

RÓMAI VAKÁCIÓ REPÜLŐVEL
(4 NAP/3 ÉJ)
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1. NAP INDULÁS, MIRAMARE KASTÉLY

Indulás Budapestről kora reggeli órákban. Utazás, Szlovénián 
keresztül. Útközben megállunk Trojane-ban, ahol többek között 
finom, házi baracklekvárral készült fánk különlegességeket kóstol-
hatunk. Innen Triesztbe utazunk, ahol megtekintjük a Miramare 
kastélyt (F). Este megszállunk Montecatini Terme városában.

2. NAP RÓMAI ÍZELÍTŐ

Reggel útnak indulunk Róma felé. Délután rövid városnézés kereté-
ben ismerkedünk meg a nevezetességekkel: lesétálunk a Spanyol 
lépcsőről, ahonnan könnyed sétával elérhetjük a Piazza del 
Popolot. A tér mellett felsétálva Róma legnépszerűbb, nagy kiter-
jedésű parkjában, a Villa Borgheseben találjuk magunkat. Este 
szabadidőre is lesz lehetőség a tér környékén. Szállás Róma 
külvárosában.

3. NAP RÓMAI VÁROSNÉZÉS

Egész nap gyalogos városnézés során fedezzük fel az alábbi lát-
nivalókat: Megtekintjük az ókori Róma első és legnagyobb cirku-
szát, a Circus Maximust, majd az Igazság szájához sétálunk. 
Átsétálunk a Teverén és felkeressük a Santa Maria in Trastevere 
templomot. A délután sétánk programja a Capitolium dombja, 
Viktor Emanuel emlékmű, Colosseum (F), és a Forum Romanum 
(F). Mai napunkat a Latheráni Bazilikánál zárjuk Este szállás.

4. NAP VATIKÁN

Reggeli után folytatjuk a városnézésünket. Bejárjuk a Piazza 
Navonát és környékét, megtekintjük a Pantheont, és a Trevi 
kutat is. A délután folyamán gyalogos városnézésünk során 

a Vatikánnal és környékével ismerkedünk meg: Szent Péter 

Bazilika (csak a kupolába való felmenetelért kell fizetni), Vatikáni 

Múzeum (F) a Sixtusi Kápolnával (F). Este szállás Rómában.

5. NAPLÁTOGATÁS SAN MARINOBAN

Reggeli után indulás San Marinoba, a világ egyik legrégibb és 

legkisebb köztársaságába. A hegyekben fekvő állam csipkés 

lovagvára vonzza a látogatókat. Este szállás Bologna környékén

6. NAPBOLOGNA - HAZAÚT

Reggeli után útnak indulunk Bologna felé, ahol rövid városnézés 

során fedezzük fel a belvárost. Megismerjük a Piazza Maggiorét 

és az ott található csodálatos épületeket. Itt található a San Petro-

nio Bazilika. Majd folyamatosan utazunk hazafelé, 3-4 óránként 

pihenőket tartva a késő esti órákban érkezünk meg Budapestre.

1. NAP RÓMAI ÍZELÍTŐ

A reggeli/délelőtti órákban indul gépünk Budapestről. A szállásunk 

elfoglalása után metróval közelítjük meg a Spanyol lépcsőt, ahon-

nan könnyed sétával elérhetjük a Piazza del Popolot. A tér mellett 

felsétálva Róma legnépszerűbb, nagy kiterjedésű parkjában, a Villa 

Borgheseben találjuk magunkat. Este szabadidő, majd szállás.

2. NAP RÓMAI VÁROSNÉZÉS

Egész nap gyalogos városnézés során, helyi közlekedéssel fedezzük 

fel az alábbi látnivalókat: Capitolium dombja, II. Viktor Emanuel 

emlékmű, Colosseum (F), és a Forum Romanum (F). Napunkat a 

Latheráni Bazilikánál folytatjuk és a Szent Lépcsőnél zárjuk. Az 

egész napos séta közben hosszabb-rövidebb pihenőket teszünk. Este 

szállás.

3. NAP VATIKÁN

Reggeli után folytatjuk a városnézésünket. Megtekintjük a Trevi kutat, 
a Pantheont és bejárjuk a Piazza Navona környékét. A délután folya-
mán gyalogos városnézésünk során a Vatikánnal és környékével is-
merkedünk meg: először az eredetileg Hadrianus császár síremlékének 
épült Angyalvárat (F) tekintjük meg, ahonnan gyönyörű panoráma 
tárul elénk. Napunk folytatásaként a Vatikáni Múzeummal (F) a Sixtusi 
Kápolnával (F) ismerkedünk, majd a Szent Péter Bazilikát csodáljuk 
meg  (csak a kupolába való felmenetelért kell fizetni). Este szállás.

4. NAP BÚCSÚ RÓMÁTÓL

Reggeli után megtekintjük az ókori Róma első és legnagyobb cirkuszát, 
a Circus Maximust, majd az Igazság szájához sétálunk. Átsétálunk 
a Teverén az óváros téren, a Trasteverén találjuk magunkat, ahol fel-
keressük a Santa Maria in Trastevere templomot. Majd a reptérre 
indulunk, hazaérkezés Budapestre a késő délutáni/esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ (40+4 )
99.900 Ft/fő

Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek: Utasbiztosítás 6 napra 18 éven aluliaknak: 2.500 Ft, 18 éves kor felet-
tieknek: 4.200 Ft  |  Útlemondási (Storno) biztosítás: 1.400 Ft  |  Fakultatív belépők, helyi ide-
genvezetés  összesen ( 2019-es Árak, Változhat): Gyerek kb.: 70 €/fő, felnőtt kb.: 100 €/fő  |  
Vacsora:  4.000 Ft/Fő/alkalom

Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, 5 éj szállás reggelivel, többág-
yas szobákban, az idegenvezető költségei.

RÉSZVÉTELI DÍJ (20 + 2)
2019. november-2020. március között:  74.900 Ft/fő 

2020. április-október között:  94.900 Ft/fő
További költségek: Belépők: (Róma reptér-szállás között retúr transzferbusz, 4 napig tömeg-

közlekedés díja, minden nap helyi idegenvezetés, fülhallgató bérlés, belépők: Colosseum, 

Forum Romanum, Angyalvár, Vatikáni Múzeum) 18 éven aluliaknak: 125 €/fő, Felnőtteknek: 

150 €/fő

- utasbiztosítás 4 nap: 18 éven aluli: 1.700 Ft/fő, felnőtt: 2.800 Ft/fő

- storno biztosítás a részvételi díj: 1,4%-a

- vacsora: kb. 12-15 €/fő/alkalom

Az alapár tartalmazza: repülőjegy közvetlen járattal Budapest-Róma-Budapest között, reptéri 

illeték, személyenként 1 db. kisméretű kézipoggyász (40x20x25 cm), személyenként 1 db. maxi-

mum 10 kg-os feladandó poggyász, szállás 3 éjszakára reggelivel, csoportkísérő
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BALTI KÖRÚT – TALLINN – RIGA – VILNIUS
(8 NAP / 7 ÉJ)

ÉJSZAKAI NAPSÜTÉS – SZENTPÉTERVÁR
(9 NAP/8 ÉJ)
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1. nap Indulás a hajnali órákban Budapestről. Utazás 

Lengyelországba. Rövid városnézés Krakkóban, majd tovább-

utazunk Varsóba. Este szállás, vacsora.

2. nap Reggeli után korán tovább utazunk Litvánián keresz-

tül. Délután a térség legjelentősebb katolikus zarándokhelyén 

a Keresztek hegyénél tartunk pihenőt. A Litván Golgotának 

is nevezett 10 m magas dombon a becslések szerint 100 ezer 

különböző méretű és anyagból készült kereszt áll. Továbbutazás 

Rigába, érkezés az esti órákban, vacsora. 

3. nap Reggeli után délelőtt városnézés Rigában, amely 2014-

ben Európa kulturális fővárosa volt. Sétánk során felkeressük a 

Rigai óvárost, megnézzük a Szent Péter templomot, a Város-

háza épületét, a Feketefejűek házát és a Rigai Dómot, majd 

vásárlási lehetőség és meglepetés program (F) a csoportnak. Este 

szállás és vacsora Rigában.

4. nap Reggeli után kirándulás Észtország fővárosába Tallinn-

ba. A városnézésnézés során felkeressük a Castrum Danorum -

-ot, a Várkastélyt, a Tallinni dómot, az Alekszandr Nyevszkij 

ortodox katedrálist, a késő gótikus Városházát, a nőtlen keres-

kedők céhének székházát, a Feketefejűek házát és a Szent 

Olaf-templomot. A városnézés után szabadprogram. Ezen a 

délutánon is egy kis meglepetés programmal (F) kedveskedünk 

utasainknak. Szállás és vacsora Tallinnban. 

5. nap Reggeli délelőtt még ellátogatunk a Dalos-mezőre és a 

tengerparti részére Tallinn-nak, majd továbbutazás Vilniusba, 

Litvánia fővárosába, érkezés a az esti órákban. Ezt követően a 

szállás elfoglalása Vilniusban, majd vacsora.

6. nap Reggeli után megismerkedünk Vilnius óvárosával. Város-
nézésünk során megtekintjük a nevezetességeket: Hajnal- 
kapu, Katedrális tér, Érseki székesegyház, Báthory István 
által alapított egyetem, művész negyed, ortodox temp-
lom, Királyi palota, Gediminas torony… majd szabadprogram 
Vilniusban. Szállás és vacsora Vilniusban.

7. nap Reggeli után elhagyjuk a Litván fővárost és tovább utazunk 
a kelet-lengyelországi Lublinba. Útközben meglátogatjuk a 
Trakai tórendszer egyik szigetén álló középkori, gótikus Trakai 
szigetvárat, amely egykor a Litván nagyhercegség székhelye 
volt. Érkezés után elfoglaljuk a szállást és vacsora. 

8. nap Reggeli után rövid városnézés Lublinban kb.1,5 óra 
(Krakkói kapu, Vár, Óvárosi főtér, Katedrális), indulás Budapestre, 
érkezés a késő esti órákban Budapestre.

