Kedves Utasaink!
TravelOrigo katalógusunkat jó szívvel ajánljuk mindazoknak, akik örömmel vesznek részt professzionálisan megszervezett körutazásaink és városlátogatásaink
egyikén. Töretlen lelkesedéssel dolgozunk azon, hogy utazásaink színesek és változatosak legyenek. Elérhető árakon maximális élményt nyújtunk! Amennyiben
katalógusunkban nem találja amit szeretne, javasoljuk, böngésszen weboldalunkon, ahol az összes utazási iroda ajánlata megtalálható. Csak szállást szeretne?
Nálunk jó helyen jár, széleskörű partnerhálozatunk révén a világ bármely pontján tudunk szállást kínálni az utazó részére! A TravelOrigo vezetőiként eltökélten
szeretjük a turizmust, ezért veszünk részt az éves programjaink kidolgozásában,
tapasztalatunk és meglátásaink révén pedig segítjük kollégáinkat. Fiatalos és
lendületes csapatra támaszkodhatunk, amiért nagyon hálásak vagyunk kollégáinknak, hiszen nélkülük nem jött volna létre ez az utazásokban gazdag katalógus
sem! Jó szívvel ajánljuk Önnek is, aki a kezében tartja és reméljük, hogy elnyeri
tetszését és hamarosan találkozhatunk legközelebbi utazásaink valamelyikén!

Tisztelettel!
A TravelOrigo csapata
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Velencei Karnevál
non-stop utazással
Olaszország, Velence

3 NAP
NON-sTOP

9.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

A város magával ragadó szépsége, a lagúnák titokzatos világa,
az olaszok közvetlensége - egy olyan napot ígérünk, melyet soha
nem fog elfelejteni. Lepje meg szerelmét egy romantikus úttal,
vagy “csak úgy” pipálja ki a “Velence” tételt a bakancslistáján - a
lényeg, hogy utazzon el a TravelOrigoval és fedezze fel a Vizek
Városát!

1. nap este: indulás
Találkozás a TravelOrigo jelzésű autóbuszainál az utasaink által
választott felszállási helyeken és időpontokban. Indulást követően éjszaka az autóbuszon.
Mire elérjük Velencét, sok hasznos és érdekes ismeretet szerzünk Olaszországgal és az egykori Velencei Köztársasággal
kapcsolatban. Bemutatjuk a város történetét, nevezetességeit,
érdekességeit, titkait is.
2. nap: Velence, városnézés, Karnevál
Kézzel festett míves álarcok, a történelmi korokat felidéző
hímzett-szőtt ruhák, melyek mellett megjelennek a modernkori jegyeket hordozó tervezések is. Hosszú uszályok, abroncsos
szoknyák, csillogó frakkok és megannyi elképesztő ruhaköltemény, mely csak erre az alkalomra készült. Ezeket öltik magukra
férfiak, nők és gyermekek, hogy két héten keresztül mulassanak
önfeledten a telet búcsúztatva. Dúskáljunk az élményekben:
izgalmas programok városszerte, koncertek, tánc és szórakozás, óriási lakomák kiváló olasz borokkal kísérve - ez a Velencei
Karnevál.
Reggel:
Megérkezés Punta Sabbioni kikötőjébe. Innen hajóval jutunk el
Velence központjába. Külön, a TravelOrigo részére biztosított
hajókkal vízre szállunk és kellemes hangulatban érkezünk meg
a szerelem városába. A hajóról csodálatos látványként terül
elénk Velence. A hajókázási idő kb. 30 perc.
Kikötés után Utasaink eldönthetik, hogy részt kívánnak-e venni INGYENES informatív városnézésünkön idegenvezetőnkkel,
vagy egyéni program keretein belül önmaguk fedezik fel a város
nevezetességeit. A városnéző séta során megtekintjük a Sóhajok hídját, a Dózse Palotát, a Szent Márk teret. Végigsétálunk
Velence híres bevásárló utcáján, a Via Mercerie-n, s eljutunk a
város legmagasabbnak tartott pontjára, a Ponte di Rialto-hoz.
A hídról fantasztikus látvány tárul elénk: a Canal Grande. Láthatjuk a csatorna melletti gyönyörű palotákat, a gondolákat és
a mindennapi velencei élet helyi közlekedési eszközeit is. Itt
található a Hal- és Zöldségpiac is, ami egykor és napjainkban is
a velencei élet egyik központja.
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Délelőtt:
Velencei szabadprogram, vagy részt vehettek színes fakultatív
kirándulásaink bármelyikén.*
Délután:
Kora délután megcsodálhatjuk a színpompás ruhákba öltözött
maszkosokat és elvegyülhetünk kedvünkre a karnevál egyedülálló hangulatot kínáló forgatagában.
Utasaink Velencében tartózkodása során lehetőséget kapnak

szabad programra is, melynek keretein belül lehetőség nyílik
szuvenír vásárlására, gasztronómiai élvezetekre.
Este:
Kihajózunk Velencéből. A hazautazás a már megszokott TravelOrigo autóbuszokkal és túravezetők társaságában történik. Kellemes élményekkel gazdagodva kezdjük meg hazautazásunkat.
Az utazás során filmvetítésre is lehetőség nyílik.
* Fakultatív programjaink:
Szigettúra: Ajánljuk a fakultatív szigettúránkat, ahol Burano
szigetén a világhírű csipkeművészettel ismerkedünk meg, majd
Murano szigetén rövid bemutatót láthatunk az egyik üvegkészítő műhelyben.
Gondolázás: Felejthetetlen élmény a gondolázás, javasoljuk
nemcsak szerelmeseknek!
Olasz vacsora: egy hangulatos étteremben.
3. nap: hazaérkezés
Érkezés Magyarországra a hajnali órákban az indulási helyünkre.

INDULÁSI IDŐPONTOK
2020.02.07. Csütörtök - 02.09. Vasárnap 9.900 Ft-tól
2020.02.14. Csütörtök - 02.16. Vasárnap 10.900 Ft-tól
2020.02.21. Csütörtök - 02.23. Vasárnap 11.900 Ft-tól

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►► Retúr hajójegy Velencébe (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Utasbiztosítás
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Velencei Karnevál
3/1
Olaszország, Velence

3 NAP
1 éj

22.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Jesolo és környékén középkategóriás szállodában
Ellátás: reggeli

A hosszú, hideg tél után már minden porcikája kívánni fogja
a mediterrán életérzést, a karnevál zsongását, az élettel teli
tengerpart látványát, úgyhogy ne habozzon: foglalja le az utat
Velencébe! Az utazás alatt pedig nem lesz más dolga, mint kikapcsolódni és élvezni minden pillanatot, hiszen a TravelOrigo
minden másról gondoskodik majd.

1. nap: indulás
Pénteken délután-este a korábban megbeszélt helyeken és
időpontokban találkozunk a TravelOrigo buszainál, majd el is
indulunk Velence felé. Az éjszakát utazással töltjük, idegenvezetőink pedig hasznos tanácsokkal, érdekességekkel és fontos
információkkal látnak el bennünket, mielőtt megérkeznénk Punta Sabbioni kikötőjébe.
2. nap: Velence
Reggel:
Innen hajózunk be Velencébe a TravelOrigo számára fenntartott
hajókon. A nagyjából félórás út alatt gyönyörködhetünk a tengeren tükröződő reggel színeiben, miközben magunkba szívjuk
a tenger illatát… A Szent Márk tér közvetlen közelében kötünk
ki, ahonnan mindenki választása szerint indulhat neki a város
felfedezésének vagy tarthat idegenvezetőinkkel ingyenes informatív városnézésünkön. A séta alatt végigjárjuk a főbb nevezetességeket, mint például a Sóhajok hídja, a Rialto, a Dózse
palota, a Campanile, melyekről kollégáink mesélnek majd az
érdeklődőknek.
Délelőtt:
Sor kerül a fakultatív programokra: aki korábban jelezte részvételi szándékát, ekkor indul majd neki Murano és Burano sziget
felfedezésének.
Fakultatív programlehetőségek:
Szigettúra: Ha érdekli a Velencét körülvevő szigetek világa,
csatlakozzon szigettúra programunkhoz! Első állomásunk a
csipkéjéről és színes házairól híres Burano lesz - az aprócska szigetet mindenképpen érdemes ezek miatt körbejárni, de
sort keríthetünk egy finom olasz kávéra is az egyik hangulatos
öbölben.
Ezt követően a XIII. század óta a velencei üveggyártás központjaként ismert Murano szigetét járjuk be. Az egyik üvegműhelyben a mester előttünk készíti el csodás portékáját: elképesztő
élmény látni, hogy a folyékony izzó anyagból miként formálódik
percek alatt csodálatos üvegtárgy.
Gondolázás: Élvezze a velencei riók által teremtett romantikus
hangulatot, miközben gondolierek dúdolják feje felett mély tónusú éneküket. Evezőjükkel és gyakran lábukat a falnak vetve
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irányítják a 11 méter hosszúságú díszes csónakot - az egész
egyben teljesen egyedülálló élmény, így mindenképpen javasoljuk, hogy próbálja ki!
Olasz vacsora: egy hangulatos étteremben.
Kora délután:
Gondolázási lehetőség, majd belevetjük magunkat a karnevál
színes forgatagába, részt veszünk elbűvölő programjain és
megcsodáljuk a csodás maskarába bújt embereket. A karneváli

események közepette élvezhetünk egy pohár finom bort egy étterem teraszán, de lehetőség lesz szuvenír vásárlására is.
Este:
A kimerítő nap után este Jesolo felé vesszük az irányt, ahol
szálláshelyeink elfoglalása után kellemes olasz vacsorával várnak minket.
3. nap: Postojnai-cseppkőbarlang, Predjama, Trojane
Reggel:
Reggeli után máris indulunk Szlovénia felé, de a hazatérés
előtt még három fantasztikus megállót is beiktattunk a programba! Először az UNESCO világörökség részét képező Postojnai-cseppkőbarlangba látogatunk el, ahol rövid kisvasutazás
után máris a barlangrendszer gyomrában találjuk magunkat.
A varázslatos természeti jelenség után egy ember keze által
épített csodát szemlélünk meg: a sziklafalba vájt Predjamai lovagvár megannyi lovagi legendát rejt. Az utolsó megállónk alatt
leginkább a gyomrunkat kényeztetjük majd, ugyanis Trojane híres éttermébe látogatunk majd el, ahol a hely specialitását, az
óriásfánkot is érdemes kipróbálni - de természetesen szabad
a vásár! Az alpesi környezetben fekvő hely édes ízelítőt ad nekünk Szlovéniából, hogy utána a kellemes ízekkel eltelve, felejthetetlen emlékekkel térjünk vissza Magyarországra.
Este:
Hazaérkezés az esti órákban a kiindulási helyekre.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.02.07. Csütörtök - 02.09. Vasárnap 22.900 Ft-tól
2020.02.14. Csütörtök - 02.16. Vasárnap 23.900 Ft-től
2020.02.21. Csütörtök - 02.23. Vasárnap 24.900 Ft-tól

A részvételi díj tartalmazza:
Utazást felsőkategóriás autóbusszal
►► 1 éj szállást Jesolo környéki középkategóriás szállodában
►► Reggeli
►► Csoportkísérő idegenvezetőt
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 4.500 Ft/fő
►► Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Fakultatív Postojnai barlang: 28 EUR/ fő + 3,5 EUR audioguide
►► Utasbiztosítás
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Velencei Karnevál
3/2
Olaszország, Velence

3 NAP
2 éj

36.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Jesolo és környékén 3*-os szállodában
Ellátás: félpanzió

Hozzuk ki együtt a legtöbbet a Velencei Karneválból és utazzunk
együtt február végén Olaszországba! Az idő ilyenkor már sokkal
inkább meleg, tavaszias, így a látnivalók környékén sétálva feltöltődhetünk a hosszú, hideg tél után - az olasz vérmérséklet, a
mediterrán virtus és a Velencei Karnevál maskarás tánca pedig
egészen felpezsdíti majd a vérünket!

1. nap: Trieszt
Pénteken a hajnali órákban találkozunk a TravelOrigo autóbuszainál az előre kiválasztott helyen és időpontban. Innen kezdjük meg utazásunkat, kisebb egészségügyi pihenők után pedig
az első komolyabb állomásunk az észak-olaszországi közkedvelt kikötőváros, Trieszt lesz.
Még azelőtt csodálatos panoráma fogad minket, hogy Trieszt
városába érkeznénk, mivel a hegyek felől, szerpentineken ereszkedünk alá. A fő érdekesség a kikötőtől busszal mintegy 15
percre található Miramare-kastély.
Fakultatív programlehetőség:
Kastélytúra: csoportosan megtekinthetjük belülről is Miksa herceg egykori tengerparti rezidenciáját. A termek korhűen restauráltak, kihagyhatatlan élmény azok számára, akik szeretik a
pazar építészetet, fenséges bútorokat és a gyönyörű részletességgel kidolgozott tereket.
Akinek kedve tartja - vagy kihagyta a túrát - a kastély végigjárása után jut még ideje arra, hogy maga fedezze fel a park meseszép növényvilágát, tavait, szobrait.
Trieszti kiruccanásunkat követően meg sem állunk Jesolóig,
ahol elfoglaljuk szállásunkat.
2. nap: Velencei Karnevál, szigettúra
Reggelink elfogyasztása után útnak indulunk Punta Sabbiani
kikötője felé, ahonnan behajózunk Velencébe. Mielőtt belevetnéd magad a karnevál sűrűjébe, lehetőséged lesz részt venni
fakultatív szigettúránkon vagy gondolázhatsz egyet a lagúnák
szerteágazó tengerében.
Fakultatív programlehetőségek:
Szigettúra: Ha érdekli a Velencét körülvevő szigetek világa,
csatlakozzon szigettúra programunkhoz! Első állomásunk a
csipkéjéről és színes házairól híres Burano lesz - az aprócska szigetet mindenképpen érdemes ezek miatt körbejárni, de
sort keríthetünk egy finom olasz kávéra is az egyik hangulatos
öbölben.
Ezt követően a XIII. század óta a velencei üveggyártás központjaként ismert Murano szigetét járjuk be. Az egyik üvegműhelyben a mester előttünk készíti el csodás portékáját: elképesztő
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élmény látni, hogy a folyékony izzó anyagból miként formálódik
percek alatt csodálatos üvegtárgy.
Gondolázás: Élvezze a velencei riók által teremtett romantikus
hangulatot, miközben gondolierek dúdolják feje felett mély tónusú éneküket. Evezőjükkel és gyakran lábukat a falnak vetve
irányítják a 11 méter hosszúságú díszes csónakot - az egész
egyben teljesen egyedülálló élmény, így mindenképpen javasoljuk, hogy próbálja ki!
Ki előbb, ki később érkezik meg íly módon Velencébe: a mesés
hangulatú, vízre épült város tágas tereivel, óriási palotáival,
megszámlálhatatlan hídjával és csaknem 200 templomával vár
minket! Ráadásként a karnevál utánozhatatlan hangulata végigkísér a városban tartózkodásunk alatt: merüljön el az események kavalkádjában, vesszen el egy kicsit a maskarások táncában, gondolázzon, alkudozzon az olaszokkal, egyen finom olasz
ételeket, készítsen rengeteget fényképet, pörögjön fel egy erős
olasz kávétól és érezze magát fergetegesen jól!

