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Szeretnénk figyelmébe ajánlani a TATRADOL TRAVEL Utazási 
Iroda 2023. évi prospektusát. 
Kínálatunkban igyekszünk valamennyi utasunk igényének eleget tenni. A tengerparti 
nyaralások mellett a történelmi, természeti és építészeti emlékek iránt érdeklődők 
számára Európa szinte valamennyi országába kínálunk körutazásokat.
Biztosítjuk Önt, a kiadványunkban szereplő programok színvonalasak, mindenkor segí-
tik, hogy utasaink kellemesen érezzék magukat, amikor szolgáltatásaink igénybevétele 
mellett döntenek. Meghirdetett útjainkon utasainkat felkészült idegenvezető és csoport-
vezető kíséri az út során végig. Tájékoztatja utasainkat a látványosságokról, a felmerülő 
problémák, kérések megoldásában segítséget nyújt.
Néhány fontosabb tudnivaló: A megrendelt úton csak az vehet részt, aki az 
indulás kezdetéig a teljes részvételi díjat befizette. Az úti okmányok érvényességéről 
minden utas egyénileg gondoskodik. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy bizonyos 
országok esetében csak akkor lehetséges a belépés, ha az útlevél a belépést követő 6 
hónapig érvényes!
Árváltozás: Áraink forintban értendők. A programok költségkalkulációja a Magyar 
Nemzeti Bank forint – euró árfolyama alapján lett meghatározva. Katalógusban sze-
replő árainkat 415,-Ft/1 euro árfolyamig garantáljuk. Az ezt meghaladó árfolyam 
emelkedés esetén az árfolyam-különbözetből eredő többlet költséget az utasok fizetik. 
Az esetleges áremelésre az utazási szerződés vonatkozó pontja érvényes.
Biztosítás: A baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás megkötése feltétele az 
utazáson való részvételnek. A részvételi díj a biztosítás összegét nem tartalmazza.
Belépők: A részvételi díj a belépőket nem tartalmazza, azok a helyszínen fizetendők.
Fakultatív programok: Minimum 25 fő részvétele esetén indulnak, ezekre a 
helyszínen lehet jelentkezni.
Nem vehető igénybe kedvezmény a 55 ezer forint érték alatti utak, illetve az iroda 
által meghatározott és a kiadványban nem szereplő utak esetében!
Utazás: Korszerű, biztonságos, a nemzetközi előírásoknak megfelelő, légkondicioná-
lóval, büfé szolgálattal (kávé, ásványvíz, sör), videó szolgáltatással ellátott, autóbusszal. 
Az autóbusz vezetői sok éves gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetők, akik a célte-
rületeken jó helyismerettel rendelkeznek. Hosszabb utazás esetén célszerű takarót, 
kispárnát vinni. Autóbuszunk csomagterében csak korlátozott hely áll rendelkezésre, 
így személyenként egy bőrönd és egy kisebb kézitáska elhelyezése engedélyezett. Az 
ezen felül hozott csomagok elhelyezésére csak bepakolás után van lehetőség, ha azok 
számára még marad hely. Javasoljuk, hogy az utastérbe csak a legszükségesebb dol-
gokat vigyék fel, ami elfér a kalaptartóban. A gépkocsivezetők útközben a csomagtartó-
kat csak nagyon indokolt esetben nyitják ki! Az autóbuszon nem szállítható zsugorfóli-
ás, rekeszes, valamint dobozos üdítő, sör és ásványvíz, mivel ezek jelentősen elveszik 
a helyet a többi poggyásztól. A csomagokat kérjük névvel, címmel, telefonszámmal 
szíveskedjenek ellátni! Az autóbuszon higiéniai okok miatt a toalett nem használható! A 
gépkocsivezetők kb. 3-4 óránként tartanak pihenőt-az adottságoktól függően-kulturált 
parkolókban. Az autóbuszon TILOS a dohányzás, megértését köszönjük!
Utazási feltételek: a Tatradol Travel Bt. működéséhez előírt vagyonbiztosíték vonat-
kozásában az AEGON Magyarország Zrt-vel kötött szerződést. Az esetleges észrevételek 
vagy panaszok, illetve a kárügyintézés a programszervező utazási iroda feladata.
A Tatradol Travel indokolt esetben a programváltoztatás jogát fenntartja! 
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Előfoglalási kedvezmény: Április 6-ig a teljes részvételi díj egyösszegű 
befizetése esetén 5%, április 21-ig történő előleg fizetése esetén 4%.
Törzsutas kedvezmények: Minden olyan kedves utasunk tagja a TATRA DOL 
TRA VEL Utazási Iroda Törzsutas Klubnak, aki utazási irodánkkal utazott már. 
Április 6-ig a teljes részvételi díj egyösszegű befizetése esetén 6%, április 21-ig 
előleg részvételi díj 50% befizetése esetén 5%. (kivéve az akciós programaján-
latok, 55 ezer forint érték alatti utak).
Gyermekkedvezmények: A szállás költségéből 3 éves korig gyermeke in-
gyen nyaralhat velünk. Gyermekkedvezmények 12 éves korig a feltüntetett utakon! 
Nászutas kedvezmények: A nászút minden ember számára kétségkívül 
az élet egyik legnagyobb eseménye. Azoknak, akik a házasságkötésüket 
követő 3 hónapon belül kezdik meg utazásukat, és az utazás megvásárlá-
sakor bemutatják a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, 4% kedvez-
ményt adunk minden, a katalógusban szereplő program árából (kivéve az akciós 
programajánlatok). 
Csoportos kedvezmények: Amennyiben úgy dönt, hogy nagyobb csoport-
tal utazik, úgy az alábbi kedvezményekben részesül: 20 fizető résztvevő esetén 
a 21. részvételi díja ingyenes, 30 fizető résztvevő esetén a 31. részvételi díja 
ingyenes és 50% kedvezmény a 32. részvételi díj árából. 40 fizető résztvevő 
esetén a 41. és a 42. részvételi díja ingyenes. 
AKCIÓS PROGRAMAJÁNLATOKNÁL, VALAMINT PARTNERIRODÁKNÁL MEG-
RENDELT ÉS BEFIZETETT UTAZÁSRA NEM VEHETŐ IGÉNYBE KEDVEZMÉNY! 

A törzsutas és az előfoglalási kedvezmény  
csak irodánkban vehető igénybe! 

Jelentkezés, további információ:
TATRADOL TRAVEL Utazási Iroda
6721 Szeged, Szent István tér 6. • Tel: (62) 487-835

Kellemes üdülést, szép élményeket kívánunk!

Belföldi kulturális- és színházi  
programok szegedi indulással!
Irodánk rendszeresen szervez az ország legjelentősebb 
 kulturális programjaira kirándulásokat.
Aktuális színházi-, és kulturális programajánlatunkat nyo-
mon követheti weboldalunkon is, érdeklődhet telefonon, vagy 
e-mailben, de szeretettel várjuk Önt irodánkban is!

Vállalkozások, baráti társaságok, nyugdíjasklubok figyelmébe!
Egyedi igények szerint megtervezzük utazását bármely időpontban szállással, 
ellátással, idegenvezetéssel, szakmai programokkal. Meghirdetett programjain-
kat kívánságra zárt csoportokkal is elindítjuk! Kérje kedvező ajánlatainkat!

Ajándékozzon utazást szeretteinek!
Nem kell törnie fejét, mit ajándékozzon az ünnepekre!
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Program: Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

LÁTVÁNYOKBAN GAZDAG BUDAPESTI PROGRAM!
MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ ÚJ POMPÁBAN –
LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM – PESTI VIGADÓ

Március 24. (péntek)

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 06:30 órakor
Élménygazdag programunk első ál-
lomása Budapest legimpozánsabb 
épülete, az Ybl Miklós által 1884-ben 
tervezett Állami Operaház. A falai között 
találhatók gyönyörű faragványok, ara-
nyozott, bársony és márvány felületek, 
lépcsők, erkélyek és freskók. Amellett, 

hogy feledhetetlen látványt nyújtanak, 
számos izgalmas történet szemtanúi is 
voltak. A csodás, patkó alakú nézőtér 
és az aranyozott páholysorok látványa 
óriási élményt nyújt. Következő állo-
másunk a zenekedvelő közönség által 
még ma is egykori nevén Zeneaka-
démiaként ismert intézmény, amelyet 
1875-ben alapítottak. Első elnőke Liszt 
Ferenc, első igazgatója pedig Erkel 
Ferenc volt. Nemcsak a felsőfokú zenei 
oktatást szolgálja, hanem a fővárosi 
koncertélet központja is. A gyönyörű, 
eklektikus-szecessziós stílusú palotát 
Korb Flórián és Giegl Kálmán tervei 
alapján építették 1904-1907 között. 
Az épület előcsarnoka, folyosói és en-
teriőrje a századfordulós összművészeti 
törekvés legszebb példáját adják. Róth 
Miksa változatos ólomüveg ablakai, 
a Zsolnay gyár fantasztikus kerámiái 
különösen figyelemre méltók. A hang-

versenyterem hatalmas orgonája is 
csodálatos. A Zeneművészeti Egyetem 
látogatása után a Pesti Vigadó vagy rö-
viden Vigadó Budapest belvárosában, a 
Duna parton található műemlék, a fővá-
ros egyik legjelentősebb turisztikai látvá-
nyossága. Az új román, bizánci és mór 
stílusú Vigadó épületét 1865-ben adták 
át. Az épület tervezője Pollack Mihály. 

Talán nincs még egy épület a világon, 
ahol annyiszor lépett volna fel Liszt 
Ferenc, mint a Vigadóban. A régi szép-
ségét, az eredeti állapotokat visszaállító 
felújítás 2004-2009-ig tartott. A Viga-
dó megtekintése után indulunk haza, 
Szegedre érkezés a kora esti órákban.

Program: Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor
Utazás Bécstől mindössze néhány 
kilométerre található, az osztrák tör-
ténelem egyik legfontosabb helyszíne 
a klosterneuburgi Ágoston-rendi ko-
lostor, amely programunk első hely-
színe lesz. Az apátság Ausztria egyik 
legjelentősebb kulturális, egyházi és 
szellemi központja. Az Ágoston-rend 
kolostorának alapítása III. Lipót őrgróf 
nevéhez fűződik, akit később szentté 
is avattak. A kolostor eredeti gótikus 
részei mellett elsősorban a barokk 
építészet jegyeit viseli. A látogatásunk 
során megtekintjük a Szent Lipót 
kápolnában elhelyezett híres Verdun 
oltárat, VI. Károly császári oratóriumát 
és a XVII. századi gyönyörű ünnepi 
orgonáját is. Ezt követően az apátság 
Pálmaházában 2023-ban már 13. al-
kalommal rendezik meg Európa egyik 
legnagyobb Nemzetközi Orchidea- 
kiállítását. A kiállítás mottója: a Császári 

és Királyi expedíciók az egész világon. 
A konfúziustól napjainkig tartó időuta-
zás témája természetesen az orchidea. 
Következő állomásunk Kreuzenstein 
mesevára, amely Bécstől északra, egy 
Duna feletti dombról uralja a tájképet. 
A várkastély Ausztria egyik legszebb 
romantikus várkastélya. A vár jelen-
legi formájában a XIX. század végén 
épült, román és gótikus stílusjegyeket 
is magába hordoz. A várárkot átívelő 
hídon keresztülmenve egy hamisítat-
lan középkori időutazásra indulunk. 
Megtekintjük a lovagi felszereléseket, 

a fegyvergyűjteményt, a csodás vár-
kápolnát a gótikus szárnyas oltárral. 
Láthatjuk a vár középkori konyháját, 
annak közepén a majd egy tonnányi 
súlyú asztallapot, amely egyetlen 
darab fából lett kifaragva. A jelenle-
gi várat Johann Nepomuk Wilczek 
gróf álmodta meg, aki Ferenc József 
császár udvari kamarása volt, és iga-
zi műgyűjtő hírében állt. A vár több 
filmben is feltűnik: olyan mozi vagy TV 
filmekben láthattuk, mint a Witcher 
című sorozat, a Három muskétás, a 
Katedrális sorozat vagy épp az Utolsó 

templomos lovag. Kirándulásunk utol-
só programjában a Kittsee-ben lévő 
Hauswirth csokoládégyár mintaboltjába 
látogatunk el, mely kedvelt célpontja 
a turistáknak. Lehetőség van kósto-
lásra, majd kedvező áron vásárolni a 
finomságokból. Kora este hazaindu-
lás, Szegedre érkezés az esti órákban.

ALSÓ-AUSZTRIA BAKANCSLISTÁS HELYSZÍNEI
NEMZETKÖZI ORCHIDEA-KIÁLLÍTÁS A KLOSTERNEUBURGI APÁTSÁGBAN – 
KREUZENSTEIN MESEVÁRA – KITTSEE CSOKOLÁDÉGYÁR

Március 15. (szerda)

3

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

9.900,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és a idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza az utas-,baleset 
és poggyászbiztosítás és a  belépők 
összegét.

15.900,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyáza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)
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Március 25. (szombat)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 
VIDÉK KINCSESTÁRA:
TÁKOS – TARPA – SZATMÁRCSEKE – TÚRISTVÁNDI – MÁRIAPÓCS

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:00 órakor
Gazdag programunkban először a 
Beregi- síkságon található kis tele-
pülést, Tákost keressük fel, melynek 
Magyarországon egyedülálló műem-
léke az 1766-ban épült paticsfalú, 
zsindelytetős református templom, 
mely kuriózum a turisták számára, a 
„Mezítlábas Notre Dame”. Továbbuta-
zás a megye keleti részére, itt a Tisza 
ölelésében találjuk a híres „kuruc” 
települést, Tarpát. A módos Szatmár 
vármegyei mezőváros fontos szerepet 
játszott a Rákóczi-szabadságharcot 
előkészítő bujdosómozgalomban. A helyi 
születésű Esze Tamásnak, II. Rákóczi 
Ferenc jobbágyának érdeme, hogy 
1703 tavaszán nem a törökországi 
száműzetésben élő Thököly Imrét, 
hanem a lengyel földön bujdosó fi-
atal Rákóczit nyerték meg a felkelés 
ügyének. Itt található Magarország 
egyetlen épen maradt ipartörténeti 

műemléke, a híres szárazmalom. Az 
ipartörténeti látnivaló megtekintése 
után indulunk a Tiszaháton fekvő, Tisza- 
parti Szatmárcsekére, amely már a XII. 
században lakott volt. A település ősi csa-
ládja a „Kölcseyek”. 1815-től 1838. 
augusztus 24-án bekövetkezett halá-
láig itt élt Kölcsey Ferenc költő, itt fe-
jezte be nemzeti imánkat, a Himnuszt. 
Meglátogatjuk a Kopjafás temetőt, 
amely egyedülálló a világon. Csónak 
alakú, faragott fejfák sokasága mellett 
haladva érjük el Kölcsey Ferenc fehér 
márvány, klasszicista stílusú sírmelé-
két (megemlékezés Kölcsey sírjánál). 
Következő állomásunk Túristvándi, 
a Túr folyó partján fekvő csodálatos 
természeti környezetű település. A 

XVIII. században épült, ma is műkö-
dőképes vízimalmot csodáljuk meg, 
ami szintén ipartörténeti emlék. A Túr 
folyóra fából épített malomépületben 
malomtörténeti múzeum működik. Rö-
vid utazás után érkezünk Máriapócsra, 
a XIII. századi településre. 1696-ban 
Máriapócs templomában a könnyező 
Szűz Mária szobor hozta meg a te-
pelülés hírnevét. A kegykép számára 
és a felélénkülő búcsújárás szolgálatára 
épült meg a mai gyönyörű Szent Mihály 
templom és a Nagy Szent Vazulról 
elnevezett kolostor. 1749-ben tele-
pedtek le itt a bazilita szerzetesek. A 

templom történetének egyik kiemel-
kedő pillanata volt, amikor Szent 
II. János Pál pápa magyarországi 
látogatása során (1991. augusztus 
18-án) ellátogatott a kegytemplom-
ba és Szent Liturgiát végzett magyar 
nyelven, a híres Szűz Mária ikon előtt. 
Máriapócsi látogatásunk után indu-
lunk haza, Szegedre érkezés a késő 
esti órákban.

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 06:45 órakor
Budapesten, a Városligetben első prog-
ramunk a Magyar Zene Háza, ahol a 
zene tényleg mindenkié: bármilyen 
életkor számára, bármilyen műfaj iránti 
vonzódással, bármilyen tudásszinttel, 
bármilyen interaktivitásra való nyitott-
sággal várják a látogatókat. Sokszínű 
programkínálattal a zene számtalan 
élményét tárják fel a látogatók előtt, 
legyen az egy kiállítás, koncert, egy 
közös zenélés, éneklés, egy izgalmas 
zenepedagógiai foglalkozás vagy tán-
colás. A csodás épület megvalósítására 
közel 170 pályamű érkezett a világ min-
den tájáról, a győztest, a Sou Fujimoto 
Architects-t 2014. december 19-én 
hirdették ki. 2018. szeptemberében 
megkezdődött a ház építése, az épület 
már az átadás előtt rangos nemzetközi 

díjakat nyert. 2019. októberében „Európa 
legjobb középületének” díját, 2019. de-
cemberében a „világ legjobb zenei célú 
ingatlanfejlesztése” díjat nyerte el az 
amerikai Music Cities Awardson. Sou 
Fujimoto, japán sztárépítész egy modern, 
extravagáns házat álmodott meg a ze-
nének, amely úgy hordozza magán a 
tervező összetéveszthetetlen kézjegyét, 
hogy odafigyel a tartalom kiszolgálására! 
A világ második legjobb úti céljaként je-
lölte meg a világhírű turisztikai magazin 
a budapesti Magyar Zene Házát! A Time 
Out legizgalmasabb, legújszerűbb és 
legszórakoztatóbb programokat és hely-
színeket listázta. A Magyar Zene Háza 
programja 2 órás időtartalmú. Következő 
látnivalónk a Városligetben az alapítása 
óta eltelt másfél évszázadban sokat ván-
dorolt intézmény, a Néprajzi Múzeum, 
melynek évtizedekig épp a Városligetben 

volt a székhelye, így elmondható, hogy 
hazatért. A természetbe ágyazott épü-
let még átadása előtt elnyerte a világ 
legjobb középülete díjat, készüljünk hát 
fel, hogy kívül-belül örömünket fogjuk lel-
ni benne. A tárlat megtekintése után, az 
Alpár Ignác tervei alapján épült Vajdahu-
nyad várát keressül fel a Városligetben. 
Egy erdélyi gótikus kastély másolataként 
épült. A romantikus historizmus egyik leg-
szebb magyarországi alkotása a kastély, 

amely a Mezőgazdasági Múzeumnak ad 
otthont. A múzeum megtekintését köve-
tően séta a Városligeti-tó körül. Élmény-
dús programunk után indulunk haza, 
Szegedre érkezés az esti órákban.

KÜLÖNLEGES ÉLMÉNYEK 
BUDAPESTEN, ÚJJÉ A LIGETBEN!
MAGYAR ZENE HÁZA – NÉPRAJZI MÚZEUM – VAJDAHUNYAD VÁRA

Március 31. (péntek)

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
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13.800,-
A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

9.900,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)

Csoporthoz csatlakozás: Algyő- 
Hódmezővásárhely-Orosháza 



Részvételi díj:

Ft/fő

Részvételi díj:

Ft/fő

Kirándulások

Kirándulások

Program:

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor
Folyamatos utazás Szlovákiába, útköz-
ben megállásokkal. Délelőtt érkezés a 
festői Bajmóc várához, ahol helyi ide-
genvezetővel teszünk egy túrát Európa 
egyik legmutatósabb várkastélyában, 
amely a Loire-völgyi kastélyok mintájára 
épült. A várkastélyban megcsodálha-
tunk sok érdekességet, megismerked-
hetünk a kastély történetével, az egy-
kori lakóiról a Pálffi családról hallhatunk 
különleges történeteket és láthatjuk 
a kastély alatt megbúvó kis cseppkő-
barlangot is, majd felkeressük a Pálffi 
család tagjainak sírboltját is. Bajmóc 
után a következő állomásunk a garam-
szentbenedeki bencések temploma és 
kolostora, melyet I. Géza király alapított. 
Az épületegyüttes a kora gótikus stílus 
egyik legszebb közép-európai emléke, 

szakértők szerint gótikus főkapujának 
szépsége vetekszik a jáki templom be-
járatának művészi értékével. A templom 
különlegessége a Szentvér-kápolna, mely 
egy értékes relikviát őriz: egy darab 
vásznat Krisztus vércseppjeivel. Utunk 
utolsó programja a kistapolcsányi kastély. 

Az épület eredetileg reneszánsz erődít-
mény volt, melyet Hild József tervezett 
át, klasszicista stílusban. A két világhá-
ború között az épület a csehszlovák köz-
társasági elnökök nyári rezidenciája volt. 
A kastélyban értékes korabeli bútor-, 
kép, óragyűjtemény, egyéb berendezési 

tárgyak és gazdag könyvtár tekinthető 
meg. Egykoron a kastélyban forgatták a 
„Fekete város” című film több jelenetét. 
Késő délután, szép élményeket követő-
en indulunk haza. Szegedre érkezés a 
késő esti órákban.