1. nap Indulás Budapestről a kora hajnali órákban. Folyama-
tosan utazunk Varsó felé. Esti séta Varsóban az érkezéstől füg-
gően. Szállás Varsóban. 

2. nap Varsót elhagyva Litvánián keresztül utazunk. Megtekintjük 
a híres Keresztek hegyét, majd továbbhaladunk a szállásunk 
felé, amely Jelgava városában lesz. 

3. nap Reggeli után Szentpétervár felé utazunk. A határon való 
időtöltés függvényében Pszkov óváros megtekintése. Szállás: 
Szentpétervár.

4. nap Reggeli után barangolás Szentpéterváron, Téli Palota, 
Nevszkij sugárút. Délután az Ermitázsba (F) látogatunk, majd 
hajó kiránduláson (F) veszünk részt. Szállás: Szentpétervár

5. nap Reggeli után látogatást teszünk ”Carszkoe szelo-
ban”: (Cárok nyaralója, Katalin palota)(F). Utána Petrodvorecbe 
(Peterhof) (F) kirándulunk. A kastély és park, az orosz művészetek 
kincse – ez az egyik legismertebb cári rezidencia. Az „orosz 
Versailles” néven emlegetett pompázatos cári nyaraló együttes 
I. Péter nevét viseli. Visszaérkezés és vacsora a szállodában, 
majd este fakultatív városnézés (gyalogos) és a hidak meg-
nyitásának megtekintése. Szállás: Szentpétervár

6. nap Reggeli után vásárlási lehetőség, szabadprogram. 
(A busz délelőtt nem mozoghat) Délután bemegyünk a Péter-Pál 
erődbe (F) is, ahonnan Szentpétervár történelme indult, és meg-
nézzük az orosz cári családok sírjait. Innen a Szent Izsák Székes-
egyházhoz, majd a Vérző Megváltó templomához (F), végül a 
Szent Kazany Székesegyházhoz utazunk. Este visszatérünk 
szállásunkra, vacsora.

7. nap Reggeli után indulás haza, Szentpétervártól (Észtországon 
keresztül) Rigába utazunk. Esti városnézés Rigában a menetidő 
függvényében. Szállás: Riga.

8. nap Reggeli után Lublin felé utazunk. Gyalogos városnézés 
Lublinban. Szállás: Lublin

9. nap Indulás hazafelé. Érkezés Budapestre késő esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ (40+4) 
160.900 Ft/fő

2020. AUGUSZTUS 2-10.
További költségek:
- csoportos utasbiztosítást 9 napra: gyerek 18 évig: 3.800 Ft/fő, felnőtt: 6.300 Ft/fő
- útlemondási (storno) biztosítás: 2.240 Ft/fő
- vacsora 8 alkalommal: 40.800 Ft/fő
- vízum: 25.000 Ft/fő (változhat)
- egyágyas felár igény esetén: 49.000 Ft/fő
- Belépő költségek: kb. 150 €/fő (szentpétervári helyi idegenvezető költsége, fülhallgató 
költsége 3 napra, Peterhof, Puskin, Pavlovszk, Ermitázs, Péter- Pál erőd, Vérző Megváltó templo-
ma, Szent Izsák székesegyház, hajózás)

Az alapár tartalmazza: az autóbusz közlekedést, 8 éj szállást reggelivel, az idegenvezető 
költségét

RÉSZVÉTELI DÍJ (40+4) 
124.900 Ft/fő  

2020. JÚLIUS 20-28.
További költségek:
+  storno díj 1.750 Ft/fő
- fakultatív programok, belépők költsége: kb. 60 €/fő (tartalmazza a 3-4. napi „meglepetés prog-
ram”-ot is)
- utasbiztosítás 8 napra: 18 évig: 3.400 Ft, felnőtt: 5.600 Ft
- vacsora lehetőség: 30.000 Ft/fő/ 7 alkalom
- 1 ágyas felár: 22.000 Ft/fő
Az alapár tartalmazza: autóbuszos utazást Budapesttől, 7 éjszaka szállást (2-3 fős szobákban) 
reggelivel, magyar nyelvű idegenvezetést.
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MOSZKVA – OROSZORSZÁG FŐVÁROSA
(4 NAP / 3 ÉJ)
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1. nap: Budapest – Moszkva, utazás repülővel Oroszországba 

Indulás Budapestről a Wizzair menetrendszerinti járatával. A reg-
geli órákban érkezünk meg az orosz fővárosba és megkezdjük 
városnézésünket. Elsőként a Lomonoszov Egyetem főépületét 
érintjük, mely a Veréb-hegyen található. Tartunk egy rövid pihenőt, 
mivel a hegyről gyönyörű kilátás nyílik Moszkvára és a Luzsnyiki 
stadionra. Az egyetem jellegzetes formájú főlétesítménye a „Hét 
nővér” építményeinek egyike, elkészültekor a világ hetedik leg-
magasabb épülete volt. Majd utunkat Moszkva délnyugati része 
felé folytatjuk, ahol célpontunk a Novogyevicsij kolostor. (a 
kolostor jelenleg felújátás alatt van, belülről nem látogatható) A 
16-17. századi III. Vaszilij nagyfejedelem által alapított építészeti 
remekmű a Kreml után az orosz főváros egyik leghíresebb műem-
léke. A kolostor temetőjében számos híresség sírja található, mint 
például: Mihail Bulgakov, Nyikolaj Gogol, Anton Csehov, Szergej 
Prokofjev. Ezt követően a Megmentő Krisztus Székesegyház 
épületét keressük fel, mely az ortodox vallás egyik páratlan remek-
műve, majd transzfer a szállodába, a szállás elfoglalása, vacsora.

2. nap: Moszkva

Reggel metróval megyünk az UNESCO világörökség listáján 
szereplő Vörös térre, melynek jellegzetes épületei Moszkva 
jelképévé váltak. A tér főbb látnivalói: Vaszilij Blazsennij- 
székesegyház, GUM áruház, Állami Történeti Múzeum, 
Lenin-mauzóleum. (ha van rá lehetőség bemegyünk a 
Mauzóleum ba) Az őrségváltás megtekintése után látogatást 
teszünk a Kreml-ben. A Fegyvertár, a 3 Székesegyház, a cári ha-
rang és a cári ágyú megtekintése. A Szpaszkíj – toronynál sétálunk 
ki és megtekintjük a Kreml mellett létrehozott szabadidős par-
kot, mely a régi híres Rossia szálloda helyére épült. Szállás és 
vacso ra. Este fakultatív programként egy fergeteges orosz 
táncos- zenés esti színházi program megtekintése lehetséges. 

3. nap: Moszkva, Oroszország fővárosa

Reggeli után városnézésünk tömegközlekedéssel folytatódik. 
Metróval elmegyünk és megnézzük a ’Győzelem Parkját’. és 
a benne található a szoborparkot. Délután a Tretyakov képtár 
megtekintése, majd szabadprogram és vásárlás az Arbaton és a 
GUM áruházban. Szállás és vacsora. Este fakultatív programként 
a kivilágított Vörös tér szépségeit fedezhetjük fel.

4. nap: Moszkva - Budapest

Reggel metróval megyünk vissza a Vörös térre, ahol a Vaszilij 
Blazsennij-székesegyházat látogatjuk meg, majd lehetőség 
van az Állami Történeti Múzeum megtekintésére, vagy séta-
hajózásra a Moszkva folyón. A program végeztével traszfer a 
reptérre. Utazás Budapestre a Wizzair-rel.

A programmódosítás jogát fenntartjuk, melyet a 2020 évi 
repülő menetrendje és a múzeumok nyitvatartása módosíthat!

RÉSZVÉTELI DÍJ (20+2)
155.900 Ft/fő

Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek: Kötelező utasbiztosítás 4 napra: 18 éven aluliaknak: 1.700 Ft/fő felnőt-
teknek: 2.800 Ft/fő  |  Útlemondási (storno) biztosítás: A részvételi díj 1,4%  |  Vízumügyintézés 
díja: 22.000 Ft/fő  |  Javasolt költőpénz a helyi közlekedésekre, metrózás és az ebédekre, ha-
józásra és az orosz estre: kb. 5.000-6.000 rubel

Kinti programok költsége: autóbusz és helyi idegenvezető az első napon, transzfer a reptérre 
az utolsó napon: kb. 90 €

Belépő:  kb. 45 € - Kreml fegyvertár és templomok, Novogyevicsi temető, Tretyjakov képtár, 
Vaszilíj Blazsennij székesegyház,

A részvételi díj tartalmazza: retúr repülőjegy illetékkel, 10 kg-os kézipoggyásszal, 3 éj szállás  
félpanziós ellátással, a csoportvezető költségét



„Észak Velencéje”, ahol a múlt és a jelen találkozik. Az I. Péter cár 
által alapított város Oroszország és Európa kapuja, a kultúra, az 
építészet és a természet gyöngyszeme. Világhírű építészek, szob-
rászok alkotásai, a hatalmas Néva folyó, keresztül –kasul kis csa-
tornák, apró hidak, parkok, a cári rezidenciák – Puskin, Pavlovszk, 
Petrodvorec, az egyedi és megismételhetetlen Ermitázs – várják és 
nyújtanak felejthetetlen emlékeket Önnek.

1. nap: Budapest - Szentpétervár, utazás repülővel Oroszországba

Indulás Budapestről a Wizzair menetrendszerinti járatával. 
Érkezés után autóbuszos városnézésre indulunk, melynek 
során megtekintjük a nyüzsgő városközpontot, a lélegzetelállító 
pompával jellemezhető Nyevszkij sugárutat, a történelem-
könyvekből híres Téli Palotát, Admiralitást és a vezérkari 
épületet, a Nyári Kertet és a Felvonulás teret. Szállás elfoglalá-
sa, vacsora. Késő éjszaka kb. 2 órás fakultatív program formájában 
a városi hidak megnyitásának megtekintését ajánljuk. (01.30-kor 
kezdik nyitni)

2. nap: Szentpétervár, Oroszország második legnagyobb 
városa - Ermitázs

A reggelit követően folytatjuk városnézésünket. Indulás a Péter 
– Pál erődbe – tömegközlekedéssel, ami Pétervár egyik első 
épülete – templomában található a Romanov uralkodók sírhelyi. 
Megtekintjük a Börtönt is, ahol sok híres személy és politikus is ra-
boskodott. Majd a Palota térre megyünk, először ellátogathatunk a 
Téli Palota magvát képező Ermitázsba. Az Ermitázs Oroszország 
legnagyobb és leghíresebb múzeuma, mely a Néva partján talál-
ható. Az uralkodó itt tartotta az első gyűjteményét. Néhány nevet 
idézve a gazdag kínálatból: Michelangelo, El Greco, Leonardo da 
Vinci, Rembrandt… Este fakultatív programként – a csoportkísérő 
szebbnél szebb metró megállók megtekintését javasolja. In-
dulás a szállásra. Vacsora.