Az élménydús nap után visszahajózunk a kikötőbe, ahonnan ismét Jesolo felé vesszük az irányt.
3. nap: Postojnai-cseppkőbarlang, Predjamai vár, Trojane
pékség
A vasárnap is megannyi érdekes látnivalóval kecsegtet!
Reggeli után búcsút intünk kis panziónknak és Jesolonak, majd
a Postojnai-cseppkőbarlang felé indulunk. Szlovénia leghos�szabb ismert karsztvidéki barlangja 21 km-en át nyújtózik,
melynek látogatható részét mi is megnézzük! Kisvasúttal jutunk
el a barlang gyomrába, ahol sétát teszünk a fenséges barlangteremben és meghallgatjuk a leghasznosabb információkat.
A felszínre érkezés után elbuszozunk a közelben fekvő Predjama várához, minek érdekessége, hogy egy sziklafalba épült és
egyik épületszárnya benyúl a mögötte fekvő barlangba. Ezután
Magyarország felé vesszük az irányt, de a sok séta után először
is pótoljuk az energiaraktárainkat és betérünk a Trojane-ba,
ahol feltankolunk a helyi óriásfánkokból, majd indulunk is tovább, és meg sem állunk egészen hazáig!

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.02.14. Péntek - 02.16. Vasárnap
2020.02.21. Péntek - 02.23. Vasárnap
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 2 éj szállás Jesolo környékén
►► Félpanzió
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 9.000 Ft/fő
►► Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Fakultatív Postojnai barlang: 28 EUR/ fő + 3,5 EUR audioguide
►► Fakultatív Miramare kastély: 10 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Velencei Karnevál
4/1
Olaszország, Velence

4 NAP
1 éj

22.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Jesolo környékén középkategóriás szállodában
Ellátás: reggeli

Ha nem volt még a Velencei Karneválon, ez a legtökéletesebb alkalom arra, hogy felfedezze magának ezt az élménydús programot. Velence városa ilyenkor két hétre bálteremmé változik, melyben együtt járják táncukat a szemet gyönyörködtető kosztümökbe
és álarcokba öltözött férfiak és nők. Utazzon a TravelOrigoval és
garantáljuk az első bálozók legjobb utazási élményét!

1. nap: indulás
Csütörtökön kezdjük meg utunkat Olaszország felé, minden
utasunkkal a koraesti-esti órákban találkozunk az előre megbeszélt helyszínen. Onnan indulunk tovább Olaszország felé, az
éjszakát kisebb megállókkal tűzdelt utazással töltjük.
2. nap: Velencei Karnevál
Pénteken reggel Punta Sabbioni kikötővárosából hajózunk Velencébe a TravelOrigo különhajóin. A hűs reggeli levegő és a
közeledő Velence látképe felér vagy öt kávéval - mire kikötünk
a Szent Márk tér környékén, már készen is állunk majd a nap
kalandjaira.
Rövid útbaigazítás után lehetőség lesz csatlakozni az idegenvezetőnk által tartott városnéző sétához, de egyénileg is felfedezheti a várost, akinek úgy tartja kedve. Kollégánk a Szent
Márk térről indulva elkalauzolja az érdeklődőket Velence főbb
nevezetességeihez, mialatt elmeséli érdekfeszítő történetüket
és beavatja őket a nem annyira közismert részletekbe is. Végighaladunk a Sóhajok hídja, a Dózse Palota mentén, betérünk a
Via Mercerie-be, Velence híres bevásárló utcájába is, majd a Rialto-ról csodáljuk meg a Canal Grande-t övező gyönyörű palotákat, a gondolákat és a karnevál magával ragadó eseményeit.
A délelőtt folyamán utasaink dönthetnek úgy, hogy gyalogosan
fedezik fel a várost, de csatlakozhatnak akár fakultatív programjaink valamelyikéhez is.
Fakultatív programlehetőségek:
Szigettúra: Ha érdekli a Velencét körülvevő szigetek világa,
csatlakozzon szigettúra programunkhoz! Első állomásunk a
csipkéjéről és színes házairól híres Burano lesz - az aprócska szigetet mindenképpen érdemes ezek miatt körbejárni, de
sort keríthetünk egy finom olasz kávéra is az egyik hangulatos
öbölben.
Ezt követően a XIII. század óta a velencei üveggyártás központjaként ismert Murano szigetét járjuk be. Az egyik üvegműhelyben a mester előttünk készíti el csodás portékáját: elképesztő
élmény látni, hogy a folyékony izzó anyagból miként formálódik
percek alatt csodálatos üvegtárgy.
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Gondolázás: Élvezze a velencei riók által teremtett romantikus
hangulatot, miközben gondolierek dúdolják feje felett mély tónusú éneküket. Evezőjükkel és gyakran lábukat a falnak vetve
irányítják a 11 méter hosszúságú díszes csónakot - az egész
egyben teljesen egyedülálló élmény, így mindenképpen javasoljuk, hogy próbálja ki!
Kora délutánra felpörögnek a város karneváli eseményei, amihez mi is csatlakozunk. Gyönyörködhetünk a fényűző ruhákba
öltözött álarcosok forgatagában és elvegyülhetünk a karnevál

mesebeli szépségű kavalkádjában.
Az élményekkel teli nap után este kellemesen elfáradva vesszük
át jesoloi szálláshelyünket, ahol egy kellemes vacsorát követően nyugovóra térünk.
3. nap
Szombaton, reggelink elfogyasztása után elhagyjuk szállásunkat,
és ismét hajóra szállunk, hogy még egy napot eltöltsünk Velencében. Előző nap már feltérképezhettük merre érdemes indulni,
hol találhatóak a legjobb kávézók, vagy éppen mely látnivalókat
szeretnénk még megnézni. Ezen a napon javasoljuk, hogy mindenki kötetlenül élvezze ki Adria királynőjének gasztronómiai,
építészeti és kikapcsolódási lehetőségeit, majd vesse bele magát a karneválba!
Az esti órákban újra találkozunk és visszahajózunk buszunkhoz,
mely utazásra készen vár majd minket.
4. nap
Pihenéssel és az élmények kitárgyalásával töltjük az éjszakát hazafelé a buszon, majd a vasárnap reggeli/délelőtti órákban érkezünk vissza a kiindulási helyünkre.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.02.13. Csütörtök - 02.16. Vasárnap
2020.02.20. Csütörtök - 02.23. Vasárnap

22.900 Ft-tól
23.900 Ft-tól

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 1 éj szállás
►► Reggeli
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 4.500 Ft/fő
►► Hajójegy Velencébe 2 x retúr (kötelező): 65 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 20 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Velencei Karnevál After Party
non-stop utazással
Olaszország, Velence

3 NAP
NON-sTOP

7.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

A vízre épült város mediterrán elhelyezkedésének köszönhetően
február végén már ott lebeg a levegőben a tavasz illata. Sokszor
elég egy kiskabát vagy egy vastagabb pulcsi és máris a szabad
levegő alatt élvezhetjük a város kínálta örömöket: egy pohár
zamatos bort, egy karakteres kávét, egy ropogós pizzát vagy
egy olaszos ízekben gazdagon dúskáló ételt. Bár a karneválnak
ilyenkor hivatalosan már vége van, néha még találkozhat állarcokba és kosztümökbe bújt emberekkel, így a tömegek okozta
kellemetlenségek nélkül érezheti a karnevál fuvallatát.

1. nap este: Indulás
A TravelOrigo autóbuszai az esti órákban indulnak majd a kiválasztott helyszínről és a meghatározott időpontban. Az utazás
az éjszaka alatt történik, kisebb pihenők beiktatásával.
2. nap: Velence, városnézés
Reggel:
Punta Sabbioni kikötőjét napfelkelte után érjük el, ahonnan Velencébe hajózunk. Annak érdekében, hogy ne teljen unalmasan
a hajóút, idegenvezetőink betekintést nyújtanak a lagúna-világ
titkaiba, érdekességekről és emlékezetes történetekről mesélnek majd.
Délelőtt:
Miután elértük uticélunkat, Utasaink önállóan is felfedezhetik
a várost, vagy csatlakozhatnak az általunk szervezett városnézéshez, melyet idegenvezetőnk színes előadása tesz majd igazán élvezetessé. A séta során meglátogatjuk a Dózse Palotát, a
Szent Márk teret és a Ponte dei Sospiri-t (Sóhajok hídja). Útba
ejtjük majd a város legmagasabb pontját a Ponte di Rialto-t,
továbbá végigsétálunk Velence híres bevásárló utcáján, a Via
Mercerie-n. Szabadprogram Velencében, vagy részvétel az általunk szervezett fakultatív kirándulások egyikén.
Fakultatív programjaink:
Szigettúra: Ha érdekli a Velencét körülvevő szigetek világa,
csatlakozzon szigettúra programunkhoz! Első állomásunk a
csipkéjéről és színes házairól híres Burano lesz - az aprócska szigetet mindenképpen érdemes ezek miatt körbejárni, de
sort keríthetünk egy finom olasz kávéra is az egyik hangulatos
öbölben.
Ezt követően a XIII. század óta a velencei üveggyártás központjaként ismert Murano szigetét járjuk be. Az egyik üvegműhelyben a mester előttünk készíti el csodás portékáját: elképesztő
élmény látni, hogy a folyékony izzó anyagból miként formálódik
percek alatt csodálatos üvegtárgy.
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Gondolázás: Élvezze a velencei gondolázás által teremtett romantikus hangulatot, miközben gondolierek dúdolják feje felett
mély tónusú éneküket. Evezőjükkel és gyakran lábukat a falnak
vetve irányítják a 11 méter hosszúságú díszes csónakot - az
egész egyben teljesen egyedülálló élmény, így mindenképpen
javasoljuk, hogy próbálja ki!
Olasz vacsora: A nap végén jól esik megpihenni és elkölteni egy
kellemes vacsorát egy hangulatos olasz étteremben.

Délután:
A kora délutáni órákban mindenki egyénileg fedezheti fel az őt
érdeklő nevezetességeket, meglátogathat addig még nem érintett helyszíneket, bepótolhatja a lemaradt ajándék vásárlást.
Este:
A kora esti órákban visszatérünk Punta Sabbioni kikötőjébe hajóval, és autóbuszra szállva elindulunk Magyarországra, az út
során rövid pihenőket teszünk majd, ahogy azt az odaúton is
tettük.
3. nap: hazaérkezés
Megérkezés a kiindulási pontra a reggeli órákban. .

INDULÁSI IDŐPONTOK
2020.02.28. Péntek - 03.01. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► Magyar nyelvű asszisztenciát
►► Ismeretterjesztő, interaktív városnézés
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►► Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Velencei Karnevál After Party
3/1
Olaszország, Velence

3 NAP
1 éj

21.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Jesolo és környékén 3*-os szállodában
Ellátás: reggeli

Velence az a város, ahová szinte kivétel nélkül mindenki szeretne
elutazni egyszer életében. Az olasz temperamentum, a fantasztikus gasztronómia, a dolce vita, a lagúnák, a fenséges épületek
mind-mind hívogatnak és valljuk be őszintén, nehéz ellenállni!
Húzzon le egy tételt a bakancslistáról és utazzon velünk idén
Velencébe, a karnevál after party-jára!

1. nap: indulás
Az esti órákban találkozunk a már korábban kiválasztott felszállási helyen és időpontban a TravelOrigo autóbuszainál, és
már utazunk is tovább Velence felé. A buszon töltött órák alatt
idegenvezetőink számos izgalmas részletet mesélnek el Velencéről és a karneválról, illetve tippeket ad, hogy, merre érdemes
menni és mit érdemes csinálni a Velencében töltött nap alatt.
2. nap: Velence
Reggel:
Reggel megérkezünk Punta Sabbioni kikötőjébe, nagyjából fél
óra alatt behajózunk Velencébe a TravelOrigo részére fenntartott hajókon. Kikötés után eldönthetik, hogy csatlakoztnak-e
az idegenvezető által tartott ingyenes városnéző sétához, vagy
egyénileg fedezik fel inkább a várost. A városnéző séta alatt
felkeressük a főbb nevezetességeket, mint a Sóhajok hídja, a
Dózse palota, a Szent Márk tér, vagy a Rialto történetét és titkait, de betekintést nyerünk a velenceiek mindennapi életébe is a
híres bevásárló utcán, a Via Mercerin.
Délelőtt:
A délelőtt folyamán kerül sor a fakultatív programokra is, így aki
szeretne, velünk tarthat Szigettúra elnevezésű programunkra,
ahol Murano és Burano szigetét járjuk be, vagy éppen gondolázhat egyet szerelmével a lagúnavilágban.
Fakultatív programlehetőségek:
Szigettúra: Burano szigete felé hamar kitárulkozik előttünk a
sziget csodálatos látképe. Burano nagyon közkedvelt sziget a
fotósok körében, ugyanis Burano szigetén önkormányzati rendelet foglalja magába, hogy színpompás házait milyen színben
festhetik le a tulajdonosok, így biztosítva az egyedülállóan szép
látványt. A sziget mindezen túl a csipkekészítésről híres: az
asszonyok házuk, boltjuk előtt ülve verik a csodálatos csipkeernyőket és terítőket.
Utunkat folytatva az üvegmesterségről, üveggyárairól messzeföldön híres Murano szigetére hajózunk el. Itt egy üvegműhelybe vezet utunk, ahol végignézzük, ahogy egy mesterember a
szemünk előtt formál a forró üvegmasszából látványos lovat,
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vázát, vagy bármilyen más csecsebecsét, közben pedig idegenvezetőnk megosztja velünk a leghasznosabb tudnivalókat az
üvegkészítésről. A csodálatosan megformált színes üvegekből
a helyszínen utasaink kedvezményesen vásárolhatnak, majd a
legfőbb információk átadását követően lehetőség lesz a sziget
önálló felfedezésére is.
Gondolázás: Azoknak, akik szeretnék kipróbálni a világ egyik
legkülönlegesebb csónakos élményét, a gondolázást, fakultatív
program keretében biztosítunk lehetőséget ennek költséghatékony és szervezett körülmények között történő kipróbálására.

Kora délután:
Gondolázási lehetőség után élvezhetünk egy pohár finom bort
egy étterem teraszán, de lehetőség lesz szuvenír vásárlására is.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.02.28. Péntek - 03.01. Vasárnap

Este:
A Dózse Palota környékén lévő hangulatos utcácskák egyikében
ízletes olasz vacsorát kínálunk Utasainknak (fakultatív).