A FELVIDÉK LEGSZEBB KASTÉLYAI:
BAJMÓC MESÉS VÁRKASTÉLYA – KISTAPOLCSÁNYI KASTÉLY –
GARAMSZENTBENEDEKI BENCÉSEK TEMPLOMA ÉS KOLOSTORA

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Április 2. (vasárnap)

Április 1. (szombat)

Program:

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:30 órakor
Látogatás Pannonhalmán, a Szent 
Márton- hegyen emelkedő bencés 
apátságba, melyet Géza fejedelem 
kezdte el és fia, István király fejezte 
be építtetését 1001-ben. Pannonhalma 
tehát szinte egyidős az állammal, tör-
ténete is csaknem azonos az állam 
történetével. Az első bencés szerzete-
sek Géza fejedelem hívására 996-ban 
érkeztek Pannonhalmára. A tatár tá-
madásoknak még ellenállt, aztán hol 
magyar, hol török kézen volt a végvárrá 

lett kolostor. A ma is látható barokk 
épületeket 1722-1768 között építet-
ték. Az apátság évszázadok óta szel-
lemi központ, hihetetlenül nagy felhal-
mozott kulturális értékkel. Könyvtára 
közel 400 ezer kötetes, könyvritkasá-
gokat őrző gyűjtemény. Pannonhalma 
bencés főapátsága 1996-ban került 
fel az UNESCO Világörökség listájára! 
Az apátság látogatása helyi tárlatve-
zetővel történik. A bencés apátság 
látványa után utazás a több, mint 
700 éves múltra visszatekintő csesz-
neki várrom megtekintésére, amely 

Magyarország egyik leglátványosabb 
várromja. Garaiaktól az Esterházyakig 
a legelőkelőbb nemesi családok bir-
tokában volt, a török korban a végvári 
rendszer részeként működött, majd a 
XIX. században leégett és azóta ro-
mokban áll. Romos falai között helyi 
idegenvezető kíséretében teszünk egy 
történelmi sétát. Továbbutazás a cisz-
terci rend magyarországi központjába, 
Zircre. Zircen az 1732-1752 között 
Witwer Márton és Kayr Mátyás tervei 
alapján, barokk stílusban emelt cisz-
terci templomot és kolostort tekinti 
meg csoportunk. A kolostor ad helyet 
a Reguly Antal Műemlékkönyvtárnak 
és a Bakonyi Természettudományi 

Múzeumnak. A kolostor legnagyobb 
látványossága a csodálatos könyvtárt-
erem, 60 ezer nagy értékű könyvvel. 
A látogatást követően lehetőség nyílik 
a Zirci Apátsági Manufaktúrában készí-
tett, díjnyertes kézműves sörkülönle-
gességekből vásárolni a mintaboltban. 
Szép élmények után indulunk haza, 
Szegedre érkezés az esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

HAZAI TÁJAKON
PANNONHALMI BENCÉS FŐAPÁTSÁG
CSESZNEKI VÁR – ZIRCI CISZTERCI 
APÁTSÁG ÉS TEMPLOM
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A részvételi díj tartalmazza az autóbu-
szos utazás, a felsorolt programok és 
az idegenvezetés költségét.
Nem tartalmazza az utas-, baleset 
és poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

15.900,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

13.800,- 

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek- 
Kiskunfélegyháza-Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)-Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Részvételi díj:

Ft/fő

Kirándulások

Kirándulások

Program:

Program:

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:00 órakor
Krisna-völgy egy békés sziget a rohanó 
hétköznapok tengerén, a Balatontól csak 
30 kilométerre, Kaposvár irányába. A 
260 hektáron fekvő terület – mely egy-
ben kulturális központ és biofarm is – 
igazán különleges és szép látnivalókkal 
és új élményekkel kecsegteti az idelá-
togatókat. Magyarország, sőt Közép- 
Európa legnagyobb és legszervezettebb 
ökoközössége, egy hajdani birkalegelő 
helyén sokszínű élővilágnak ad otthont. 
Több, mint 950 fa és bokorfaj él a Krisna- 
völgy botanikus kertjében. Megtekintjük 
a biokertészetet, tehenészetet, a mé-
hészetet és a kézműves stúdiót, majd 
betekintést kapunk a Krisna-hívők éle-
tébe, helyi idegenvezető kalauzolásával. 
Ezt követően az 1.500 m2 alapterületű 

templomot csodálhatjuk meg, amelynek 
belsejét indiai motívumok, oszlopok és 
boltívek, színes domborűvek és festmé-
nyek díszítik. Zárásként egy trandicio-
nális indiai zenei bemutatón vesz részt 
csoportunk! Krisna-völgyi programunk 
végén különleges ajándékok vásárlására 
lesz lehetőségünk az ajándékbolt bősé-
ges választékából. Kora délután magunk 
mögött hagyva a Krisna-völgyet továb-
butazunk a Székesfehérvár, Öreghegy 
városrészben található Bory-vár meg-
tekintésére. A különleges várat Bory 
Jenő (1879-1959) építész, szobrász és 

festőművész nagyrészt egymaga épí-
tett és díszített évtizedeken át, emléket 
állítva a hitvesi szeretetnek és művészi 
álmainak. Bory a várat 1923-ban kezdte 
építeni és élete végéig dolgozott rajta. Az 
épület nem csak a Bory család otthona 
volt, hanem óriási műterem is az építész 
és felesége Komócsin Ilona festőművész 
alkotásai számára, de más neves festők 
és szobrászok műveit is megtalálhat-
juk itt. Bory magát az épületet önálló 
műalkotásnak szánta. Az Európa-szerte 

ismert épületegyüttes napjainkban az 
örök szerelem szimbólumaként és a 
„székesfehérvári Taj Mahal”-ként él a 
köztudatban. A különleges vár megte-
kintése után indulunk haza, Szegedre 
érkezés az esti órákban.

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:45 órakor
Úticélunk a szecesszió gyöngyszeme, 
Szabadka. Ennek a gyönyörű város-
nak mai napig fennmaradt magyar 
jellege. A megérkezés után először a 
piacra látogatunk, hogy ki-ki kedvére 
nézegethessen, vásárolhasson vagy 
elfogyasszon egy jó burekot. Ezután 
csoportunk a város központjban álló, 
grandiózus méretű Városházát tekinti 
meg, amely Komor Marcell és a Jakab 
Dezső által tervezett magyaros-sze-
cessziós stílusban épült fel. Az épület 
szíve a díszterem, itt csodálhatjuk meg 
Róth Miksa budapesti műhelyében 
készített, színes üvegablakokat. A kö-
vetkező látnivalónk a városházához 
hasonlóan Komor Marcell és Jakab 
Dezső tervei alapján épült gyönyö-
rű épület: a Zsinagóga. A történelmi 
Magyarország második legnagyobb, 
1400 főre tervezett zsinagógáját ere-
detileg Szegedre szánták, de az ottani 

városvezetés inkább Baumhorn Lipót 
terveit fogadta el. Városnéző sétánkat 
a hat korinthoszi oszloppal díszített 
Népszínház épületének megtekinté-
sével folytatjuk, majd a Szent Teréz 

székesegyházat tekintjük meg, amely 
1773-tól 1779-ig épült barokk stílus-
ban. Rövid utazás után érkezünk a XX. 
század elejének elegáns fürdővilágába 
Palicsra. Séta az üdülőhely tópartján. 

Látogatás a Közép-Európa egyik leg-
kedvesebb állatkertjében. Az állatok 
lakóhelyeit valóságos virágoskertek-
kel vették körül, a környezet némi 
túlzással a bibliai édenkertet idézi. A 
világ nagy állatkertjeinek szinte va-
lamennyi kedvelt lakója megtalálha-
tó itt: a zebrától a jegesmedvéig, az 
elefánttól a puputevéig, az oroszlántól 
a tigrisig. A gazdag élményeket köve-
tően hazaindulás, Szegedre érkezés a 
kora esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

SOMOGYVÁMOS, KRISNA-VÖLGY – 
SZÉKESFEHÉRVÁR, BORY-VÁR

SZABADKA, A SZECESSZIÓ 
GYÖNGYSZEME – PALICSI ÁLLATKERT

Április 21. (péntek)

Április 19. (szerda)
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A részvételi díj tartalmazza az 
autbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

12.900,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza az utas-,bal-
eset és poggyászbiztosítás és a 
belépők összegét.

6.900,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Részvételi díj:

Ft/fő

Kirándulások

Kirándulások

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor
Élményekben gazdag programunkban 
először az Őrség jelképévé vált pan-
kaszi szoknyás haranglábat csodáljuk 
meg, amely 1755 óta emelkedik a tele-
pülés legmagasabb dombján. Az őrségi 
népi építészet eme jellegzetes épít-
ményei közül a pankaszi a legrégebbi 
és leglátványosabb. Továbbutazás a 
közeli Szalafőre, ahol a Pityeszeri Népi 
Műemlékegyüttest járjuk be. 1970 óta 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az Őrség 
egyik legsajátosabb nevezetessége. Há-
rom helyen állnak a népi építészet em-
lékei. Nagyon jó állapotban maradtak 

fenn az utókor számára a „kerített há-
zak”, a szoba-konyhás, zsúpfedeles la-
kóházak. A skanzen épületei szellősen 
vannnak elhelyezve, ma is az eredeti 
környezetükben, korhű berendezéssel. 
Mindez páratlan látványt nyújt! Őrségi 
programunkat Magyarszombatfa Fa-
zekasházában folytatjuk. A községben 
található fazekasház 1790-ben épült, 
zsúpfedeles, döngölt padlójú paraszt-
ház. A házban egykor fazekas család 
lakott. Itt látható a fazekas múzeum 
gyűjteménye. Az itt kialakított korongok 
és edényféleségek a XIX. század vé-
gétől a XX. század közepéig a környé-
ken készültek. Következő látnivalónk 
az Őrség és a Göcsej határán fekvő 
Szentgyörgyvölgy református templo-
ma a magyarországi festett, kazettás 
mennyezetű templomok egyik leglátvá-

nyosabb példája. Őrségi kirándulásunk 
utolsó helyszíne Velemér, a 80 fős kis-
község Vas megye dél-nyugati csücs-
kében. Magyarország sok szempontból 
legkülönlegesebb temploma a Szent-
háromság tiszteletére szentelt, egyha-
jós, nyugati tornyos, a nyolcszög három 
oldalán záródó, szentéllyel ellátott, kő-
ből és téglából épült veleméri  templom, 
mely a Papréten emelkedik. A templom 
építésének idejét nem ismerjük, először 
egy 1360-ban kelt oklevélben említik. 
Gyönyörű freskóit 1377-78-ban Aquila 
János mester festette, aki a szentély 
északi falán önarcképét is megörökítet-
te, ez volt az első önarckép Európában, 

amivel az olasz műveltségű mester 
talán azt kívánta jelezni, hogy ő inkább 
művész. Az Őrség egyik leglátogatot-
tabb műemlékének megtekintése után 
indulunk haza, Szegedre érkezés a 
késő esti órákban.

Program: Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

KIRÁNDULÁS AZ ŐRSÉGBEN, HAZÁNK LEGNYUGATIBB CSÜCSKÉBEN:
PANKASZ – SZALAFŐ, PITYESZERI SKANZEN – 
MAGYARSZOMBATFA – SZENTGYÖRGYVÖLGY – VELEMÉR

Május 14. (vasárnap)

Április 25. (kedd)

CSODASZÉP SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
MARIA SCHUTZ BÚCSÚJÁRÓHELY – KABINOS FELVONÓVAL 
A HIRSCHENKOGEL-HEGYRE – UTAZÁS A SEMMERINGI 
VASÚTON – GLOGGNITZ, LINDT CSOKOLÁDÉGYÁR

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor
Ausztriai programunkban először a 
Semmering ékszerdobozának neve-
zett Maria Schutzot keressük fel, ahol 
megtekintjük az 1738-ban felszentelt 
barokk stílusban épült kegytemplo-
mot, majd a csodatévő forrás vizéből 
meríthetünk. Rövid utazást követően 
érkezünk Semmeringre, innen kabinos 

felvonóval utazunk az 1.340 méter 
magas, varázslatos Hirschenkogel- 
hegyre. A hegy legmagasabb pontján 
lévő, 30 méter magas Millennium 
kilátóból csodaszép látvány tárul a 
Semmering-Rax-Schneebergi „varázs-
hegyek” álomvilágára. A hegy tetején 
van lehetőség sétára, pihenésre és 
gyönyörködhetünk a lenyűgöző lát-
ványban. Ezt követően felszállunk 

a híres semmeringi vasútra, amely 
Európa első hegyi vasútja volt. A vo-
nat ablakából fennséges, festői táj-
ban lehet gyönyörködni. Fél órás uta-
zást követően érkezünk Gloggnitzba, 

ahol meglátogatjuk a Lindt csokolá-
dégyár mintaboltját, itt kedvező áron 
vásárlási lehetőség a finom édessé-
gekből. Élménydús programunk után 
indulunk haza, Szegedre érkezés a 
késő esti órákban.

Program: Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

7

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

13.900,-

A részvételi díj tartalmazza az autó-
buszos utazás, a felsorolt programok 
és az idegenvezetés költségét.
Nem tartalmazza az utas-, baleset 
és poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

15.800,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlózköpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Részvételi díj:

Ft/fő

Kirándulások

Kirándulások

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 07:45 órakor
Látványos programunk első állomása 
a gyönyörűen megújult szabadkígyósi 
Wenckheim-kastély, amely 2022. 
március 20. óta várja a látogatóit. A 
kastély 1875-1879 között épült Ybl 
Miklós tervei alapján, az építtetők a kor 
egyik leggazdagabb földesurai: gróf 
Wenckheim Frigyes (gerlai ág) és fe-
lesége, Wenckheim Krisztina (ókígyósi 
ág). Átadásakor korának legkorszerűbb 
kastélya volt, káprázatos berende-
zéssel. A kastély újra régi pompájával 
fogadja a látogatókat. A látogató olyan 
élménnyel gazdagodik a kastélyban, 
mintha a grófi család vendégeként jár-
ta volna be a szépen megújult épületet. 
A kastély bejárását követően indulunk 
a Tótkomlósi Szlovák Tájház megtekin-
tésére. A városban található az ország 
első tájháza, mely bemutatja a korabeli 

szlovákság mindennapjait és haszná-
lati tárgyait. Itt láthatjuk a Tomka Judit 
amatőr színjátszó és pingálóasszony 
emlékére berendezett emlékszobát is. 
Továbbutazás a Dél-alföldi régió déli 
részén található Mezőhegyesi Ménes-
birtokra, amely a magyar lótenyésztés 
bölcsője. Itt található az ország első 
fedeles lovardája, a ménes kocsimúze-
uma és a központi istálló. A Mezőhegyesi 
Császári és Királyi Ménesbirtokot II. 
József császár alapította 1874-ben, 
így Magyarország és a Monarchia első 

állami ménesét hozta létre. A ménes 
egyedülálló kincsünk. A világhírű Mé-
nesbirtokon számos programlehető-
ség várja csoportunkat! Megtekintjük 
a Ménesudvart helyi idegenvezetővel, 
majd a ménes kocsimúzeumában 
teszünk látogatást, ahol különböző 
hintók, lovasszánok és egyéb érde-
kes kocsik mellett a szép díszveretes 
lószerszámokat is megcsodálhatjuk. 
Szintén a ménesudvarban találjuk 
Közép- Európa egyedülálló fedett lo-
vardáját, mely 1806 óta áll és működik 

eredeti formájában és funkciójában. 
Láthatjuk a Ménesbirtok központjában 
az 1819-ben telepített, hatalmas indiai 
eredetű ősplatánfát, melynek magassá-
ga 36 méter. Ezt követően a méneslá-
togatás következik, szakmai vezetéssel 
a nagy múltú birtokon. Élményekkel teli 
program után indulunk haza, Szegedre 
érkezés a kora esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Május 17. (szerda)

Május 19. (péntek)

Program:

RODODENDRON POMPA A JELI ARBORÉTUMBAN 
– VÁRPALOTA, THURY-VÁR

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:30 órakor
Programunk első állomása az Ambrózy- 
Migazzi gróf által a két világháború 
között megalkotott Jeli botanikus kert, 
az egyik legszebb Európában! A mun-
kát 1922-ben kezdte el a gróf, aki 
autodidakta módon kora egyik legna-
gyobb botanikusává képezte magát. 
A hely adottságai igen kedvezőek voltak 
az Ő céljai szempontjából. RENDKÍVÜL 
LÁTVÁNYOSAK A NYÍRFÁK KÖZÉ 
TELEPÍTETT, MÁJUSBAN VIRÁGZÓ 
RODODENDRONOK! ÓRIÁSI ÉLMÉNY  
A HATALMAS ARBORÉTUMOT 
BEJÁRNI! Az arborétum bejárása 
után továbbutazás Várpalotára, itt a 
város szimbólumaként ismert Thury- 
várat tekintjük meg. A nemrégiben 
teljesen felújított, több, mint 600 éves, 

négy saroktornyos vár hazánk legé-
pebben megmaradt vára. Nevét Thury 
György várkapitányról kapta, aki 1500 
nyarán sikeresen verte vissza a tú-
lerőben lévő török csapatok ostromát. 
A hagyomány szerint Mátyás király is 
itt járt az Újlaki család vendégeként. A 

vár történetéhez szorosan kapcsolódik 
az a hiedelem, miszerint 1476. dcember 
11-én Beatrix a várban készült fel a más-
nap, Fehérváron Mátyás királlyal kötött 
esküvőjére és királynői koronázására is. 
Élménydús programot követően hazauta-
zás, Szegedre érkezés az esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Program:

A POMPÁSAN FELÚJÍTOTT SZABADKÍGYÓSI 
WENCKHEIM-KASTÉLY –
VILÁGHÍRŰ MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK – 
TÓTKOMLÓS, SZLOVÁK TÁJHÁZ
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A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

13.900,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek- 
Kiskunfélegyháza-Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)-Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

Csoporthoz csatlakozás: 
Algyő-Hódmezővásárhely

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

9.900,-



Részvételi díj:

Ft/fő

Részvételi díj:

Ft/fő

Kirándulások

Kirándulások

Program:

VESZPRÉM, AHOL A KIRÁLYNÉK IS SÉTÁLTAK – 
NÁDASDLADÁNY, NÁDASDY-KASTÉLY

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 06:00 órakor
VESZPRÉM, EGYETEMI VÁROS, A 
„KIRÁLYNÉK VÁROSA”, 2023-BAN 
AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 
CÍMET VISELI. Magyarország legré-
gebben alapított városa, szinte egyidős 
az állammal. Ismerjük meg Veszprém 
város múltját, tegyünk egy időutazást az 
őskortól napjainkig! Veszprémi városné-
zésünk során először az Érseki Palotát 
tekintjük meg, amelyet 1765-1776 
között épült az Esterházyak építésze, 
Fellner Jakab tervei alapján. A püspöki, 

1993 óta Érseki Palota a magyar ba-
rokk építészet egyik kimagasló remek-
műve. Következő látnivalónk a veszp-
rémi Szent Mihály-főszékesegyház. 
Az eredeti templom az államalapítás 
korában épült, minden bizonnyal ez 
Magyarország legrégibb székesegy-
háza. A székesegyház Boldog Gizella 
királyné jobb alkarcsontját ereklyeként 
őrzi. Programunk a Gizella-kápolna meg-
tekintésével folytatódik, amely Veszprém 
legrégebbi épülete. A hagyomány sze-
rint Szent István felesége Gizella király-
né alapította, a Gizella-kápolna a XIII. 
század közepén létesült, egy korábbi 
épület helyén, melynek falait részben 
befoglalták építésekor. A kápolna meg-
csodálását követően látogatást teszünk 
a veszprémi Tűztoronyban, mely egyike 
a város jelképeinek. A 48 méter magas 
torony középkori eredetű, feltehetően 

IV. Béla uralkodása idején épült. A torony 
tetejéről pazar kilátás nyílik a királynék 
városára, majd a vár kilátóbástyáinál 
álló első magyar királyi pár Szent 
István és Gizella királyné szobrát tekint-
jük meg. Mozgalmas programunk után 
szabadprogram következik. Továbbuta-
zás a Nádasdladányban található igazi 
romantikus mesekastély, a Nádasdy- 
kastély megtekintésére. Eredeti, kisebb 
kastélyt Nádasdy Ferenc 1873-ban 
átépítette és kibővítette angol gótikus 
ún. Túder-stílusban. A historizmus ko-
rának egyik legszebb magyar kastélya 

valóban olyan, mint egy angol vagy skót 
kastély: csipkés, sokerkélyes és hatal-
mas angol park veszi körül. A kastély 
belsejében szépen berendezett szobá-
kat tudunk megtekinteni. A kastélyláto-
gatást követően hazaindulás, Szegedre 
érkezés az esti órákban.

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából  07:15 órakor
Gazdag programunk első látnivalója 
Kecskemét büszkesége, a „tünderpa-
lota” névvel is illetett Városháza, amely 
Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei 
alapján épült 1893-1897 között. A ma-
gyar népművészet kincstára szolgált 
alapul a Városháza díszítőelemeinek 
kialakításakor. A belső terek díszítésé-
re a kor legjelentősebb művészeit kér-
ték fel. A díszítőfestést Götz Adolf, az 

üvegablakokat Kraztmann Ede, a Dísz-
terem falfestményeit Székely Bertalan 
készítette. A Városháza megcsodálá-
sa után továbbutazás Magyarország 
első autós szafari és élményparkjá-
ba, Nagykőrösre. 2020-ban nyitotta 
meg kapuit a Szafari Park, amely 
szinte rögtön hatalmas népszerű-
ségre tett szert. Programunkban 
szafari-vonattal járjuk be a hatalmas 
parkot. Átélhetjük a szabadon élő ál-
latok nyújtotta egyedülálló élményt. 

Emellett a cirkuszi sátorban artisták 
színvonalas műsorszámait tekinthet-
jük meg. Egy 30 méteres óriáske-
rékről, a Safari Eye-ról csodálhatjuk 
meg az elénk terülő látványt. A sok 
érdekes látnivaló után egy kellemes 
sétára is van lehetőség a területet 
körül ölelő tó partján. A büfében 
pedig hideg, meleg ételeket és ita-
lok szolgálnak fel. Élménydús napot 
követően indulás haza, Szegedre ér-
kezés az esti órákban.

Program:

MAGYARORSZÁG ELSŐ AUTÓS SZAFARI ÉS 
ÉLMÉNYPARKJA NAGYKŐRÖSÖN – KECSKEMÉT 
SZECESSZIÓS GYÖNGYSZEME, A VÁROSHÁZA

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Május 31. (szerda)

Május 23. (kedd)
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11.900,-
A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

8.800,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek- 
Kiskunfélegyháza-Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)-Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Részvételi díj:

Ft/fő

Kirándulások

Kirándulások

Program:

BUDAPEST, TE CSODÁS!
MAGYARORSZÁG PARLAMENTJE – EURÓPA LEGLÁTVÁNYOSABB 
PÉNZMÚZEUMA – ÉLMÉNYUTAZÁS LIBEGŐVEL A JÁNOS-HEGYI KILÁTÓHOZ

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 06:30 órakor

MAGYARORSZÁG PARLAMENTJE
A Parlament az ország legnagyobb 
épületeinek egyike és a főváros leg-
ismertebb építészeti látványossága. 
Ez a gazdagon díszített, csodálatos 
remekmű, Steindl Imre tervei alap-
ján készült 1884 és 1902 között. Az 
épület 268 méter hosszú, 96 méter 
magas és 691 szoba található ben-
ne. A barokk hagyományokat követő 
alaprajzra épült neogótikus épületet 
hatalmas kupola koronázza a köz-
ponti kupolát tartó hatalmas oszlopo-
kat Magyarország nagy uralkodóinak 
szobrai díszítik.