3. nap: Kirándulás: Pavlovszk, Puskin és az oroszországi cárok 
nyaralója – Katalin Palota, és Petrodvorec

A reggelit követően kirándulásra indulunk Pavlovszkba 
autóbusszal, amely Katalin és I. Pál kedvelt vadászterülete volt. 
Pár perces buszozás után megérkezünk Puskinba – ahol a 
költő is született - 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 pompáza-
tos 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 
szállás és vacsora.

4. nap: A csodálatos templomok – hazautazás Budapest

Reggeli után délelőtt megtekintjük a Szent Izsák Székes-
egyházat, majd hajókirándulásra indulunk a város csa-
tornáin összefoglalva a sok csodálatos látnivalót, melyet 
Szentpétervár tartogatott nekünk! Végezetül látogatás a Véren 
Megváltó Templomban (II.Sándor cár elleni merénylet helyén 
épült) és szabadidő az előtte lévő piacon, ahol orosz szu-
venírokat vásárolhatunk: matrjoska baba, szamovár, faragott- 
festett ékszeres dobozok stb…. Ezután indulás a reptérre transzfer-
rel, majd repülőnk indul Budapestre a délutáni órákban. 

SZENTPÉTERVÁR A CÁROK FŐVÁROSA  REPÜLŐVEL
(4 NAP/3 ÉJ)

RÉSZVÉTELI DÍJ (20+2) 
149.900 Ft/fő

Javasolt időszak: 
2020. május közepétől – szeptember végéig az időjárás miatt

Kiemelt időszak: 
2020. június végétől-július közepéig a fehér éjszakák miatt 

– az árak magasabbak lesznek!

További költségek: belépőjegyek: Ermitázs, Péter-Pál Erőd, hajózás a Néván, Szent Izsák 
Székesegyház, Véren Megváltó templom, Petrodvorec kert, Pavlovszk kastély, Puskin (csak 
a kert), kb. 90 €  |  Közlekedés és helyi idegenvezetés költsége: első nap délután transzfer, 
városnézés és idegenvezető fülessel, Ermitázs idegenvezető fülessel, 3 napi kirándulás busszal, 
délelőtt idegenvezetővel fülessel, utolsó nap transzfer a reptérre: kb. 90 €  |  Kötelező utasbiz-
tosítás 4 napra: 18 éven aluliaknak: 1.700 Ft/fő felnőtteknek: 2.800 Ft/fő  |  Útlemondási (stor-
no) biztosítás: A részvételi díj 1,4%  |  Vízumügyintézés díja: 22.000 Ft/fő
Költőpénz szükséges: taxira, mertójegyekre, ebédre: kb. 3500 RUB
Az alapár tartalmazza: 3 éjszaka szállást hotelben, félpanzióval (reggeli+ vacsora) ellátást, 
csoportvezető, repülőjegy retúr 10 kg-os csomaggal
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PÁRIZS – DISNEYLAND
(4 NAP/ 3 ÉJ)

(7 NAP / 6 ÉJ)

PÁRIZS-LOIRE VÖLGYE ÉS DISNEYLAND
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1. NAP Budapestről a hajnali órákban indulunk. Útközben 3-4 
óránként félórás pihenőt tartunk kulturált benzinkutak parkolóinál. 
Este megszállunk egy Metz környéki tranzithotelben.

2. NAP Reggel Párizs felé indulunk, a busz Disneyland (F) felé 
veszi az irányt, ahol a csoport egy vidám és játékos napot tölthet 
el Mickey egér, Donald kacsa, Villám McQueen és a Karib-tenger 
kalózainak társaságában. Ezután indulunk a szállásra.

3. NAP Reggeli után Párizsba megyünk, ahol gyalogos-buszos 
városnézés következik. Letekintés az Eiffel toronyról (F), a Mars 
Mező és környéke. Innen sétát teszünk a városban, melynek 
során érintjük a következő látnivalókat: Invalidusok dómja, 
Champs-Élysées, Concorde tér, Louvre, Notre Dame. Igény 
esetén hajózás a Szajnán (F). Kora este útnak indulunk, út közben 
megszállunk egy Metz környéki tranzitszálláson.

4. NAP Folyamatosan utazunk, érkezés Budapestre a késő esti 
órákban. 

A Louvre-ba és a Versaillesi kastélyba csak diákcsoportok számára 
lehetséges az előfoglalás, mely kötelező, 3 hónappal az indulás 
előtt!

Előfoglalás esetén foglalási díjat számítanak fel!

1. NAP UTAZÁS Indulás a hajnali órákban Budapestről. Folyama-
tosan utazunk, útközben 3-4 óránként félórás pihenőt tartunk 
kulturált benzinkutak parkolóinál. Az éjszakát tranzitszálláson 
töltjük a német-francia határ közelében.

2. NAP PÁRIZS Délután érkezés Párizsba. Felkeressük az Eiffel- 
tornyot (F). Délután sétahajókázás (F) vár minket a Szajnán. Este 
szállás. 

3. NAP PÁRIZS SZÉPSÉGEI Délelőtt sétálunk a Cité szigeten, 
megtekintjük a Notre-Dame-ot (F), a Louvre (F) épületét, sétálunk 
a Tuileriák kertjében és a Concorde téren. Kora este sétálunk 
a Montmarte-on (Sacre Coeur bazilika, Moulin Rouge). Ezután 
indulunk a szállásra.

4. NAP VERSAILLES Délelőtt Versailles-ba, XIV. Lajos világhírű 
kastélyába látogatunk. A program során felkeressük kastélyt 
(F) és pazar parkját, a Trianon (F) kastélyokkal együtt. Marie 
Antoinette faluját (F) is felkeressük. Innen Giverny-be, Claude 
Monet kertjébe (F) indulunk, majd vissza a szállásra.

5. NAP ÍZELÍTŐ A LOIRE MENTI KASTÉLYOKBÓL Reggeli után 
indulunk a Loire-völgyébe. Elsőként a Blois kastélyt (F) látogat-
juk meg, I. Ferenc remekművét. Ezután az Amboise kastélyhoz 
(F) vezet utunk. Itt nyugszik a vár kertjében, a híres polihisztor, 
Leonardo da Vinci. Majd ellátogatunk Da Vinci házába (F) is. Este 
szállás.

6. NAP: DISNEYLAND Reggel a busz Disneyland (F) felé veszi az 
irányt, ahol a csoport egyvidám és játékos napot tölthet el Mickey 
egér, Donald kacsa, Villám McQueen és a Karib-tenger kalózai-
nak társaságában. Ezután indulunk a szállásra a német-francia 
határ közelébe.

7. NAP UTAZÁS Reggel hazaindulunk, majd egész napi utazás 
után az esti órákban érkezünk haza Budapestre.

A Louvre-ba és a Versaillesi kastélyba csak diákcsoportok számára 
lehetséges az előfoglalás, mely kötelező, 3 hónappal az indulás 
előtt!

Előfoglalás esetén foglalási díjat számítanak fel!

RÉSZVÉTELI DÍJ (40+4) 72.900 Ft/fő*

Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek: Utasbiztosítás 4 napra 18 évig: 1.700 Ft, felnőtt: 2.800 Ft  |  Útlemondási 
(storno) biztosítás 1.025 Ft/fő  |  (F) belépők 18 éven aluliaknak  kb. 80 €/fő  |  (F) belépők 18 
éven felülieknek kb. 120 €/fő  |   igény esetén kétágyas felár: 3.500 Ft/fő/éj  |  reggeli igényel-
hető az oda-és/visszaútra: + 2.000 Ft/fő/alkalom  |  vacsora: 10-12 €/fő/alkalom
*Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, 1 éj szállás F1 hotel (Párizs környékén) 
3 ágyas szobáiban, reggelivel, tranzitszállás az oda-/visszaúton: F1 hotel  (Metz környékén) 
3 ágyas szobáiban, reggeli nélkül, idegenvezető költségei

RÉSZVÉTELI DÍJ (40-+4) 
108.900 Ft/fő

Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek: Utasbiztosítás 7 napra 18 évig: 3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft  |  Útlemondási 
(storno) biztosítás 1.540 Ft/fő  |  (F) belépők 18 éven aluliaknak  kb. 155 €/fő  |  (F) belépők 18 
éven felülieknek kb. 230 €/fő  |  2 ágyas felár a Hotel Formulában : + 3.500 Ft/fő/éj  |  reggeli 
a HF1-es szálláson: + 2.000 Ft/fő/alkalom (6 alkalomra: 12.000 Ft)  |  vacsora: 10-12 €/
fő/alkalom
*Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, 6 éj szállás Hotel Formule 1 tranzit-
szálláson (3 fős elhelyezéssel, önellátással), az idegenvezetés költségei
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UTAZZ VELÜNK KRAKKÓBA ÉS KÖRNYÉKÉRE!
(2 NAP/1 ÉJ)

PRÁGA AZ ARANYVÁROS
(2 NAP/ 1 ÉJ)

1. nap Budapestről a hajnali órákban indulunk. Folyamatosan 
utazunk Szlovákián keresztül. Útközben néhány óránként 
megállunk benzinkutak mosdóhelyiségeinél. A délutáni órákban 
érkezünk meg Krakkóba és gyalogos séta során felfedezzük  
Krakkó királyi várnegyedét, a Wawel-domot a lengyel királyok 
és királynők koronázó-templomával. Majd a Zsigmond-torony 
és harang, a sárkány megtekintése következik, ahogy felfedez-
zük az Óvárosban a Főtér látnivalóit is: Posztócsarnok, Mária 
temp lom, Jagelló Egyetem, Flórián kapu, Barbakán. Kora 
este elfoglaljuk szállásunkat egy ifjúsági szálláson.