►►

Az esti találkozó után útnak indulunk Jesolo felé, ahol miután
elfoglaltuk szállásunkat, kellemes vacsorával zárjuk a napot.
3. nap: Postojnai-cseppkőbarlang, Predjama, Trojane
Reggel:
Vasárnap reggel Szlovénia felé vesszük az irányt, ahol elsőként az UNESCO világörökség részét képező Postojnai-cseppkőbarlangot fedezzük fel. Először kisvasútra
ülünk, majd a szabadon látogatható részt gyalog járjuk be,
miközben megismerkedünk a barlang történetével is. A föld
alatti világ semmi máshoz nem fogható miliője egy-kettőre elvarázsol majd és még ezután is lesz mód álmélkodásra, hiszen egy sziklafalba épült lovagi várat is megnézünk.
Predjama kastélyához megannyi legenda kötődik, de önmagában is pazar látványt nyújt, amelyet mindenkinek érdemes egyszer látnia (kívülről, csak fotószünet)!

A részvételi díj tartalmazza:
Utazást felsőkategóriás autóbusszal
►► 1 éj szállást Jesolo környéki középkategóriás szállodában
►► Reggelis ellátás
►► Csoportkísérő idegenvezetőt
►► Ismeretterjesztő, informatív városnézés
A részvételi díj nem tartalmazza:
Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Fakultatív Postojnai barlang: 28 EUR/ fő + 3,5 EUR/fő audioguide
►► Egyágyas szoba felára: 4500 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Még egy állomásunk lesz a délután folyamán, ami pedig nem
más, mint a trojanei pékség, mely óriásfánkjairól és hatalmas
bledi krémeseiről lett híres. Az alpesi környezetben fekvő hely
édes ízelítőt ad nekünk Szlovéniából, hogy utána teli hassal és
csodálatos emlékellel térjünk vissza Magyarországra.
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Tavaszköszöntő Velencében
non-stop utazással
Olaszország, Velence

3 NAP
NON-sTOP

8.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

Velence városa olyan, mellyel nem lehet betelni, nem lehet megunni. Hiába jártunk ott már egyszer, tízszer, vagy akár százszor
is, amikor újra megpillantjuk Velencét, biztosak lehetünk benne,
hogy sok-sok meglepetést tartogat számunkra.

1. nap este: indulás
Az esti órákban találkozunk a foglalás során megjelölt helyszínen és időpontban, ahonnan a TravelOrigo autóbuszaival indulunk el Olaszország irányába. Éjszaka fogunk utazni, úgyhogy
nyakpárnával és pokróccal érdemes készülni, kisebb pihenőket
tartunk majd, hogy szusszanhassunk az utazás során.
2. nap: Velence, városnézés
Nem sokkal napfelkelte után érjük majd el a Punta Sabbioninak
nevezett kikötőt, ahonnan behajózunk Velencébe. Idegenvezetőink beszámolnak a lagúna-világ titkairól a nagyjából félórás
hajóút alatt, érdekes információkat osztanak meg és a városhoz
kapcsolódó legendákat beszélik el.
Reggel:
Miután leszálltunk a TravelOrigo külön hajóiról, utasaink eldönthetik, hogy egyénileg kívánják felfedezni a várost, vagy inkább
csatlakoznak az idegenvezetőnk által tartott informatív és interaktív városnéző sétához. Ezalatt meglátogatjuk Velence fő nevezetességeit: a Dózse Palotát, a Szent Márk teret és a Sóhajok
hídját. Felmegyünk a város legmagasabbnak tartott pontjára a
Ponte di Rialto-ra, majd végigsétálunk a Via Mercerie-n, Velence
híres bevásárló utcáján is.
Délelőtt:
Részvétel a TravelOrigo valamelyik szervezett fakultatív kirándulásán, vagy szabadprogram Velencében.
Délután:
A délután során mindenki egyénileg fedezheti fel Velencét, megnézheti az addig még nem érintett helyszíneket, bepótolhatja a
szuvenír vásárlást. Fakultatív vacsorázási lehetőség egy hangulatos olasz étteremben.
Este:
Kihajózunk Velencéből. A hazautazás a már megszokott TravelOrigo autóbuszokkal és túravezetők társaságában történik. Kellemes élményekkel gazdagodva kezdjük meg hazautazásunkat.
Fakultatív programjaink:
Szigettúra: Ajánljuk a fakultatív szigettúránkat, ahol Burano
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szigetén a világhírű csipkeművészettel ismerkedünk meg, majd
Murano szigetén rövid bemutatót láthatunk az egyik üvegkészítő műhelyben.
Gondolázás: Felejthetetlen élmény a gondolázás, javasoljuk
nemcsak szerelmeseknek.
3. nap: hazaérkezés
Érkezés Magyarországra a hajnali órákban az indulási helyünkre.

INDULÁSI IDŐPONTOK
2020.03.06. Péntek - 03.08. Vasárnap
2020.03.13. Péntek - 03.15. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►► Retúr hajójegy Velencébe (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték: (kötelező) 10 EUR/fő
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Köszönőlevelek

„Kedves ügyintéző! Az Észak-Itália gyöngyszemei úton vettünk részt, fantasztikus volt!”
- Fürtös Károly és neje

„Nagyon szépen köszönünk mindent nagyon szép út volt minden tökéletes volt jövőre önökkel!”
- Szenyán Erika, Észak-Itália Gyöngyszemei

„T. TravelOrigo! Az október 19-22 Észak Olaszország gyöngyszemei úton vettem részt. Jó szervezés, kellemes szállás/
ellátás. Ám ami ennél fontosabb: kiváló, hozzáértő idegenvezetés, kedvességgel, humorral, empátiával fűszerezve:
Karácsony Andrea személyében! Köszönöm!”
- Kovács-Vadász Mária

„Simák Julianna emberileg és szakmailag is tökéletes. Köszönöm a figyelmességét és a felkészültségét is”
- Pintérné Krizsán Erika, Észak-Itália Gyöngyszemei

„Az egész nagyon klassz volt, köszönöm.”
- Hatvani Ildikó, Velencei karnevál

„A szép idő még csodálatosabbá tette az amúgy is csodaszép helyet. Szinte észre sem vettük, hogy mennyit sétáltunk, olyan jól volt ütemezve.”
- Toldiné Sipos Márta, Plitvice, a vízesések királynője

„Nagyszerű programok,csodálatos látnivalók, nagyon jól szervezett utazás volt.”
- Kárpáti Mariann, Szlovénia, Európa zöld szíve

„Ritka szép utunk volt! Nagyon felkészült, sokoldalú, művelt idegenvezetőt kaptunk, a sofőrök és az autóbusz is nagyon jó volt.. :)))))”
- Barna Piroska, Dachstein

„Minden nagyon jó volt.Elégedetten tértünk haza. Legközelebb is igénybe szeretnénk venni az utazásokat.Köszönjük!”
- Balogh Márta, Horvátországi kiruccanás

„Köszönöm a csodás, élményekkel teli utat. Az idegenvezető nagy felkészültséggel rendelkezik, még a buszon töltött
időt is maximálisan érdekessé tette barátságos, kicsit viccesen előadott történeteivel, út leírásaival. A buszvezető
munkáját is köszönöm, maximálisan megpróbálta 52 utas igényét kielégíteni, ami nem egyszerű, mert van aki fázik
van akinek melege van.”
- Nyirati Klára Mária, Velencei karnevál

„Több ismerősöm is kérdezte már hogyan fért bele ennyi látnivaló 3 napba. Mondtam neki, hogy jól meg volt szervezve, minden rendben volt. El is kérték az utazási iroda címét :-)”
- Cziner György, Toszkána

19

Tavaszköszöntő Velencében
3/1
Olaszország, Velence

3 NAP
1 éj

21.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Jesolo és környékén 3*-os szállodában
Ellátás: reggeli

Napsütés, kellemes meleg és a tenger simogatóan sós levegője
vár mindazokra, akik Velence felé veszik az irányt március elején. Fedezze fel az évszázados történelem titkait a szűk utcácskák macskakövén sétálva, szívja magába az olasz temperamentumot és élvezze a napérlelte szőlőből készült borok zamatát.
Egy nap alatt megkaphatja Olaszország esszenciáját, és nincs
más dolga, mint élvezni!

1. nap: indulás
Az esti órákban elindulunk a TravelOrigo jelzésű autóbuszokkal,
melyek a korábban kiválasztott időpontban és helyszínen veszik
fel az utasokat. Rövid pihenőket tartva haladunk Olaszország
felé az éjszaka folyamán - az út alatt filmnézésre is lesz lehetőség, továbbá idegenvezetőink segítségével megismerkedünk
Olaszország, Velence történelmével, érdekességeivel.
2. nap: Velence
Reggel elérjük Punta Sabbioni kikötőjét, ahonnan hajóval haladunk tovább Velencébe. A hajóút során a TravelOrigo idegenvezetői folytatják a lagúnavilág érdekességeinek ismertetését.
Partraszállás után utasaink egyéni, illetve idegenvezetőnk által
kísért INGYENES informatív városnézés között választhatnak. A
TravelOrigo által vezetett séta folyamán útba ejtjük a Sóhajok
hídját, a Szent Márk teret, a Dózse Palotát, megnézzük a híres
bevásárló utcát, a Via Mercerie-t, és felsétálunk a Ponte di Rialto-ra is, amit a város legmagasabb pontjaként emlegetnek.
Fakultatív programlehetőségek:
Szigettúra: Ha érdekli a Velencét körülvevő szigetek világa,
csatlakozzon szigettúra programunkhoz! Első állomásunk a
csipkéjéről és színes házairól híres Burano lesz - az aprócska szigetet mindenképpen érdemes ezek miatt körbejárni, de
sort keríthetünk egy finom olasz kávéra is az egyik hangulatos
öbölben.
Ezt követően a XIII. század óta a velencei üveggyártás központjaként ismert Murano szigetét járjuk be. Az egyik üvegműhelyben a mester előttünk készíti el csodás portékáját: elképesztő
élmény látni, hogy a folyékony izzó anyagból miként formálódik
percek alatt csodálatos üvegtárgy.
Gondolázás: Élvezze a velencei riók által teremtett romantikus
hangulatot, miközben gondolierek dúdolják feje felett mély tónusú éneküket. Evezőjükkel és gyakran lábukat a falnak vetve
irányítják a 11 méter hosszúságú díszes csónakot - az egész
egyben teljesen egyedülálló élmény, így mindenképpen javasoljuk, hogy próbálja ki!
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A délután folyamán elmerülünk Velence hangulatos és színpompás forgatagában. A nap további részében a város számos
titkát fedezhetjük fel, immár szabadprogram keretein belül.
Este fakultatív vacsorázási lehetőség egy hangulatos olasz étteremben.
Késő este, élményekkel telve intünk búcsút az Adria Királynőjének,Velencének. Hajóinkkal visszaérünk Punta Sabbioni mólóihoz, majd buszos utazásunk után megérkezünk szállásunkra
ahol nyugovóra térünk.

3. nap: Postojnai-cseppkőbarlang, Predjama, Trojane
Vasárnap reggelit követően Szlovénia irányába vesszük utunkat, ahol az UNESCO világörökség részét képező, világhírű
Postojnai-cseppkőbarlangot szemléljük meg. A barlang belső
részét kisvasúttal érjük el, majd gyalog járjuk be a nyilvánosan
látogatható részt. Az öt kilométer hosszú barlangszakaszon a
természeti látványosságok egész sorában gyönyörködhetünk:
fenséges cseppkőformák, óriási termek és föld alatti járatok
várnak arra, hogy felfedezzük őket. Barlangi túránk során idegenvezetés lesz segítségünkre, hogy minden megtudhassunk e
természeti csodáról.
Szlovéniától való búcsúzásképpen rövid megállót teszünk
Trojane-ben, ahol megkostolhatjuk a híres pékség ínyecségeit
a Szlovén hatalmas szalagos fánkot és krémest. A pékség csodálatos alpesi környezetben fekszik, ahol gyönyörű fotókat is
készíthetünk.
Ezután Magyarországot vesszük célba, melyet rövid pihenőkkel
a késő esti órákban érünk el, érkezés az indulási helyre.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.03.06. Péntek - 03.08. Vasárnap
2020.03.13. Péntek - 03.15. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazást felsőkategóriás autóbusszal
►► 1 éj szállást Jesolo környéki középkategóriás szállodában
►► Csoportkísérő idegenvezetőt
►► Reggeli
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Fakultatív Postojnai barlang: 28 EUR/ fő + 3,5 EUR audioguide
►► Egyágyas szoba felára: 4500 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Tavaszköszöntő Velencében
3/2
Olaszország, Velence

3 NAP
2 éj

31.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Jesolo és környékén 3*-os szállodában
Ellátás: félpanzió

Márciusban itthon még éppen nem köszönt be a tavasz, gyakran fordul elő, hogy igencsak télies az időjárás. Ha ezt szeretné
maga mögött hagyni, élvezni a nap melegét és a tenger partján
sétálni, utazzon március közepén egy különleges európai helyre.
Egy olyan várost tudunk Önnek ajánlani, amitől biztosan elakad
a szava!
Velencében a házak között hömpölygő csatornákat szűk, középkori jellegű sikátorok szegélyezik. Több ikonokus látnivalót
is megtekinthetünk: a Dózse-palotát, a Szent Márk-székesegyházat, a Sóhajok Hídját, a Rialtot... A látnivalókon kívül pedig
élvezze Adria Királynőjének minden csodáját: gondolázzon a
lagúnákban, élvezze az olasz gasztronómia kincseit, sétáljon a
napsütötte tengerparton, töltődjön fel ezután a rendkívül hideg
és hosszú tél után!