EURÓPA LEGLÁTVÁNYOSABB 
PÉNZMÚZEUMA
Magyarország jegybankja pénzmú-
zeumot hozott létre a Budapest Széll 
Kálmán téren, amely országos szak-
múzeum, tudásközpont és élmény-
központ is egyben. A Pénzmúzeumban 
élményalapon és interaktív módon fe-
dezhetjük fel a pénz világát. Az egykori 

Postapalotában egy több mint 2400 m² 
alapterületű, Európában is egyedülálló 
pénztörténeti és pénzügyi edukációs 
kiállítótér. Színvonalas és izgalmas 
kikapcsolódást kínál. Múzeumpeda-
gógiai tárlatvezetés keretén belül is-
merhetjük meg a pénz világát.

LIBEGŐVEL A JÁNOS-HEGYI KILÁTÓHOZ
Délután folyamán is pazar látvány-
ban lesz részünk! Libegővel utazunk 
fel a Budát körülölelő hegykoszorú 
legmagasabb pontjára (527 méter) a 

23,5 méter magas kilátóhoz, amely 
Schulek Frigyes tervei alapján neo-
román stílusban épült 1908-1910 
között. A kilátó teraszáról tiszta idő-
ben 50-60 km-es körkilátás nyílik, 
néha akár a Magas-Tátra csúcsai is 
feltűnnek.

Június 14. (szerda)

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Program: Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Június 7. (szerda)

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:00 órakor
Lillafüredi programunk első állomása 
a látványos Szent István-barlang, ahol 
félórás barlangtúrán, változatos formá-
jú cseppkövekben gyönyörködhetünk. 
Ezt követően a Hámori-tó fölé ma-
gasodó Palotaszállót csodáljuk meg, 
mely Lux Kálmán tervei alapján épült 
1927 és 1930 között, egy Mátyás ko-
rabeli vadászkastély mintájára. Alkalom 

nyílik egy kellemes sétára a Hámori-tó 
körül, amely egy kisebb középkori ha-
lastó helyén létesült 1770 körül, majd 
a látványos vízesésnél tudunk képeket 
készíteni. Kirándulásunk fénypontja kö-
vetkezik: a Bükki-hegység természeti 
csodáiban gyönyörködhetünk a ma-
gasból. Lillfaüredről libegővel utazunk 
a Jávor-hegyre. A kötélpályás felvonó 
amellett, hogy környezetbarát, csen-
des és biztonságos, igazi turisztikai 

kuriózum, hiszen feltárul előttünk a 
régió számos, védelem alatt álló ter-
mészeti szépsége. Az új drótkötélpá-
lyás felvonóval 333 méterről indulunk 
a 606 méter magasan fekvő Jávor- 
hegyi állomásra, 1.080 méter hosszan. 
Gazdag programunkat Miskolcon zár-
juk, ahol felkeressük a Tetemváron 
álló Református Deszkatemplomot és, 
mint a neve is mutatja, fából épült. 
A templom külső megjelenésében és 
belső kialakításában erdélyi építészeti 

elemek, motívumok dominálnak. Ter-
vezője Szeghalmy Bálint, Miskolc fő-
építésze. A templom belső tere dúsan 
faragott, hársfából és vörösfenyőből 
készült, a remekműveket Erdélyből 
érkező fafaragók készítették. Élmény-
dús programunkat követően indulunk 
haza, Szegedre érkezés a késő esti 
órákban.

ÉLMÉNYEK ÉS LÁTNIVALÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON: 
LILLAFÜREDI CSEPPKŐBARLANG – HÁMORI-TÓ ÉS VÍZESÉS – LIBEGŐVEL 
LILLAFÜREDRŐL A JÁVOR-HEGYRE – MISKOLC, DESZKATEMPLOM
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A  részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

9.900,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és a programvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

13.800,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)



Részvételi díj:

Ft/fő

Részvételi díj:

Ft/fő

Kirándulások

Kirándulások

Program:

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 06:30 órakor
Gazdag programunk első látnivaló-
ja a bajnai Sándor-Metternich-kas-
tély, amely Hild József tervei alapján, 
klasszicista stílusban épült és mára 
kívül-belül megújult, hófehér kastély 
egykor az Ördöglovas, vagyis gróf Sán-
dor Móric és családja otthonául szolgált. 
A lélegzetelállító lovaskalandjairól híres 
gróf a legenda szerint egy alkalmom-
mal saját kastélya erkélyéről is leugrott 
és az épületban is gyakran lovon járt. 
A megszépült kastély igazi klasszicista 
építészeti műremek. A kastélyban be-
rendezett állandó kiállításon megismer-
hetjük a meglepően sokoldalú Sándor 
Móric életét. A pazar kastély későbbi 
örököse Metternich-Sándor Paulina, aki 
apja nyomdokaiba lépett hírnévszerzés 

tekintetében: ő diktálta a divatot a XIX. 
századi Párizsban. A kastély felújított 
termeiben beleshetünk Paulina elegáns 
ruhatárában is. Következő állomásunk 
az Oroszlány mellett, az északi-vértesi 
erdőség mélyén megbúvó Majkpuszta, 
ahol a Kamalduli Remeteséget keres-
sük fel. Majkpusztán a XVIII. század-
ban telepedtek meg a kamalduli rend 
némasági fogadalmat tett remetéi. Az 
Európában egyedülálló módon fennma-
radt épületegyüttes az erdő közepén, 
egy tó közelségében fekszik. Gróf Ester-
házy József építtette a remeteséget, a 

közepén egykoron állt templom alapjait 
1753-ban tették le. A templom körül 17 
puritán cellaház és az egykori kolos-
tor, későbbi Esterházy-kastély épülete 
őrzi a valaha itt élt remeték emlékét. 
A különös nyugalmat árasztó falak kö-
zött sétálva átélhető a hallgatásban élő 
szerzetesek békéje. Kirándulásunkat 
Bábolnán fejezzük be. A Ménesbirtok 
látogatás a Ménestörténeti Kiállítással 
kezdődik, ahol a vitrinekben őrzött em-
lékek, a díszes serlegek között megis-
merkedhetünk a ménes történetével. 
Majd az idegenvezetés a Ménesud-
varban folytatódik, ezt követően az is-
tállókban találkozhatunk arab telivér és 

shagya arab fedezőménjeivel és kan-
cákkal. Végül a kocsigyűjteményt és a 
híres lovak emlékparkját tekintjük meg, 
amely Európa-szerte kuriózumnak szá-
mít. Gazdag programunk után indulunk 
haza, Szegedre érkezés az esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

A SZÉPEN FELÚJÍTOTT BAJNAI SÁNDOR-METTERNICH-KASTÉLY 
– MAJKI KAMALDULI REMETESÉG – BÁBOLNAI MÉNESBIRTOK

Június 27. (kedd)

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Június 15. (csütörtök)

Program:

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:00 órakor
Gazdag programunk látnivalóit Zala-
egerszegen kezdjük, mely a Göcsej 
kapuja. Megtekintjük a Mária Magdolna 
plébániatemplomot, amely 1748-1778 
között barokk stílusban épült. A temp-
lombelső lenyűgöző freskóit Johann 
Ignaz Cymbal festette az 1760-as 
években. A templom déli oldalán került 
(1998-ban) elhelyezésre a templom 
egykori plébánosának, Mindszenty 
József hercegprímásnak bronzszobra. 
Rövid utazás után érkezünk a Göcseji 
Falumúzeumba, az ország első sza-
badtéri néprajzi múzeumába, amely 
1968-ban nyílt meg a Zala folyó holtága 
és egy régi vízimalom körül. A gyűjte-
ményt 22 zalai településről szállították 
a helyszínre és a skanzen területén 
egy XIX. századi göcseji települést re-
konstruáltak. Láthatunk itt többek közt 
lakóházat, kovácsműhelyt, vízimalmot, 

haranglábat, út menti feszületet, ga-
lambdúcot, gémeskutat. Továbbutazás 
a Balatonlelle melletti Rádpusztára, 
ahol a magyar lovashagyományokat is-
merhetjük meg. Érkezésünkkor üdvözlő 
pálinkát és mangalica zsíros kenyérrel 
fogadják csoportunkat, majd 45 perces 
hagyományőrző bemutatón a csikósok 
megidézik őseink állattartását, a lovász 
és a csikós bensőséges kapcsolatát 
a lóval. A programban szerepelnek 
ügyességi játékok, székfoglaló, ken-
dőtépés, korsós vágta, asszonyverés, 
ostorozás, Koch-ötös, hajtóbemutató 

lipicai fogattal. A bemutató után követ-
kezik a pincelátogatás, borkóstolóval a 
180 éves Magyar Borok Pincéjében. 
Továbbutazás Somogy megye egyik kü-
lönleges épületének, Siófok egyik jelké-
pének, a Makovecz Imre tervei alapján 
épült Evangélikus templom megtekin-
tésére. A különleges, organikus stílus-
ban épült templom 2014 óta országos 
műemlékvédelem alatt áll. 2015-ben 
pedig megkapta az „Örökségünk So-
mogyország Kincse” kitüntető címet 
is. Különleges az, hogy a templom 

építéséhez szükséges faanyag jó részét 
Siófok finn testvérvárosa, Oulu küldte, 
ezért hálából a templom körüli közte-
rületet Oulu parknak nevezték el. Az 
1992-es sevillai Világkiállítás magyar 
pavilonjának hét tornya közül az egyik 
ennek a templomnak a tornyát mintáz-
ta. Szép élmények után indulunk haza, 
Szegedre érkezés a késő esti órákban.

ZALAEGERSZEG – GÖCSEJI FALUMÚZEUM – RÁDPUSZTA: 
LOVASBEMUTATÓ, PINCELÁTOGATÁS BORKÓSTOLÓVAL – 
SIÓFOKI EVANGÉLIKUS MAKOVECZ TEMPLOM
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A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

12.900,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza a belépők összegét, 
mely a helyszínen fizetendő.

13.800,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Részvételi díj:

Ft/fő

Kirándulások

Kirándulások

Program:

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:30 órakor
Programunk első állomása a királyi 
város, Esztergom. A magyar katolikus 
egyház központjába érkezvén először 
a Mária Mennybevitele székesegyhá-
zat keressük fel. A hatalmas bazilika 
klasszicista épülettömbje a város jelké-
pe, hazánk legnagyobb temploma. Ezt 
követően betekintést kapunk a Főszé-
kesegyházi Kincstár gazdag gyűjtemé-
nyébe. Itt láthatjuk Mátyás király 7 kg 
súlyú és a Szent Korona után a legérté-
kesebb ékszerkincsünknek tekinthető, 
színarany koronázási keresztet. Eszter-
gomi programunkat a Főszékesegy-
házi Könyvtár megcsodálásával zárjuk. 
Szabadidő, majd továbbutazás a Mária 
Valéria hídon Párkányba. A város főut-
cáján rendezik meg a Simon-Júda napi 

vásárt. A hagyományos vásár egyike 
Párkány legkiemelkedőbb kulturális 
és társadalmi eseményeinek. Pár-
kányban 1546-tól tartanak vásárokat. 
„Hivatalos” vásártatási kiváltságlevelet 
1724-ben kapott a település III. Károly 
királytól, amely évi 4 országos vásár 
megtartását engedélyezte Párkányban. 
A századok múltával ezekből csupán 
a híres Szent Simon és Júda napi vá-
sár maradt fenn egészen napjainkig. 

A vásár idején a főutcán, amíg csak 
ellátunk standok vannak felállítva min-
denféle termékekkel. Természetesen, 
hogy ne maradjunk éhesek a vásárból 
nem hiányozhatnak azok a standok, 
ahonnan jobbnál-jobb illatok áradnak 
felénk. A vásár színpadán egész nap 
programokkal szórakoztatják az ideér-
kező vendégeket. Élményekkel feltöl-
tődve indulunk haza, Szegedre érkezés 
az esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Október 8. (vasárnap)

ESZTERGOM, A KIRÁLYI VÁROS – 
PÁRKÁNY, SIMON-JÚDA NAPI VÁSÁR

Program:

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 03:00 órakor
Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel 
a hegyek között megbúvó kisvárosba, 
a híres búcsújáróhelyre Mariazellbe, 
amit méltán emlegetnek Stájerország 
ékszerdobozaként! Közös sétánk so-
rán megtekintjük a gyönyörű bazilikát, 
melynek több magyar vonatkozása is 
van: Nagy Lajos királyunk tiszteletére 
készült kápolna és Mindszenthy her-
cegprímás egykori temetkezési helye. 
A bazilika megtekintése után elláto-
gatunk a híres Pirker mézeskalács 

manufaktúrába, ahol megismerhetjük 
a mézeskalács készítés titkait, sőt a 
mézesgyertya készítést is ki lehet pró-
bálni. Megfigyelhetjük a munkafolya-
matokat és természetesen kóstolha-
tunk is a gyár finomságaiból. A délután 
folyamán kabinos felvonóval utazunk 
a közvetlenül a város fölé magasodó, 
népszerű kiránduló helyre, Bürgeralpe 
(1.276 méter) hegy tetejére. Csodála-
tos panorámát nyújtó kilátótorony és 
élménypark vár ránk! A 24 méter ma-
gas torony tetejéről páratlan kilátásban 
lehet részünk, jó időben az Ötscher, a 

Hochschwab, a Gemeindealpe csúcsai 
mind jól látszanak. A kilátótoronytól pár 
méterre az elragadóan bájos, muskátli-
tól roskadó Edelweisshütte hívogatja a 

kirándulókat. A csodás kilátás élvezete 
után indulunk vissza Mariazell központ-
jába, ahonnan folytatva programunkat 
indulunk a Kittsee-ben lévő Hauswirth 
csokoládégyár mintaboltjáthoz, mely 
kedvelt célpontja a turistáknak. Lehető-
ség van kóstolásra, majd kedvező áron 
vásárlási lehetőség az édes finomsá-
gokból. A vásárlás után hazaindulás, 
Szegedre érkezés a késő esti órákban.

MARIAZELLI VARÁZSLAT
KABINOS FELVONÓVAL AZ 1267 MÉTER MAGAS 
BÜRGERALPE-HEGYRE – KITTSEE CSOKOLÁDÉGYÁR

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Augusztus 31. (csütörtök)

12

A részvételi díj tartalmazza az autó-
buszos utazás, a felsorolt programok 
és az idegenvezetés költségét.
Nem tartalmazza az utas-, baleset 
és poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

13.500,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza az utas-, baleset 
és poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

16.900,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Részvételi díj:

Ft/fő

Kirándulások

Kirándulások

Program: Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Program:

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:30 órakor
Kirándulásunkat a Maros mentén 
fekvő Aradon kezdjük. Városnézé-
sünk során először a Zala György 
által, 1890-ben alkotott Szabadság 
emlékművet keressük fel. A szobor-
csoport az 1848-49-es magyar sza-
badságharc vértanúinak állít emléket. 
Következő látnivalónk a Páduai Szent 
Antal katedrális. Az aradi katolikus 
templom Tabakovits Emil tervei alap-
ján már 1906-ra felépült, de csak 
1911-ben szentelték fel. A gyönyörű 
neobarokk stílusban épült templom 
főoltárképe Szent Antalt ábrázolja, 
amely Vastagh György remek munkája. 
Kihagyhatatlan látnivaló Aradon a Vá-
rosháza, más néven Aradi Közigaz-
gatási Palota épülete. A városháza 
építése 1872-1876 között folyt. Az 
épület az aradi eklektikus építészet egyik 
jelentős alkotása. A városházától rövid 

sétával érjük el az Aradi Múzeumot, itt 
láthatjuk az 1848-49. évi forradalom 
és szabadságharc ereklyéit. Aradi 
programunk befejezéseként a Vértanúk 
emlékhelyét az ún. Vesztőhelyet lá-

togatjuk meg. Az 1849. október 6-án 
kivégzett tizenhárom vértanú tisz-
teletére, 1871-ben készült emlé-
koszlopnál a megemlékezés virágait 
helyezzük el. Továbbutazás a Béga 
csatorna két partján fekvő Temesvár-
ra. Megtekintjük az 1736-38 között, 

barokk stílusban épült Római katolikus 
székesegyházat, amelynek tervei 
Bécsben készültek. Ezt követően a 
szerb ortodox katedrálist, a Hunyadi 
várkastélyt (kívülről), a Győzelem té-
ren álló ortodox főszékesegyházat és 
az Operaházat tekintjük meg. Élmény-
dús programunk után hazaindulás, 
Szegedre érkezés az esti órákban.

November 4. (szombat)

ARAD – TEMESVÁR BŰVÖLETÉBEN

Október 26. (csütörtök)

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor
Élménydús programunkban először 
az Alsó-Ausztriában található több, 
mint 50 hektáron elterülő Hofi kas-
télyt látogatjuk meg, amely Ausztria 
legnagyobb vidéki kastélya. A főúri 
lakóépületekből, a művészien kiala-
kított, teraszos kertből és az idilli ma-
jorságból álló pazar épületegyüttest 
az 1720-as években Savoyai Jenő 
herceg vidéki vadászkastélyaként 
létesítették, Lucas von Hildebrandt 
tervei alapján. Amikor 1730 körül 
nagyjából lezárultak a munkálatok, 
az európai barokk egyik leglenyű-
gözőbb mesterművének tartották. 
A Hofi kastély páratlan szépsége 
Mária Terézia figyelmét is felkeltette, 
1755-ben meg is vette a birtokot, 
amelyet aztán férjének, I. Ferenc 
német-római császárnak ajándéko-
zott. Pompájában és eleganciájá-
ban csak kevés európai barokk kert 

vetekedhetett a Hofi kastélyéval. A 
füveskertben különböző bódító illa-
tú és értékes aromájú növényeket 
csodálhatunk meg. A majorságban 
pedig különböző földrészről szár-
mazó állatokat láthatunk. Következő 
állomásunk a Hofi kastélytól néhány 
perces utazással elérhető Niederweideni 
császári vadászkastély. A tetszetős, 
könnyed benyomást keltő építmény 
kellemes barokk fejedelmi kertjé-
vel kedvelt helyszíne volt az inkább 
családi körben tartott kisebb ünnep-
ségeknek. Ma a kastély helyiségei jó 

kiindulópontot jelentenek a Marchfeld 
menti császári kastélyok változa-
tos történelmében tett fotografikus 
időutazásra. Programunk következő 
állomása Pozsony, a koronázóvá-
ros, amely számtalan látnivalót rejt 
határain belül. Európa második leg-
hoszabb folyója, a Duna szeli ketté 
a várost. Megtekintjük az egykori 
koronázási templomot, érdekessége, 
hogy 1830-ig 11 királyt és királynőt, 
valamint 8 hitvest koronáztak meg 
benne. Látogatást teszünk az óvá-
ros szívében található XVIII. századi 
neoklasszikus Prímás Palotában, ami 
jelentős helyet foglal el a történelemben. 

Sétálunk a történelmi városközpont-
ban, majd továbbutazás az ausztriai 
Kittsee-ben lévő Hauswirth csokolá-
dégyár mintaboltjához, mely kedvelt 
célpontja a turistáknak. Lehetőség 
van kedvező áron vásárolni a cso-
kigyár finomságaiból. Vásárlás után 
hazaindulás, Szegedre érkezés az 
esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

AUSZTRIA LEGNAGYOBB ÉS LEGSZEBB VIDÉKI KASTÉLYAI: 
A SCHLOSS HOF ÉS NIEDERWEIDENI CSÁSZÁRI VADÁSZKASTÉLY –POZSONY, 
A KORONÁZÓVÁROS – KITTSEE, HAUSWIRTH CSOKOLÁDÉGYÁR

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek- 
Kiskunfélegyáza-Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)-Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)
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A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza az utas-, baleset 
és poggyászbiztosítás, a belépők 
összegét.

9.900,-

A teljes részvételi díj tartalmazza 
az autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok és az idegenvezetés 
költségét.
Nem tartalmazza az utas-,baleset 
és poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

15.500,-



Részvételi díj:

Ft/fő

Kulturális  
körutazások Április 5-10.

Program:

az ország második legnagyobb vá-
rosában teszünk látogatást: Plovdiv 
vonzó városközpontjának látnivalóit 
tekintjük meg a szép dzsámikat, 
templomokat, a római kori romokat 
és a sétálóutca elegáns épületeit. 
Megcsodálhatjuk az óváros gyönyörű 
kereskedőházait. Továbbutazás szál-
láshelyünkre. Szállás: Szófia

6. nap: Szófia – Belgrád – 
Szeged
A reggelit követően Szerbián keresztül 
hazautazás. Útközben rövid megállás 
Szerbia fővárosában Belgrádban, 
ahol a Szent Száva székesegyházat a 
Balkán-félsziget legnagyobb ortodox 
templomát tekintjük meg. 1935-ben 
kezdték el építeni azon a helyen ahol 
a törökök az önálló szerb ortodox egy-
ház megalapítójának (1219) Szent 
Szávának az ereklyeként őrzött és 
tisztelt földi maradványait 1394-ben 
elégették. A székesegyház belső hó-
fehér márvány faragványai és színes 
mozaik díszítése lenyűgözőek. A gyö-
nyörű látványt követően továbbutazás 
Magyarországra. Szegedre érkezés a 
késő esti órákban.