2. nap Reggeli után két program közül választhatunk: A: fel-
keressük az egykori auschwitzi és birkenaui koncentrációs 
táborokat (F), ahol helyi idegenvezető segítségével keressük 
fel a Holocaust leghírhedtebb és legtragikusabb helyszínét. B: 
az egyedülálló wieliczkai sóbányához (F) utazunk, ahol kilenc 
emeleten keresztül csodálhatjuk meg a legkülönbözőbb, sóból 
kifaragott alakzatokat. Délután hazafelé utazunk, a késő esti 
órákban érkezünk haza Budapestre.

1. nap: Indulás Budapestről a hajnali órákban, rövid megállók-
kal, folyamatos utazással érkezés Prágába kora délután. Szállás 
elfoglalása után a belváros meglátogatása. Gyalogos város-
nézés keretében idegenvezetővel megtekintjük Európa talán 
legszebb barokk belvárosának nevezetességeit. Sétálunk a 
Vencel téren, megnézzük az Óváros teret, az híres Orlojt, de 
szabadprogramra is lehetőség van. Este visszatérünk a szállásunkra.

2. nap: Reggeli után városnézés az Arany Prágában. Előbb az 
UNESCO világörökség részét képező Hradzsin Várnegyed 
nevezetességeit, majd a Károly-hídon átkelve nappali fényben is 
megtekintik az Óváros teret. Délután hazaindulás, és folyamatos 
utazással érkezés Budapestre a késő esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ (40+4)
32.900 Ft/fő*

Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek: Vacsora: 4.000,-   |  Utasbiztosítás 2 napra 18 évig: 1.300 Ft, felnőtt: 
2.100 Ft  |  Útlemondási (storno) biztosítás: a 460 Ft  |  (F) belépők:  kb. 7.000 Ft
*Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, 1 éjszaka szállás reggelivel, az 
idegen vezető költségei

Az auschwitzi táborok belépőjegy foglalása előzetes időpont egyeztetést és 
jegyelővételt igényel kb. 3 hónappal a tervezett utazás előtt. 

A program + 1 nappal bővíthető, ára: 43.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ (40+4)
28.900 Ft/fő

Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek: Belépőjegy a Hradzsin Várnegyedbe, St. Vitus Katedrális, a Királyi Palota, 
a St. György Bazilika és az Arany utcácska: 18 évig: 150 CZK/fő. 18 évtől: 280 CZK/fő  |   
Útlemondási biztosítás: 420 Ft/fő   |  Utasbiztosítás 18 évig: 1.300 Ft/fő, 18 évtől: 2.100 Ft/fő
Az alapár tartalmazza: autóbusz,, 1 éjszaka szállás reggelivel, idegenvezető

A program + 1 nappal bővíthető, ára: 41.900 Ft/fő
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BERLIN: AZ EGYKORI FAL KÉT OLDALÁN
(5 NAP / 4 ÉJ)

BERLIN – A NÉMET FŐVÁROS
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1. nap Hajnalban indulunk Budapestről. Folyamatos utazás után – 
3-4 óránként megállókkal - Drezdába érkezünk meg, ahol gyalo-
gos városnézés indul: Zwinger (F) és gyűjteményei (fegyvertár, 
porcelángyűjtemény, képtár), VAGY Operaház (F), VAGY 
Frauenkirche (F) (A múzeumok megtekintése belülről a menetidő 
függvénye). Este elfoglaljuk szállásunkat Drezdában.

2. nap Reggeli után Berlinbe indulunk. Útközben igény esetén 
megállás Legoland Discovery Centerben (F)-ben, mely olyan, 
mint egy igazi Lego város, életnagyságú Lego szobrokkal is 
találkozhatunk. Majd buszos városnézés indul: Unter den 
Linden sugárúton, az Alexanderplatz és a Brandenburgi kapu lát-
ványosságok felfedezése…. Este elfoglaljuk berlini szállásunkat.

3. nap Reggeli után ellátogatunk a Madame Tussauds 
Panoptikumba (F), majd irány a modern városközpont: Postdamer 
Platz – ahol a Sony Center és a Bundesrat is megtekinthető. 
Ezt követően meghódítjuk a TV-torony (F) épületét, ahonnan 
csodálatos körpanoráma tárul elénk a városra. Felkeressük Berlin 
legrégibb városrészét, a Nikolaiviertel-t valamint a Nikolai-tem-
plomot, Berlin legrégebbi templomát. Ezt követően vásárlásra 
fordítható szabadprogram következik a belvárosban. Este szállás.

4. nap Reggeli után hajókázásra (F) indulunk a Spree folyón, majd 
meglátogatjuk a Múzeumszigetet és ezen belül a Pergamon múze-
umot (F). Ezután a Berlini Dóm megtekintése következik, ahol a 

Német történelem felfedezése című kiállítás található. Délután 
sétálunk az új kormányzati negyedben. Az utolsó programok a 
Memorial Berlin-Karlhorst történelmi jelentőségű helyszíne és a 
híres Check Point Charlie megtekintése. Este hazaindulunk, az 
éjszakát Drezdában töltjük szálláson.

5. nap Délelőtt buszos-gyalogos városnézés Prágában, majd 
kora délután indulás haza. Budapestre a késő esti órákban 
érkezünk meg.

1 NAP:  Érkezés a menetrend függvényében Berlinbe, transzfer 
a szállásra. Délután irány a modern városközpont: Postdamer 
Platz – ahol a Sony Center, Bundesrat és a Legoland 
Discovery (F) is megtekinthető, ezután pedig felkeressük a Check 
Point Charlie (fotó a katonákkal 3 €). 

2. NAP:  Reggeli után gyalogos városnézés, sétálunk az Unter 
den Linden sugárúton, az Alexanderplatztól a Brandenburgi 
kapuig. Megtekintjük a Madame Tussauds viaszmúzeumot (F). 
Felkeressük Berlin legrégibb városrészét, a Nikolaiviertel-t és a 
Nikolai-templomot, Berlin legrégebbi templomát. Ezt követően 
meghódítjuk a TV-torony (F) épületét az Alexanderplatz-on, 
ahonnan csodálatos körpanoráma tárul elénk a városra, majd ha-
józhatunk (F) a Spree folyón is! Ezt követően vásárlásra fordítható 
szabad program lehetséges.

3. NAP:  Reggeli után meglátogatjuk a Hitler Bunkert (F). Utá-
na felkeressük a Holokauszt-emlékművet, majd a német 
Parlamentet, a Reichstagot (korai regisztrációval ingyenes) 
és sétálunk az új kormányzati negyedben. Délután felkeressük 
a Múzeumszigetet és ezen belül a Pergamon múzeumot és a 
Neues múzeumot (F). Ezután a Berlini Dóm (F) megtekintése követ-
kezhet, végezetül búcsú Berlintől a 100-as városnéző busszal!

4. NAP:  Reggeli után rövid szabadidő, majd transzfer a reptérre 
egyénileg, majd hazautazás Budapestre.

RÉSZVÉTELI DÍJ (20+2)
56.900 Ft/fő

+ Retúr repülőjegy időszaktól függően 
10 kgos csomaggal: kb. 30.000-60.000 Ft/fő

Az ár előre egyeztetett időpontokra vonatkozik!

További költségek: Belépőjegyek: 100 €/fő  |  Helyi közlekedés: 25-30 €/fő   |  Utas biztosítás 
4 napra: 3.160 Ft/fő  |  Útlemondási (storno) biztosítás: a részvételi díj 1,4%  |  Vacsora: 
10-12 €/fő/alkalom
*Az alapár tartalmazza: 3 éjszaka szállást hotelben, reggelivel + idegenvezetőt 4 napra

(4 NAP / 3 ÉJ)

RÉSZVÉTELI DÍJ (40 + 4)

CSAK REGGELIVEL:  
89.900 Ft/fő + storno díj: 1.260 Ft/fő

FÉLPANZIÓVAL: 
102.900 Ft/fő + storno díj: 1.440 Ft/fő

Időpont: 2020 választott időpontban
További költségek:
- múzeumi belépők igény alapján: gyerek: kb. 100 €/fő, felnőtt: kb. 110 €/fő
- utasbiztosítás 5 napra gyerek: 2.100 Ft/fő, felnőtt: 3.500 Ft/fő
*Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei Budapestről, 4 éjszaka szállás reggeli-
vel több ágyas szobákban, idegenvezetés.



34

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!

CHESKY KRUMLOV ÉS PASSAU
„3 Nap alatt 4 országban” (3 NAP/ 2 ÉJ)

PASSAU – NÜRNBERG – REGENSBURG
(4 NAP / 3 ÉJ)

1. nap Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Megérkezés 
kora délután Cesky Krumlovba, mely a Moldva folyó kettős 
kanyarulatának partján fekszik. A város Csehország egyik leg-
látogatottabb turisztikai célpontja, először várlátogatás követ-
kezik. A krumlovi vár a prágai Hradzsin után Csehország második 
legnagyobb vára. Szállásunk Ceske Budejovice városközpont-
jához közel helyezkedik el, így este még egyéni lehetőség lesz 
egy sétára. Este fakultatív vacsora. 

2. nap Reggeli után a festői szépségű windsori mintára épült 
Hluboká kastélyt és parkját keressük fel. Innen Ceske 
Budejovicébe visz utunk. A város neve az irodalomban járatosak-
nak valószínûleg Svejk katonát idézi, míg a sörkultúra tudósainak 
a mára világhírû Budvar (Budweiser) sört juttatja eszébe, amelyet 
máig itt gyártanak. Ez utóbbi iránt érdeklődők részesei lehetnek 
egy sörgyárlátogatásnak, míg a sört kevésbé kedvelők szaba-
don sétálgathatnak a városka híres főterén. Estére visszatérünk 
szállásunkra. Fakultatív: vacsora. 