1. nap: Trieszt
A reggeli órákban gyülekeznek a TravelOrigo utasai a foglalás
során megjelölt helyen és időben, majd elfoglalják helyeiket
felső kategóriás autóbuszainkon. Rövidke pihenőket tartva utazunk Olaszországba.
Az első megállónk egy hagyományos olasz város, az elbűvölő
Trieszt, melynek külvárosi részén található Miramare kastélyt
nézzük meg, mely a 19. században épült. A Trieszti-öbölben
fekvő romantikus kúria teraszán festői adriai kilátást élvezhetünk. Egy múzeum is található a kastélyban, és az olasz stílusú
kertet is érdemes végigjárni - itt az egész világból összegyűjtött
növényféléket csodálhatunk meg. Külön érdekesség, hogy a 22
hektáros tengerparti parkot Miksa főherceg tervezte meg.
A Triesztben eltöltött órák után Jesolóba haladunk tovább, ahol
este három csillagos szállásunkon vacsorázunk, majd nyugalomra térünk, felkészülve a szombati nap kalandjaira.
2. nap: Velence felfedezése, szigettúra
Szállásunkon elköltött reggelink után el is indulunk Velencébe,
amit hajóval közelítünk meg a Punta Sabbioni nevű kikötőből.
Miután lábunk a partra lépett, utasaink eldönthetik egyéni, vagy
az idegenvezetőnk által tartott díjmentes informatív városnézést választhatják. A TravelOrigo sétája alatt útba ejtjük a Szent
Márk teret, a Sóhajok hídját, a Dózse Palotát, megnézzük a
Via Mercerie-t, Velence híres bevásárló utcáját és felmegyünk
a Ponte di Rialto-ra is, amit a város legmagasabb pontjaként
ismernek.
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Fakultatív programlehetőségek:
Szigettúra: Ha érdekli a Velencét körülvevő szigetek világa,
csatlakozzon szigettúra programunkhoz! Első állomásunk a
csipkéjéről és színes házairól híres Burano lesz - az aprócska szigetet mindenképpen érdemes ezek miatt körbejárni, de
sort keríthetünk egy finom olasz kávéra is az egyik hangulatos
öbölben.
Ezt követően a XIII. század óta a velencei üveggyártás központjaként ismert Murano szigetét járjuk be. Az egyik üvegműhelyben a mester előttünk készíti el csodás portékáját: elképesztő
élmény látni, hogy a folyékony izzó anyagból miként formálódik
percek alatt csodálatos üvegtárgy.
Gondolázás: Élvezze a velencei riók által teremtett romantikus
hangulatot, miközben gondolierek dúdolják feje felett mély tónusú éneküket. Evezőjükkel és gyakran lábukat a falnak vetve
irányítják a 11 méter hosszúságú díszes csónakot - az egész
egyben teljesen egyedülálló élmény, így mindenképpen javasoljuk, hogy próbálja ki!

A délután során mindenki önmaga fedezheti fel és élvezheti
Velence kincseit, vásárolhat szuveníreket, élvezheti a boltok
kínálatát.
Este búcsút intünk Adria Királynőjének, és visszatérünk Punta
Sabbioniba, majd visszatérünk szállásunkra és vacsora után
nyugovóra térünk.
3. nap: Postojnai-cseppkőbarlang, Predjamai vár, Trojane
pékség
A vasárnap délelőtti programunk az UNESCO világörökség részét képező, világhírű Postojnai-cseppkőbarlang megtekintése
lesz, melyhez reggeli után indulunk el. Kisvasúttal érjük el a barlang belső részét, majd a nyilvánosan látogatható részt gyalog
járjuk be. Az öt kilométer hosszú barlangszakaszon a fenséges
természeti látványosságokban gyönyörködhetünk: különleges
cseppkőformák, hatalmas termek és felszín alatti járatok várnak felfedezésre.
A cseppkőbarlang megtekintése után Magyarország felé indulunk, melyet késő esti órákban érünk el rövid pihenőkkel megszakítva.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.03.06. Péntek - 03.08. Vasárnap
2020.03.13. Péntek - 03.15. Vasárnap
2020.03.20. Péntek - 03.22. Vasárnap
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 2 éj szállás Jesolo környékén
►► Félpanzió
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 9.000 Ft/fő
►► VOX készülék városnézéshez: 1.500 Ft/fő
►► Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Fakultatív Postojnai barlang: 28 EUR/ fő + 3,5 EUR audioguide
►► Fakultatív Miramare kastély: 10 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Észak-Itália gyöngyszemei
Olaszország, Észak-Itália

4 NAP
3 ÉJ

52.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szálloda,
kétágyas elhelyezéssel
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)

Észak-Itália városai és tartományai kulináris élvezetek és kulturális
értékek sokaságát kínálják. Kirándulásunk során Olaszország festői
tájain járva a vízen úszó várost, Velencét, a „tilalmak városaként” is ismert Padovát, a lélegzetelállító Garda-tó partján fekvő Sirmione-t és a
hősszerelmesek városát, Veronát fogjuk felkeresni.

1. nap: Trieszt
A foglalás során megjelölt felszállási helyszínről és időpontban
indulunk el a TravelOrigo autóbuszaival, a kora reggeli órákban.
Rövid megállókat tartva folyamatosan utazunk Olaszország felé, a
buszon eltöltött időt pedig idegenvezetőink beszámolói színesítik.
Az első nevezetesség, amelynél nagyobb megállót teszünk, az Adriai-tenger és Szlovénia között elhelyezkedő kis kikötővárosban,
Triesztben lesz. A Miramare-kastély varázslatos tengerparti panorámájával és megannyi csodás növényt és virágot rejtő kertjével igézi meg az odalátogatót.
Innen továbbutazunk Noventa di Piave környékére, ahol a késő esti
órákban foglaljuk el a szállást, és meg is vacsorázunk.
2. nap: Velence, Murano, Burano
Reggeli után hajóra szállunk. Első kiszállásunk Burano szigetén
lesz, ahol a csipkéjéről és színes házairól híres szigeten lesz időnk
gyönyörködni a kézzel vert buranói csipkékben, esetleg megreggelizni egy hangulatos öbölben.
Majd áthajózunk Murano szigetére, ahol egy üvegműhelyben a szemünk láttára készíti el az üvegmester a becses portékáját. Nagyon
nagy élmény látni, hogy a nagy múltú muránói üveg egy izzón folyó
anyagból miként formálódik percek alatt csodálatos lóvá, vagy virággá. Az üvegműhelyben sok érdekességet hallhatunk az üvegkészítés fortélyairól, Murano jellegzetességéről.
Utunkat a tengeren hajózva folytatjuk. Szigettúránk végeztével
kora délután kikötünk Velencében, a Szent Márk tér közelében.
Innentől mindenki szabadon használhatja fel az idejét, vagy részt
vehet városnéző sétánkon (főbb nevezetességek: Sóhajok hídja,
Szent Márk tér, Dózse Palota, Ponte di Rialto) vagy további fakultatív programjainkon.
Igény szerint lehetőség van Velence különleges világában gondolázni (fakultatív). Este visszahajózunk a buszhoz, ami elvisz a szállásunkra, ahol megvacsorázunk.
Figyelem: A pünkösdkor induló utunk esetén lehetőségünk lesz
megnézni a pünkösdi hajósfelvonulást a Canal Grande-n. A Vogalonga idején több ezer kisebb-nagyobb hajó, csónak vonul fel Velencében.
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3. nap: fakultatív programlehetőség: Verona, Sirmione
Reggelit követően szabadprogram vagy irány Verona, a kétségtelenül egyik legszebb olasz város, melyet számos történelmi emlék ellenére Shakespeare híres tragédiája a Rómeó és Júlia tette
ismertté.
Mi is meglátogatjuk a Casa di Giulietta, a Capuleték házát, melynek
udvarán Júlia erkélye és szobra látható.
A csodás ősi város történelmi központja 2000-ben felkerült az
UNESCO világörökségeket tartalmazó listájára. Régi várak, kastélyok, paloták mentén járunk és megnézzük az Adige folyó feletti
híres hidat.
A legismertebb és leglátogatottabb történelmi épület a hatalmas
amfiteátrum az 1. évszázadból, az egyik legjobb állapotban fennmaradt római Aréna.

Közös sétánk után kezdetét veszi a rövid szabad nézelődés, kávézás, helyi ételek kóstolása.
Innen Sirmionéba, a Garda-tó déli csücskében található hangulatos városkába látogatunk. A hely természeti szépségét és gyógyvizeit már az ókorban felfedezték. A Scaligeri vár őrzi a Garda-tó
gyöngyszemének óvárosát, ahol gyalogos sétánkat folytatva felfedezhetjük a zegzugos kis utcákat. Élvezzük a napsütést és a tó
békés látványát, akár egy kávézó teraszára ülve vagy épp bort kortyolgatva. Szabad program, vásárlási lehetőség és motorcsónakos
kirándulás a Garda tavon. A késő délutáni órákban indulunk vissza
szálláshelyünkre. Vacsora a szálláson
4. nap: Padova, Trojane, hazaút
Reggeli után Padova felé vesszük az irányt, amely Veneto tartomány híres egyetemi városa. A Prato della Valle-n kezdjük a gyalogos városnézést, mely Európa egyik legnagyobb tere, és egyben a
város történelméhez kapcsolódó hírességek szobrait felvonultató park is. A város másik építészeti és történelmi érdekessége, a
Szent Antal Bazilika megtekintése után elindulunk hazafelé.
Útközben rövid megállót tartunk Trojane-i pihenőhelynél, ahol
megkóstolhatjuk az óriásfánkot, mely olyan nagy, hogy alig fér el
az ember tenyerében. A kiindulási helyekre a késő esti órákban érkezünk meg.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.03.12. Csütörtök
2020.04.10. Péntek
2020.05.07. Csütörtök
2020.05.29. Péntek
2020.07.16. Csütörtök
2020.08.20. Csütörtök
2020.09.24. Csütörtök
2020.10.22. Csütörtök

- 03.15. Vasárnap
- 04.13. Hétfő
- 05.10. Vasárnap
- 06.01. Hétfő
- 07.19. Vasárnap
- 08.23. Vasárnap
- 09.27. Vasárnap
- 10.25. Vasárnap

52.900 Ft-tól
56.900 Ft-tól
61.900 Ft-tól
61.900 Ft-tól
69.900 Ft-tól
69.900 Ft-tól
56.900 Ft-tól
56.900 ft-tól

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 3 éj szállás
►► Félpanzió
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
VOX készülék városnézéshez: 2.000 Ft / fő
►► Egyágyas felár: 13.500 Ft/fő
►► Hajójegy Velencébe + szigettúra retúr (kötelező): 55 EUR/fő
►► Velencei vásrosi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív Verona-Sirmione-Garda-tó kirándulás,
motorcsónakozással: 35 EUR/fő
►► Fakultatív Miramare kastély: 10 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Varázslatos Itália
Velence - Róma - Firenze
Olaszország

6 NAP
5 ÉJ

104.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szálloda, kétágyas elhelyezéssel
Ellátás: reggeli (vacsora felár ellenében igényelhető)

Olaszország sajátos bűbáját, történelmi és kulturális sokszínűségét
tartogatja az Ön számára ez a néhány nap. Felfedező túránk során
meglátogatjuk Pompei hamuba zárt városát, ősi római kori kincsek
után kutatunk, bepillantást nyerünk a velencei lagúnák egyedi világába, átsétálunk a reneszánsz kor lenyűgöző építészeti remekén,
a Szent Márk téren. Ezt a csodát megkoronázva ellátogatunk még
Nápolyba és a toszkán terület kulturális központjába Firenzébe, mely
garantáltan feledhetetlenné teszi az utazást.

1. nap: Velence
A foglalás során megjelölt felszállási helyszínről és időpontban
indulunk el a TravelOrigo autóbuszaival, a reggeli órákban. Rövid
megállókat tartva folyamatosan utazunk Olaszország felé. Behajózunk Velence városába, majd idegenvezetőnk izgalmas előadása
közben megismerhetjük a lagúnák világát a Szent Márk teret és
épületeit. Velence városában fakultatív vacsorára lesz lehetőség,
hogy az esti város hangulatát is élvezhessük. Szállás Jesolo városában, vagy annak környékén.
2. nap: Róma - Szent Pál székesegyház
Reggeli után folytatjuk utunkat Rómába, amely során fél Olaszországot láthatjuk hegyes-völgyes tájaival, káprázatos tengerpartjaival. Természetesen az út során kisebb pihenőket teszünk. Az Örök
városba érvén a Szent Pál Bazilikát tekintjük meg, mielőtt leszáll
az este, amely Róma négy nagy bazilikájának egyike és a legenda
szerint Pál apostol nyughelye. Este elfoglaljuk szállásunkat Róma
mellett.
3. nap: Colosseum - Forum Romanum - Capitolium tér
Reggeli után „Róma az örök város” program keretében folytatjuk az
ismerkedést a várossal
(Belépőjegyek előzetes megvásárlásának kötelezettsége miatt
kérjük, hogy a jelentkezéssel egy időben jelezzék részvételi szándékukat! A helyi idegenvezetővel történő városnézés csak és kizárólag a fakultatív programok választása esetén igénybe vehető!),
részben helyi közlekedéssel, helyi idegenvezetővel - Colosseum,
Forum Romanum, Capitoliumi tér, Piazza Venezia, II. Victor Emmanuel emlékmű. A nap hátralévő részében érintjük a Navona teret,
ahol három gyönyörű szökőkút található és a Pantheont. A nap végeztével elfoglaljuk szálláshelyünket. Szállás Róma mellett.
4. nap: fakultatív programlehetőség: Nápoly - Pompei
Reggeli után „Nápoly-Pompei” fakultatív keretében tehetnek kirándulók látogatást a nápolyi öbölbe ahol hamisítatlan dél-olasz
hangulat fogadja a látogatót. Az egykori ókori élet mindennapjai
elevenednek meg a látogató számára a Vezúv kitörésekor megkövesedett egykori Pompeiben, amely korának virágzó kikötővá-
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rosaként volt ismert. Ezt követően félnapos városlátogatásnak
lehetünk részesei Nápolyban, amely történelmi belvárosa joggal
került fel 1995–ben az UNESCO Világörökségi listájára. Eközben
megtekintjük a nápolyi Királyi palotát, az Umberto Galériát a San
Carlo Operaházat az Anjou-erődöt és a hosszú földnyelven tengerbe nyúló Tojásvárat. Rómába tartó utunk során a Tirrén-tenger
fölött lenyugvó nap látványában gyönyörködhetünk. Szállás Róma
mellett.
5. nap: Szent Péter Bazilika - Vatikáni műzeum - Sixtusi kápolna
és az Angyalvár
Reggeli után a kereszténység központját ismerhetjük meg ”Róma
rejtett értékei” program keretében (Belépőjegyek előzetes megvá-

sárlásának kötelezettsége miatt kérjük, hogy a jelentkezéssel egy
időben jelezzék részvételi szándékukat! A helyi idegenvezetővel
történő városnézés csak és kizárólag a fakultatív programok választása esetén vehető igénybe, részben helyi közlekedéssel. A
város nevezetességei közül elsőként a Vatikán látnivalóival ismerkedünk. A Szent Péter tér a Bazilikával, Vatikáni múzeum, amely
magában foglalja a Sixtus Kápolnát Michelangelo gyönyörű freskó sorozatával. A továbbiakban haladunk a Tiberis folyó mellett,
az Angyalvárhoz. A program hosszától függően annak végeztével
szabadidő eltöltésére nyílik lehetőség a városban. Délután folytatjuk Itália felfedezését és Firenze városa felé vesszük az irányt.
Szállás Montecatini-ben.
6. nap: Firenze városnézés
Reggelit követően Montecatinit elhagyva Firenze méltán híres
városába folytatjuk utunkat, amely programunk utolsó állomása.
Toszkána regionális fővárosa az Arno-folyó partján fekszik és századokon át a Medici család uralta, számtalan látnivalót hagyva az
utókorra. Városnézésünk során megtekintjük a Santa Croce templomot, Dante szülőházát, a Dómot, a Keresztelőkápolnát, a Piazza
della Signoria-t és kívülről az Uffizi képtárat. Mivel sajnos utunk
végéhez érkeztünk a déli órákban hazaindulunk Magyarországra.
Folyamatos utazást követően hazaérkezés az éjszakai órákban
(várhatóan 2.00 óra körül).
* A programokon a részvétel kötelező, kivéve, ha az utazás foglalásakor már előre jelzik, hogy nem kívánnak részt venni a programokon. Ebben az esetben a helyi idegenvezetővel történő városnézésen sem tudnak részt venni. Megértésüket köszönjük!