1. nap: Szeged – Szófia – 
Szvilengrád
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 03:00 órakor.
Utazás Szerbián keresztül Bulgáriába. 
Rövid megállás Bulgária legnépesebb 
városában, Szófiában. A főváros leg-
ismertebb nevezetességét a Nevszkij 
Alexander székesegyházat tekinti meg 
csoportunk, mely 1904-1912 között 
épült neobizánci stílusban. Rövid sza-
badprogramot követően továbbutazás 
szálláshelyünkre. Szállás: Szvilengrád

2. nap: Edirne – Rodostó – 
Isztambul
Reggeli után utazás Törökországba. 
Megállás Edirnében. Itt található 
Törökország legmagasabb minaretje 
és második legnagyobb mecsete, a 
Szelim-mecset, mely 1568-1574 
között épült. Továbbutazás Rodostóba, 
ahol II. Rákóczi Ferenc töltötte életé-
nek utolsó 15 évét száműzetésben. 
A szépen felújított Rákóczi-ház és az 
emlékmúzeum megtekintése szerepel 
programunkban. Szállás: Isztambul

3. nap: Varázslatos Isztambul
Reggeli után ismerkedés a mesebeli 
nagyvárossal, Isztambullal, helyi ide-
genvezető kalauzolásában. A város 
három világbirodalom: a római-, a 
bizánci- és az oszmán fővárosa volt 
és három különböző nevet (Bizánc, 
Konstantinápoly, Isztambul) viselt. Közel 
1000 éven keresztül a legfontosabb 
város volt a nyugati és a közel-keleti 
világban. Programunkban megnézzük 
az Aja Szófia székegyházat. Kevés 
olyan hely létezik, melyet ennyire át-
jár a történelem. A székesegyház az 
egykori bizánci Konstantinápoly köz-
pontja volt, s történelme hűen tükrözi 
a város sorsát. Majd a bizánci idők-
ben rendezett versenyek helyszíne, a 
Hippodrom megtekintése következik. 
Ezután a Topkapi-palotát keressük 
fel, mely az oszmán idők gazdagsá-
gát és páratlan pompáját mutatja be. 
Megnézzük a görög születésű Ibrahim 
Pasának a XIX. században részben 
átépített palotáját. A palota a leg-
nagyobb magánrezidencia, amelyet 
az oszmán birodalomban valaha is 
építettek. Ezt követően a Kék mecse-
tet, vagy más néven Ahmed szultán 
mecsetét tekintjük meg, amely hat 
minaretjével meghatározó eleme Isz-
tambul látképének. Délután látoga-

tás a világ legnagyobb bazárjába, a 
híres Nagy Bazárba, amely mintegy 
3000 üzletet foglal magába. Ezután 
fakultatív hajókirándulás az Euró-
pát Ázsiától elválasztó tengerszo-
roson, a Boszporuszon. Teázás a 
hajón. Részvételi díj: 30 euró/fő. 
Szállás: Isztambul

4. nap: Varázslatos Isztambul
Ezen a napon a reggelit követően a 
Dolmabahce-palota látványában gyö-
nyörködhetünk. Törökország legpa-
zarabb palotájának homlokzata 600 
méter hosszan húzódik a Boszporusz 
mentén. A fehér márvány rokokó stí-
lusú palota megépítését Abdul Mejid 
szultán rendelte el 1834-ben. A csodás 
palota szolgált az utolsó hat szultán 
lakhelyéül. A palota látogatását kö-
vetően Isztambul egyik kedvelt látvá-
nyosságát, a földalatti ciszternákat, 
másképpen az „Elsüllyedt Palota” 
néven ismert látványosság kerül 
megtekintésre, majd az Egyiptomi 
bazár nyüzsgő forgatagában, vásár-
lási lehetőség és szabadprogram. 
Szállás: Isztambul

5. nap: Plovdiv – Szófia
Reggeli után elhagyjuk isztambuli szál-
láshelyünket. Utazás Bulgáriába, ahol 

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: 3 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

VARÁZSLATOS ISZTAMBUL HÚSVÉTKOR
MESEBELI NAGYVÁROS, A BOSZPORUSZ METROPOLISZA
SZÓFIA – EDIRNE – RODOSTÓ – PLOVDIV – BELGRÁD
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A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás, a fakultatív ha-
jókirándulás és a belépők összegét.

136.800,-



Kulturális  
körutazások

Részvételi díj:

Ft/fő

Április 14-15.  |  Október 23-24.

1. nap: Plitvicei Nemzeti Park
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 03:00 órakor.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. 
A déli órákban érkezés a Plitvicei 
Nemzeti Parkba. Kb. 4 órás túra ke-
retében ismerkedünk a Nemzeti Park 
csodálatos látványával. Horvátország 

legismertebb természeti érteke a 
zuhatagos, festői tavakból egybe-
kovácsolódó „vízi csoda”. A plitvicei 
tórendszer felső-, és alsó tavakra 
oszlik. A tóvilág alsó részén a nagy 
vízesés a leglenyűgözőbb látvány. 
A kékeszöld, kristálytiszta, halakban 
gazdag vizekben sok helyen látni 

„megkövesedett” fákat. E vízi csodát, 
valamint a páratlan szépségű nö-
vény- és állatvilágot, számtalan fából 
készült, a tavak felszíne felett átveze-
tő hidakon sétálva csodálhatjuk meg. 
A völgykatlan 1979 óta az UNESCO 
javaslata alapján a Világörökség része.

2. nap: Zágráb – Varasd, 
Erdődy-kastély
A reggelit követően Horvátország 
fővárosában, Zágráb óvárosában 
teszünk látogatást. Gyalogos város-
nézés keretében megismerkedünk a 
város magyar vonatkozású emlékei-
vel, megtekintjük a hangulatos főte-
ret, a szép katedrálist. Továbbutazás 
Varasdra a Dráva folyó mentén fekvő 
szép városba, amely a mai napig 
megőrizte XVIII-XIX. századi han-
gulatát. Megtekintésre kerül a XIV. 

századi gótikus vár, a gazdag belső 
udvaros épületegyüttes 1925-ig az 
Erdődy grófok kastélya volt. A kas-
télylátogatást követően hazautazás, 
Szegedre érkezés az esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: Zágráb –  2-3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

A VILÁG EGYIK LEGSZEBB TÓRENDSZERE 
TAVASZI ÉS ŐSZI POMPÁBAN
HORVÁTORSZÁG, PLITVICEI TAVAK
ZÁGRÁB – VARASD, ERDŐDY-VÁRKASTÉLY

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

39.900,-

Csoporthoz csatlakozás:  Kistelek 
– Kiskunfélegyháza  – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)
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Részvételi díj:

Ft/fő

Kulturális  
körutazások Április 27 – május 1.

Program:

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: 3 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

HÁROM ORSZÁG, EGY TÓ PARTJÁN:
AUSZTRIA – SVÁJC – NÉMETORSZÁG
ÉLMÉNYDÚS KÖRUTAZÁS A BÓDENI-TÓ KÖRÜL
LIECHTENSTEIN-I PROGRAMMAL!

1. nap: Szeged – Rattenberg – 
Innsbruck
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor.
Folyamatos utazás, útközbeni pihe-
nőkkel. Programunk első állomása 
Tirol egyik legszebb városkája, a 
festői Rattenberg, amelynek város-
képe a XVII. század óta gyakorlatilag 
semmit nem változott, ez Ausztria 
legzártabb műemlékegyüttese. Az 
Innsbrucktól 40 km-re lévő Ratten-
berg különleges középkori hangula-
tával és üvegművészetével vívta ki a 
világhírnevet. Az „egyutcás” városka 
megtekintése után utazunk szállás-
helyünkre. Szállás: Innsbruck

2. nap: Liechtenstein, Vaduz 
– Bregenz – Felvonóval a 
Pfander hegyre
A reggelit követően Lichtenstein mini-
állam fővárosában, Vaduzban teszünk 
látogatást, mely igazi gyöngyszem. 
Felkeressük a St. Flórián székesegy-
házat, majd séta Vaduz központjá-
ban. Utazás Ausztriába a Bódeni-tó 
parján fekvő Vorarlberg tartomány 
fővárosába, Bregenzbe. Megcsodál-
hatjuk a város legrégebbi részében 
a számos jó állapotban fennmaradt 
műemlékházakat, és a XIII. századi 
erődítmény maradványait. Ezt kö-
vetően a kis Szent György kápol-
nát és az 1686-ban épült favázas 
építésű Városházát tekintjük meg. 
Séta a Bódeni-tó korzóján, amely 
felett mindig finom vízpára lebeg. 
Élménydús programunk befejezé-
seként felvonóval utazunk a Pfänder 
hegyre (1064 méter), ahonnan 

gyönyörködhetünk a Bódeni-tó pa-
norámájában. A hegytetőről nyílik 
a legszebb kilátás a három ország: 
Ausztria, Svájc, Németország hegy-
csúcsaira. A hegyi kirándulást köve-
tően utazás szálláshelyünkre. Szál-
lás: Klaus

3. nap: St. Gallen – Rajna- 
vízesés – Stein am Rhein 
– Mainau-sziget
Reggeli után útirányunk Svájc, ahol 
első megállónk első megállónk az 
ország egyik leghangulatosabb váro-
sa, St. Gallen, melynek az 1766-ban 
felszentelt, gyönyörű barokk kated-
rálisát csodálhatjuk meg. Következő 
állomásunk a Rajna-vízesés, amely 
a legnagyobb zuhatag Európában. 
Bárcsak 23 méter magas, de figye-
lemre méltó a kb. 150 méter széles-
ségű, erdős partok közé ékelődött, 
lenyűgözően szép fekvésű látványos-
ság. Óriási élményben lesz részünk, 
amikor motorcsónakkal utazunk a 
vízesés kis szigetére. Továbbutazás 
a középkorban épült lakóházaival és 
homlokzati freskókkal díszített Stein 
am Rheinbe, Svájc egyik legszebb 
városkájába. Megtekintjük a Rajna 

kilépését a Bódeni-tóból, melynek 
látványa szintén mély nyomot hagy-
hat emlékezetünkben. Ezt követően 
Németországba, Mainaura, a „virá-
gok szigetére” utazunk, mely ékszer-
ként terül el a smaragdzöld tóban. 
Itt tavasztól késő őszig különböző 
trópusú virágsétányok és pillangók 
házának színes pompája nyújt feled-
hetetlen élményt. Szállás: Klaus

4. nap: Friedrichshafen – 
Nymphenburg-i kastély
A reggeli elfogyasztása után indulunk 
a Bódeni-tó parti kisvárosba Friedri-
chshafenbe, ahol látogatást teszünk 
a Zeppelin Múzeumban, mely Európa 
legnagyobb repülési gyűjteményét, és 
a Zeppelin léghajók történetét mutatja 
be. A múzeum látogatás után úticélunk 
a Nymphenburg-i kastély. Bajoror-
szág egyik legszebb barokk kastélya, 
angol mintára kialakított hatalmas 
parkban terül el. Az egykori királyi 
bírtokon a Wittelsbachok 1664-ben 
kezdték meg az építkezést, majd 
minden új tulajdonos további építke-
zést hajtott végre. Megtekinthető a 
kastély pazar kék-ezüst tükörterme, 
díszterme és a citromsárga szobák 
mellett a delfti csempével díszített 

konyhálya is. Ezután irány ausztriai 
szálláshelyünk. Szállás: Salzburg

5. nap: Salzburg – Mayerling 
– Heilingenkreuz apátság
Reggeli után indulunk Ausztrián ke-
resztül haza, útközben a Bécsi-erdő 
egyik nevezetességét, Mayerlinget 
keressük fel, ahol 1888. január 30-
án Rudolf trónörökös és szeretője, 
Vetsera Mária öngyilkossága történt. 
Ferenc József a nevezetes vadászhá-
zat engesztelő kápolnává alakította 
át. Programunkat a Heilingenkreuz-i 
ciszterci apátság megtekintésével 
zárjuk. Európa legnagyobb és leg-
régebbi kolostora, amely 1133-ban 
történt megalapítása óta folyama-
tosan működik. Az apátság templo-
mának orgonáján Franz Schubert is 
játszott. A heilingenkreuzi programot 
követően hazautazás, Szegedre ér-
kezés a késő esti órákban.

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!

Akciós!
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129.700,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Kulturális  
körutazások

Program:

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: Lepenski Vir – 2-3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

1. nap: Belgrád (Nándorfe-
hérvár) – Galambóc vára
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:00 órakor.
Programunkat Belgrádban kezdjük, 
ahol először a hatalmas fellegvárat 
tekintjük meg, amely évszázadokon 
át döntő szerepet játszott a Nyugat 
határán. A dombon magasodó, hatal-
mas kiterjedésű erődítmény a törté-
nelem viharai ellenére ma is Belgrád 
első rendű látnivalója. 1456. június 
22-én Nándorfehérvár védői, élükön 
Hunyadi Jánossal ezen a helyen arat-
tak döntő győzelmet a törökök felett. 
Belgrádi látogatásunkat a Szent Száva, 
Szerbia legnagyobb pravoszláv temp-
lomának megtekintésével zárjuk. 
Továbbutazás a Vaskapu szoros 
bejáratánál álló gyönyörűen felújtott 

Galambóc várához. A középkori vár 
több bővítésen esett át, mai állapo-
tában is jól elkülöníthető a régebbi 
belső és az újabb külső várrész. Az 
impozáns vár az évszázadok folya-
mán a török-magyar háborúk gyako-
ri helyszíne volt. A vár megtekintése 
után indulunk szálláshelyünkre.

2. nap: Vaskapu-szoros – 
Al-dunai motorcsónak túra: 
Nagy és Kis kazán-szoros – 
Temesvár
A reggelit követően utazás a Déli- 
Kárpátok nyugati vonulatai és a 
Szerb-érchegység között, a Duna ál-
tal kivájt festői Nagy-, és Kis Kazán- 
szorosba. A Duna vonala a Római 
Birodalom határvonalának számított 
több mint egy évezreden keresztül. 

Csoportunk Orsováról egy roman-
tikus motorcsónak túrára indul az 
Al-Dunán. Felejthetetlen élmény a 
zord szépségű szoros látványa! A 
Kazán-szoros két részre tagolódik: 
felső (szűkebb és hosszabb Nagy 
Kazán-szorosra), és az alsó (valamivel 
szélesebb és rövidebb Kis Kazán-szo-
rosra). A látványos motorcsónaktúra 
után továbbutazás a Bánát központ-
jába, Temesvárra, amely egykor a 
Monarchia egyik fontos katonavá-
rosa volt. Városnézésünk során a 
híres építész, Emánuel Fischer von 
Erlach terve alapján 1736-73 között 
épült Dómtemplomot, majd a hajdani 
piactér körüli szép épületeket tekint-
jük meg. Ezt követően a szerb püs-
pöki székesegyházat, majd Temesvár 
egyetlen középkori részleteket tartal-
mazó építményét, a Hunyadi-várkas-
télyt (kívülről) látogatja meg csopor-
tunk. Temesvári látogatásunkat a bánáti 
ortodox Metropolitan katedrális és az  

Állami Operaház megtekintésével 
folytatjuk. Rövid szabad programot 
követően hazautazás, Szegedre érke-
zés az esti órákban.

BARANGOLÁS DÉLVIDÉKEN 
ÉS DÉL-ERDÉLYBEN
MOTORCSÓNAK TÚRA A KAZÁN-SZOROSBAN

 Május 5-6.
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A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás, a belépők és a 
motorcsónak túra összegét.

39.900,-



Kulturális  
körutazások

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

1. nap: Szeged – Portogruaro 
– Cavallina
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor.
Folyamatos utazás a Budapest- Siófok-
Nagykanizsa útvonalon, Szlovénián 
keresztül Olaszországba. Programunk 
első állomása egy kis történelmi, 
középkori reneszánsz városka. Kelle-
mes sétát teszünk a XV-XVI. századi 
paloták és szép lakóépületek kö-
zött. Portogruaro festői kis városka, 
az „árkádok városaként” is ismert. 
Ámulatba ejtőek a városkát átsze-
lő Lemene folyó menti vízimalmok, 
a különösen szép paloták látványa 
egytől egyig sétára csábítanak. Vá-
rosnézésünket követően utazás szál-
láshelyünkre. Szállás: Cavallina

2. nap: Firenze – Orvieto
Reggeli után utazás a reneszánsz 
bölcsőjeként emlegetett Firenzébe. 
Nagyszerű élményt jelent a XIV-XV. 
századi épületek között sétálni. A 
közös séta során láthatjuk a város 
fő nevezetességeit: a monumentális 
Székesegyházat gyönyörű Harang-
tornyával, a Keresztelőkápolnát, 
a Főtéren álló pompás, középkori 
Városházát, a híres hidat (Ponte 
Vecchio). A szabadidőt követően 
látogatás a világ egyik legnagyobb 
reneszánsz műkincsgyűjteményé-
vel rendelkező Uffizi Múzeumban. 
A múzeum gazdag gyűjteményének 
megtekintése után séta az Arno folyó 
partján, majd továbbutazás Orvietoba, 
a sziklatetőre épült középkori vá-
rosba. Az elbűvölő kisváros dómja 
nem egy könnyen felejthető látvány, 

a belsejében kiemelkedő művészi 
élményt nyújtó freskósorozatával. 
Városnézésünket követően utazás a 
szálláshelyünkre. Szállás: Tivoli

3. nap: Róma
Reggeli után egész napos városné-
zés keretében a csoport megtekinti 
az antik Róma nevezetességeit: az 
ókori rómaiak szórakozóhelyét a 
Colosseumot, a Michelangelo által 
tervezett Capitoliumot, és a dicsősé-
gek színhelyét a Forum Romanumot. 
Ezt követően a festőktől, művé-
szektől hangos Spanyol lépcsőt, a 
különböző kívánságokhoz fűződő 
aprópénzzel teli Trevi kutat, Traianus 
oszlopát, a híres rómaiak temetkezé-
si helyéül szolgáló Panteont. Pihenés 
a város egyik leglátogatottabb terén 
a Piazza Navonán, amelynek közepét 
három csodálatos barokk szökő-
kút díszíti, majd a pápák erődjéül 
szolgált Angyalvárat tekintjük meg. 
Szállás: Tivoli

4. nap: Róma – Vatikán – 
Cavallina
Reggeli után látogatást tesz csopor-
tunk a Vatikán területén. A Vatikáni 
Múzeumban, ahol a Sixtusi kápol-
na, az Athéni Iskola, és a Laokoón 
csoport mellett számtalan világhírű 
festmény és szobor csodálható meg. 
Majd a világ legnagyobb temploma, 
a Szent Péter székesegyház követke-
zik, ahol alkalom nyílik olyan Miche-
langelo által készített remekművek 
megismerésére, mint a Piéta, és a 
kupola belső díszítése, illetve gyö-
nyörködhetünk a Szent Péter sírja fö-
lött emelt csodálatos baldachinban. 
Majd a Bernini által épített, hatalmas, 
ellipszis alakú Szent Péter teret cso-
dálhatjuk meg. Ezután szabad prog-
ramunk lesz. Szállás: Cavallina

5. nap: Cavallina – Trieszt – 
Szeged
Reggeli után az Isztriai-félsziget leg-
északibb kikötővárosába, Triesztbe 
utazunk. Trieszt elegáns város, amely 
magán viseli az Osztrák-Magyar 
Monarchia meghatározó építészeti 
stílusjegyeit. Megtekintjük a város 

legszebb műemlékét, a Szent Justus 
katedrálist, amelyet a XIV. században 
gótikus stílusban építettek. Figye-
lemre méltóak a katedrális bizánci 
stílusú, XIII. századi, szép mozaik-
képei, illetve az 1343-ban emelt 
tornya, melynek építésénél római 
sírköveket és korinthoszi oszlopokat 
is felhaszáltak. A gazdag élményt 
követően hazaindulás. Szegedre ér-
kezés az esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: 3 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

Május 8-12.

ÖRÖK RÓMA – VATIKÁN
PORTOGRUARO – FIRENZE – ORVIETO – TRIESZT

Program:

Részvételi díj:

Ft/fő

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!

Akciós!
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128.800,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.



Kulturális  
körutazások Május 25-29.

Részvételi díj:

Ft/fő

Program:

1.nap: Szeged – Innsbruck
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor.
Utazás a Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
– Budapest – Győr – Hegyeshalom 
– Bécs útvonalon Innsbruckba. Tirol 
tartomány fővárosának, Innsbrucknak 
a központjában teszünk látogatást. 
Városnézésünk során a Szent Jakab 
templomot tekinti meg csopor-
tunk, majd a következő látnivaló az 
„Arany-tetős” ház, amelyet I. Miksa 
császár építettet, az erkélye tetejét 
3.450 aranyozott rézlemez borítja. 
Ezen kívül megtekintjük a Városháza 
tornyát, az Udvari templomot (kívül-
ről) és a Mária Terézia megbízásából 
épített gyönyörű palotát (kívülről). 
Városnézésünk után a közeli szállá-
sunkra utazunk. Szállás: Innsbruck

2.nap: Fakultataív kirándulás: 
Bajor kastélyok: 
Neuschwanstein – Linderhof
Kirándulás a Bajor-Alpokba, II. Lajos 
bajor király által építtetett alpesi 
álomkastélyok megcsodálására. Első 
állomásunk Neuschwanstein kas-
télya, amelyet II. Lajos király 1869-
1886 között építtetett, román stílus-
ban. Az ötemeletes palota Wartburg 
mintaképére épült, és a középkori 
paloták egyik kiemelkedő palotája-
ként tartják számon. A pompásan 
berendezett belső termek megtekin-
tése után továbbutazás II. Lajos király, 
a Versailles-i Kis-Trianon palota min-
tájára épített, neorokokó linderhofi 
kastélyához. A pazar berendezésű 
kastély Georg Dollmann építesz ve-
zetésével 1870-1878-ig épült. A kas-
télylátogatást követően visszautazás 

Tirol fővárosába, Innsbruckba. Rész-
vételi díj: 50 euró/fő (belépőkkel 
együtt). Szállás: Innsbruck

3.nap: Dél-Tiroli barangolás: 
Vahrni kolostor – Bressanone 
– Karer-tó – Dolomitok
Lenyűgözően szép programon vesz 
részt csoportunk ezen a napon! 
Utazás az Euroópa-hídon a Brenner- 
hágón keresztül az Olaszországhoz 
tartozó Dél-Tirolba. Dél-Tirol talán 
legnagyobb látványosságával, a Vahrni 
Novacella Ágoston-rendi kolostor 
meg tekintésével kezdjük progra-
munkat. Rövid utazás után ismerke-
dés Bressanone-nal, a tartomány ősi 
püspöki városával, Dél-Tirol harma-
dik legnépesebb településével. Meg-
tekintjük a város főterén álló monu-
mentális Dómot, amelynek díszítésére 
70 különféle márványt alkalmaztak, 
majd a reneszánsz stílusú Püspöki 
Palotát. Ezután gyönyörű tájakon 
keresztül utazunk a Dolomitokban, 
az 1.519 méter magasan fekvő 

Karer-tó körül vezető Erzsébet-sétá-
nyon gyalogolva gyönyörködhetünk 
az egyik legszebb alpesi tó látvá-
nyában. Sissi gyakran sétált itt, a 
környék a császárné egyik kedvenc 
tartózkodási helye volt. Következő 
állomásunk a Grand Hotel Carezza, 
amely többek között olyan híres ven-
dégekkel büszkélkedhet, mint Sissi, 
Agatha Christie, vagy Winston Churchill. 
Szállás: Innsbruck

4.nap: Hitleri „Sasfészek” – 
Berchtesgaden
Utazás Németországba, a csodálatos 
Berchtesgaden-Königsee vidékére. 
Felkeressük Hitler egykori „Sasfész-
két”, a Kehlstein csúcson, ahova 
speciális hegyi buszokkal, majd a Hit-
ler által készíttetett arany liften lehet 
feljutni. Itt megtekintjük a dokumen-
tációs múzeumot (csak időjárástól 
függően tudunk feljutni a csúcsra!) A 
csúcsról visszatérve Berchtesgadent, 
az egyik leglátványosabb fekvésű 
mesésen szép kisvárost keressük fel. 