3. nap  Reggeli után Németország felé vesszük az irányt. Rövid 
utazás után megérkezünk Passauba. A város különlegességét a 
hármas folyótorkolat adja, hiszen itt találkozik a Duna, az Inn, és az 
Ilz. Közösen ellátogatunk a Niederburg kolostorba, ahol Szent 
István királyunk felesége Gizella nyugszik. Majd az ausztriai Melk 
felé folytatódik utunk. A több mint 900 éves Szent Benedek-ren-
di apátság szintén az UNESCO világörökségi védelmét élvezi. A 
késő esti órákban érkezünk vissza Budapestre.

A PROGRAMOK SORRENDJE A FOGLALÁSOK FÜGGVÉNYÉBEN 
VÁLTOZHAT.

1. nap Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Kora délután-
ra érjük el az osztrák-bajor határvárost, a festői Passaut. Gyalogos 
városnézésünk során sétálunk a Duna partján, az óváros szívé-
ben megtekintjük a passaui dómot, az ősi egyetem épületeit, 
majd a püspöki palotát és a Wittelsbachok rezidenciáját. Fo-
tószünetet tartunk, majd továbbindulunk Nürnbergbe. 

2. nap A reggelit követően a közeli Bayreuth-ba utazunk. Fel-
keressük a Wagner és Liszt emlékhelyeket, az őrgrófi opera-
házat és palotát. Kora délután visszatérünk Nürnbergbe és 
gyalogszerrel fedezzük fel a városfallal és tornyos városkapukkal 
övezett történelmi belváros számtalan látnivalóját. Gyönyörű gó-
tikus fagerendás házak, köztük Albrecht Dürer szülőházának 
megtekintése, a Kaiserburg megmászása, Tucher kastély, 
Szent Lőrinc katedrális, Miasszonyunk temploma, város-
háza, a nürnbergi mesterdalnokok céhe, Szentlélek 
ispotály, történelmi fahidak a Pegnitz folyón. Este szállás.  

3. nap Reggeli után egész napos kirándulásra indulunk. Az ún. 
romantikus úton először Rothenburg ob der Tauberbe buszo-
zunk. Óvárosa szinte teljes épségben őrzi középkori hangulatát, 
a favázas házak, városfalak és bástyák látványa évszázadok-
kal repít minket vissza az időben. A Szent Jakab katedrálisban 
megtekintjük Tilman Riemenschneider mester 16. századi Szent 
Vér oltárát, majd szabadidő. Délután tovább utazunk Bamberg-
be. A Rómához hasonlóan hét dombra épült ősi püspöki székhely 
legszebbnek mondott része a „folyóparti Velence” névvel illetett 
városrész. Messze földön híres a gótikus-csipkés városháza, az 
utolérhetetlen hangulatot árasztó macskaköves utcák sora és 
a bambergi katedrális, amelynek egyik magyar vonatkozása a 
vélhetően Szent István királyunkat ábrázoló lovas szobor. Délután 
visszatérünk Nürnbergbe.

4. nap Korán reggel elindulunk, pihenőt tartunk Regensburg 
óvárosában (UNESCO világörökség). Sétánk során átkelünk 
Európa egyik legöregebb dunai kőhídján, megnézzük a rómaiak 

által emelt városkaput, a sóházat, Kepler lakóházát, a német bi-
rodalmi gyűlés házát, a reneszánsz városházát, a híres közép-
kori lakótornyokat. Bemegyünk a Szent Péter katedrálisba. 
Érkezés Budapestre a kora esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ (40+4)
42.900 Ft/fő

Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek: Igény esetén útlemondási (storno) biztosítás: 600 Ft/fő  |  Igény esetén 
utasbiztosítás 3 napra: 18 évig: 1.300 Ft/fő, 18 évtől: 2.100 Ft/fő  |  Belépők 4 helyszínre: 
kb. 45-50 €/fő  |  Vacsora: 10-12 €/fő/alkalom
Az alapár tartalmazza: az utazás költségeit, a sofőr díját, az autópályadíjakat, parkolási 
költségeket, 2 éj szállást reggelivel, az idegenvezető díját.

RÉSZVÉTELI DÍJ (40 + 4)
68.900 Ft/fő

Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek: múzeumi belépők (igénytől függően): gyerek: kb. 55 €/fő, felnőtt: kb. 65 €/fő   
|  Utasbiztosítás 4 napra gyerek: 1.700 Ft/fő, felnőtt: 2.800 Ft/fő  |  Útlemondási (storno) biz-
tosítás: 970 Ft/fő 
Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei Budapestről, 3 éjszaka szállás regge-
livel, idegenvezetés
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SALZBURG – HALLSTATT 
(3 NAP / 2 ÉJ)
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(3 NAP / 2 ÉJ)

SZLOVÉNIA KINCSEI 

1. nap: Kora reggeli indulás Budapestről, majd megérkezünk 
Mariborba, az ország második legnagyobb városába, mely mégis 
inkább vidékies hangulatú település. Nincsenek világraszóló lát-
nivalói, de bája magával ragadó, köszönhetően a Dráva partján 
helyet foglaló óvárosának. Építészeti emlékei közül kiemelke-
dik a maribori kastély, melyet a városközpontban forgalmas ter-
ek vesznek körbe. Sétánk során látható lesz a Keresztelő Szent 
János székesegyház impozáns, 13. századi épülete, valamint 
rövid szabadprogram keretében megpihenhetünk a Dráva parton. 
Ljubljanaba indulunk, ahol városnézéssel (Séta az óvárosban, 
amely során megtekintjük a várat a székesegyházat, valamint a 
Tromostovje-hármas kőhidat, a Sárkányhidat és a Ferencesek 
templomát.)  és szabadprogrammal töltjük a délutánt. Este szállás 
elfoglalása.

2. nap:  Reggel a Bohinj tó vidékét keressük fel, ahol  természeti 
és kulturális nevezetességekből nincs hiány. Bohinj szimbóluma 
a Bohinji-tó a híddal és a Szent János templommal. A tó másik 
oldalán - Ukancban, az 51 m magas kétágú Savica-vízesést talál-
juk, amely a Sava Bohinjka folyó forrása, melyet feltétlenül ér-
demes megtekinteni. Egy drótkötélpályán, kabinos felvonóval 
feljuthatnak az 1535m magas Rjava Skala-ra, vagyis a Vogelre, 
ahonnan pompás kilátás nyílik a Júliai-Alpokra. Délután foly-
tatjuk utunkat a Bledi tóhoz. Megcsodáljuk a híres monarchia-
beli üdülővárost, majd ezt követően lehetőség lesz a középkori 
lovagvár megtekintésére, mely a tó fölé magasodik, és csodála-
tos kilátást nyújt a Triglavra hegycsúcsra, mely az ország legma-
gasabb pontja. Este szállás.

3. nap: Kirándulás a Szlovén karszthegységbe. Látogatás a 
méltán világhírű Postojnai cseppkőbarlangban. Séta a csepp-
kövek világában. Ezek után megtekintjük a 9 km-re lévő 
Predjama várat, amely egy 123 m magas sziklafal közepére 
épült, ahonnan gyönyörű kilátásban lehet részünk. Érkezés este 
Budapestre.

1. nap:  Indulás a reggeli órákban Budapestről. Ausztriába érve 

a Duna jobb partján haladunk végig. Érkezés Kremsbe, rövid 

séta az Óvárosban. Továbbindulás a Wachau mentén, melyet az 

osztrák kultúra bölcsőjeként tartanak számon. Érkezés Melkbe, 

ahol a barokk stílusú bencés rendi Apátság (F) tekinthető meg. 

Továbbindulás Linz felé, majd megérkezés Salzburgba, „Észak 

Rómájába”. Szállásfoglalás, majd rövid séta az Óvárosban. 

2. nap: Egész napos kirándulás a Salzkammergut-i tóvidék 

festői szépségű tavainak érintésével: Wolfgangsee – Mondsee 

– Attersee – Halstatter See útvonalon. Utazás Ausztria legszebb 

kisvárosába Hallstattba. Látogatás lehetséges a világ legrégeb-

ben művelt 2800 éves sóbányájába (F). Majd Bad Ischl-be a 

híres császári üdülőhelyre megyünk, ahol rövid séta lehetséges a 

Kaiser Villához (F), melyet Ferenc József és Sissi kapott násza-

jándékban Zsófia főhercegnőtől. Majd látogatás St. Gilgenbe, 

ahol Mozart édesanyjának szülőházát (F) tekinthetjük meg kívül-

ről. Majd indulás a szállásra Salzburgba.

3. nap: Egész napos gyalogos program Salzburgban. Város-

nézés, séta a városban – Mozart szülőháza (F), kirándulás siklóval 

a Hohensalzburg várba (F), szabadidő. Este indulás hazafelé. 

Érkezés a késő esti órákban Budapestre. 

RÉSZVÉTELI DÍJ (40+4)  45.900 Ft/fő
Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek: Utasbiztosítás: (fakultatívan köthető, 3 napra): gyerek: 1.300 Ft/fő felnőtt: 

2.100 Ft/fő  |  Fakultatív belépők: kb. 60 €  |  Félpanzió: kb 10 - 12 €/fő/alkalom  |  Útlemondá-

si biztosítás (stornó): 640 Ft/fő

Az alapár tartalmazza: az autóbuszos utazást, 2 éj szállást reggelivel  és az idegenvezetést

RÉSZVÉTELI DÍJ (40 + 4)  42.900 Ft/fő
Az indulás: 2020. bármely időpontban.