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.03.24. Kedd
2020.05.05. Kedd
2020.07.04. Szombat
2020.09.05. Szombat
2020.10.24. Szombat

- 03.29. Vasárnap
- 05.10. Vasárnap
- 07.09. Csütrötök
- 09.10. Csütörtök
- 10.29. Csütrötök

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► Magyar nyelvű helyi idegenvezető
►► 5 éj szállást középkategóriás szálláson
►► Reggelis ellátás
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
VOX készülék városnézéshez: 3.000 Ft / fő
►► Egyágyas felár: 35.000 Ft/fő
►► Vacsora felára (Róma és Firenze): 24.900 Ft/fő
►► Hangulatos olasz vacsora Velencében: 20 EUR/fő
►► Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei vásrosi illeték: 10 EUR/fő
►► Firenze parkolás és helyi közlekedés: 12 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 12 EUR/fő
►► Róma, az örök város Colosseum belépővel*: 29 EUR/fő
►► Nápoly-Pompei fakultatív kirándulás: 45 EUR/fő
►► Róma rejtett értékei Vatikáni belépővel*: 35 EUR/fő
►► Gondolázás Velencében: 25 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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A napfényes Toszkána
páratlan csodái
Olaszország, Toszkána

5 NAP
4 éj

Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: 4 éj középkategóriájú szállodában
Ellátás: reggeli, félpanzió igényelhető

Sokak szerint Olaszország legkellemesebb tartománya Toszkána: a
hegy-völgyekkel rajzolt táj és a patinás emlékekkel átszőtt vidék utánozhatatlan atmoszférával rendelkezik. A történelmi látnivalókon és a
mesebeli tájon túl Toszkána legfőbb vonzereje mégis talán azokban a
röpke pillanatokban rejlik, melyek csak jönnek és magukkal ragadnak
minket egy életen át.

1. nap: indulás, Montecatini terme
A kora reggeli órákban találkozunk a TravelOrigo autóbuszainál,
a foglaláskor megjelölt helyszínen és időpontban, majd innen
utazunk Szlovénián keresztül Olaszországba. Este érkezünk a
Montecatini Termében elhelyezkedő szálláshelyünkre.
2. nap: Firenze
Reggelinket a szállodában fogyasztjuk el, majd a toszkán régió
kulturális fővárosába, Firenzébe utazunk. Ez a csodaszép város mindmáig megőrizte a reneszánsz kultúra és a művészet
ötvözetének egyedülálló atmoszféráját. Lépten-nyomon fenséges épületekbe, építészeti remekekbe és az útikönyvek által
mellőzött különlegességekbe botlunk. Gyalogos városnézésünk
során megismerkedünk a legfontosabb látnivalókkal és - fakultatív lehetőségként - bemegyünk a világhírű Uffizi képtárba.
Nem feledkezhetünk meg a firenze kínálta gasztronómia örömökről sem - több fogás is van, amit vétek lenne kihagyni, ha
erre jár az ember. Ebédeljünk meg egy hangulatos étteremben,
amiből nincsen hiány: 1267 különböző vendéglátóhely között
válogathatunk. Bár a pizza őshazája Nápoly, Firenzében számtalan említésre méltó pizzázót is találunk, ahol a verhetetlen
olasz pizzákat kóstolhatunk.
Este visszautazás a szálláshelyre.
3. nap: Carrara, Pisa, Lucca
Reggeli után szabadprogram vagy fakultatív egész napos kirándulás. Először a márványbányájáról híres Carraraba utazunk,
ahol egy izgalmas terepjárós kirándulást teszünk a működő
bányában.
Következő megállónk Pisa lesz. Városnézésünk folyamán először a Csodák terét tekintjük meg a Keresztelőkápolna, a Dóm
és a világszerte híres pisai Ferde torony épületegyüttesével.
Ez Olaszország egyik legszebb tere, mely az UNESCO világörökségeinek listáján is szerepel.
Délután Lucca városába utazunk. A középkori hangulatú óváros keskeny utcái autó- és robogómentesek, aranyos kis terein
legfeljebb a kerékpárcsengők csilingelése jelentheti a forgalmi zajt. A jellegzetes, szűk utcákon barangolva megtekintjük
a Piazza dell’Anfiteatro-t, a város különleges hangulatú terét,
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82.900

Ft/fő-től

a San Martino katedrálist, a város román stílusú templomait és
kereskedőházait.
4. nap: Siena, San Gimignano, Volterra
A reggelit követően a másfél órányira találálható Sienaba utazunk, ahol régen gazdag bankárok építették fel palotáikat.
A városban a mai napig tisztán érezhető a középkor hangulata, így a városnézést követően érdemes a szűk utcácskákat
is bejárni. Délután látogatás San Gimignanoba, a „tornyok városába”, melynek lenyűgöző és érintetlen városközpontja 1990
óta az UNESCO Világörökségi listáján szerepel. Végül rövid látogatás az alabástrom művészetéről híressé vált etruszk alapítású Volterrában. A középkorban is híres város, Volterra újkori
népszerűségét egy tiniregénynek is köszönheti: itt játszódik az
Alkonyat-saga Újhold részének kulcsjelenete. Visszaérkezés
a szállodába az esti órákban.
5. nap: hazaindulás
Utolsó reggelinket is elfogyasztjuk a szállodában, majd megkezdjük utunkat Magyarország felé, rövid pihenőkkel az éjszakai órákban érkezünk vissza a felszállási helyekre.
A programok sorrendje változhat!
Figyelem!
Felhívjuk azon utasaink figyelmét, akik a Uffizi képtárba, illetve
a Pisai ferde toronyba szeretnének belépőt venni, hogy fogalási
szándékukat előre jelezni szíveskedjenek!

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.04.08. Szerda
2020.06.30. Kedd
2020.10.20. Kedd

- 04.12. Hétfő
- 07.04. Vasárnap
- 10.24. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 4 éj szállás
►► Reggeli
►► Helyi magyar nyelvű idegenvezetés
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
VOX készülék (városnézéshez): 2.500 Ft/fő
►► Idegenforgalmi adó: 2 EUR/fő/éj
►► Fakultatív vacsora felár (4 vacsora): 14.000 Ft/fő
►► Egyágyas felár: 15.900 Ft/fő
►► Firenze, Uffizi képtár (foglaláskor előre kérjük jelezni!): 35 EUR/fő
►► Firenze, Sta. Croce templom: 7 EUR/fő
►► Firenze parkolás és helyi közlekedés: 12 EUR/fő
►► Siena Dóm: 10 EUR/ fő
►► Pisa-Lucca-Carrara kirándulás: 40 EUR/fő + belépőjegyek
►► Pisa Ferde Torony (foglaláskor előre kérjük jelezni!): 19 EUR/fő
►► Pisa, Dóm és Keresztelőkápolna: 7 EUR/fő
►► Pisa, transzferbusz: 2 EUR/fő
►► Carrara márványbánya terpjárókkal: 15 EUR/fő
►► Olivaolaj kóstoló: 10 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Európa Zöld Szíve:
Szlovénia
Szlovénia

4 NAP
3 éj

58.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: 3 éj középkategóriás szállodában
Ljubljana környékén
Ellátás: reggeli
Délnyugati szomszédunk évről évre több turistát vonz, ami egyáltalán
nem a véletlennek, mint inkább gyönyörű természeti tájainak, hangulatos kisvárosainak, kristálytiszta folyóinak és patakjainak, magas hegyeinek és apró, de látványos tengerpartjának köszönhető. A negyed
magyarországnyi területen elhelyezkedő Szlovénia mindemellett százötven, 2000 méternél magasabb hegycsúccsal is büszkélkedhet, az ország belsejében pedig számos gyönyörű barlangot lehet felfedezni. Ez
az ország maga a Kánaán a kikapcsolódásra vágyó turista számára.

A magyar turisták számára is egyre népszerűbb célpont Szlovénia. Az Alpok és Adria sokszínű ékszerdobozában a Triglav hófödte csúcsától Kamnik alpesi kisvárosáig, a Piran kikötőjében
ringatózó halászhajóktól a morajló vízeséseken át a Postojnai
cseppkőbarlang furmányos alagútjaiig minden szépséget megtalálunk. A parányi szigetekkel díszített festői tengerszemek,
zord hegyek és hágók, zúgó folyók, hangulatos városok, jó borok és a szlovén emberek vendégszeretete teszi az itt töltött
időt felejthetetlenné.
1. nap: Ptuj, Ljubljana
A reggeli órákban találkozunk a TravelOrigo autóbuszainál az
előre egyeztetett időpontokban és helyszíneken, majd útnak indulunk Szlovénia felé. Utunkat rövid egészségügyi pihenőkkel
szakítjuk csak meg, így délelőtt már Ptuj városában nézelődhetünk. Ptuj legfontosabb látnivalója a vár, mely a XV. században rövid ideig Mátyás uralma alá tartozott. A város ma már
Podravje régió gazdasági központja, a vásárok városa, ahol az
éttermekben a remek helyi gasztronómia fogásait, borospincéiben pedig a környék finom nedűit kóstolhatjuk meg.
A nap zárásaként Ljubljanában nézünk körül, ahol a fenséges
középkori, barokk és szecessziós épületek között sétálva mesebeli időutazáson vehetünk részt. A város fölött elnyúló várba
(ahol első miniszterelnökünk, gróf Batthyány Lajos is raboskodott egy ideig) feljuthatunk gyalog és siklóval is. A városban
szinte minden a mi Petőfinkhez hasonlóan 1849-ben elhunyt
nagy költőről, Prešerenről szól. A Ljubljanica folyó partján
számtalan étterem, kávézó, söröző várja a turistákat, melyeket
kedvünk szerint látogathatunk meg, majd késő este elfoglaljuk
szállásunkat, fakultatív vacsora.
2. nap: Bled, Bledi vár, Bohinj
Délelőtt Bledbe utazunk, ahol a Bledi-tó közepén fekvő kis
szigetre hajózunk - itt megtekintjük a templomot, majd lehetőség lesz megkóstolni a híres bledi krémest is. Ezután a tó fölé
magasodó középkori Bledi várat nézzük meg, mely Szlovénia
legrégebbi vára. Az interaktív kiállításon egy igazi történelmi
időutazáson vehetünk részt.
Ezt követően Szlovénia legmélyebb és legnagyobb természe-
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tes tavát nézzük meg Bohinj-ban. A tó partjáról induló kabinos
felvonók 1663 méter magasra visznek fel, ahonnan gyönyörű
panoráma tárul elénk a Bohinji-tóra és a völgyben elhelyezkedő
apró falvakra. A hegy teljes magassága egyébként 1800 méter,
télen népszerű sícentrumként üzemel.
Végül egy rövid látogatást teszünk egy helyi méhésznél, akitől
megtudhatjuk, miért láthatunk úton-útfélen színes méhkaptárokat Szlovénia-szerte. A kirándulás után visszatérünk a szállásra, fakultatív vacsora.
3. nap: Predjamai vár, Postojnai-cseppkőbarlang, Portoroz,
Piran
Délelőtti programunk során a legendás, sziklafalba vájt Predjamai-várhoz utazunk, utána pedig a Postojnai-cseppkőbarlangot fedezzük fel. A lélegzetelállító szépségű barlangba kisvonattal jutunk be, majd a barlang belső részeit gyalogosan, helyi

vezetőkkel, kiépített útvonalon tekintjük meg.
Délután a kicsi, ám annál szebb szlovén tengerpartra látogatunk
el, ahol jó idő esetén fürdésre is lesz lehetőségünk. Érdemes
azonban Portoroz városkáját is feltérképezni, megcsodálni a
velencei hatásokat bizonyító csodás műemléképületeket, vagy
inni egy kakaót a Cacao nevű népszerű standbárban. A nap zárásaként egy rövid séta keretében a szomszédos Pirant, a szlovén tengerpart gyöngyszemét is megtekintjük. Az olaszos hangulatú mediterrán kisváros kötelező látnivalóin túl leginkább
az óvárosban érdemes bolyongani és csak úgy, véletlenül felfedezni a legszebb helyeket. Este visszatérés a szállásra, majd
fakultatív vacsora.
4. nap: Skofja Loka, Orchidea farm
Reggeli után elhagyjuk szálláshelyünket és elindulunk hazafelé.
Ám nem olyan sietősen, mert az ország legrégebbi városában,
a Skofja Loka-ban megtekintjük a középkori városkát. Hazafelé
a magyar határtól mindössze 5 kilométerre fekvő, többségében
magyarok lakta Dobronakban (Dobrovnik) állunk meg, ahol Közép-Európa egyetlen orchideatermesztő vállalkozása működik.
A 14 ezer négyzetméteres üvegházban 160 féle orchideát termesztenek, trópusi körülményeket biztosítva számukra. Az egyre nagyobb érdeklődés miatt nemrég egy 500 négyzetméteres
trópusi kertet is kialakítottak. Látogatásunk során végigvezetnek minket a kerten, majd természetesen vásárolni is tudunk a
különleges növényekből. Visszaérkezés a kiindulási helyre az
esti órákban.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.04.10. Péntek
2020.05.29. Péntek
2020.07.16. Csütörtök
2020.08.19. Szerda
2020.09.17. Csütörtök
2020.10.22. Csütörtök

- 04.13. Hétfő
- 06.01. Hétfő
- 07.19. Vasárnap
- 08.22. Szombat
- 09.20. Vasárnap
- 10.25. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 3 éjszaka szállás reggelivel
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 10.900 Ft/fő
►► Fakultatív vacsora: 12.000 Ft/fő
►► Vox készülék: 2.000 Ft/fő
►► Ptuj vár tárlatvezetéssel: 7 EUR/fő
►► Méhészet kóstolóval: 12 EUR/fő
►► Bledi vár: 10 EUR/fő
►► Hajókázás Blednél: 15 EUR/fő
►► Bohinj felvonó (oda-vissza): 24 EUR/fő
►► Postojna és Predjama audioguide-dal: 43 EUR/fő
►► Orchidea farm vezetéssel: 5 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó: 6 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Prágai hosszúhétvége
Kozel sörgyárlátogatással
Csehország, Prága

3 NAP
2 éj

37.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szállodában,
kétágyas szobában
Ellátás: reggeli

Prága festői városának szépségét, egyszer mindenképpen meg kell
tapasztalni, utána úgyis a rabjává válunk! Romantikus, eldugott utcák, gazdag kulturális és történelmi háttér, igazi cseh sörkülönlegességek és egy csipetnyi kulináris kaland fűszerezi prágai csavargásunkat!