Sétánk során a gótikus és reneszánsz 
kori oromfalas polgárházakat csodál-
hatjuk meg. Szállás: Salzburg

5.nap: Salzburg – Mayerling 
– Hauswirth csokoládégyár 
mintaboltja
Reggeli után indulunk Ausztrián ke-
resztül haza, útközben a Bécsi-erdő 
egyik nevezetességét, Mayerlinget 
keressük fel, ahol 1888. január 30-
án Rudolf trónörökös és szeretője, 
Vetsera Mária öngyilkossága történt. 
Ferenc József a neveztes vadász-
házat engesztelőkápolnává alakítot-
ta át. Programunk befejezéseként 
Kittsee-ben lévő Hauswirth csoko-
ládégyár mintaboltját keressük fel, 
mely kedvelt célpontja a turistáknak. 
Lehetőség van kedvező áron vásáol-
ni a gyár finomságaiból. A vásárlás 
után hazaindulás, Szegedre érkezés 
az esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: 3 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

MESÉS TÁJAKON PÜNKÖSDKOR: 
TIROL, BAJOR KASTÉLYOK, DOLOMITOK
BERCHTESGADEN – HITLERI „SASFÉSZEK”

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-,baleset és 
poggyászbiztosítás, a fakultatív 
kirándulás és a belépők összegét.

136.800,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!

Akciós!
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Részvételi díj:

Ft/fő

Kulturális  
körutazások Június 2-4.

1. nap: Hallstatt – St. Wolfgang 
– Salzburg
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 03:00 órakor.
Utazás a Kiskunfélegyháza-Kecske-
mét-Budapest-Tatabánya-Győr-Bécs 
útvonalon a Salzkammergut-i tavak 
gyöngyszeméhez, Hallstattba, a fecske-
fészek szerűen a hegyoldalba simuló 
városkába. A település érdekessége, 
hogy házai szorosan tapadnak egy-
máshoz, illetve egymás fölött sora-
koznak, mert a hegy és a tó között 
csak kicsiny hely van. Különös él-
mény meglátogatni a városka pará-
nyi, hegyi temetőjét és a híres csont-
kápolnáját. Megállapíthatjuk, hogy a 
Salzkammergut-i tóvidék legfestőibb 
helyszíne az UNESCO Világörökség 
listáján szereplő Hallstatt. Következő 

állomásunk a tóvidék másik gyönyörű 
kisvárosa St. Wolfgang. Ebben a kü-
lönös hangulatú, bájos kis városká-
ban az egyedi kegytemplomot tekint-
jük meg, melynek késő gótikus oltára 
a leghíresebbek közé tartozik. A cso-
dás látnivalókat követően továbbuta-
zás salzburgi szálláshelyünkre.

2. nap: Berchtesgaden, Hitleri 
„Sasfészek” – Salzburg
Reggeli után útirányunk Bajorország. 
Az Obersalz hegyen álló, Hitler egy-
kori vendégházában a „Sasfészek-
ben” teszünk látogatást, amit Martin 
Bormann ajándékozott a Führernek 
50. születésnapja alkalmából. Speciá-
lis autóbusszal kanyargunk fel 1.500 
méter magasra, ahonnan majd arany-
lifttel juthatunk fel az amerikaiak 

elnevezte „Sasfészek” szívébe. Ma 
vendéglőként üzemel. Szép idő esetén 
csodálatos a körpanoráma. Ha eset-
leg az időjárási viszonyok miatt a 
vendégház nem látogatható, akkor 
a Berchtesgadenhez közeli König-
see-n lesz lehetőség sátahajózásra. 
Ezt követően Salzburgba kalauzol-
juk kedves utasainkat. Megtekintjük 
a gyönyörű Mirabell kertet, Mozart 
szülő-, és lakóházát, a dómot és 
a világörökségbe tartozó salzburgi 
óvárost. A sok érdekes látnivaló után 
barangolhatunk egy kicsit az ódon 
utcákon, megkóstolhatjuk a Fürst 
cukrász által kreált, eredeti ezüst 
papíros Mozart golyót. Városnézést 
követően utazás salzburgi szállás-
helyünkre.

3. nap: Sétahajózás az osztrák 
Dunakanyarban – Krems – 
Hauswirth csokoládégyár
A reggeli elfogyasztása után indu-
lunk az Alsó-Ausztriai, festői fekvésű 
városába Melkbe. Hajóra szállunk, 
utunkat az osztrák Dunakanyar ro-
mantikus partszakaszán folytatjuk, 
amit várak, kastélyok, gyönyörű 
templomok és hangulatos kisváro-
sok panorámája kísér. Óriási élmény 
a Wachau vidékén való séthajózás. 
A wachaui kultúrtáj 2000 óta az 
UNESCO Világörökség védelmét él-
vezi. A megkapó Kremsben szállunk 
partra. Rövid gyalogos városnézést 
tartunk e kedves városban, melynek 
óvárosának minden háza műemlék. 
Nem csak ennek a tájegységnek, 
hanem talán egész Ausztriának egyik 
legszebb települése Krems. Progra-

munk bejefezéseként a Kittseeben 
lévő Hauswirth csokoládégyár min-
taboltját keressük fel, mely kedvelt 
célpontja a turistáknak. Lehetőség 
van kóstolásra, illetve kedvező áron 
vásárolni a csokoládégyár finomsá-
gaiból. Vásárlás után hazaindulás. 
Szegedre érkezés a késő esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: Salzburg – 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

SALZBURG ÉS A SALZKAMMERGUTI TAVAK VARÁZSA
BERCHTESGADEN, HITLERI „SASFÉSZEK” – SÉTAHAJÓZÁS 
A WACHAU VIDÉKÉN, AZ OSZTRÁK DUNAKANYARBAN – 
KITTSEE CSOKOLÁDÉGYÁR

69.900,-
A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

Program:
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Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Kulturális  
körutazások Június 9-10.

Program:

1. nap: Kassa – Borsi, Rákóczi- 
várkastély – Füzérradvány, 
Károlyi-kastély
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 05:00 órakor. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
a Hernád folyó partján fekvő, műem-
lékekben gazdag felvidéki városba 
Kassára. Gyalogos városnézésünk 
során először a gótikus építő mű-
vészet egyik legszebb alkotását a 
Szent Erzsébet dómot keressük fel. 
A gótika e remekművét hosszú idők 
folyamán többször tatarozták, 1877 
és 1896 között a pesti Parlament  
híres tervezője, Steindl Imre tervei 
szerint újították fel. Csoportunk láto-
gatást tesz a templom alatti Rákóczi- 
kriptában, ahol a megemlékezés 
virágait helyezzük el Rákóczi Ferenc 
és édesanyjának Zrínyi Ilonának 
hamvainál. Az egyedülálló temp-
lom megtekintése után láthatjuk az 
Orbán- tornyot a Szent Mihály kápol-
nát, megcsodálhatjuk a kassai Állami 
Színházat, majd a Fő utca nevezetes 
épületeit. Ezt követően a II. Rákóczi 
Ferenc rodostói házának egyik felét 
láthatjuk, melyet Rodostóból hajó-
ládákba rakva szállítottak Kassára 
és itt, Lux Kálmán tervei alapján a 
Kladek fivérek építették fel 1940-43 
között. Gyönyörű a fejedelem eredeti 
pompájában tündöklő ebédlője és 
pipatórima. Következő állomásunk a 
Márai-ház, amely a XX. század egyik 
legnagyobb írójának Márai Sándor-
nak állít emléket. Az író nem ebben 
a házban született, mivel a Fő utcán 

lévő szülőházát lebontották, a gyer-
mekkorát már ebben az épületben 
élte le szüleivel és testvéreivel. Kas-
sai látogatásunkat szabadprogrammal 
zárjuk. Továbbutazunk a Bodrog part-
ján fekvő Borsi településre, ahol fel-
keressük azt a történelmi várkastélyt, 
ahol 1676. március 27-én II. Rákóczi 
Ferenc erdélyi fejedelem született. 
2021 nyarán hosszú felújítási mun-
kálatok után eredeti pompájában 
látogatható a gyönyörű várkastély. 
Gazdag programunk következő ál-
lomása a megújult Károlyi-kastély 
Füzérradványban. A mai kastély 
elődjének számító XVI. század végi 
épületet Károlyi Ede építette át Ybl 
Miklós tervei alapján 1860-70 kö-
zött, romantikus stílusban. Károlyi 
Ede halálát követően fia, László örö-
költe a kastélyt, aki hitvesével Apponyi 
Franciskával a XIX. század végéig 
csak nem két évtizedig gyűjtögették 
a reneszánsz és kora gyönyörű ba-
rokk díszítő elemeket és berendezési 
tárgyakat. Az épület jelentős része 

megújult. A korabeli hangulatot nem 
csak az eredeti vagy korhű bútorok, 
hanem interaktív eszközök is segí-
tik. Magyarország egyik legfestőibb 
szegletében álló kastélynak hatal-
mas angol parkja a több évig tartó 
felújítás során az ország egyik leg-
szebb történelmi parkjává újult.

2. nap: Gönc, Huszita-ház – 
Boldogkőváralja – Lillafüred
A reggelit követően továbbutazunk, 
Göncön tartunk egy pihenőt, itt a 
tájházként szolgáló Huszita-házban 
láthatjuk az egykor Európa-szerte 
elismert űrmértéket, mellesleg a bor 
tárolásban és az aszúkészítésben is 
fontos szerepet játszó 136,7 lieteres 
gönci hordót. Programunkat a festői 
szépsgéű Boldogkő várának megte-
kintésével folytatjuk. A Boldogkővá-
ralja közvetlen közelében emelkedő 
sziklaszirten álló középkori vár, a 
Zempléni Tájvédelmi Körzet része. A 
táj szépsége, illetve a vár viszonyla-
gosan jó állapota miatt igen kedvelt 

úticél. Az ovális alakú Bodókő-hegy 
sziklatarajára épült erősséget egy 
1282-ből való oklevél említi. A vár 
szerepe főleg a Felvidékre portyázni 
induló török seregek megállításában 
volt. Hosszabb ideig itt lakott Balassi 
Bálint is, akinek néhány bordala a 
várban született. A „nyugvó oroszlán-
ként” is emlegetett, gyönyörűen fel-
újított erődítmény bejárását követően 
utazás Garadnára, ahonnan kisvonat-
tal utazunk Lillafüredre. Sétálhatunk 
a hegyekkel körülölelt Hámori-tó 
partján, láthatjuk a tó fölé magaso-
dó Palotaszállót, amely Lux Kálmán 
tervei alapján épült, Mátyás-korabeli 
vadászkastélyok mintájára, neorene-
szánsz stílusban. Kihagyhatatlan lát-
nivaló a lillafüredi vízesés, amely Ma-
gyarország legnagyobb függőleges 
esésű vízesése, 20 méteres magas-
ságával. Élménygazdag programunk 
után indulunk haza, Szegedre érkezés 
az esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: Telkibánya – 2-3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

FELVIDÉKI ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KIRUCCANÁS
KASSA – BORSI RÁKÓCZI-VÁRKASTÉLY – FÜZÉRRADVÁNY, 
KÁROLYI-KASTÉLY – GÖNC, HUSZITA-HÁZ – BOLDOGKŐVÁRALJA – 
LILLAFÜRED, UTAZÁS AZ ERDEI KISVASÚTON
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A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza a az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

39.900,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Kulturális  
körutazások Augusztus 18-20.

BOSZNIA-HERCEGOVINA 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEI
JAJCE – PLIVA TAVI VÍZIMALMOK – BOSNYÁK PIRAMISOK 
– NERETVA-KANYON – BLAGAJ, DERVIS KOLOSTOR 
– KONJIC – MOSZTÁR – SZARAJEVÓ

Program:

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: 2-3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban
Ellátás: reggeli - fakultatív vacsora igényelhető

melletti türbében van Gazi Husrev 
bég sírja, és itt őrzik Mohamed pró-
féta szakállának egy darabját szent 
relikviaként. Megtekintjük a minden 
muzulmán város elengedhetetlen 
kellékét a XVII. századi Óratornyot, 
majd a katolikusok legnagyobb sza-
rajevói templomát, a Martiča téren 
álló gyönyörű katedrálist. Ezt követő-
en történelmi helyszínre érkezünk, a 
Latin hídnál az 1914. június 28-án 
történt Ferenc Ferdinánd főherceg és 
felesége elleni merénylet helyszínét 
tudjuk lefényképezni. Tovább halad-
va a Miljačka folyó rakpartján, a gyö-
nyörű sárga-piros festésű ál-mór stí-
lusú, az Osztrák-Magyar Monarchia 
idején épült Városházát láthatjuk. 
Szabadidőben felfedezhetjük a szűk, 
sikátorszerű üzletutcák labirintusát. 
Kora délután hazautazás, Szegedre 
érkezés a késő esti órákban.

1. nap: Szeged  – Jajce-i vízesés 
és vár – Pliva tavi vízimalmok
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor. 
Programunk első állomása Jajce, 
a középkori bosnyák királyok köz-
pontja. A város több, mint 20 méter 
magas vízeséséről világhírű, mely a 
Pliva-tó és az Orbász folyó találkozá-
sánál zúg alá. A vízesést Csontváry 
Kosztka Tivadar is megfestette. A 
jajcei vízesés a világ egyik legszebb 
vízesése. A vízesés megcsodálását 
követően a város központjában álló 
várat tekinti meg csoportunk. Az 
erődként emelt vár a XV. században 
épült. Jajcei látogatásunkat a kata-
kombák felfedezésével folytatjuk. A 
régészeti ritkaság a XV. századból 
származó bogumil sírkamra, amit 
Hrovje Vukcic várúr építtetett csa-
ládja számára. Jól felismerhetőek a 
falakba vájt sírhelyek. Innen a Jajcé-
hoz közeli Pliva tavak közötti mész-
tufa-gáton épült húsz régi vízimalom 
megtekintése következik. Ezeket a 
vízimalmokat egykoron őrlésre és 
sajtolásra használták. Az 1980-as 
években a megmaradt malmokat 
összegyűjtötték, felújították és ma 
igazi turisztikai látványosságok. Szállás: 
Szarajevó

2. nap: Bosnyák piramisok – 
Konjic – Blagaj, Derviskolostor 
– Mosztár
A reggelit követően utazás Bosznia- 
Hercegovina fővárosához, Szarajevóhoz 
közeli Visoko város melletti, 2005 óta 
folytatott régészeti feltárásokhoz, a 
sokat vitatott boszniai piramisokhoz. 

A munkálatokat kezdeményező és 
vezető Semir Osmanagic feltéte-
lezése szerint megtalálták Európa 
legrégebbi és legnagyobb piramisa-
it. Geofizikai felmérések alapján ma 
már kilenc piramisalakzatot külön-
böztetnek meg. Ebből ötnek neve is 
van: a Nap, a Hold, a Sárkány, a Sze-
retet, valamint a Földanya temploma. 
A közvéleményt egyelőre megosztja 
a furcsa felfedezés. Ennek ellenére 
évente sok százezer turista érkezik 
a világ minden részéről az ásatások-
hoz. Megtekintjük a Hold piramis fel-
tárását, és bejárjuk a rejtélyes alagút 
feltárt szakaszát. Következő úticé-
lunk a festői szépségű, a Neretva- 
kanyon partján fekvő hangulatos vá-
ros, Konjic, amely 4000 éves múltre 
tekint vissza. Az egyik legszebb vá-
ros Bosznia-Hercegovinában, amely 
mindenkinek tetszeni fog. Konjic te-
lepülése rendelkezik a legjobb meg-
maradt oszmán híddal! Továbbutazás 
a Neretva-kanyonon át, Mosztárhoz 
közeli Buna folyó forrásához Blag-
ajba, amelynek másik híres neveze-
tessége a bektasi dervisek kolostora. 
Ezen a napon még a pazar fekvésű 
Velez, a Cabukja és a Hum hegyek 
által közrezárt völgykatlanba épült 
Mosztár nevezetességeivel ismerke-
dünk. Először Kajtaz házát keressük 
fel, az egész ház tradícionális módon 
van berendezve. A magas falakkal 
körülvett Kajtaz-ház a ma álló legidő-
sebb épület Mosztárban. Ezt követő-
en Bosznia-Hercegovina leghíresebb 
műemlékét, az Öreg-hidat csodálhat-
juk meg, melynek lerombolása a dél-
szláv-háború, újbóli felépítése pedig 

a béke szimbólumává vált. A hidat 
1566-ban kezdte építeni a török Haj-
rudin mester és 1575-re készült el. 
Az egynyílású,  20 méter magas híd 
nemcsak a múltban számított mér-
nöki csodának, a mai napig a világ 
legnagyobb sugarú, kőből készült 
boltíve. Az UNESCO Világörökség 
része. Szabadidőben a keleties han-
gulatot árasztó bazárban vásárlási 
lehetőség. Szállás: Mosztár

3. nap: Szarajevó – Szeged
A reggeli elfogyasztása után indu-
lunk a Neretva-kanyonon át Bosznia- 
Hercegovina fővárosába Szarajevó-
ba, amelynek szépségét és hihetetlen 
sokszínűségét nehéz szavakba ön-
teni. A város az ország közepén, az 
1500-1700 méter magas hegyekkel 
övezett Miljačka völgyében fekszik. 
Városnézésünket a Gazi Husrev bég 
dzsámi megtekintésével kezdjük. 
Husrev bég neve a török Szarajevó 
szempontjából legalább olyan elő-
kelő csengésű, mint Firenzében a 
Medicieké. A dzsámi az egész bal-
kán legnagyobb és legpompásabb 
muzulmán imaháza. A templom 

Akciós!
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63.800,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

Csoporthoz csatlakozás: Mórahalom 
– Ásotthalom – Baja

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!



Részvételi díj:

Ft/fő

Kulturális  
körutazások

Program:

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: 2-3 ágyas, tus/wc-s hotelszobákban
Ellátás: reggeli - fakultatív vacsora igényelhető

PÁRIZS, A VILÁG EGYIK LEGROMANTIKUSABB VÁROSA
LOIRE MENTI KASTÉLYOK – VERSAILLES POMPÁJA 
CHARTRES VILÁGHÍRŰ KATEDRÁLISA – PASSAU – GMUNDEN

1.nap: Szeged – Passau – 
Mannheim
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 03:00 órakor.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Ausztrián keresztül Németországba. Út-
közben megállunk a Duna-Inn-Ilz folyók 
találkozásánál fekvő festői szépségű 
Passauban. Séta a bajor Velencének is 
becézett ősi püspöki székhely hangula-
tos központjában. Városnézésünket kö-
vetően továbbutazás szálláshelyünkre. 
Szállás: Mannheim

2.nap: Mannheim – Párizs
Kora reggel indul csoportunk Fran-
ciaországba. A déli órákban érkezünk 
Párizsba, a világ egyik legromantiku-
sabb városába. A kultúra és a divat 
terén a francia főváros a legtöbbet kí-
nálja a világon. A Napoleon megbízá-
sából készült, dúsan faragott diadalív-
nél kezdjük programunkat, majd séta 
a XVI. Lajos által 1867-ben felavatott, 
híres sugárúton, a Champs-Élyséen. 
A gyönyörű III.Sándor hídon áthalad-
va érjük el a csillogó kupolájú Invali-
dusok dómját, ahol a bukott császár, 
Napoleon síremlékét tekintjük meg. 