További költségek:  Útlemondási biztosítás (stornó): 600 Ft/fő  |  Utasbiztosítás: (fakultatívan 
köthető, 3 napra): 18 évig: 1.300 Ft/fő, 18 évtől: 2.100 Ft/fő  |  Fakultatív belépők költsége 
kb. gyerek: 55 €/fő, felnőtt: 75 €/fő  |  Igény esetén vacsora: 12 €/fő/alkalom  |  2 ágyas felár:  
2.000 Ft/fő/éj 
Az alapár tartalmazza: az autóbuszos utazás költségeit, 2 éjszaka szállást reggelivel, több-
ágyas elhelyezéssel, idegenvezetést)
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TANULJ ANGOLUL EGY CSODÁLATOS
MEDITERRÁN SZIGETEN - MÁLTÁN

A máltai szigetvilág három részből áll. Málta, Gozo és Comino. 
A Földközi -tenger központjában helyezkedik el, csak 95 km-re 
Szicíliától. Teljesen biztonságos, kellemes mediterrán környezet a 
brit kultúra hagyományaival és ősi történelmi múlttal.

Kurzusok: Általános nyelvet és szaknyelvet tanítanak diplomás 
tanárokkal, sokéves tapasztalattal. A tanítási elvük, olyan nyelvi 
módszeren alapul, hogy a diák, az írott anyagokból kiindulva 
természetes módon legyen képes használni a tanultakat a min-
dennapokban. Az atmoszféra barátságos és kellemes a használt 
módszerek biztosítják a teljes tanár - diák együttműködést. Az 
órák 45 percesek, a csoportlétszám maximum 15 fő.

Szállás: Barátságos máltai vendéglátó családoknál félpanziós 
ellátással (reggeli és vacsora) 2/3/4 ágyas szobákban - akár más 
országból érkezett diákokkal együtt -, ahol a máltai családok által 
készített házi ételeket is megkóstolhatjuk.

Málta hivatalos nyelve a XIX. század elejétől 1934-ig kizárólag 
az angol volt, ezután kétnyelvűvé vált. Ma mind a két nyelvet, 
a máltait és az angolt is a teljes lakosság beszéli, emellett sok 
angol állampolgár is költözött a szigetre, így a mindennapi élet 
sem nélkülözi az angol elemeket. A legtöbb kulturális és sajtóter-
mék is angol nyelven jelenik meg: újságok, tévéműsorok, stb. Az 
oktatás brit stílusú. Málta és Gozo a Földközi- tenger központ-
jában található, enyhe éghajlata lehetővé teszi, hogy egész évben 
kellemes legyen az ott-tartózkodás és a tanulás.

Programcsomagok:  (az ár januártól- június 15-ig és szeptember 
végétől – decemberig tartó időszakra érvényes, a sí szünet, az 
érettségi szünet, őszi szünet időszakában is lehetséges – tavaszi 
szünetet egyeztetni kell)

Iskola: Partnerünk iskolája (Gateway School of English - GSE) 
modern és családias hangulatú. Egy előkelő villa negyedben San 
Gwanban helyezkedik el, mely 10 perc sétára van St. Julianstól 
és Pacevilletől. A nyelviskolát teljes mértékben egy család vezeti. 
Az épület kétemeletes, melyben 10 világos légkondicionált osz-
tályterem található, modern technikai eszközökkel felszerelve.

Programtervezet (5 éj/6nap): (módosítás jogát fenntartjuk)

1. nap A budapesti Liszt Ferenc repülőtérről indulunk, majd 
megérkezünk Máltára. Transzfer a reptértől, elfoglaljuk a 
szállásunkat. Rövid délutáni séta a környéken: Sliema& St. 
Julian’s. Vacsora a családoknál. 

2. nap Reggeli után délelőtt 5 órás nyelvtanfolyam. Délután 
javasolt fakultatív (F) kirándulás a három városba helyi közle-
kedéssel: Senglea, Cospicua és Vittoriosa. Megtekintjük az 
ősi városrészt és a kikötőt busszal és kísérővel. Vacsora a csalá-
doknál.

3. nap Reggeli után javasolt fakultatív (F) városnézésen veszünk 
részt Málta fővárosában, Vallettában animátorral, transzfer-
busszal: Barrakka kertek, Miniszterelnöki palota, St. John’s 
Templom, Operaház, Republic Street. Malta 5D showműsor. 
Vacsora a családoknál.

4. nap Reggeli után délelőtt 5 órás nyelvtanfolyam. Szabad-
program vásárlásra a csoportvezető irányításával Sliemában. 
Vacsora a családoknál.

5. nap Reggeli után délelőtt 5 órás nyelvtanfolyam. Javasolt 
fakultatív (F) kirándulás Dél-Málta vadregényes vidékére busszal 
és kísérővel. Vacsora a családoknál. 

6. nap Reggeli után transzfer a reptérre. Érkezés Budapestre.

Részvételi díj:  10 +1 fő , vagy 20+2 fő esetén:

15 óra nyelvtanfolyammal: 108.900 Ft/fő
A kinti program tartalmaz:  5 éjszaka/6 nap szállás félpanzióval 
családoknál, reptéri retúr transzfer Máltán, Nyelvtanfolyamnál: 
15 óra (45 perces) szükséges tananyagok és bizonyítvány a kur-
zus elvégzéséről.

+ repülőjegy retúr illetékkel, csomaggal, időponttól füg-

gően kb. 60.000-80.000 Ft-tól

A 3 kirándulás költsége: 65 €/fő

(tartalmazza:  fél napos kirándulás Dél-Málta és a 3 városba 
busszal és kísérővel, 1 egész nap Vallettában busszal és kísérővel)

Utasbiztosítás 6 nap: diák: 2.500 Ft / felnőtt:  4.200 Ft

(a csomagok nem tartalmazzák az 1 ágyas felárat, ebédcsoma-
got (kb. 7-8 €/fő/nap), a stornobiztosítást, további programok 
és a helyi közlekedés belépők díját (kb. 3 €/nap), MO-i reptéri 
transzfer díját, kisebb létszám esetén a program és az ár is módo-
sulhat)
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Programcsomagok:  (az ár januártól- június 15-ig és szeptem-
ber végétől – decemberig tartó időszakra érvényes, a sí szünet, az 
érettségi szünet, őszi szünet időszakában is lehetséges – tavaszi 
szünetet egyeztetni kell) 

Programtervezet (7 éj / 8 nap): (módosítás jogát fenntartjuk)

1. nap A budapesti Liszt Ferenc repülőtérről indulunk, 
majd megérkezünk Máltára. Transzfer a reptértől, elfoglaljuk 
a szállásunkat. Rövid délutáni séta a környéken: Sliema& St. 
Julian’s (önállóan). Vacsora a családoknál. 

2. nap Reggeli után egész napos fakultatív (F) városnézésen 
veszünk részt Málta fővárosában, Vallettában animátorral, 
transzferbusszal: Barrakka kertek, Miniszterelnöki palota, 
St. John’s Templom, Operaház, Republic Street busszal és 
kísérővel. Vacsora a családoknál.

3. nap Reggeli után délelőtt 4 órás nyelvtanfolyam. Délután 
fél napos fakultítv (F) kiránduláson vehetünk részt Dél-Máltán 
busszal és kísérővel. Vacsora a családoknál.

4. nap Reggeli után délelőtt 4 órás nyelvtanfolyam. Délután 
szabadprogram – séta a környéken a csoportvezető irányításával 
Sliemában. Vacsora a családoknál. 

5. nap Reggeli után délelőtt 4 órás nyelvtanfolyam. Délután 
szabadprogram – séta a környéken a csoportvezető irányításával 
Sliemában. Vacsora a családoknál.

6. nap Reggeli után délelőtt 4 órás nyelvtanfolyam. Délután fél 
napos fakultatív (F) kirándulás a három városba helyi közle-
kedéssel: Senglea, Cospicua és Vittoriosa. Megtekintjük az 
ősi városrészt és a kikötőt busszal és kísérővel. Vacsora a csalá-
doknál.

7. nap Reggeli után délelőtt 4 órás nyelvtanfolyam. Délután sz-
abadprogram vásárlásra a csoportvezető irányításával. Vacsora a 
családoknál. 

8. nap Reggeli után transzfer a reptérre. Érkezés Budapestre.

Részvételi díj:  10 +1 fő , vagy 20+2 fő esetén:

20 nyelvi órával: 125.900 Ft/fő
A kinti program tartalmaz:  7 éjszaka/8 nap szállás félpanzióval 
családoknál, reptéri retúr transzfer Máltán, Nyelvtanfolyamnál: 
20 óra (45 perces) szükséges tananyagok és bizonyítvány a kur-
zus elvégzéséről.

+ repülőjegy retúr illetékkel, csomaggal, időponttól 

függően kb. 60.000-80.000 Ft-tól
Utasbiztosítás 8 nap: diák: 3.400 Ft / felnőtt: 5.600 Ft

A 3 kirándulás költsége:  65 €/fő

(tartalmazza:  fél napos kirándulás Dél-Málta és a 3 városba 
busszal és kísérővel, 1 egész nap Valettában busszal és kísérővel)

1 napos kirándulás lehetséges GOZO-ra, 
Málta testvérszigetére busszal, hajóval és kísérővel:  

35 €/fő

(A program 2 hét (14 éjszaka / 15 nap) összesen: 30 nyelvi 
óra vonatkozásában is igénybe vehető:  

Részvételi díja: 216.900 Ft /fő 
A kinti program tartalmaz: 14 éjszaka/15 nap szállás félpan-
zióval családoknál, reptéri retúr transzfer Máltán, Nyelvtanfoly-
amnál: 30 óra (45 perces) szükséges tananyagok és bizonyít-
vány a kurzus elvégzéséről.

+ repülőjegy + fakultatív programok + biztosítások + egyéb 
költségek) 

(a csomagok nem tartalmazzák az 1 ágyas felárat, ebédcsomag-
ot (kb. 7-8 €/fő/nap), a stornobiztosítást, további programok és a 
helyi közlekedés belépők díját (kb. 3 €/nap), MO-i reptéri transzfer 
díját, kisebb létszám esetén a program és az ár is módosulhat)



Cégünk további 5-6 színvonalas nyelviskolával áll folyamatosan kapcsolatban, 
igény további iskolák ajánlatát is el tudjuk küldeni az érdeklődőknek!

Iskola: Partnerünk iskolája (IELS Malta) a népszerű és turisták 
által kedvelt Sliema városrészben található. Az nyelviskola 
modern, világos tantermekkel rendelkezik, jól felszerelt technikai 
eszközökkel. A diákoknak étel és ital autómaták és ingyenes wifi 
is a rendelkezésükre áll. Egy tanulócsoportban maximum 15 vagy 
17 fő lehet.