1. nap:
Utunkat a kora reggeli órákban kezdjük meg a foglaláskor egyeztetett helyszínről, és rövid pihenőket tartva a délután folyamán
érkezünk meg Prága óvárosába, ahol megkezdjük városnéző sétánkat.
Első állomásunk a Vencel tér lesz, ezt követően meglátogatjuk a
Lőportornyot és a Reprezentációs Házat. Az Óváros központjában található a világhírű Orloj névre keresztelt csillagászati óra,
mely óránkénti harangjátékkal és mozgó apostolszobrok táncával teszi még lenyűgözőbbé egyébként is patinás kinézetét. Az
óramű mellett a téren található még a Városháza csodálatos
épülete, Husz János szobra, és egy igazi építészeti remekmű, a
Tyn templom. Folytatjuk utunkat a zsidó negyedbe, ahol egy kis
szabadprogram keretein belül mindenki kedvére barangolhat a
középkori világot idéző kanyargós utcácskákban, vásárolhat az
ajándékboltok egyikében valami kedves emléket az otthoniaknak,
vagy élvezheti a város számos kiváló éttermének vendégszeretetét. Az esti órákban elfoglaljuk szállásunkat.
2. nap:
Reggeli után a prágai várnegyed szűk utcácskáinak sorát fedezzük fel. Utunk a strahovi kolostornál indul, átsétálunk a Lorettói
Szűz Mária templom gyönyörű épületéhez és a Cernín-palotához. Az Érseki és a Schwarzenberg Palota érintésével elérjük a
gótikus stílusban épült Szent Vitus székesegyházhoz. Sétánkat
az ikonikus Károly-hídnál fejezzük be, ahonnan önállóan fedezhetik fel utasaink a Kisoldal városrészt. Több nevezetesség mellett itt található a Wallenstein-palota, a Szent Miklós templom,
és egy igazán látványos utca mely a híres költő-újságíróról, Jan
Neruda-ról kapta a nevét.
3. nap:
Reggeli után utasaink választhatnak, hogy szabad programmal
vagy fakultatív moldvai hajókázással töltik az utolsó napot.
A kora délutáni órákban búcsút intünk a száztornyú városnak, és
megkezdjük utunkat Magyarország irányába. Azonban útközben
kis kitérőt teszünk a Velké Popovicében található Kozel sörgyárba, ahol a kóstolás mellett érdekes kulisszatitkokat tudhatunk

32

meg a sörfőzés évszázados mesterségéről. Rövid üzemi látogatást teszünk a híres nedű gyártásának helyszínén, melynek végén
természetesen lehetőségünk lesz vásárolni is az ízletes italból.
Hazaérkezésünk a késő esti órákban várható.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.04.10. Péntek
2020.05.01. Péntek
2020.05.30. Szombat
2020.07.17. Péntek
2020.10.09. Péntek

- 04.12. Vasárnap
- 05.03. Vasárnap
- 06.01. Hétfő
- 07.19. Vasárnap
- 10.11. Vasárnap

46.900 Ft-től
46.900 Ft-től
46.900 Ft-től
37.900 Ft-től
37.900 Ft-től

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 2 éj szállás középkategóriás hotelben
►► Reggeli
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 12.000 Ft/őf
►► Vox készülék felár (kötelező): 1500.- Ft /fő
►► Kozel sörgyár: 180 CZK / fő
►► Fakultatív 1 órás hajókázás a Moldván: 340 CZK / fő
►► Fakultatív sörvacsora (3 fogás, itallal): 590 CZK/ fő
►► Kedvezményes fakultatív sörvacsora félpanziós felár
esetén: 390 CZK / fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Húsvéti tojáskeresés
és csokivásárlás Bécsben
Ausztria, Bécs
Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

9.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

Csodás tavaszt idéző húsvéti díszekkel, varázslatos, egyedi díszítésű tojásokkal, gasztronómiai ínyencségekkel és zenei programokkal is várja
Bécs április folyamán a húsvéti vásárok látogatóit.

Kora reggel: indulás
A kora reggeli órákban gyülekezünk a foglalás során kiválasztott
helyszínen, ahol felszállunk a TravelOrigo autóbuszaira, és megkezdjük utunkat Bécsbe. Az utazás alatt idegenvezetőnk hasznos
információkkal lát el minket az osztrák húsvéti hagyományokkal és
a fővárossal kapcsolatban is.
Délelőtt: csokigyár-látogatás, Schönbrunn
A húsvéthoz ugyanúgy hozzátartozik a csokoládé, mint más ünnepeinkhez, így első utunk Ausztria egy híres csokigyárába vezet. Itt
a csokoládégyártás folyamatainak megtekintésén túl kedvünkre
kóstolhatunk a finomabbnál-finomabb csokoládékból és a csokigyár
mintaboltjából a TravelOrigo utasai kedvezményes áron vásárolhatnak ízletes csokoládékat.
A csokigyár-látogatás után tovább folytatjuk utunkat Bécs felé, ahol
elsőként a Schönbrunni kastély előtt évről-évre megrendezésre
kerülő, hagyományos húsvéti vásárt tekintjük meg, melyet az egyik
legromantikusabb húsvéti vásárnak tartanak. Ez Ausztria egyik legismertebb műemléke és turisztikai látványossága: magát a kastélyt
évente másfél millió látogató keresi fel, a hatalmas és lenyűgöző
császári palota parkját pedig több milliónyian tekintik meg, ahol többek között akár mókus etetésre is nyílhat lehetőség!
Ebben a csodás környezetben nagyságrendileg 60 kiállító szokott a
változatos kulináris élvezetek mellett szemrevaló húsvéti díszeket
és osztrák kézműves termékeket kínálni. Miközben a gyermekek figyelmét a húsvéti csokorkötés, a marcipánnyúl készítő műhely és a
Gyermekmúzeum köti le, a felnőttek nyugodtan élvezhetik a dallamos jazz-szel kísért vásári forgatagot.
Miután kellőképpen kinézelődtük és vásároltuk magunkat, kezdődhet a TravelOrigo által szervezett elmaradhatatlan tojáskeresés!
Családi játékunk alatt kiderül, kik lesznek a legügyesebb tojásvadászok, akik természetesen értékes ajándékokkal térhetnek haza.
Kora délután: városnézés, szabadprogram
A Schönbrunn-i kalandok után idegenvezetőnk kíséretével bécsi
városnézés veszi kezdetét. A Freyungon, az óváros egyik varázslatos régi terén megrendezésre kerülő húsvéti vásáron, az Altwiener
Ostermarkton Európa legnagyobb tojáshegye tornyosul: csaknem
40 ezer díszített húsvéti tojás magasodik itt húsvét tiszteletére. A
gyermekek húsvéti barkácsműhelyben foglalatoskodhatnak, ezen
kívül pedig megannyi húsvéti ínyencséget fedezhetünk itt fel, a sült
báránytól a húsvéti kalácsig, majd a kézműipari és virágkötészeti
termékek között válogathatunk kedvünkre. Az Am Hof téri kézműipa-

ri vásár művészi díszítésű tojásokkal, virágkölteményekkel és szemet gyönyörködtető iparművészeti termékekkel várja a látogatókat.
A Kalvarienbergfesten művészeti workshopok keretén belül saját
kreativitásunkat is kipróbálhatjuk, melyet az élőzene és a gyerekprogramok csak még tovább színesítenek.
Ezen kívül megtekintjük Bécs további nevezetességeit is: keresztülsétálunk a Mária Terézia téren, továbbhaladunk az Opera épülete
felé és megcsodáljuk a Ring híres boltjait. A Burggarten a Mozart
szoborral és a pillangó- és pálmaházzal egyedülálló élményt nyújt
majd, mely után az Albertinát vesszük célba, majd a Michaeler Platz,
a Hofburg, a Helden Platz és a Volksgarten után a Burgtheaterrel, a
Parlamenttel és Városházával fejezzük be városi túránkat. Ezt 1,5-2
óra szabadprogram követi.
Este: hazaindulás
Az esti órákban indulunk vissza Magyarország felé, ahová éjfél körül
érkezünk meg.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.04.13. Hétfő
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► Tojáskeresés és értékes nyeremények
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Csokiprogram: 10 EUR/fő
►► Adminisztrációs díj: 1,000 Ft
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Itália ínyenceknek
Ferrara - Ravenna - Bologna - Párma
Olaszország

4 NAP
3 ÉJ

74.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szálloda,
kétágyas elhelyezéssel
Ellátás: reggeli (félpanzió igényelhető)
Három napon át élvezheti az olasz “dolce vita” életérzést Észak-Olaszország mesés városaiban. A reneszánsz éra ma is csillogó fénye,
fenséges bizánci mozaikok díszítette utcák, a pompás építészet,
mennyei ízekben gazdag gasztronómia, zamatos, testes borok és a
modern technika eklektikus egésze kínál az Ön számára felejthetetlen
élményt utazásunk során.

1. nap: Ferrrara
A hajnali órákban indulunk el Budapestről és Olaszországig csak
rövid pihenőket tartunk. Így a délután folyamán megérkezünk a reneszánsz városképéről híres Ferrarába, ahol egyből bele is vetjük
magunkat a város felfedezésébe. A városnézés során megtekintjük
a városért oly’ sokat tett Este család kastélyát, a középkori téglavárat, a Katedrálist és a Gyémánt Palotát is. A kanyargós macskaköves utcák bája és a mesekönyv illusztrációjának is beillő vár pedig
már csak hab az egyébként is tetszetős tortán. A tartalmas nap
után elfoglaljuk Bologna környéki szállásunkat, ahonnan másnap
Ravennába folytatjuk utunkat.
2. nap: Ravenna, Bologna
Reggeli után útra kelünk az egyik legrégebbi olasz város, Ravenna
felé, ahol páratlan együttese található az ókeresztény és bizánci
mozaikoknak és épületeknek. A délutánt Bolognában töltjük. A várost “Vörös város” névvel is illetik, mivel az épületek nagy része vörös téglából és terrakottából épült. Emellett számtalan hangulatos
árkád díszíti, mely páratlan látványban részesíti az erre járó turistákat. Egyetemváros jellegéből adódó fiatalság és lazaság kellemes
egyveleget alkot a városban burjánzó építészeti remekekkel: megnézzük a Santo Domenico templom gótikus kápolnáit, megismerjük a Piazza Maggiorét és az ott található csodálatos épületeket,
megtekintjük a város jelképeinek számító tornyokat.
3. nap: Olasz ízek, és Ferrari múzeum
Ez a nap az olasz ízek bűvöletében telik majd el: a parmezánnal,
a pármai sonkával, finom borokkal, valamint a „vörös istállóval”
tervezünk emlékezetes randevút. A reggeli során mindenki hagyjon elég helyet a nap kóstolóinak, ugyanis ínyenc fogások várnak
minket több helyen is. Elsőként egy sajtkészítő műhelyben teszünk
látogatást, ahol az egyik legrégebbi európai sajtfajta, a „sajtok
királyának” is nevezett parmezán készítésének titkaival ismerkedünk meg, és természetesen kóstolunk is belőle. Gasztrotúránk
következő állomása előtt rövid kitérőt teszünk a Torrechiara kastély felé, amely az egyik leglátványosabb az észak-olasz kastélyok
közül. Majd megérkezünk a pármai sonka kóstolóra, ahol az ízek
élvezete mellett azt is megtudhatjuk, hogy miért csak itt, a Parma környéki dombokon készülhet ez a különlegesség. Végül helyi
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borokkal kísérhetjük az izgalmas napot: olyan gyöngyszemekből
kortyolhatunk, mint a félédes, gyöngyöző vörösbor, a Lambrusco,
vagy a Malvasia szőlőből készülő édes, fehér, szicíliai likőrbor. Az
ízek birodalmában tett kirándulás után városnéző sétára indulunk
Parmában, melynek során érintjük a Keresztelőkápolnát és a Dómot, amelyet Correggio nagyszerű falfestményei ékesítenek. A
délután a technikai sportok szerelmeseinek tartogat még izgalmas
epizódokat, ugyanis látogatást teszünk a Maranelloban található
Ferrari Múzeumban. Itt az autókon keresztül ismerhetjük meg a
Ferrari egyedülálló és lenyűgöző történetét, fotózkodhatunk a gyönyörű kiállítási darabokkal és megismerhetjük a cég bámulatos
jövőképét is.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.04.30. Csütörtök
2020.08.06. Csütörtök
2020.10.08. Csütörtök

- 05.03. Vasárnap 78.900 Ft-tól
- 08.09. Vasárnap 78.900 Ft-tól
- 10.11. Vasárnap 74.900 Ft-tól

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► Magyar nyelvű helyi idegenvezető
►► 3 éj szállás középkategóriás szálláson Bologna környékén
►► Reggelis ellátás
►►

4. nap: Grappa múzeum
A kora reggeli órákban indulunk el Bassanoba, hogy még a hazatérés előtt legyen időnk megnézni a híres Grappa múzeumot, ahol
videot tekinthetünk meg az olasz grappa készítés hagyományáról
és egy kis kóstolóval zárjuk gasztronómiai túránkat! Ezt követően
rövid pihenőkkel megszakított utazás Budapestre, érkezés a késő
esti órákban.

A részvételi díj nem tartalmazza:
VOX készülék városnézéshez: 2.000 Ft / fő
►► Egyágyas felár: 24.000 Ft/fő
►► Vacsora felára: 19.000 Ft/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Ferrara kirándulás belépőjegyekkel: 20 EUR/fő
►► Bologna városnézés: 15 EUR/fő
►► Ravenna városnézés: 22 EUR/fő
►► Párma, Ferrari múzeum belépők: 25 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Barangolás
a Salzkammerguti tóvidéken
Ausztria, Salzkammerguti tóvidék

4 NAP
3 ÉJ

77.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szállodában,
kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli (felár ellenében vacsora igényelhető)

Ausztria és Németország határában van egy mesés régió, amelyből
Felső-Ausztria, Salzburg és Stájerország is magáénak mondhat egy-egy
szeletet. Tartson velünk és fedezze fel e gyönyörű tájegység, Salzkammergut nevezetességeit, melybe beletartoznak a bájos városok és lélegzetelállító természeti kincsek is!