Ezt követően a város egyik leghíre-
sebb negyedébe, a Monmartre-ra 
utazunk, amely Párizs legmagasabb 
pontja. Megcsodálhatjuk a fehér 
kupolás Sacré Coeur bazilikát és 
persze a híres Moulin Rouge-t is. 
Szállás: Párizs külvárosában

3.nap: Fakultatív kirándulás: 
Mesés Loire menti kastélyok 
– Chartres világhírű katedrálisa
Ezen a napon a Loire menti mesés 
kastélyok közül a két legismertebbet 
tekintjük meg. Először a legszebb-
nek tartott, a Cher folyóra épített, 
“Hölgyek kastélyát”, a Chenanceau-i 
kastélyt keressük fel. A királynők 
kastélya a legromantikusabb Loire 
menti kastély, népszerűségéhez hoz-
zájárul a sok érdekes látnivalója 
valamint a gyönyörű, francia stílusú 
parkja. Ezután az I. Ferenc által épí-
tett Chambord-i kastély következik. 
A Loire vidékének legnagyobb kasté-
lya, uralkodók és művészek lángoló 
képzeletvilágából született lenyűgöző 
építmény. A számok nem mondanak 
meg mindent, a grandiózus kastély 
arányairól: 440 szoba, 80 lépcsőház, 
365 kandalló, az épületet körülvevő 
5500 hektárnyi park. Egy szóval ez 
a Loire-völgyének legfennségesebb 
éptíménye. Mindezek után indulunk 
Chartres városkába. Az UNESCO 
Világörökség tagjai közé sorolt lát-
ványos katedrálist csodálhatjuk meg. 
A franciaországi Mária-kultsz egyik 
legfontosabb helyszíne a hatalmas, 

gótikus katedrális. Több ezer négy-
zetméternyi színes üvegablakának 
látványa minden idelátogatót lenyű-
göz. Késő délutáni órákban vissza-
utazás a szálláshelyünkre. Rész-
vételi díj: 55 euró/fő (belépőkkel 
együtt). Szállás: Párizs külvárosában

4.nap: Párizs, az elegancia és 
fények városa
A reggelit követően folytatjuk Párizs 
felfedezését. Először a Szajna közepét 
elfoglaló Citén, a gótikus Notre Dame 
égbe törő katedrálisát keressük fel, 
amelynek minden szöglete nagysze-
rűséget sugároz. Szabadprogram a 
híres Latinnegyedbe, amely az ódon 
sikátoroknak és a kis terecskéknek az 
útvesztője, közel 8 évszázada jelenti a 
diákság életterét. A szajna-parti séta 
után érjük el a világ egyik legnagyobb 
és legérdekesebb műgyűjteményében 
gazdag Louvre-ot. A múzeumlátogatás 
után irány az Eiffel-torony, amely az 
1889. évi világkiállításra épült. A torony 
tetejéről lesz alkalmunk gyönyörköd-
ni a város panorámájában. Koraeste 
sétahajózás a Szajnán, teljes pompá-
jában tárul elénk a “fények városa”, 
Párizs. Szállás: Párizs külvárosában

5.nap: Versaillesi kastély – 
Mannheim
A reggeli elfogyasztása után Vers-
ailles-ba utazunk, ahol XIV. Lajos (a 
Napkirály) fényűző kastélyát tekintjük 
meg, a XVII.század pompás öröksé-
gét, mely egy hajdani vadászkastély 
átépítésével született meg mai ragyogó 

formájában. Versailles nevével nem 
csupán egy épület jut eszünkbe, de a 
Napkirály messze sugárzó udvara is. A 
versailles-i kastély 1682-től egészen a 
forradalomig, azaz 1789-ig a francia 
királyok lakhelye volt, az európai kas-
télyépítészet csúcspontja, az abszolút 
hatalom szimbóluma. A kastélylátoga-
tás után utazás a németországi szál-
láshelyünkre. Szállás: Mannheim

6. nap: Mannheim – Gmunden 
– Szeged
Reggeli után hazautazás, útközben a 
Salzkammergut egyik legnépszerűbb 
városába, a gyönyörű kék vizű, Traun-
see partján elterülő Gmundenbe, a tó 
hullámai között emelkedő Ort kastélyt 
tekinti meg csoportunk. Szegedre ér-
kezés a késő esti órákban.

Szeptember 29 - október 4.
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Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlöközpont) – Buda-
pest  (M0-s autópálya pihenői)

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, szállást reggelivel, a 
helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás, a fakul-
tatív kirándulás és a belépők 
összegét.

179.800,-



Részvételi díj:

Ft/fő

Kulturális  
körutazások

Program:

1.nap: Szeged – Portogruaro 
– Cavallina
Indulás: Szeged, Rókusi krt.-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor.
Utazás Kiskunfélegyháza – Kecske-
mét – Budapest – Siófok – Nagyka-
nizsa útvonalon, Szlovénián keresztül 
Olaszországba. Programunk első ál-
lomása egy kis történelmi, középkori 
reneszánsz városka, Portogruaro. 
Kellemes sétát teszünk a XV-XVI. 
századi paloták és lakóépületek közt. 
Portogruaro festői kisvárosa az „ár-
kádok városaként” is ismert. Ámulat-
ba ejtőek a városkát áltszelő Lemene 
folyó menti vízimalmok, a különösen 
szép paloták látványa egytől egyig 
sétára csábítanak. Városnézétünket 
követően továbbutazás szálláshe-
lyünkre. Szállás: Cavallina

2.nap: Firenze – Prato
Megreggelizünk, majd utirányunk Tosz-
kána központja, az Arno folyó két part-
ján fekvő Firenze. Nincs még egy olyan 
város, ahonnan annyi jelentős művész 
származott volna, és ahol annyi műal-
kotás lenne fellelhető. Paloták, templo-
mok, kolostorok sora, szobrok, festmé-
nyek mindenütt. Firenze egyik jelképe 
a Ponte Vecchio híd, melyen a séta 
felejthetetlen élményt jelent. A város-
néző sétánk során láthatjuk a város fő 
nevezetességeit, melyek közül a legje-
lentősebbek: a monumentális székes-
egyház gyönyörű harangtornyával és a 
Keresztelő kápolnával, a híres közép-
kori híd (Ponte Vecchio). Látogatás az 
Uffizi Képtárban, amely a világ egyik 
legnagyobb reneszánsz műkincs-
gyűjteményével rendelkező múzeum. 

A képtár anyagának megtekintése 
után a Santa Croce templomot ke-
ressük fel, benne Michelangelo és 
Galilei sírjáva. Rövid utazást követő-
en Toszkána tartomány gyöngysze-
mében, Pratoban teszünk gyalogos 
városnézést. A tekintélyes múlttal 
rendelkező középkori város központ-
ja számos műemléket tartogat: meg-
tekintjük a középkori lakótornyot, a 
Santa Maria templomot, majd a XIII. 
században, II. Frigyes császár által 
építtetett impozáns várat. A szép 
élmények után indulunk szálláshe-
lyünkre. Szállás: La Spezia

3.nap: Fakultatív kirándulás: 
Itália romantikus partszakasza, 
a Cinque Terre
Egész napos fakultatív kirándulás az 
„öt föld” mesés tájaira. Ezen a na-
pon felejthetetlen kirándulásra indul 
csoportunk és Itália egyik legszebb 
partszakaszát és legtöbbet fotózott 
falvait fedezzük fel. Carrara város 
mellett utazva autóbuszunkból egy 
távoli pillantást vethetünk a hegyol-
dalban meghúzódó híres márvány-
bányákra. La Speziából a meredek 
hegyfalak alatt meghúzódó kikötő-
városból indulunk egy élménygazdag 
hajóútra. Kihajózásunk alkalmával 
látjuk Porto Venere jellegzetes ma-
gas színes házait, majd kikötünk Ma-
narola városkában. A festői Cinque 
Terre területét öt pici, autóforgalom-
tól mentes falu és egy pazar nemzeti 
park alkotja. Rimaggiore, Manarola, 
Comigli, Vernazza és Monterosso 
települései meredek domboldalakba 
épültek, színes házakkal egyedülálló 

látványt nyújtanak. Az UNESCO ál-
tal védettnek nyilvánított természeti 
park felfedezése során a parton a 
„szerelmesek útján” végigsétálva 
nem mindennapi panorámában gyö-
nyörködhetünk. A sós tenger illata és 
a lenyűgöző látvány mindenképpen 
életre szóló élményt garantál. Rész-
vételi díj: 50 euró/fő (belépőkkel 
együtt) Szállás: La Spezia

4.nap: Pisa – Lucca – Pistoia 
– Rovigo
A reggelit követően Pisa városába 
látogatunk, mely egykor Olaszország 
egyik legjelentősebb tengeri hatalma 
volt. Városnézésünk alkalmával Itália 
egyik legszebb terét, az UNESCO 
Világörökségek közé sorolt Csodák 
terét tekintjük meg, a Keresztelő ká-
polna, a Dóm és a híres pisai Ferde 
torony épület együttesével. Délután 
utazás Lucca városfalakkal körbe-
zárt lenyűgöző hangulatú városába. 
A szűk utcákon barangolva megte-
kintjük a város jellegzetes hangulatú 
terét, mely egy római amfiteátrum 
helyén épült. Megcsodálhatjuk a 

San Martino katedrálist és a város 
nagy szülötte Puccini szülőházát. 
A látogatás után úticélunk Pistoia, 
ahol a székesegyház Medici kápol-
nájának oltárképét Verrucchio: Ma-
donna a gyermekkel és szentekkel 
című festményét csodálhatjuk meg, 
majd továbbutazás szálláshelyünkre. 
Szállás: Rovigo

5.nap: Rovigo – Padova – Szeged
A reggeli után utazás a Brenta mellék-
folyója mentén fekvő Padovába. Meg-
tekintjük a Szent Antal bazilikát, ame-
lyet 1232-ben, a szent halálát követő 
évekbankezdték el építeni. Olaszország 
egyik leghíresebb és legnagyobb 
zarándoktemploma. A csodás temp-
lom megtekintése után élményekkel 
feltöltődve indulunk haza. Szegedre 
érkezés az esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: 3 csillagos szállodában, 2-3 ágyas,  fürdőszobás szobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

Október 10-14.

TOSZKÁN VARÁZSLAT
ITÁLIA ROMANTIKUS PARTSZAKASZA, A CINQUE TERRE
PORTOGRUARO – FIRENZE – PRATO – PISA 
– LUCCA – PISTOIA – PADOVA

Akciós!
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A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás, a fakultatív 
kirándulás és a belépők összegét.

127.800,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!



Kulturális  
körutazások

Részvételi díj:

Ft/fő

Október 18-21.

1. nap: Szeged – Počitelj – 
Metković
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor.
Utazás pihenőkkel, késő délután ér-
kezünk Bosznia-Hercegovina egyik 
látványos kisvárosába, Počiteljbe, a 
Neretva-völgy leghangulatosabb kis-
városába, ezen a kis ódon települé-
sen mintha megállt volna az idő. Ma 
is úgy néz ki, mint egy pár száz évvel 
ezelőtt, olyan állapotban maradtak 
fenn épületei, ahogy annak idején 
megépítették őket. Városnézésünk 
után indulunk horvátországi szállás-
helyünkre. Szállás: Metković

2. nap: Metković – 
Mandarinszüret – Drvenik
Reggeli után a Neretva folyó deltájába 
látogatunk, ahol több mint egymillió 
mandarin és narancsfa található, mely-
nek évente 60-80 ezer tonna édes, 
magnélküli, ízletes gyümölcsök terem-
nek. Programunkon a delta ültetvényén 
a köszöntő italt és kóstolót követően 
a házigazdák bemutatják a mandarin 
szedés technikáját, termesztésének 
módját. A szüreten kb. 3 kg manda-
rin ingyenes, az e felett szüretelt rész 
pedig fizetendő. A szüretet követően 
rövid buszozás után, a delta csatorná-
in, egyik taván indulunk csónakázásra, 
mely során eljutunk a vendéglátónk 
farmjára, ahol tradicionális és nagyon 
ízletes ebéd következik, valamint bort 
és vizet szolgálnak fel. A kiváló prog-
ramot követően indulunk tengerparti 
szálláshelyünkre, ahol szabadidő áll 
rendelkezésre. Szállás: Drvenik

3. nap: Fakultatív kirándulás: 
Dubrovnik kulturális örökségei
A reggeli után egész napos kirándu-
lásra indulunk. A nap főszereplője az 
„Adria királynője”, Dubrovnik, amely-
nek óvárosa az UNESCO Világörök-
ség része. A város a Földközi-ten-
ger partjának műemlékekben egyik 
leggazdagabb városa. A hatalmas 
falakkal körülvett óváros sikátorai, 
középkori épületei, templomai, ko-
lostorai igazi csemegét jelentenek a 
kulturális körutazások kedvelőinek. 
Programunkban végig sétálunk a vá-
rosfalon és a ferences rendi kolostor 
gótikus kerengőjének bizarr oszlop-
díszei mentén, gyönyörködhetünk az 
óváros, az erődrendszer, a tenger és 
a környező szigetek pazar panorá-
májában. Számunkra kiemelt jelen-
tőséggel bír a katedrális és annak 
kincstárának meglátogatása, mivel 
itt őrzik Szent István királyunk relikvi-
áit, de nem maradhat ki a különleges 
értéknek számító Tiziano alkotás, a 

Szűzanyát a kisdeddel ábrázoló fest-
mény megcsodálása sem. Városné-
zésünket a Revelin erődítmény, majd 
a Sponza-palota és a városi Harang-
torony megtekintésével folytatjuk. 
Kihagyhatatlan látnivaló a Nagy 
Onofrio-kút, amely 1438-ban épült 
Onofrio della Cava nápolyi mester 
tervei alapján készült. Ezt követően 
a Szent Megváltó-templomban te-
szünk látogatást, majd szabadprog-
ram keretében lesz alkalmunk egy 
jó kávét, vagy süteményt, fagylaltot 
elfogyasztani a kultúra és a művé-
szetek városának egyik vendéglátó 
egységében. A késő délutáni órák-
ban visszaindulunk szálláshelyünkre. 
Részvételi díj: 45 euró/fő (belé-
pőkkel együtt). Szállás: Drvenik

4. nap: Drvenik – Medjugorje 
– Szeged
Kora reggelit követően indulunk a ka-
tolikusok egyik legnagyobb zarándok-
helyére Medjugorjebe, ahol egy órás 
szabadprogram keretében megtekintjük 

a kegytemplomot és a világhírű 
zarándokhelyet. 1981.június 24-én 
hat környékbeli fiatal késő délután 
felmászott a Crnica hegyre, ahol egy 
női alak jelent meg előttük karjában 
csecsemőt tartva. A fiatalok Szűz 
Máriát vélték felfedezni az alakban. 
Medugorje az eredetileg csendes kis 
hercegovinai falu a jelenések után a 
katolikus világ egyik legismertebb, 
leglátogatottabb zarándokhelyévé vált 
és a világ minden tájáról a zarán-
dokok százezreit vonza e sziklás 
hercegovinai hely. Medugorje az 
igazság, a szeretet és a remény ta-
lálkozásának a helye. A zarándokhely 
meglátogatását követően indulunk 
haza, Szegedre érkezés a késő esti 
órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: 3 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

MANDARINSZÜRET HORVÁTORSZÁG,
NERETVA-VÖLGYÉBEN
POČITELJ –  METKOVIĆ – DRVENIK – DUBROVNIK – MEDJUGORJE

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás és a belépők 
összegét.

87.800,-

Csoporthoz csatlakozás: Domaszék 
– Mórahalom – Ásotthalom – Baja

Program:
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Részvételi díj:

Ft/fő

Kulturális  
körutazások

Program:

1. nap: Szeged – Prága
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 04:00 órakor.
Utazás a Budapest-Győr-Rajka-Po-
zsony útvonalon. Kora délután ér-
kezés a világ egyik leglátogatottabb 
városába, Prágába. Városnézésünket 
a Vencel téren kezdjük, majd a Havas 
Boldogasszony templomot tekintjük 
meg. Következő látnivalónk a Lőporto-
rony és a mellette álló Reprezentációs 
ház. Sörparti a Reprezentációs ház fo-
gadótermében, majd szabadprogram, 
ajándék vásárlási lehetőség.

2. nap: Prága, a „száztornyú 
város”
Reggeli után egész napos program 
következik a „száztornyú” Prágában: 
Hradzsin tér, majd a Vár, utcáról ut-
cára: Szent Vitus székesegyház, Ki-
rályi palota, Arany utcácska, Szent 
György bazilika. Ezt követően a Kisol-
dali téren álló Szent Miklós templo-
mot tekintjük meg. Ebédszünet után 
a Károly híd látványában gyönyör-
ködhetünk. Pihenésként sétahajó-
zás következik a Moldván, egy sör 
kíséretében. A hajóutat követően az 
Óvárosi tér csodálatos építészeti em-
lékeit ismerhetjük meg. Megtekintjük 
a híres órajátékot, majd az óvárosi 
Városháza tornyából gyönyörködhe-
tünk a történelmi városmagban. Ezt 
követően a prágai Régi Városháza 
eredeti, gótikus állapotban fennma-
radt termeit járjuk be. A legszebb 
a régi Tanácsterem, melynek rene-
szánsz növényi motívumokkal díszített, 

kazettás mennyezete szemet káp-
ráztató. Látnivalókban gazdag nap 
után indulunk szálláshelyünkre.

3. nap: Egész napos fakultatív 
kirándulás: Loket vára – 
Karlovy Vary
Ezen a napon, reggeli után a varázs-
latos Ohre folyó völgyében, Karlovy 
Varytól alig több, mint 12 km-re fek-
vő, azonos nevű városkában áll Loket 
vára. A vár egyike Csehország legré-
gebbi építményének. A gránit hegyen 
álló csodás fekvésű, törtémelmű 
cseh remek, amely nem véletlenül 
szolgált számos híres film – köztük 
a James Bond sorozat Casino Royale 
című alkotásának – helyszínéül. To-
vábbutazás Karlovy Vary-ba. Séta 
Európa egyik leghíresebb fürdőhe-
lyén, ahol megcsodálhatjuk a régi 
pompájukban helyreállított, ódon há-
zakat, mesés palotákat, kolonádokat, 
fürdőházakat és ivókutakat. Sza-

badidő után visszautazás Prágába, 
útközben rövid megálló Krusovice 
Sörgyárnál, vásárlási lehetőséggel. 
Részvételi díj: 35 euró/fő (belé-
pőkkel együtt).

4. nap: Prága – Valtice, 
Liechtenstein-kastély
A reggeli elfogyasztása után indu-
lunk haza, útközben Csehország 
egyik legszebb és leglátogatottabb 
épületét a Valtice-i Liechtenstein 
család birtokában lévő kastélyt cso-
dálhatja meg csoportunk. Az erede-
tileg gótikus vár a XIII. század során 
reneszánsz stílusban épült újjá, ké-
sőbb Morávia leglejentősebb barokk 
stílusú világi épülete lett. Mai formá-
ját 1643-1730 között kapta. A cso-
dás kastély tulajdonosa a Liechtens-
tein család, amely Csehország egyik 
legnagyobb hatalmú, leggazdagabb 
főnemesi famíliája volt. Csehország-
ban nem kevesebb, mint 99 birtokk-

kal rendelkeztek. A pazarul berende-
zett kastély az UNESCO Világörökség 
védelme alatt áll. A szép élményt 
követően indulunk haza, Szegedre 
érkezés az esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: Prága – 3 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: reggeli – fakultatív vacsora igényelhető

Október 28-31.

SZÁZTORNYÚ PRÁGA
KARLOVY VARY – LOKET VÁRA – VALTICEI KASTÉLY

Akciós!
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A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a felsorolt 
programok, a szállást reggelivel, 
a helyi idegenforgalmi adó és az 
idegenvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás, a fakultatív 
kirándulás és a belépők összegét.

83.800,-

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Üdülések
Június 18-25.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Szállás: Rosolina Mare, Hotel Sole*** – 2-3 ágyas, fürdőszobás, 
erkélyes, tv-vel felszerelt hotelszobákban. Igény esetén lehetőség van 
légkondicionáló bérlésére. A szálloda Rosolina Mare főutcáján található, 
kb. 300 méterre a lassan mélyülő, finom homokos tengerparttól!

Ellátás: félpanzió (bővített kontinentális reggeli, a vacsora menüs 
főétel salátával /a vacsorához bor és ásványvíz jár/)

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco Áruház parkolójából 04:00 órakor

PIHENÉS AZ OLASZ RIVIÉRÁN, 
ROSOLINA MARE ÜDÜLŐJÉBEN
SAN MARINO – RAVENNA – PADOVA

Fakultatív kirándulás:

Kora reggelit követően indulás San Marinoba, a világ legrégebbi köztársasá-
gába és Európa harmadik legkisebb államába, amely rengeteg középkori em-
lékkel, látnivalóval bővelkedik. San Marinot a hagyomány szerint egy Marius 
vagy olaszosan Marino nevű dalmáciai kőfaragó alapított a IV. században. A 
köztársaság hasonló nevű városa 750 km2, lakóinak száma kb. 22.000 fő. 
A város föl-le kanyargó utcáin mindig rengeteg turista sétálgat az egymás 
mellett sorakozó ajándéktárgy-üzletek, bárak, vendéglők között. Megtekintjük 
a gyönyörű bazilikát, az erődtornyokat, a város legjelentősebb látnivalóját, a 
Valloni-palotát. A közös programot követően szabadidejében mindenki egyén-
lieg fedezheti fel San Marino varázsát. Továbbutazás a mozaikjairől híres Ra-
vennába. A város a kora keresztény művészet pazar alkotásaival ajándékozta 
meg az emberiséget. Ezek az emlékek felkerültek az UNESCO Világörökség 
listájára is. Megtekintjük a mozaikdíszítéséről híres Szent Vitál bazilikát és a 
templom mögötti kertben álló Galla Placidia mauzóleumot is, melynek bel-
sejét sötétkék alapra rakott, csodálatos mozaik borítja. Felkeressük Dante 
meuzóleumát, aki itt élt és alkotott Ravennában 1317-től 1321-ben bekö-
vetkezett haláláig. Városnézésünket követően szabadidő, majd visszautazás 
szálláshelyünkre. Részvételi díj: 50 euró/fő (belépőkkel együtt).

Reggeli után utazás Padovába. A 
Brenta folyó mentén fekvő várost a 
művészetek kedvelői elsősorban az 
itt született Andrea Mantegna festő, 
valamint Giotto és Donatello világhírű 
alkotásai, a hívők pedig Szent Antal 
bazilikája és nyughelye miatt keresik 
fel. Megtekintjük a Szent Antal bazi-
likát, amelynek kereszthajójában van 
Szent Antal sírja. Látogatást teszünk 
a bazilika kincstárában, majd Olasz-
ország egyik legszebb közterét ke-
ressük fel, ahol híres padovai polgá-
rok (Dante, Petrarca, Gallilei) szobrai 
sorakoznak. Köztük Báthory István 
erdélyi fejedelemé is, aki a padovai 
egyetemen végezte tanulmányait. 
Városnézésünk után visszautazás 
szálláshelyünkre. Részvételi díj: 30 
euró/fő (belépőkkel együtt)

San Marino – Ravenna

Félnapos kirándulás Szent Antal városába,
Padovába

Akciós!
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Csoporthoz csatlakozás: Kistelek- 
Kiskunfélegyháza-Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)-Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

139.800,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a szál-
lást a megadott ellátással, a 
helyi idegenforgalmi adó és a 
program vezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás, és a fakultatív 
kirándulások összegét.

HOTEL SOLE

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!



Részvételi díj:

Részvételi díj:

Ft/fő

Ft/fő

(06.29-07.06.)

(08.22-29.)

Június 29 – július 6.
Augusztus 22-29.

NYARALÁS A SZOMSZÉDUNKBAN, 
A SZLOVÉN RIVIÉRÁN, PORTOROŽBAN

PORTOROŽ
Portorož, Piran településrésze, mintegy 2.800 lakossal. Ma Szlovénia legelegánsabb és
felkapottabb nyaralóhelye a tengerparton futó pálmafákkal szegélyezett főutcával.