Részvételi díj:  15 +1 fő :

előszezonban 2020. január 4 – március 28, november 1 - 

december 20: 112.900 Ft/fő
főszezonban 2020. április 19 – június 14, szeptember 7-  

október 31 :  117.900 Ft/fő
A kinti program tartalmaz:  7 éjszaka/8 nap szállás teljes ellátás-
sal családoknál 2/3 fő, reptéri retúr transzfer Máltán, Nyelvtan-
folyamnál: 20 óra (45 perces) szükséges tananyagok és bizonyít-
vány a kurzus elvégzéséről.

+ repülőjegy retúr illetékkel, csomaggal, időponttól füg-

gően kb. 60.000-80.000 Ft-tól
Utasbiztosítás 8 nap: diák: 3.400 Ft / felnőtt: 5.600 Ft

A 3 kirándulás költsége: 70 €

(tartalmazza:  fél napos kirándulás Dél-Málta és a 3 városba 
busszal és kísérővel, 1 egész nap Valettában busszal és kísérővel)

1 napos kirándulás lehetséges GOZO-ra, 
Málta testvérszigetére busszal, hajóval és kísérővel:  

40 €/fő

2 hetes változatban:

előszezonban 2020. január 4 – március 28, november 1 - 

december 20: 222.900 Ft/fő
főszezonban 2020. április 19 – június 14, szeptember 7-  

október 31 : 235.900 Ft/fő
A kinti program tartalmaz: 14 éjszaka/15 nap szállás teljes 

ellátással családoknál 2/3 fő, reptéri retúr transzfer Máltán, 

Nyelvtanfolyamnál: 40 óra (45 perces) szükséges tananyagok 

és bizonyítvány a kurzus elvégzéséről.

+ repülőjegy retúr illetékkel, csomaggal, időponttól füg-

gően kb. 60.000-80.000 Ft-tól
+ utasbiztosítás, sztornobiztosítás és a kirándulások 
költsége

(a csomagok nem tartalmazzák a sztornóbiztosítást, további 

prog ramok és a helyi közlekedés belépők díját (kb. 3 €/nap), MO-i 

reptéri transzfer díját, kisebb létszám esetén a program és az ár is 

módosulhat)
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UTAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
I. FONTOS INFORMÁCIÓK
1. A katalógusban szereplő utazásokkal kapcsolatban a 
katalógusbeli tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül 
ajánlatnak. A prog ramok és a katalógusban szereplő 
részvételi díjak módosításának jogát az Irodánk fenntart-
ja. Ha az egyes utazásokkal kapcsolatban felkeltettük az 
érdeklődését, további információkat a www.challenge.
hu weboldalunkon talál. Konkrét utazás vonatkozásában 
ajánlatot az info@challenge.hu e-mail címen vagy a 
+36-1-343-3030 telefonszámon kérhet, a csoport igényei-
nek a megjelölésével. 
2. A katalógusban szereplő utazások kizárólag csopor-
tosan indulnak, a szerződésben rögzítendő minimális 
utazólétszám elérése esetén.
Az Irodánk jogosult arra, hogy 
- az azonos időpontban azonos útvonalon és úti célra szerző-
dő csoportokat összevonja, valamint
- ha a fizető összlétszám nem éri el a 37 főt vagy a szerző-
désben rögzített más létszámot, a fennmaradó helyeket 
teljes áron, vagy kedvezményesen értékesítse. Ez esetben 
a teljes részvételi díjat fizető utasok az akciós árra nem 
tarthatnak igényt.   
3. A katalógusban szereplő árak 40-42 fizető fő alapján, 
autóbusszal történő utazással kerültek megállapításra. 
Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megadott részvételi díjak 
csak tájékoztató jellegűek és időközben (természetesen a 
szerződéskötés előtt!) változhatnak!  A repülős programok 
20 fizető alapján kerültek megállapításra, ettől eltérő 
létszám esetén a részvételi díj módosításának jogát fenn-
tartjuk!
4. A katalógusunk a csoportszervezőknek szól. Az utazás-
sal kapcsolatos részletes tájékoztatók, utazási feltételek 
(általános szerződési feltételek) a www.challenge.hu honla-
punkon érhetőek el. A Challenge Hungary Utazási Iroda Kft. a 
konkrét utazás tekintetében minden utazóval, kiskorú esetén 
annak törvényes képviselőjével írásban utazási szerződést 
köt, melyet megelőzően a szerződési feltételekről (általános 
és egyedi) – továbbá az utas – és útlemondási (storno) 
feltételekről is - minden utas tájékoztatást kap. Az utazási 
szerződésnek nem részei a jelen katalógusban foglaltak.
II. EGYES TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. UTAZÁS
Az utakat elsősorban autóbuszos utazással szervezzük. 
Az utaztatást saját autóbuszokkal és olyan fuvaroztató 
cégekkel együttműködésben biztosítjuk, akik a mindenkori 
jogszabályoknak megfelelő műszaki és esztétikai állapotú 
autóbuszokat biztosítanak. A normál, 48-49 fős autóbuszok 
mellett – nagyobb csoport, illetve megegyezés esetén - 
lehetőség van 51-53-55-57-59 fő létszámú autóbuszok 
igénybevételére is. Programjainknál nem javasoljuk sem a 
35 fő alatti, sem az emeletes (70-80 fős) autóbuszok igény-
bevételét, mivel az első jelentős költség és díjemelkedést 
jelent, a második pedig lehetetlenné teszi a helyszínek meg-
közelítését. Amennyiben mégis kifejezetten ilyen igényük 
van, úgy kérjük, hogy ezt az ajánlatkérésükben kifejezetten 
jelezzék.
Az autóbuszon minden utasnak 1 ülőhelyet biztosítunk, 
kivéve az idegenvezetőt. Repülővel történő utazás esetén a 
repülőtársaságok által megadott feltételek és szabályok az 
irányadóak minden vonatkozásban.
2. UTAS- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS:
Irodánk csoportok részére az EURÓPAI UTAZÁSIBIZTOSÍTÓ 
ZRT, vagy az AEGON Biztosító Zrt utas- és poggyászbiz-
tosítását ajánlja és köti. A gyermekek részére ajánlott áron 
biztosítás az utazás kezdetéig be nem töltött 18 éves korig 
köthető. 
3. ÚTLEMONDÁSI (STORNO) BIZTOSÍTÁS:
Minden utunkhoz javasoljuk az útlemondási biztosítás meg-
kötését, melynek díja csoportos igénybevétel esetén (min. 
5 fő) a mindenkori részvételi díjak 1.4 %-a (kb. 1.500 – 
3.000 Ft/fő), egyéni igénybevétel esetén 5%. 
A biztosítás kötéséről a jelentkezéskor nyilatkozni kell, és a dí-
ját az előleg befizetésével együtt, azon felül meg kell fizetni. (A 
díjat a csoport egy összegben, a biztosítást kötők névsorával 
együtt is eljuttathatja Irodánkhoz az előlegfizetés hónapjában, 
vagy a dí jat a csoport tagjai egyenként, az előleggel egy idő-
ben és azon felül kell, hogy meg fizessék.) Ezt követően sztorno 
biztosítás kötésére és a díjának megfizetésére nincs mód, a 
biztosítók szabályainak megfelelően! Kötelező adat: a biztosí-
tott neve és születési dátuma. Ennek hiányában a biztosítás 
megkötése jogvesztés terhe mellett nem lehetséges!