1. nap: Melki apátság, Snapsz kóstolás
A kora reggeli órákban találkozunk a foglaláskor megbeszélt helyen
és időpontban, ahonnan a TravelOrigo kényelmes autóbuszaival
meg is kezdjük utunkat Salzburg felé. Útközben kisebb pihenőket tartunk, míg meg nem érkezünk első nagyobb megállónkhoz,
a Melk városában található bencés rendi apátsághoz. Itt végigsétálunk a ma is működő apátság termein, melyek értékes régiségeket sorakoztatnak fel, megtekintjük a mintegy százezer
kötetet őrző könyvtárat, a csodás barokk templomot és a hozzá tartozó kertet.
Délután Berchtesgaden környékén egy snapszfőzdét látogatunk
meg, hogy egy tipikus helyi „pálinkakóstolón” vegyünk részt. A
helyi snapszkülönlegességek mellett más neves alkoholfajtákat
is megízlelhetünk.
Este elfoglaljuk Salzburg környékén fekvő szálláshelyünket,
ahol az elkövetkezendő három éjszakát töltjük el.
2. nap: Berchtesgaden, a „hitleri sasfészek”, Königsee
Reggeli után Németország felé vesszük az irányt, ahol a csodás Berchtesgaden–Königsee vidékén töltjük el tartalmas programokkal az egész napot. A Halleini sóbánya látogatásával
kezdjük, itt befelé kisvonaton mehetünk, míg kifelé egy óriási
facsúszdán is lecsúszhatunk, amit a bányászok közlekedési
eszközként használnak. Aki nem szeretne a föld alá menni, Hallein szépséges faluját is felfedezheti.
Ezután Hitler egykori sasfészkét nézzük meg az Obersalz hegyen, ahol a hitleri propagandába és valóságba kapunk betekintést. A hegyet speciális autóbuszokkal lehet megközelíteni,
majd a Sasfészek szívébe aranylifttel jutunk fel. A hely ma vendéglőként üzemel, de megtekintjük itt Éva Braun egykori szobáját is. Szép időben páratlan kilátás nyílik többek között Salzburgra és a Königsee-re. (rossz idő esetén a programváltozás jogát
fenntartjuk)
A csúcsról visszatérve hajózáson veszünk részt a Királyok
taván (Königsee). Miközben az elektromos csónakok hangtalanul siklanak a vizen, az utazás egyik fő attrakciójaként az
Echowand-ot, vagyis a visszhangfalról visszaverődő trombitaszót is meghallgatjuk. Érintjük a mesék világát idéző St. Bartholoma-félszigetet is, ahol érdemes megkóstolni a tó egyetlen
halásza által kifogott füstölt pisztrángot.
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Este visszatérünk szálláshelyünkre.
3. nap: Hallstatt, Bad Ischl, St. Wolfgang,
Reggeli után Hallstattba látogatunk, melynek jellegzetessége,
hogy fecskefészekszerűen simul bele az őt átölelő hegyoldalba.
Itt szabadon nézelődhetünk, élvezhetjük a csodás városi légkört.
Ezt követően Bad Ischlbe, a neves fürdővárosba érkezünk, ahová Ferenc József hatvan nyáron keresztül minden évben visszatért. Felkeressük a császári vadászkastélyt.
Következő állomásunk a salzkammerguti tavak gyöngyszeme, a
különös hangulatú, bájos városka, Saint Wolfgang, ahol a mesébe illő kegytemplom gótikus és barokk oltára kihagyhatatlan
nevezetesség.

A tartalmas nap végén visszatérünk szálláshelyünkre.
4. nap: Salzburg
Mielőtt Magyarország felé vennénk az irányt, idegenvezetőnk
Salzburgban kalauzolja el kedves utasainkat. A Mozart-városban
felfedezzük a Mirabell-kertet, Mozart szülő- és lakóházát, és
a világörökség részeként számontartott salzburgi óvárost. A
sok látnivaló után barangoljunk még egy kicsit az ódon utcákon, kóstoljuk meg a Fürst cukrász által készített eredeti Mozart-golyót, vagy igyunk egy finom feketét „Mozarték” kedvelt
kávéházában.
Salzburgi kalandunk után hazaindulunk, a felszállási helyekre
pedig az esti órákban érkezünk meg.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.04.30. Csütörtök
2020.07.30. Csütörtök
2020.10.01. Csütörtök

- 05.03. Vasárnap
- 08.02. Vasárnap
- 10.04. Vasárnap

77.900 Ft/fő
82.900 Ft/fő
77.900 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► 3 éj szállás
►► Reggelis ellátás
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Vox készülék városnézéshez (kötelező): 2000 Ft/fő
►► Melki Apátság idegenvezetéssel: 14 EUR/fő
►► Hajózás a Königsee-n: (kötelező) 14 EUR/fő
►► Sasfészek: 24 EUR/fő
►► Bad Ischl vadászkastély: 15 EUR/fő
►► Halleini sóbánya: 21 EUR/fő + 2,5 EUR/fő audio guide
►► Egyágyas felár: 40.000 Ft / fő
►► Faélpanziós felár: 20.000 Ft / fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Róma az örök város
Olaszország, Róma

4 NAP
3 ÉJ

105.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: repülővel
Szállás: középkategóriás szálloda,
kétágyas elhelyezéssel
Ellátás: reggeli

Róma fantasztikus látnivalóival, ókori építészeti remekeivel és lenyűgöző hangulatával méltán vált Európa turisztikai központjává.
Tartson velünk Ön is és élje át Olaszország fővárosának fantasztikus
hangulatát!

1. nap: Budapest - Róma
Az Aliatalia 12:10-kor induló járatával utazunk Rómába, ahová
13:55-kor érkezünk meg. A transzfert követően elfoglaljuk szobáinkat a szállodában, majd nyakunkba vesszük a várost: a nap hátralevő részében megismerkedünk Róma néhány gyönyörű terével
és épületével, és elsétálunk leghíresebb szökőkútjához, a barokkos
Trevi kúthoz is. Ez Róma legnagyobb szökőkútja - 26 méter magas,
és 49 méter széles, Nicola Salvi tervei alapján épült, XVIII. századi
elkészülése óta többször is restaurálták. Rengetegen dobnak bele
aprópénzt, mivel a hiedelem szerint, aki háttal, a válla felett dob
pénzt a kútba, az még visszatér Rómába. A pénzérmékből döbbenetes összeg, naponta kb. 3000 euró gyűlik össze.
A Spanyol lépcsőhöz is ellátogatunk még ezen a napon: Európa
leghosszabb és legszélesebb kültéri lépcsője a rómaiak egyik
kedvenc találkahelye, 138 lépcsőfokból áll, a XVIII. század elején
épült és utoljára ‘90-es években újították fel. Azért nevezik Spanyol
lépcsőnek, mert ma is itt található Spanyolország nagykövetsége.
Szépsége mellett hangulata is lenyűgöző, hiszen itt nyüzsögnek
a helyiek, a turisták, fiatalok és szerelmespárok, sokszor gitárzene kíséretében. Utunkon idegenvezetőnk kísér majd, aki minden
hasznos információt megoszt a látottakkal kapcsolatban, de természetesen egyénileg, saját tempóban is van lehetőség felfedezni
a várost.
A fárasztó nap után szállásunk felé vesszük az irányt, ahol vacsorával várnak minket (fakultatív).
2. nap: Vatikán múzeum - Sixtusi kápolna - Angyalvár
Gyalogosan indulunk Róma felfedezésére a ”Róma rejtett értékei”
program keretében, részben helyi közlekedéssel, helyi idegenvezetővel. A város nevezetességei közül elsőként a Vatikánba vezet
utunk: ez az 1929 óta létező ország 44 hektáros területével, 842
lakosával világ legkisebb, valamint legkevesebb lakosságú államának számít, viszont annál több fenséges látnivalóval kecsegtet. A
Szent Péter tér a Bazilikával, benne Michelangelo csodás Piétájával; a Vatikán híres múzeumai, a Sixtus-kápolna, melyben olyan
mesterműveket nézhetünk meg, mint Michelangelo gyönyörű freskó sorozata.
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A Vatikánból a Tiberis folyó mellett haladva jutunk el az
Angyalvárhoz, mely már messziről jól látható gigantikus méretei
miatt, talán csak a piramisok szárnyalják túl. A Kr.u. 139-re felépülő, eredeti funkcióját tekintve temetkezési hely közel ezer évig
erődítményként és várként működött, ma pedig múzeum található
benne.
Ezután a rendelkezésünkre álló időt a városban tölthetjük el nézelődéssel, vagy üljünk ki egy kedves taverna teraszára és igyunk
meg egy finom kávét vagy egy pohár testes olasz bort és élvezzük
a római napeste bódítóan édes zsongását.
3. nap: Colosseum - Forum Romanum - Capitolium tér
RReggeli után folytatjuk az ismerkedést a várossal, erre a napra
tartogattuk ugyanis a Colosseum, a Forum Romanum, a Capitoliumi tér, a Piazza Venezia és a II. Victor Emmanuel emlékmű felfedezését.
Róma egyik szimbóluma, a Colosseum, a legnagyobb amfiteátrum,
amely a Római Birodalom idején épült, a római építészet egyik legjelentősebb alkotása - Kr.u. 80-tól gladiátor- és állatviadalokra, de
egyéb előadásokra is használták, mellette nyilvános kivégzéseknek is helyszínéül szolgált. A mára kialakult romos “imázsát” nem
csak az idő vasfogának, hanem több földrengésnek és kőrablóknak is köszönheti.
A Colosseumtól nyugatra terül el az ókori Róma központja, a Forum Romanum, melyet még jelenleg is tárnak fel, így a helyiek, és
a turisták könnyedén elképzelhetik a hajdan volt életet, és a fenséges római kultúra virágzását. Itt volt a város ítélkezésének, politikai
életének, és kereskedelmének a központja, a házak mellett templomok, piacok, boltok is működtek.

A Capitolumra a Forum Romanumra, és annak hátterében a Colosseumra táruló csodálatos kilátás miatt is érdemes felmenni, de
emellett számos lenyűgöző középkori palotát fedezhetünk fel itt,
aminek nagy részét szintén maga a mester, Michelangelo tervezett. A Capitolium lábánál található a Pizza Venezia és annak nevezetessége a II. Vittorio Emanuele emlékmű, melyet az egységes
Olaszország első királyának, II. Vittorio Emanuele-nek való tisztelgés jeléül építettek. Menjünk fel a panorámalifttel az emlékmű tetejére, ahol lélegzetelállító, 360°-os kilátásban gyönyörködhetünk
a Colosseumra, a Forumra és egész Rómára.
A nap hátralévő részében érintjük a Navona teret, ahol három gyönyörű szökőkút található, majd a Pantheont is megcsodáljuk.
A kimerítő nap végén vacsoránkat a szálláson költjük el és kipihenjük magunkat az utolsó nap kalandjai és a hazautazás előtt.
4. nap: Róma - Budapest
Reggelit követően búcsút intünk az örök városnak és transzferrel
érkezünk ki a repülőtérre. Az Alitalia 09:35-kor induló járatával utazunk haza, Budapestre 19:30-kor érkezünk meg.
* A programokon a részvétel kötelező, kivéve, ha az utazás foglalásakor már előre jelzik, hogy nem kívánnak részt venni a programokon. Ebben az esetben a helyi idegenvezetővel történő városnézésen sem tudnak részt venni. Megértésüket köszönjük!

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.07. Csütörtök - 05.10. Vasárnap
2020.05.21. Csütörtök - 05.24. Vasárnap
2020.09.03. Csütörtök - 09.06. Vasárnap
2020.09.24. Csütörtök - 09.27. Vasárnap
2020.11.05. Csütörtök - 11.08. Vasárnap
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás menetrendszerinti repülőjárattal
►► Repülőtéri transzfereket
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 3 éj szállást középkategóriás szálláson
►► Reggelis ellátást
►► Fedélzetre felvihető kisméretű kézipoggyász
►► (max. 8 kg: 55 x 35 x 25 cm)
►► 23 kg-os feladott poggyász (oldalai méretének összege 158 cm)
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Repülőtéri illetéket: 44.900 Ft/fő
►► Egyágyas felár: 26.900 Ft/fő
►► Vacsora felára: 19.000 Ft/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 9 EUR/fő
►► Róma, az örök város Colosseum belépővel*: 29 EUR/fő
►► Róma rejtett értékei Vatikáni belépővel*: 35 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Orchidea farm és az Őrség
elfeledett emlékei
Magyarország-Szlovénia

1 NAP

8.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

Töltsön el velünk egy egész napot Nyugat-Magyarországon és Szlovéniában, az Őrségben! Programunk alatt kulturális érdekességeket és
csodálatos természeti jelenségeket is megnézünk, így a feltöltődés és
az élmények sokasága garantált.