Fakultatív kirándulás:

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Szállás: Portorož, Hotel Vile Park*** – 2 ágyas, fürdőszobás, légkondicionált és 
italhűtővel felszerelt hotelszobákban. KÖZVETLEN A TENGERPARTON! A szálloda 
Portorož, St. Bernardin üdülőközpontjában található. Az üdülőközpont 5 villából áll, 
a villákat hangulatos kis utcácska köti össze, ahol kávézók, étteremek és 
ajándékboltok találhatók. A szálloda fő vonzereje a nagy terasszal rendelkező  
külső medence és gyermekmedence, füves napozórésszel. A strand betonos és füves. 
Napágyak és napernyők bérelhetők. A szállodakomplexum hatalmas beltéri wellness 
részlege térítésmentesen használható. Térítés ellenében finn-, és török szauna, 
szolárium és masszázsok is igénybe vehetők.

Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora)

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco Áruház parkolójából 05:30 órakor

Üdülések

KIRÁNDULÁS HORVÁTORSZÁGBA: 
PULA – ROVINJ
A reggelit követően egész napos kirándulásra indul csoportunk Horvátország-
ba: az Isztria legnagyobb multú városába, Pulába utazunk. Megcsodálhatjuk 
a híres, neves római kori amfiteátrumot, Sergius diadalívét, az óváros főterén 
álló I. századi Augustus szentély épen maradt oszlopait és a Mária menny-
bemenetele székesegyházat. A szabadprogramot követően továbbutazás az 
Isztria talán legfestőibb és legtöbbet fényképezett városába, Rovinjba, melynek 
óvárosa magával ragadja a látogatót. Itt találjuk a Szent Eufémia templomot, 
mely az Isztria legszebb és legnagyobb barokk temploma. Óvárosi sétánk ke-
retében látni fogjuk a velencei tornyot, az 1680-ban épült Szent Kereszt kaput, 
a vörös színű Városházát és a szép díszkutat. Estére visszatérünk a szállás-
helyünkre. Részvételi díj: 40 euró/fő (belépőkkel együtt) FÉLNAPOS HAJÓKI-

RÁNDULÁS IZOLÁRA, 
A SZLOVÉN TENGER-
PART LÁTVÁNYOS 
KISVÁROSÁBA
A hajó szállodánk kikötőjéből indul! 
Izola Szlovénia legfontosabb halász-
kikötője, autentikus, hamisítatlan 
mediterrán tengerparti városka,ki-
tűnő éttermekkel, hangulatos parti 
sétánnyal, sok árnyas parkkal, szűk 
utcácskákkal átszőtt olaszos jellegű 
óvárossal. Városnézés Izolán, séta 
a tengerprton, majd indulunk vissza 
szálláshelyünkre. Részvételi díj: 25 
euró/fő

Akciós!
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199.900,-

192.900,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a szállást a 
megadott ellátással,  a helyi ide-
genforgalmi adó és a programve-
zetés költségét. Nem tartalmazza 
az utas-, baleset és poggyászbiz-
tosítás és a fakultatív kirándulás 
összegét.

HOTEL VILE PARK

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek- 
Kiskunfélegyháza-Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)-Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)



Részvételi díj:

Ft/fő

Üdülések

Fakultatív kirándulás:

Július 9-16.

FELTÖLTŐDÉS MONTENEGRÓ VARÁZSLATOS 
TENGERPARTJÁN, SUTOMOREBAN 
ALBÁNIAI KIRÁNDULÁSSAL!

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Szállás: Sutomore, Hotel Sato**** – 2 ágyas, fürdőszobás, erkélyes, minibárral 
és tv-vel felszerelt, szépen berendezett, tengerre néző, légkondicionált 
hotelszobákban. KÖZVETLEN A TENGERPARTON!
A szálloda Sutomore központjában található.

Hotel szolgáltatásai: kültéri medence. A szálloda privát standján napernyők és 
napágyak (törölközővel) bérelhetők. A WIFI a szálláshely egész területén ingyenes.

Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora)

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco Áruház parkolójából 03:00 órakor

Autóbuszos kirándulás: 
KOTOR – PERAST – SZENT GYÖRGY SZIGET
Az 1800 méter magas Lovčen-hegy lábánál, az öböl legbelső csücskében 
fekszik a Kotori-öböl szépséges névadója, az ősi Kotor városka. Varázslatos 
a sok-sok történelmi vihart megért óváros hangulata. Szűk sikátoros utcács-
kái, gyönyörű terei igazi mediterrán hangulatot árasztanak. 1979 óta Kotor az 
UNESCO Világörökség egyik kincse. Városnézésünk során csodálatosan szép 
élményben lesz része csoportunknak. Továbbutazás Perastba, ahol megte-
kintjük a város gazdag gyűjteménnyel rendelkező múzeumát, amely a Bujo-
vic család palotájában kapott helyet. Ezt követően a Kotori-tengeröböl kicsiny 
szigetére, a Szent György szigetre látogatunk el kishajóval, ahol a Szűz Mária 
tiszteletére épített templomot tekintjük meg. Ez a hely az öböl gyöngyszeme.  
Részvételi díj: 35 euró/fő (belépőkkel együtt).

ESTI AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS BUDVÁBA
A vacsorát követően indulás Montenegró leginkább felkapott városába, Bud-
vába, a szinte állandóan nyüzsgő életű üdülőközpontba. A történelmi emlé-
kekben gazdag, gyönyörű fürdőhelyen szabadprogram keretében vásárlási 
lehetőségek a filigrán ékszerüzletekben. Budva színes látnivalója a hosszú 
tengerparti sétányon található több száz bazár, számtalan vendéglő, kávézó, 
cukrászda. Részvételi díj: 10 euró/fő.

Egész napos autóbuszos kirándulás Albániába, 
a „sasok földjére”: KRUJA – TIRANA – SHKODRA
Albániai programunkat az elbűvölő kisváros, Kruja megtekintésével kezdjük, 
ahol természetesen elmaradhatatlan látnivaló a szűk sikátoros, hangulatos 
bazár. Továbbutazás Albánia fővárosába, Tiranába, ahol megismerkedünk a 
Szkander bég téren összpontosuló látnivalókkal: az 1774 és 1827 között épült 
Ethem Beu mecsettel, az Óratoronnyal, a tér névadójának szobrával, stb. Rövid 
szabad programot követően utazás Shkodra városába, ahol a modern város-
központot és a híres Ólommecsetet tekintjük meg. Részvételi díj: 55 euró/fő 
(belépőkkel együtt).

Akciós!
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219.900,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a szállást a 
megadott ellátással, a helyi ide-
genforgalmi adó  és a programve-
zetés költségét. Nem tartalmazza 
az utas-, baleset és poggyászbiz-
tosítás és a fakultatív kirándulások 
összegét.

HOTEL SATO

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!



Részvételi díj:

Ft/fő

Üdülések

9. nap: Kusadasi-Edirne- 
Szvilengrad
Kora reggel elhagyjuk tengerparti 
szálláshelyünket és elindulunk a Dar-
danellákon át Edirnébe, ahol a felújí-
tás alatt álló, 1569-75 között épült 
dzsámit tekintjük meg, mely II. Szelim 
szultán parancsára épült. Minaretei 
70,89 méter magasak, a kupolája 
43.28 méter magas és 31,28 méter 
átmérőjű. A világon csak az Új-Del-
hiben található Kutub-minaret előzi 
meg. Edirnei programunk után utazás 
szálláshelyünkre. Szállás: Szvilengrad

10. nap: Szvilengrad-Szeged
A reggeli után hazautazás Bulgárián 
és Szerbián keresztül, határátkelés 
Röszkén. Szegedre érkezés a késő 
esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Szállás: Kusadasi-Ladies Beach, Hotel Sunday*** – 2-3 ágyas, fürdőszobás, 
légkondicionált, teraszos, hűtővel felszerelt hotelszobákban. KÖZVETLEN A 
HOMOKOS, KRISTÁLYTISZTA TENGERPARTON!

Tranzitszállásokon: 2-3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban

Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora)

Tranzitszállásokon: csak reggeli

Július 18-27.

TÖRÖKORSZÁG, 
ÉGEI-TENGERPARTI VAKÁCIÓ KUSADASIBAN
ÓKORI CSODÁK NYOMÁBAN: 
Trója – Ephesos – Hierapolisz – Pamukkale – Edirne
Tranzitszállásokkal!

Program:

Akciós!

1. nap: Szeged-Szófia- 
Szvilengrad
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 03:00 órakor. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
a Röszke-Belgrád-Szófia útvonalon, 
Szerbián keresztül Bulgáriába. Megál-
lás Bulgária fővárosában, Szófiában, 
ahol megcsodáljuk a gyönyörű, ara-
nyozott kupolájú Alekszandr Nyevszkij- 
székesegyházat. Szállás: Szvilengrad

2. nap: Szvilengrad-Trója- 
Kusadasi
A reggeli elfogyasztása után indulunk 
Törökországba, a Dardanellák fölött 
átívelő „1915 Canakkale” nevű hí-
don haladunk át Európából Ázsiába, 
amely 4.068 méter hosszú és a világ 
legnagyobb támaszközű függőhídja. 
Ázsiába érkezvén látogatást teszünk 
Trójában, a homéroszi eposzokban 
megörökített városban. Az immár 
több, mint 100 éve folyó kutatások 
eredményeként ma már tudjuk, hogy 
Tróját legalább kilencszer rombolták 
le és éptítették újjá. A hely 1998 óta 
az UNESCO Védnöksége alatt áll. 
Kora este érkezünk Kusadasiba, ten-
gerparti szálláshelyünkre.

3. nap: Kusadasi
Egész nap strandolás, pihenés a szép 
tengerparti üdülőhelyen.

4. nap: Fakultatív kirándulás: 
Ephesos (UNESCO Világörökség)
A reggelit követően útirányunk Ephe-
sos, az ókori világ hét csodái közül 
az egyik, az UNESCO által Világörök-
ség részévé nyilvánított terület, az 
Égei-tenger partján. A várost a le-
gendák szerint a iónok alapították, 
i.e. IX. században. Megcsodálhat-
juk Artemis templomának romjait. 
Virágkorában a templomnak 127 
oszlopa volt, s hatalmasabb volt, 
mint az athéni Pantheon. Láthatjuk 
a házat, ahol Szűz Mária utolsó éveit 
élte, a Szent János bazilikát, ahol az 
evangélium íródott. Lesz alkalmunk 
szabadprogram keretében ajándék 

vásárlásra. Részvételi díj: 40 euró/
fő (belépőkkel együtt)

5. nap: Kusadasi
Egész nap strandolás, pihenés a szép 
tengerparti üdülőhelyen.

6. nap: Fakultatív kirándulás: 
Pamukkale (UNESCO 
Világörökség) – Hierapolisz
Kihagyhatatlan program Törökor-
szág egyik legismertebb természeti 
csodája, Pamukkale, a Gyapotvár, az 
UNESCO Világörökség része, mely 
hófehér mészkőmedencéiről ismert. 
A földfelszín alól feltörő kb. 35 °C 
termálvízből kicsapódó kálcium-kar-
bonát hatalmas medencés teraszo-
kat hozott létre. Az itteni víz gyógyító 
ereje régről ismert. A gyógyító erejű 
forrás legendája egészen II. Eumé-
nosz pergamoni király korába nyúlik 
vissza, aki egy egész várost emelt a 
hegyoldalra, kiépített fürdőkkel, és 
Hierapolisznak, azaz Szent Városnak 
nevezte el. Részvételi díj: 45 euró/
fő (belépőkkel együtt)

7. nap: Kusadasi
Egész nap strandolás, pihenés a szép 
tengerparti üdülőhelyen.

8. nap: Kusadasi
Egész nap strandolás, pihenés a szép 
tengerparti üdülőhelyen.
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A részvételi díj tartalmazza az autó-
buszos utazás, a szállást a megadott 
ellátással, a helyi idegenforgalmi 
adó és a programvezetés költségét. 
Nem tartalmazza az utas-, baleset 
és poggyászbiztosítás és a fakultatív 
kirándulások összegét.

204.800,-
AKCIÓS ÁR!  

Kedvezmény nem vehető igénybe!



Részvételi díj:

Ft/fő

Üdülések

DALMÁCIA – A kék tenger és a fenyőerdők illata
Mi teszi Dalmáciát ennyire vonzóvá? A tiszta tengere, a partvidéke, a természete, a történelme, 
esetleg az építészete, vagy mindez együttvéve? Nem is fontos… Dalmácia már évtizedek óta 
nagyszámú turistát vonz a világ minden tájáról, akik egyszer ellátogattak ide, 
szinte bizonyosan visszatérnek.

DRVENIK
Mindössze 180 lakosú, festői környezetben fekvő halászfalu. Ideális hely a pihenésre, kikapcsolódásra.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Szállás: Drvenik, Hotel Adria*** – 2-3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban. 
KÖZVETLEN A TENGERPARTON!

Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)

Indulás: Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco Áruház parkolójából 04:00 órakor

Július 29 – augusztus 5.

TENGERPARTI PIHENÉS DALMÁCIÁBAN – 
MAKARSKA RIVIÉRA, DRVENIK
Dubrovniki programmal!

Fakultatív kirándulás:

Kirándulás Dubrovnikba: Ismerd meg az 
Adria ékkövét!
Dubrovnik, ez a gyönyörű, törénelminek mondható, mediterrán hangulatú vá-
ros rengeteg látnivalót tartogat. A város különleges népszerűségét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy több hollywoodi sztár is kedvenc nyaralóhe-
lyéül nevezte meg. Dubrovnikról  fontos tudni, hogy 1979-ben az UNESCO a 
Kulturális Világörökség részévé nyílvánította. Városnézésünk során megtekint-
jük a gyönyörű Onofrio-díszkutat, a mellette álló Szent Megváltó-templomot, 
a Roland-oszlopot, majd a Rektorpalota oszlopcsarnokos épületét. Megcso-
dálhatjuk a Szent Balázs-templomot, az Óratornyot, majd a barokk katedrális 
kincstárát, amely a leggazdagabb egész Horvátországban. Itt található Tiziano 
Mária Mennyibevitele című képe, Szent Balázs koponyaereklyéje, valamint 
Szent István koponyacsont ereklyéje. A kincstár meglátogatása után a köze-
li barokkos hangulatú piactéren sétálhatunk. Városnézésünket a XV. századi 
Revelin-erődítmény látogatásával folytatjuk. Majd a kikötőben a Szent János-  
erőd tövében található Akváriumot keressük fel, amely az Adria élővilágát 
eredeti környezetben mutatja be. A lenyűgöző átriumon áthaladva az ember 
belép a csend és nyugodt légkör lenyűgöző világába. Az akvárium megte-
kintése után szabadprogram keretében fedezzük fel a mediterrán hangulatú 
város látnivalóit. Részvételi díj: 40 euró/fő (belépőkkel együtt)

Akciós!

Esti autóbuszos kirándulás Makarskara
A vacsorát követően a legfelkapottabb adriai üdülőhelyre, Makarskara uta-
zunk. Megtekinthetjük a XVIII. században épített Szent Márk templomot, a 
gyönyörű velencei kutat, majd séta a hangulatos pálmafasoros sétányon. 
Részvételi díj: 10 euró/fő
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A részvételi díj tartalmazza az autó-
buszos utazás, a szállást a megadott 
ellátással, a helyi idegenforgalmi 
adó és a programvezetés költségét. 
Nem tartalmazza az utas-, baleset 
és poggyászbiztosítás és a fakultatív 
kirándulások összegét.

166.900,-
AKCIÓS ÁR!  

Kedvezmény nem vehető igénybe!

HOTEL ADRIA

Csoporthoz csatlakozás: 
Mórahalom – Ásotthalom – Baja



Részvételi díj:

Ft/fő

Üdülések
Augusztus 7-15.

NYARALÁS A NAPOSPARTON, BULGÁRIÁBAN

NAPOSPART
A legnagyobb üdülőhely a bolgár tengerpart déli részén. Gyönyörű természete, 
éghajlata, kristálytiszta tengervize, finom szemcsés homokos partja miatt a 
„kék zászló” elnevezésű díjat kapta. Nyüzsgő sétálóutcák, éttermek, tavernák 
szórakozóhelyek fogadják a vendégeket. Európában ez a hely a legvonzóbb 
tengerparti üdülő, mely árban és minőségben kitűnő!

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Szállás: Sunny Beach, Hotel Tia Maria*** – 2-3 ágyas, fürdőszobás, 
erkélyes, szépen berendezett, hűtővel és tv-vel felszerelt, légkondicionált 
hotelszobákban. A szálloda a kellemes homokos tengerparttól kb. 350 m-re 
található, pénzváltó és élelmiszerbolt a szállodától kb. 100 méterre.

Hotel szolgáltatásai: kültéri medence, napozó, étterem, bár, lift.

Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora)

Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco Áruház parkolójából augusztus 7-én, 18:30 órakor

Fakultatív kirándulások:

Pomorie, Szt. György kolostor – Szozopol – 
Hajóval a Ropotamo folyó deltáján – Neszebar
Reggeli után indulunk, programunkban először a XII. században alapított Szent 
György Kolostor megtekintése szerepel Pomorieban. Ezt követően a bolgár 
tengerpart gyöngyszemének nevezett Szozopol óvárosában teszünk látoga-
tást. Szozopol óváros együttesét 1983-ban méltán sorolták be az UNESCO Vi-
lágörökség részeként. Nincs még egy olyan város, amelyben az itteni sajátos 
hangulattal találkozhatunk. Városnézésünk után hajókázás a Ropotamo folyó 
deltáján keresztül, megtekintve a Nemzeti Park csodálatos termesztét. Este 
vacsora után a tengerből kiemelkedő félszigetre épült varázslatos Nessebart 
keressük fel (UNESCO Világörökség). Részvételi díj: 40 euró/fő (belépőkkel 
és hajókirándulással együtt).

Akciós!
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156.800,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a szál-
lást a megadott ellátással, a 
helyi idegenforgalmi adó és a 
programvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás és a fakultatív 
kirándulás összegét.

HOTEL TIA MARIA

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!



Részvételi díj:

Ft/fő

Üdülések

Program:

1.nap: Szeged – Nizza
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 03:00 órakor. 
Utazás Szegedről a Kiskunfélegyháza- 
Kecskemét-Budapest-Székesfehérvár-
Nagykanizsa útvonalon, Szlovénián 
és Olaszországon keresztül, útköz-
ben rövid pihenőkkel. Az esti órák-
ban érkezés franciaországi szállás-
helyünkre. Szállás: Nizza

2.nap: Arles – Lloret de Mar
Reggeli után indulunk Franciaorszá-
gon át Spanyolországba, útközben 
Franciaország „legrómaibb” városá-
ban teszünk látogatást. A városban 
megannyi római kori emlék maradt 
fenn. Felsorolni is alig lehet, hány 
művészt ihletett meg Arles szépsé-
ge, gondoljunk csak Van Gogh-ra. 
A zenében pedig a város nevét Bizet 
műve, az „arles-i lány” örökítette 
meg. Városnézésünk után utazás 
spanyolországi szálláshelyünkre.

3.nap: Üdülés és pihenés 
Lloret de Marban

4.nap: Fakultatív kirándulás: 
Barcelona – Montserrat
Ismerkedés Katalónia fővárosával, 
Barcelonával, ahol megtekintjük a 
Sagrada Família templomot, a híres 
sétáló utcát a La Ramblat, majd a 
Gótikus negyedet és a Santa Eulalia 
katedrálist, majd a Montjuic hegyről 
gyönyörködhetünk Barcelona csodás 

panorámájában. Megtekintjük az 1992-es 
Nyári Olimpiai játékok sportlétesítmé-
nyeit. Majd a 725 méter magasság-
ba épült nagy hírű búcsújáró helyet, 
a montserrati kolostort és bazilikát 
csodálhatjuk meg. Részvételi díj: 50 
euró/fő (belépővel együtt).

5.nap: Üdülés és pihenés 
Lloret de Marban

6.nap: Fakultatív kirándulás: 
Figueres – Salvador Dalí 
Múzeum – Girona
Reggeli után fakultatív program ke-
retében Salvador Dalí szülővárosába 
Figueresbe látogatunk, a világhírű 
Dalí Múzeumba, amely a madridi 
Prado után a második leglátogatot-
tabb múzeum Spanyolországban. 
Dalí szürrealista festményeit, szobra-
it és egyéb alkotásait láthatjuk. Prog-
ramunk következő állomása a hangu-
latos katalán Girona. Városnéző sétánk 
során a katedrális, a Riu Onyar folyó 

partján található, érdekes pasz-
tellszínű házakat és a zsidó negyedet 
tekintjük meg. A szabadprogramot 
követően visszautazás szálláshe-
lyünkre. Részvételi díj: 40 euró/fő 
(belépővel együtt). Délután üdülés, 
pihenés Lloret de Marban.

7.nap: Fakultatív kirándulás: 
Marineland
Reggeli után a közeli Marineland-
ba utazunk, ahol delfinek és fó-
kák kapnak főszerepet, lárványos 
show-műsorokkal szórakoztatják az 
idelátogatókat. Óriási élményt nyújt a 
hatalmas vízi vidámpark. Részvételi 
díj: 30 euró/fő (belépővel együtt).

8.nap: Üdülés és pihenés 
Lloret de Marban

9.nap: Monaco – Cremona
Kora reggel indulunk Lloret de Marból 
Franciaországon keresztül Olaszor-
szágba, útközben igazi különleges-
ség vár csoportunkra. Ellátogatunk 
Monacói Hercegségbe, amely maga 
a csillogás. Monaco nagy népszerű-
ségét nem kis mértékben a rendkívül 
kedvező földrajzi fekvésének köszön-
heti. A hegyek és a tenger közé szo-
ruló kicsiny állam területe mindössze 
másfél négyzetkilométer. A „mini” 
állam jövedelmének túlnyomó része 
az idegenforgalomból, illetve a já-
tékkaszinó jövedelméből származik. 
A hercegség egyik legjelentősebb 

eseménye az 1929 óta megrendezés-
re kerülő Forma 1 versenyautók gyor-
sasági versenye. Szállás: Cremona

10.nap: Duino kastélya – 
Szeged
A reggelit követően indulunk a Trieszt-
hez közeli Duino-i kastély megtekin-
tésére. A kastély építése 1389-ben 
kezdődött egy sziklaszírt tetejére, 
Hugh Duino trieszti kapitány veze-
tésével. Több mint 400 éve a Della 
Torre család tulajdonában van. Szobái 
nagyon ízlésesen vannak berendezve. 
A kastélyból csodálatos kilátás nyílik a 
meredek, sziklákkal övezett tengerre. 
A kastélylátogatás után Szlovénián 
keresztül utazás Magyarországra. 
Szegedre érkezés a késő esti órákban.