4. ÁTKELÉS A CSATORNÁN:
A prospektusunkban szereplő angliai programjainkhoz 
megadott részvételi díjak úgy az oda-, mint a visszaúton 
csatornán történő átkelést tartalmaznak, mely a le-
hetőségeknek megfelelően vagy komppal, vagy Csalagúttal 
történik. Kérhető az átkelés konkrét módja is, de ezt az adott 
napi lehetőségek függvényében lehetséges csak  biztosítani. 
Kiemelt időszakok pl. Húsvét, angol, vagy francia ünnep-
napok, amikor is a kifejezett igényeket egyáltalán nincs 
módunk figyelembe venni. Az átkelés módja és időpontja 
ezen időszakokban kizárólag a társaságok kapacitásának 
a függ vénye.
5. TRANZITSZÁLLÁSOK:
A katalógusban megjelölt egyes utazásoknál a tranzit-
szállások igénybevétele az iskolás csoportok utaztatásáról 
szóló rendelet miatt kötelező. Programjainknál a Hotel 
Formula szállodalánc tranzitszállásainak átlagos költségeit 
tüntettük fel, 3 ágyas elhelyezés esetére. Itt a mellékhelyi-
ség és a zuhanyzó a folyo sókon található, mosdó és TV a 
szobákon belül van. Felhívjuk figyelmüket, hogy néhány 
tranzithotel (főleg a nagyvárosok központjaihoz közel esők), 
illetve egyes tranzithotelek a nyári időszakban a megadott 
áraknál magasabb árakat alkalmaznak, melyet a részvételi 
díjban érvényesíteni fogunk. A tranzit szállások díjának pon-
tos összegéről annak foglalásakor adunk pontos tájékozta-
tást. Magasabb kategóriájú tranzitszállás (pl. Premiere 
Classe Hotels, Ibis Budget stb.) árkülönbözet fizetésével 
rendelhető meg. 2 fős elhelyezési igény esetén felárat kell 
fizetni, mely szálláskategóriánként változik (3.500,-Ft/fő/éj-
től). Reggeli igénylése ese tén: + 2.000 Ft/fő-től.
6. KIÁLLÁSI DÍJ:
Minden programunk részvételi díját Budapest és 50 km-es 
vonzás körzete, ill. az M1 autópálya mentén való kiállással 
adtunk meg. Budapestre érkezés lehetséges saját szervezé-
sű autóbusszal, vagy vonattal, diákkedvezmény igénybe-
vételével. Az önálló csoportok (35-40 fő) természetesen 
saját városukból is indulhatnak, mely esetben
a) Budapesttől számított: 50 – 150 km körzetben: + 2.500 
-3.500 Ft/fő, 
b) Budapesttől számított 150 - 250 km felett: + 4.000 Ft/fő 
kiállási díjat számítunk fel
c) Budapesttől számított 250 km felett – egyedi meg-
állapodás alapján.
A 30 fő alatti csoportok vagy 20-25 fős részcsoportok ese-
tén külön megállapodás alapján, a megállapodás szerinti díj 
megfizetése ellenében tudunk csak kiállást biztosítani. 10 
fő, vagy az alatt kiállást nem biztosítunk, induláshoz való 
utazásukat önállóan kell megoldaniuk.
7. FAKULTATÍV PROGRAMOK:
Az (F) betűvel jelölt programok fakultatív programok, melyek 
a csoport döntése alapján vehetők igénybe, külön díjazás 
ellenében. A fakultatív programok jelentős részét csoportok 
esetén hónapokkal előre kell foglalni és előre kell fizetni, 
mivel csak így biztosítható a csoport-ár, vagy a jelentős 
várakozás nélküli bejutás, illetőleg egyáltalán a bejutás. Fel-
hívjuk figyelmüket, hogy az így előre megváltott jegyek nem 
visszaválthatóak! Amennyiben a csoport az előfoglalást és/
vagy a jegyek előzetes megváltását nem kéri, úgy a jegyek 
beszerzését az idegenvezető /csoportvezető/ a helyszínen 
intézi. Ebben az esetben azonban az időbeni bejutásért, 
illetve egyáltalán a bejutásért az irodánk nem vállal fele-
lősséget, továbbá a csoport köteles az idegenvezető belépő-
jét is megfizetni.
8. SZÁLLÁSOK BEOSZTÁSA:
• családi elhelyezésnél: Családonként kizárólag 2-3-4 fő el-
helyezése lehetséges (azaz egyágyas elhelyezés nincsen). 
A szállásadók a beosztást jogosultak megváltoztatni, azaz 
pl. a 2 fős elhelyezéseket 4 főssé változtathatják. A családi 
elhelyezésnél a felnőttek elhelyezése korlátozott. A család-
fogadók felnőtteket és gyerekeket vegyesen nem fogadnak, 
így erre a beosztásnál figyelemmel kell lenni.
Amennyiben van olyan fontos információ a beosztásnál, 
ami befolyásolja a csoport tagjainak elhelyezését, feltét-
lenül előzetesen kell jelezni! Fontos, hogy az Iroda időben 
megkapja a háziállatokkal és az étkezési problémákkal 
kapcsolatos információkat is mindenkitől - a kísérőktől is 
– ennek hiányában ugyanis a helyszínen már nem fognak 
tudni családot cserélni!
 • mobile home-oknál:  Egy mobile home-ba 7 utast kell beosztani. 
Minden lakó kocsiban kell lennie egy felnőttnek, aki név szerint fele-
lősséget vállal a lakókocsiban történtekért (a park ehhez ragaszkodik).

• tranzitszállásoknál: Szobánként 3 utast kell beosztani. 
(KIVÉVE: németországi tranzit szálláson 2 fős szobákat tud 
a hotel biztosítani)  A 2 fős elhelyezés egyrészt feláras, 
másrészt sokszor nem is tud a hotel annyi szobát biztosítani, 
amennyire 2 fős elhelye zés esetén lenne igény.
• ifjúsági szállásoknál: Szobánként 4-6-8 utast kell be-
osztani a lehetőségeknek meg felelően. A szállások nagy 
része a reggelit kötelezővé teszi, melyet az utasnak meg kell 
fizetnie a részvételi díjon felül akkor is, ha az nem volt része 
eredetileg az ajánlatnak. A szállásbeosztásokat legalább 
egy hónappal indulás előtt kell az Irodához eljuttatni, mivel 
azt továbbítani kell a szállásadó partnereinknek. A határidő 
be nem tartása esetén kizárólag a szállásadó által megadott 
szobaelosztásban lehetséges a csoport elhelyezése. 
9. UTASKÍSÉRŐ / IDEGENVEZETŐ:
A hatályos jogszabályoknak megfelelően minden programot 
idegenvezető kísér (kivétel: repülős utak és Málta, ahol erre 
nem merül fel igény). Ettől abban az esetben tudunk eltekin-
teni, ha a csoportszervező maga is rendelkezik idegen vezetői 
képesítéssel, vagy a csoport nyilatkozik írásban arról, hogy 
nem kér idegenvezetőt. Ebben az esetben azonban Irodánk 
az idegenvezető hiányából eredő problémákért (például 
programoknak a megfelelő helyismeret vagy nyelvtudás 
hiányából eredő csúszása vagy elmaradása stb.) nem vállal 
felelősséget! 
10. KÍSÉRŐK
A programok kizárólag abban az esetben indulnak, ha a 
kiskorúak kíséréséről és felügyeletéről megfelelő létszámú 
(mobil home-ban való elhelyezés esetén 6 fő kis korú után 
1 fő, családi elhelyezés esetén 8 fő kiskorú után 1 fő, egyéb 
programok ese tén 10 fő kiskorú után 1 fő) kísérő tanár 
vagy más felnőtt gondoskodik. A kísérők az út indulásától 
a hazaérkezésig a teljes út folyamán kötelesek a kiskorúak 
felügyeletéről gondoskodni!
11. CSOPORTVEZETŐI KÖTELEZETTSÉGEK:
Csoportvezetőnek minősül, aki a csoportot megszervezi, 
ügyeit folyamatosan intézi és az irodával a kapcsolatot 
tartja és dönt az ingyenes helyekről. A csoportvezető köte-
les az Iroda által átadott dokumentumokat (jelentkezési 
lap, utazási feltételek, útlemondási és utasbiztosítási 
szabályzat, program és utastájékoztató stb) hiánytalanul 
és dokumentáltan átadni a programra jelentkezők részére. 
Köteles a jelentkezési lapokat kitöltve összegyűjteni és a 
lehető legrövidebb időn belül eredetiben postai úton, vagy 
személyesen eljuttatni irodánknak. A késedelemből eredő 
bármilyen kár (pl. sztorno megkötésének elmaradása..) 
a csoportvezetőt terheli!
12. A CSOPORT EGÉSZÉNEK:
• Ingyenes PowerPoint vetítéssel egybekötött tájékoztatót 
tartunk egyeztetett időpontban. 
• 24 órás ügyeletet biztosítunk az utazások teljes időtar-
tamára a kinntartózkodóknak. 
• Indulási időpontokat a minimum 35 főt elérő csoport 
határozza meg (kivéve: a Mobil Home-os és az AKCIÓS 
(MAD PRICE) programok CSAK a megadott időpontok ban 
indulnak!) 
• Kis létszámú (10, 15 fős) csoportok jelentkezését is fogad-
juk programjainkhoz, amennyibe elfogadják, hogy az utazás 
során más csoporthoz kell csatlakozniuk és az időpont- és 
programok koordinálásának joga az előkészületek és az út 
során Irodát illeti meg. 
Felvételük Budapesten, vagy a programnak megfelelő 
autópálya mentén bárhol lehetséges. Az indulás helyszínére 
való utazást önállóan kell megszervezni.
• Minden programunk a csoport egészének kérése alapján 
módosítható. 
13. ÁRFOLYAMOK:
Az árfolyamok változásának a szerződésben rögzített rész-
vételi díjra vonatkozó hatására az utazási feltételekben 
foglaltak az irányadók.
III. TÁJÉKOZTATÓ:
A katalógusban szereplő utazások az utazási szolgál-
tatásokra vonatkozó szerződések ről, különösen az utazási 
csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó 
szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
értelmében utazási csomagnak minősülnek. Az utazási 
csomagokra vonatkozó szerződés megkötése esetén az 
utasokat a szerződésből  fakadó valamennyi jogosultság 
meg fogja illetni. Az utazási csomag szerződésszerű tel-
jesítéséért teljes egészében a Challenge Hungary Kft lesz 
felelős. A Challenge Hungary Kft a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha 
fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az utazók 
által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyi-
ben az utazók szállítása a csomag részét képezi, őket  haza-
szállítsa.
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, 
különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás-
együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 
28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:
− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés meg-
kötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az 
utazási csomagról.
− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, 
aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi 
utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.
− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi tele-
fonszámot vagy egy kapcsolat tartó elérhetőségét, amelyen 
keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy 
az utazási ügynökkel.
− Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes 
értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többlet-
költségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átru-
házhatják egy másik személyre.
− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például 
üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emel-
hető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten 
rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz 
nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díj-
emelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag 
díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szer-
ződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díj-
emelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, 
amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a 
szerződéstől, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár 
nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges 
eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért 
felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási 
csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrende-
let szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogo-
sultak.
− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - 
így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági 
problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően be-
folyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag meg-
kezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhat-
ják a szerződést.
− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz meg-
fizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt 
bármikor felmondhatják a szerződést.
− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után 
kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a 
szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető 
szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség 
felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül 
felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások 
teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen 
befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazássze-
rvező nem orvosolja a problémát.
− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak 
abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy 
nem szerződésszerűen teljesítik.
− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó 
nehéz helyzetbe kerül.
− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfize-
tett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az 
utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, 
és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskod-
nak az utazók hazaszállításáról. Challenge Hungary Kft a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős AEGON 
Biztosító Zrt szervezet révén gondoskodott a fizetéskép-
telenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a 
szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal 
vehetik fel a kapcsolatot, ha a szolgáltatások teljesítését 
az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.
A Challenge Hungary Utazási Iroda Kft részletes utazási 
feltételei nyilvánosan megtekinthetőek és letölthetőek a 
www.challenge.hu honlapon.



Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁSOK      LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK      GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK      VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

Az Ön tanácsadója:

P
R

-0
1

 2
01

9
. m

ár
ci

us

... igen!

Mindenre 
gondolt?
 Jó időről, jó szállásról, 
és jó fényképekről nem 
tudunk gondoskodni, 
de jó utasbiztosításról ...
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