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

Szállás: Lloret de Mar, Blue Sea Montevista Hawai*** – 2-3 ágyas, 
fürdőszobás, erkélyes, légkondicionált, tv-vel felszerelt hotelszobákban. 
Hotel szolgáltatásai: úszómedence napozóágyakkal.

Tranzitszállásokon: 2-3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban

Ellátás: : félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora /a vacsorához bor és ásványvíz is jár/)

Tranzitszállásokon: csak reggeli

Szeptember 2-11.

SPANYOL TENGERPARTI ÜDÜLÉS LLORET DE MARBAN
LÁTOGATÁS A MONACÓI HERCEGSÉGBEN – ARLES – DUINO KASTÉLYA
Tranzitszállásokkal!

Akciós!
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A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, szállást a meg-
adott ellátással, a helyi idegenfor-
galmi adó és a programvezetés 
költségét. Nem tartalmazza az 
utas-, baleset és poggyászbiztosí-
tás, a fakultatív kirándulások és a 
belépők (Monaco, Duino-kastély) 
összegét.

209.500,-

Csoporthoz csatlakozás: Kiste-
lek-Kiskunfélegyháza-Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)-Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!



Részvételi díj:

Ft/fő

Üdülések

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: Village de Vacances MARINA D’ORU**** – 22 m2-es apartmanokban
Tranzitszállásokon: 2-3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban
Közvetlenül a gyönyörű, homokos tengerparton lévő „üdülőfalu”, 1-2 szintes 
blokkszerűen épült kőházaiban, egy több hektáros gyönyörű virágos-pálmafás területen, 
számos sportolási lehetőséggel. Az apartmanok korszerűen berendezettek, lakó-nappali szoba 
kihúzható ággyal, felszerelt konyha (hűtő, mikró, kávéfőző, mosogatógép), fürdőszoba, 
terasz kerti bútorokkal.
Szolgáltatások: nagyméretű úszómedence napozóágyakkal, teraszos étterem, bár, 
élelmiszer-, és ajándékbolt.
Ellátás: önellátó – félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli és vacsora) igényelhető
Tranzitszállásokon: csak reggeli

Szeptember 14-23.

INDIÁN NYÁR A SZÉPSÉG SZIGETÉN, 
KORZIKÁN
Tranzitszállásokkal!

Program:

1.nap: Szeged – Portogruaro 
– Cavallina
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 03:00 órakor. 
Folyamatos utazás a Budapest-Sió-
fok-Nagykanizsa útvonalon, Szlo-
vénián keresztül Olaszországba. 
Programunk első állomása egy kis 
történelmi, középkori reneszánsz 
városka. Kellemes sétát teszünk a 
XV-XVI. századi paloták és szép la-
kóépületek között. Portogruaro festői 
kis városka, az „árkádok városaként” 
is ismert. Ámulatba ejtőek a városkát 
átszelő Lemene folyó menti vízimal-
mok, a különösen szép paloták látvá-
nya egytől egyig sétára csábítanak. 
Városnézésünket követően utazás 
szálláshelyünkre. Szállás: Cavallina

2.nap: Cavallina – Bastia – 
Marina d’Oru
Kora reggel indulunk Livornoba, kom-
pátkelés Korzikára (kb. 4 órás út). Ér-
kezés Bastiába, a sziget legnagyobb 
városába, ahol városnézésünk során 
végig sétálunk a 300 méter hosszú 
platánokkal és pálmafákkal árnyékolt 
főtéren, ezt követően továbbutazás 
korzikai szálláshelyünkre.

3.nap: Marina d’Oru
Egész napos szabadprogram. Az üdü-
lőhely és környéke felfedezése, pihe-
nés a tengerparton, kikapcsolódás.

4.nap: Fakultatív kirándulás: 
Ajaccio – Les Calanches
Utazás Ajaccioba, Korzika fővárosába, 
Napóleon szülővárosába. Gyalogos 
városnézés az óvárosban. Látogatás 
Napóleon szülőházába, a Keresztelő 
templomba, majd szabad program a 
császári városban. Továbbutazás Porto 
felé, a fantasztikus vörös sziklákon ke-
resztül, mely a sziget legszebb termé-
szeti látnivalója. Ezt a bizarr tengerparti 
régiót a nap, a szél és az eső formálta 

rendkívüli tájjá. A világ csodái közé tar-
tozik Korzika legszebb természeti kin-
cse. Ezzel a pazar, lenyűgöző látvány-
nyal zárul a nap programja. Részvételi 
díj: 50 euró/fő (belépővel együtt)

5.nap: Corte – Aléria
Reggeli után félnapos program kere-
tében úticélunk Corte, mely kulturá-
lis szempontból a korzikai nép talán 
legfontosabb városa. Corte szülötte 
Joseph Bonaparte, akit öccse I. Na-
póleon Nápoly és Szicília, később 
Spanyolország és India királyává tett 
meg, ugyancsak a város szülötte az 
egyetlen korzikai szent: Szent Teofil. 
Gyönyörű kilátás nyílik a város fölé 
magasodó citadelláról, amely kivéte-
les helyszín Európában. A felépítése 
igazi műszaki bravúr, 350 évet ölel 
fel. Következő látnivalónk Aléria, egy 
50 méter magas platón fekvő, han-
gulatos kisváros. Aléria fő látnivalói a 
Fort de Matra nevű erődbe kialakított 
Régészeti Múzeum, amelyben et-
ruszk, főnicíai, görög és római leletek 
láthatók. Az erődöt a genovaiak épí-
tették 1484-ben. Az erődhöz közel 
fekszik az egykori Alalia római rom-
város, az egykori fórumának, néhány 
templomának és patríciusházának 
és több oszlopsorának maradványait 
láthatjuk. A romváros megtekintése 
után visszautazunk szálláshelyünkre. 
Délután pihenés és kikapcsolódás a 
tengerparton.

6.nap: Marina d’Oru
Egész napos szabadprogram. Az üdü-
lőhely és környéke felfedezése, pihe-
nés a tengerparton, kikapcsolódás.

7. nap: Fakultatív kirándulás: 
Bonifacio – Porto Vecchio
Egész napos kirándulás a sziget déli 
csücskéhez. A program első állomá-
sa Bonifacio, melyet sokan a világ 
egyik legszebb városának tartanak. 

A 65 méter magas mészkőfal tetején 
épült óvárosból lenyűgöző kilátás nyí-
lik a végtelen tengerre. A város ten-
gerre néző oldalát egy kb. egy órás 
hajókirándulás keretében csodálhat-
juk meg. Programunk következő állo-
mása a pezsgő életű kisváros, Porto 
Vecchio. Séta a hangulatos óváros-
ban, ahonnan lélegzetelállító kilátás 
nyílik a luxushajókat őrző, nyüzsgő 
jachtkikötőre. Visszaérkezés szállás-
helyünkre a kora esti órákban. Rész-
vételi díj: 50 euró/fő (hajókirándu-
lással, kisvonatozással együtt)

8.nap: Marina d’Oru
Egész napos szabadprogram. Az üdü-
lőhely és környéke felfedezése, pihe-
nés a tengerparton, kikapcsolódás.

9.nap: Marina d’Oru – Livorno 
– Rovigo
Kora reggel a szállások átadása, 
majd kompátkelés Livornoba. Ezt 
követően utazás szálláshelyünkre. 
Szállás: Rovigo

10.nap: Padova
A reggeli elfogyasztása után utazás 
a Brenta mellékfolyója mentén fek-
vő Padovába. Megtekintjük a Szent 
Antal bazilikát, amelyet 1232-ben 
a szent halálát követő évben kezd-
tek építeni. Padova leghíresebb és 
legnagyobb temploma. Olaszország 
egyik legnagyobb zarándokhelyének 
megtekintése után hazaindulás, Sze-
gedre érkezés a késő esti órákban.

Akciós!
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219.900,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a szállást 
a megadott ellátással, a helyi 
idegenforgalmi adó, a kompát-
kelés, az apartmantakarítás és a 
programvezetés költségét. Nem 
tartalmazza az utas-, baleset és 
poggyászbiztosítás, a fakultatív 
kirándulások és a belépők (Corte, 
Aléria, Padova) összegét.

Csoporthoz csatlakozás: Kistelek 
– Kiskunfélegyháza – Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont) – Bu-
dapest (M0-s autópálya pihenői)

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!



Részvételi díj:

Ft/fő

Üdülések

4. nap: Zalakaros
Egész nap pihenés és fürdőzés a szál-
loda wellness részlegében.

5. nap: Zalakaros –  
Kiskunfélegyháza, Móra 
Ferenc Emlékház – Szeged
A bőséges reggeli után indulunk 
haza, útközben Kiskunfélegyházán 
felkeressük Móra Ferenc szülőhá-
zát, amely egy XIX. század közepén 
készült nádtetős épület. Itt kapott 
helyet a Móra Ferenc Emlékház. Az 
épület különleges hangulatát az adja, 
hogy itt született az író a család nyol-
cadik gyermekeként. Az Emlékház 
megtekintése után indulunk haza,  
Szegedre érkezés a késő délutáni 
órákban.

1. nap: Szeged – Érdi minaret 
– Zalakaros
Indulás: Szeged, Rókusi krt-i Tesco 
Áruház parkolójából 08:00 órakor.
A kora délután érkezünk Zalakarosra, 
útközben megállunk Érden, ahol az 
egykori római hadi út nyomvonala 
mellett emelkedő, a török világ le-
tűnt emlékét idéző, XVII. században 
épült dzsámi minaretjét tekintjük 
meg. A 23 méter magas minaret a 
magyarországi török tornyok között 
zömökségével tűnik ki. A minaret 
megtekintését követően indulunk za-
lakarosi wellness-szálláshelyünkre.

2. nap: Zalakaros
Egész nap pihenés és fürdőzés a szál-
loda wellness részlegében.

3. nap: Fakultatív kirándulás: 
Horvátország barokk fővárosa, 
Varasd – Letenye, Szapáry- 
kastély
Kora reggeli után indulunk Horvátor-
szágba, ahol Varasdot keressük fel, 
melyet az idegenforgalmi prospektu-
sok Horvátország barokk fővárosa-
ként reklámoznak, az óváros gyönyö-
rű barokk épületei fantasztikusak! A 
látnivalók szerencsére meglehe-
tősen koncentráltan helyezkednek 
el, így csak néhány lépés és máris 
az egykori horvát báni székhelyen 
megtaláljuk a nevezetességeket. 
Számos barokk egyházi emlék vár 
ránk, békében férnek meg egymás 
mellett az Orsolya-rendi, Feren-
ces-rendi, valamint a csodás Szent 
Miklós templom. Nem kell sokáig 
keresnünk a fehér színű, kerek és 
négyszögletű tornyokkal egyaránt dí-
szelgő Erdődy-kastélyt sem, amely a 
Városi Múzeumnak ad otthont. Innen 

nem messze áll az óváros legszebb 
épülete, a Prassinski Sermage-pa-
lota. Varasd azon városok közé tar-
tozik, amely már csak ránézésre 
is csodálatra méltó! Programunk 
második állomása Letenye város-
központjában, a Béci-patak partján 

egy impozáns ősparkban álló, XVIII. 
században épült Szapáry-kastély. A 
kastélyban berendezett, gazdag kiál-
lítás megtekintésével zárjuk napun-
kat. Visszautazás szálláshelyünkre. 
Részvételi díj: 12.900,-Ft/fő (belé-
pőkkel együtt)

ŐSZI WELLNESS ÉLMÉNYEK ZALAKAROSON
ÉRDI MINARET – VARASD, HORVÁTORSZÁG BAROKK 
FŐVÁROSA – LETENYE, SZAPÁRY-KASTÉLY – 
KISKUNFÉLEGYHÁZA, MÓRA FERENC EMLÉKHÁZ

ART HOTEL

Akciós!

Program:

November 12-16.

Akciós!

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Szállás: Zalakaros, Art Hotel***+ – 2-3 ágyas, fürdőszobás hotelszobákban. 
Az Art Hotel*** Zalakaros „Az Év Szállása” díj nyertese (2016, 2017, 2018, 2019)!
Hotel szolgáltatásai: beltéri wellness részleg: termálvizes úszómedence 
(28-30°C), pezsgő,-masszázsmedence (34-36°C), jakuzzi, trópusi élményzuhany, 
dézsazuhany, kneipp-taposó, délelőttönként infra szauna, délutánonként finn 
szauna, gőzbarlang és sószoba. Használatuk térítésmentes! Térítés ellenében: 
fürdőköpeny, korlátlan internetezési lehetőség. A szabadtéri Gránit Gyógy-és 
Termálfürdő a szállodától kb. 200 méter!
Ellátás: teljes ellátás (4 x svédasztalos reggeli és vacsora, 3 x egytálétel ebéd)
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Csoporthoz csatlakozás: Kistelek- 
Kiskunfélegyháza-Kecskemét 
(Auchan bevásárlóközpont)-Buda-
pest (M0-s autópálya pihenői)

89.900,-

A részvételi díj tartalmazza az 
autóbuszos utazás, a szállást a 
megadott ellátásassal, a helyi 
idegenforgalmi adó, a wellness- 
használat és az idegenvezetés 
költségét. Nem tartalmazza a 
fakultatív kirándulás és a belépők 
(első és ötödik napon) összegét.

AKCIÓS ÁR!  
Kedvezmény nem vehető igénybe!



Részvételi díj:

Ft/fő

Kulturális  
körutazásokUTAZÁSI FELTÉTELEK

A TATRADOL TRAVEL BT. (eng.sz.: U/000198) működéséhez előírt vagyonbiztosíték vonatkozásában az 
AEGON Biztosító Zrt-vel kötött szerződést.

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS
1.  A Tatradol Travel által szervezett utazásokra a Ptk. 2013 évi CLXXVII. törvény 66 § (1) bekezdés f) pontjá-

ban, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 12 § (1) bekezdés g) pontjában, továbbá 
az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 
28.) Korm. rendeletben meghatározottak - és annak utólagos kiegészítései, módosításai- az irányadók.

2.  Az utazás megrendelésével, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével, az előleg, valamint a jelentke-
zési díj (200,-Ft/fő) befizetésével létrejön az utas és a TATRADOL TRAVEL között az utazási szerződés.

3.  Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi 
díjat a TATRADOL TRAVEL által közzétett programajánlat tartalmazza. A szálláshelyek pontos helyéről, 
komfortfokozatáról, mozgásban korlátozott személyek részére történő megközelíthetőségről a Tatradol 
Travel külön írásos tájékoztatóban, személyesen szóban közli az utassal. Az utazás teljesítésekor a szállást, 
az étkezést és egyéb programokat más szolgáltatótól veszi igénybe az Utazási Iroda, mint a programba 
beépített teljesítmény (alvállalkozói teljesítés).

4.  Az utazáshoz szükséges úti okmányokról (útlevél, vízum, védő/oltások stb.) az utasnak kell gondoskodnia.
5.  A meghirdetett programok 35 fő jelentkező létszám esetén indulnak.
6.  Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat, ha

A.) Az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja 
jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 10%-ot meghaladja, köteles az utast 
haladéktalanul tájékoztatni.
B.) Ha az utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést.

7.  Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az 
utazási szerződéstől. 

AKCIÓS PROGRAMAJÁNLATOKNÁL NEM VEHETŐ IGÉNYBE KEDVEZMÉNY!

II. DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI
1.  A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, illetőleg a szervezési 

költséget és az ÁFA-t tartalmazza. A szolgáltatások közül a szállást, étkezést, belépőket a helyszíneken 
veszi igénybe az utazási iroda, így azt közvetíti az utas felé. A biztosítási díjak és a vízumdíjak ellenértéke 
a részvételi díjban nem szerepelnek. Az ajánlatok között nem szereplő egyéni igények szerint szervezett 
programoknál (szállásfoglalásoknál, repülőjegy ügyintézés stb.) a TATRADOL TRAVEL a szervezés során 
felmerült költségeket felszámítja.

2.  A programok költségkalkulációja a Magyar Nemzeti Bank forint-euró árfolyama alapján lett meghatározva. 
A katalógusban szereplő árainkat 415,-Ft/1 euro árfolyamig garantáljuk. Az ezt meghaladó árfo-
lyam emelkedés esetén az árfolyam különbözetből eredő többlet költséget az utasok fizetik. A TATRADOL 
TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 munkanappal a részvételi díjat felemelheti, melyről a 
utast értesíti. Ha a részvételi díj emelése a 10%-ot meghaladja, akkor az utas a szerződéstől 10 munka-
napon belül elállhat, és a befizetett összeg az utasnak teljes egészében visszajár
A.) A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelésének a mértékével, a szerződésben 
pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját.

3. A megadott részvételi díj előlegét – mely 20% – a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét leg-
később az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles az utas befizetni, melyről külön értesítést a TATRADOL 
TRAVEL nem küld, kivéve a 20.000,-Ft érték alatti utak, amelyek jelentkezéskor egy összegben fizetendők. 
Ha az utas a szerződéskor ismertetett feltételeket nem tartja be, akkor a határidő lejárta után a szerződést 
– az utast terhelő költségtérítési kötelezettséggel együtt – felbontottnak tekintjük. Abban az esetben, ha a 
jelentkezés 30 napon belül történik, akkor a teljes összeget egyszerre kell jelentkezéskor befizetni.
4.  Ha az utas az utazás után a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe 

(fakultatív programok), köteles annak részvételi díját a helyszínen, az adott pénznemben befizetni. A fa-
kultatív programok minimum 25 fő jelentkezése esetén indulnak.

5.  Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (útlevél, vám-, de-
vizajogszabályok, egészségügyi előírások) betartani. 
Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő 
többletköltségek, valamint ezzel okozati összefüg-
gésben felmerülő kártérítés az utast terheli.

6.  Ha az utas a TATRADOL TRAVEL, vagy vele kapcso-
latban álló szolgáltatónak akár anyagi, akár erkölcsi 
kárt okoz, azért felelősség terheli.

III. LEMONDÁSI FELTÉTELEK
1.  Az utasnak jogában áll az utazást lemondani meghatározott bánatpénz fizetési kötelezettség mellett. A 

bánatpénz a részvételi díjhoz igazodik és mértéke a következő:
Az utazás megkezdése előtti 36 napig: 0% • 35 – 30 nap: 10% • 30 – 21 nap: 40% • 21 – 14 nap: 
50% • 14 – 6 nap: 80% • 6 napon belül: 100%

2.  Lemondási határidőn kívüli módosítás, vagy a lemondás esetén megrendelésenként 3.000,-Ft/fő kezelési 
költség fizetendő.

3.  Az utasnak az utazás megkezdését megelőző 35 napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló 
szerződés esetében pedig 45 napnál korábbi elállása esetére bánatpénzként legfeljebb a szolgáltatás 
díjának (részvételi díjnak) 10%-a követelhető. Az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábbi elállás 
esetére bánatpénz nem követelhető.

4.  Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból 
kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott 
szolgáltatások forint ellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő közös költségek (közlekedés, 
idegenvezetés stb.) és az iroda szervezési díjának visszafizetését nem követelheti.

IV. TOVÁBBI FELTÉTELEK
1.  A TATRADOL TRAVEL a tevékenységében vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgálta-

tásokat közreműködő (fuvarozó, szálloda stb.) útján teljesíti. Ha a szerződést nem teljesíti, az utas kíván-
sága szerint köteles a díjat visszafizetni, vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. A TATRADOL TRAVEL 
köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, 
hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az elvárható volt.

2.  A TATRADOL TRAVEL nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatározásából vagy 
érdekkörében nem vett igénybe valamely szolgáltatást, illetve az előzetesen meghatározottól eltérő szol-
gáltatást vett igénybe.

3.  A TATRADOL TRAVEL fenntartja jogát a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a 
programok azonos jellegű és értékű programokra való felcserélésére kivételes esetekben. A közlekedési 
vállalatok késése, szolgáltatásai elmaradása esetén a további szolgáltatások elmaradásáért a TATRADOL 
TRAVEL Bt-t felelősség nem terheli.

4.  A TATARDOL TRAVEL Bt. által szervezett program megkezdése előtt legalább hét nappal köteles az utast 
tájékoztatni a következőkről:

A.) Az utaskísérő vagy az idegenvezetésre jogosult a célország nyelvét beszélő személy nevét, címét és 
telefonszámát megadni.

B.) Az irodánál az utas által igénybe vehető biztosításokról.

5.  Az utas poggyászának őrizetéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás, vagy 
megőrzés céljából a TATRADOL TRAVEL vagy közreműködője átvette.

6.  Az utas, utazási szerződés hibás teljesítésére vonatkozó kifogásait, az utazás tényleges befejezését követő 
3 napon belül írásban köteles a TATRADOL TRAVEL tudomására hozni. A kifogásra okot adó eseményt 
a helyszínen a TATRADOL TRAVEL csoportkísérőjével haladéktalanul közölni kell, mert a közlések kése-
delméből eredő kárért az utas felel . A csoportkísérő a bejelentéshez csatolja a helyszíni reklamáció (pl. 
szállodai recepció, utazási iroda stb. által igazolt bejelentés) egy példányát.

7.  242/2020. (V.27.) Kormányrendelet alapján kialakult vészhelyzetből fakadó vis maior időtartama alatt az 
utazásszervező jogosult az utas által befizetett összeget utazási utalvány formájában biztosítani. Az utast 
vagyoni vagy egyéb hátrány nem érheti az utalvány kiállításából adódóan és annak felhasználása során. 
Amennyiben az Utas az utazási utalvány lejárati határidején belül nem tudja azt felhasználni, úgy az utas 
és az utazásszervező megállapodhatnak az utalvány érvényességi idejének meghosszabbításában. Ebben 
az esetben az utazásszervező új utalványt állít ki.
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