Délelőtt: Velemér
Kora reggel indulunk neki az útnak, minek során első állomásunk
Velemérben lesz. Ez az apró őrségi község igen nagy történelmi
jelentőséggel bír: itt található Magyarország egyik legjelentősebb
kora gótikus műemléke, a Szentháromság-templom, melyet a
Fény templomának is neveznek. Hazánk legteljesebb, épségben
maradt középkori freskói ennek a kora gótikus templomnak a belső
falait díszítik, ám nem csupán erről ismert - helyi idegenvezetőnktől további érdekességeket is megtudhatunk magáról az épületről
és annak művészettörténeti jelentőségéről.
Dél: Dobronak, Orchideafarm
Velemér után szlovén tájakon barangolunk tovább. A határtól
mindössze tizenkét kilométerre fekvő Dobronakba látogatunk el,
ahol ebéd után először az Orchideafarmot, majd a Bakonaki-tavat
és az azt körülvevő Energiaparkot nézzük meg.
A többségében magyarok lakta Dobronakban (szlovénül Dobrovnik) működik az „Ocean Orchids” névre keresztelt Trópusi Kert és
Orchideafarm, amely Közép-Európa egyetlen orchideatermesztő
vállalkozása. A 4 hektáros üvegházban trópusi körülmények között – saját termálkútjukból fűtenek geotermikus energiával – 160
féle orchideából évente kétmillió növényt nevelnek. A 14 ezer
négyzetméteres üvegházban szebbnél szebb, különböző színű és
mintázatú virágokat termesztenek, melyek közül néhányat az ezerötszáz négyzetméteres trópusi kertben is megcsodálhatunk, 400
féle más trópusi növény társaságában. Ezek között a boltok polcairól ismert gyümölcsökkel, fűszerrel ismerkedhetünk meg: van itt
bors és kávé, vanília (bizony, az is egyfajta orchidea!), borsmenta,
mimóza, papaya, mangó, avokádó, ananász, és egyéb különleges
termések; a banánfákon pedig általában van friss banán, amit a
pultnál meg is tudunk kóstolni. Ha a gyönyörű orchideákat látva mi
is kedvet kapunk egy növény beszerzéséhez, a mintaboltban rendelkezésünkre állnak a farm munkatársai, akik a vásárlás mellett
hasznos tanácsokkal is ellátnak bennünket az orchideák szakszerű gondozásával kapcsolatban.
Kora délután: Bakonaki-tó, Energiafarm
Az orchideafarmot elhagyva, pár kilométerrel arrébb varázslatos
vidékre érkezünk. A Bakonaki-tónál mindenkit rabul ejt a nyugodt,
nagy víz látványa, a csobogó patak, a fák susogó lombjai és a közöttük átsütő napsugár, a madárdal és a lágy csend.
A táj szépsége mellett sokak szerint Dobronak és környéke gyó-
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gyító energiákkal is rendelkezik: a gyógyulni vágyók rendszeresen
zarándokolnak a tó körül fekvő Energia parkba és az erdő mélyén
fekvő Szent-Vid kúthoz - melynek vize is gyógyító hatással bír. Aki
nem hisz az ilyesfajta erőkben, sétáljon egyet a számos turistaút
valamelyikén, melyek az erdőben és a tó körül vezetnek minket.
A helyi legendák szerint szerint a tó helyén régen szántóföld volt,
amit az erdőben élő titokzatos szerzetesek műveltek, majd ők duzzasztották mesterségesen a tavat a Bakonaki-patakból - a helyiek
szerint zöld hajú, zöld ruhás vízi tündérek is élnek a mélyben. A
patak és a tó táplálja a környék növény- és állatvilágát is, a különleges energiáknak - vagy a kellemes klímának - köszönhetően ritka
fajokat is felfedezhetünk errefelé. Nemcsak a mesebeli gyógyulások híre csalogatja tehét erre a vidékre a látogatókat - a lelkes
természetjárók a buja növényzet és a különös gombafajok miatt
is szívesen időznek itt.
Kora este: hazaindulás
A korábban megbeszélt helyen találkozunk és meg is kezdjuk utunkat Magyarország felé, amit a késő esti órákban érünk el.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.09. Szombat
2020.06.13. Szombat
2020.07.12. Vasárnap
2020.08.09. Vasárnap
2020.09.06. Szombat
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Orchidea farm és Trópusi kert: 5 EUR / fő
►► Veleméri templom adomány: 400 Ft/fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Tátra - Lombkorona tanösvény,
Bélai barlang
Szlovákia
Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

10.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

Tartson velünk ezen a szórakozással és természeti kincsekkel teli
napon és ismerje meg a Tátra két mesés látványosságát!

Kora reggel: indulás
A hajnali órákban találkozunk a foglaláskor megjelölt időpontban
és helyszínen. Az összesen kb. 5 órás út alatt egy egészségügyi
megállót tartunk csupán és délelőtt meg is érkezünk a Bélai-Tátra
lábánál található Barlangligetbe.
Délelőtt: Bélai cseppkőbarlang
A Bélai-cseppkőbarlang az egyetlen olyan barlang a Magas-Tátrában, amely bárki számára szabadon megtekinthető és hozzáférhető. A barlang a Kobold-hegy északi lejtőjén található, nagyjából másfél kilométer hosszúságú; látogatható részén pagodás
sztalagmitok, cseppkőképződményes vízesések és a számos,
gyönyörű tavacska látványa között ámuldozhatunk, a mintegy 860
lépcsőfok meghódítása közben. További érdekesség, hogy a nagyközönség számára 1882-ben nyitották meg és a világon az elsők
között 1896-ban elektromos árammal világították meg.
A parkolóból fél órás sétával érjük el a Bélai cseppkőbarlang bejáratát, ami bár csak egy kilométeres távolságot takar, a több mint
120 méteres szintkülönbségre érdemes lélekben felkészülni. A
cseppkőbarlangot magyar nyelvű audioguide kíséretében járjuk
be, mialatt hatalmas termeken és szűk járatokon egyaránt keresztülhaladunk.
Kora délután: Zár, Lombkorona-tanösvény
A nem mindennapi természeti képződmény bejárása után Szlovákia egy igen friss látványosságát is megtekintjük, mely nem más,
mint a 2017. év végén átadott Lombkorona-tanösvény. Ehhez hasonlóan szemrevaló és szórakoztató látványosságot még nem építettek Szlovákiában, legalábbis az utóbbi néhány évtizedben biztosan nem. Bizony, kell hozzá egy kis bátorság, hogy kipróbáljuk a
fák lombkoronái felett 24 méter magasan kanyargó, másfél méter
széles, fából épített turistautat. A 600 méter hosszú tanösvényről
lenyűgöző kilátás nyílik a környező hegyekre, a látogatókat pedig
táblákon tájékoztatják a környékről és élővilágáról. Ezt még megfejelhetjük az ösvény végén magasodó a 32 méteres kilátótoronnyal,
aminek a legtetején bejárható hálót feszítettek ki. A legfiatalabbak
sem fognak itt unatkozni: számukra játszótérrel, bobpályával és
egyéb érdekességekkel is készültek a helyszínen.
A faluból ülőszékes felvonóval emelkedünk a fák koronája fölé,
a fából épített masszív turistaút bejáratához, mely 24 méter magasságban fekszik. Miután körbesétáltuk a tanösvényt, a torony
külső részén körbevezető kényelmes sétaúton felmegyünk a kilátótoronyba is. Az innen nyíló panoráma gondos megörökítése és
élvezete után a bátor ifjú vállalkozók a 67 méter hosszú csúszdán

keresztül is megtehetik a lefelé vezető utat.
Miután mindent végigjártunk, a felvonóval jutunk vissza Zárba,
ahol az egyik helyi vendéglőben még a hazaindulás előtt bőséges
estebéden töltjük fel lemerült energiakészleteinket.
Késő este: hazaérkezés
A kiindulási pontokra várhatóan a késő esti órákban érkezünk meg.
TUDNIVALÓK: A kiránduláshoz meleg öltözetet, kényelmes túracipőt ajánlunk! A hegyek között bármikor eleredhet az eső, ezért
érdemes esőkabátot vagy esernyőt hozni, és vízálló lábbelit választani. A barlangban 860 lépcsőfok található és az átlagos hőmérséklet 5 fok, így nyáron is kabát viselését ajánljuk.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A program rossz idő esetén is egész napos!

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.04.11. Szombat
2020.05.17. Vasárnap		
2020.06.14. Vasárnap		

2020.07.18. Szombat
2020.08.08. Szombat
2020.09.12. Szombat

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Szlovák Tátra belépő: 5 EUR/fő
►► Bélai-cseppkőbarlang belépő: 8 EUR/fő
►► Felvonó a tanösvényhez: 11 EUR/fő
►► Lombkorona tanösvény belépő: 10 EUR/fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Vásárolj be a Primarkban és a
Shopping City Südben
Ausztria, Bécs

1 NAP

6.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

A Shopping City Süd Bécs egyik legnagyobb bevásárló központja, több
mint 300 üzlettel, étteremmel és különböző szórakozási lehetőséggel.
A néhány itthon is megtalálható márkán túl nem szabad kihagyni a
Hollister és a Primark üzleteket, ahol az egész családnak filléres áron
szerezhetjük be a szükséges cuccokat. Hatalmas leárazások vannak,
az akciós táblák pedig már a pláza folyosójáról csalogatják a betérőket,
ráadásul sokkal jobb az árukészlet, mint a hazai boltokban és jobban
átláthatóak az üzletek is. Ha egy kicsit is lázba jött e sorok olvasása közben, akkor ez az út Önnek szól: irány Bécs és egy óriási bevásárlókörút
a Shopping City Süd-ben!

Kora reggel: indulás
A kora reggeli órákban gyülekezünk a foglalás során kiválasztott
helyszínen, ahol felszállunk a TravelOrigo autóbuszaira, és megkezdjük utunkat Bécs külvárosában található Shopping City Süd
bevásárlóközpontig. Az utazás alatt idegenvezetőnk hasznos információkkal lát el minket az osztrák hagyományokkal és a fővárossal
kapcsolatban is.
Délelőtt és délután: Shoppingolás
Egész napos vásárlási lehetőség az üzletekben. Sokkal nagyobb a
választék, mint a hazai boltok bármelyikében, és az akciók is kedvezőbbek, ráadásul több üzlet itthon még nem is létezik. Aki még
nem volt Hollister boltban, feltétlenül nézzen be ide. Már a dizájn
is betérésre ösztönöz. Mindent úgy alakítottak ki, mintha egy óriási
bárkában lenne: a teljes berendezés fából készült, lépcsőkön és kisebb alagutakon lehet átjutni egyik helyiségből a másikba.
Aki már volt Angliában biztosan járt a Primark üzletláncban. Hozzánk
legközelebb a Shopping City Südben található meg, ahol fantasztikusan olcsón lehet klassz fehérneműket, ruhákat és kiegészítőket
vásárolni, de nézzünk körül a lakberendezési és sminkosztályon is.
Ezen kívül természetesen még számos üzlet és étterem vár minket,
de akár beülhetünk egy mozira is felüdülésképpen. Egy biztos: senki
nem fog üres kézzel távozni!
Este: hazaindulás
Az esti órákban indulunk vissza Magyarország felé, ahová az esti
órákban érkezünk meg.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.16. Szombat
2020.08.15. Szombat
2020.10.10. Szombat

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő

►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Vidámparki kalandok a
bécsi Práterben
Ausztria, Bécs
Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

6.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

A Práter hallatán sokunknak a vidámpark jut eszébe. Joggal, hiszen itt
található a világ legrégebbi vidámparkja, de a Práter egy közel hatmillió
négyzetméter területű park, a bécsiek kedvelt pihenőhelye. A park területén több, mint 250 attrakció és szórakoztató lehetőség közül választhatunk. Itt található többek között A Madame Tussauds panoptikum.

Kora reggel: indulás
A kora reggeli órákban gyülekezünk a foglalás során kiválasztott
helyszínen, ahol felszállunk a TravelOrigo autóbuszaira, és megkezdjük utunkat Bécsbe. Az utazás alatt idegenvezetőnk hasznos információkkal lát el minket az osztrák hagyományokkal és a fővárossal
kapcsolatban is.
Délelőtt: Buszos városnézés
Érkezés az osztrák fővárosba, majd informatív autóbuszos városnézés idegenvezetőnkkel. (Ring, Karls Platz, Operaház, Parlament,
Uránia stb - megtekintésük kívülről)
A nap fénypontja a Práter, ahol átadhatjuk magunkat a felhőtlen szórakozásnak. A játékokra egyénileg, a helyszínen tudnak
fizetni általában 1,5 EUR - 10 EUR közötti összegbe kerülnek.
Este: hazaindulás
Az esti órákban indulunk vissza Magyarország felé, ahová a késő
esti órákban érkezünk meg.
Fakultatív programlehetőség:
Madame Tussauds Múzeum
A bécsi Madame Tussauds panoptikum olyan sztárokkal pózolhatunk közös fényképen, mint például Brad Pitt, Angelina Jolie, Robert
Pattinson, Johnny Depp, Quentin Tarantino, Michael Jackson, Arnold
Schwarzenegger stb, hogy csak egy párat említsünk a bent található
hírességek sorából.
Óriáskerék:
Az bécsi Práterben álló óriáskerék a város egyik jelképe. Itt majdnem 65 méteres magasságból lélegzetelállító kilátás nyílik a Duna-parti metropoliszra.
A bécsi óriáskereket 1897-ben állították fel Ferenc József császár
trónra lépésének 50-ik jubileumának tiszteletére. Azóta a városkép
szerves része. A WurstelPráter legelején helyezkedik el, és gondoláiból csodálatos kilátás nyílik a városra és a Práterre. A kerék
átmérője szűk 61 méter, a teljes fémszerkezet összsúlya 430 tonna. A kerék 2,7 km/h sebességgel forog. Az óriáskerék már több
alkalommal is „főszereplője” volt különböző hollywoodi filmeknek,
például A harmadik ember címűnek, amelyben Orson Welles is szerepelt, vagy a Halálos rémületben című James Bond-kalandfilmnek

Timothy Daltonnal. Ezért került fel az Európai Filmakadémia kezdeményezésére 2016 júniusában az európai filmkultúra kincseinek
listájára. Az óriáskerék bejárati részén nyolc kocsiban mutatják be
Bécs 2.000 éves történetét.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.16. Szombat
2020.08.15. Szombat
2020.10.10. Szombat
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► Informatív városnézés
►►

észvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►► Madame Tussauds Panoptikum (csoportos jegy) 23 EUR/fő
►► Játékok a Práterben: 1-10 EUR között
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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A Felvidék földalatti csodái:
Dobsina és Gombaszög
Szlovákia, Dobsina, Rozsnyó
Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

6.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

Egész napos kirándulásunk alatt megismerhet a Felvidék magyar határhoz közeli, egyedülálló természeti csodáit. Fedezze fel a Szlovák Paradicsom bámulatos jégvilágát, majd tegyen egy sétát a festői Rozsnyó
városában!

Kora reggel: indulás, Dobsinai-jégbarlang
Kora reggel indulunk el a Felvidék irányába, utazásunkat igény szerint rövid pihenőkkel szakítjuk meg.
Elsőként a csodálatos Dobsinai-jégbarlangot tekintjük meg. A parkolótól kb. fél órás sétával jutunk el a 130 méterrel magasabban
fekvő barlangi bejárathoz. Ez a védett természeti ritkaság Szlovákia egyik legértékesebb és legérdekesebb természeti jelensége.
A barlang átlaghőmérséklete -1 fok, így könnyed barlangtúránk
alatt mindenképpen javasolt a télikabát és meleg cipő viselete!
A Dobsinai-jégbarlang egyik leglátogatottabb, hosszúságával és
mélységével pedig a legnagyobb jégbarlangok közé tartozik Európában - 2000 óta az UNESCO Világörökségi Listáján is szerepel.
Sehol, az alpesi térségen kívül nem található annyi jég, mint itt:
a több mint száztízezer köbméter jég majd tízezer négyzetméter
területet foglal el padlójég, jégesés, jégsztalagmit és jégoszlopok
formájában.
Késő délelőtt: Gombaszögi-cseppkőbarlang
Folyatásképpen a Gombaszögi-cseppkőbarlangot keressük fel.
A változatos cseppkőképződményekben gazdag barlang a Szilicei-fennsík nyugati szélén található, a Gömör-Tornai Karszt szlovákiai oldalán. A több mint másfél kilométer hosszan feltárt barlang
folyosóin és termeiben fehér és vörös színekben pompázó cseppkövekben gyönyörködhetünk. Különlegességnek számítanak itt az
úgynevezett szalmacseppkövek (3-5 mm átmérőjű, belül üreges
cseppkövecskék), melyek a mennyezetről tömegesen függenek alá
és némelyik hossza a három métert is eléri.
Kora délután : Rozsnyó
Ezt követően rövid sétát teszünk Rozsnyó városában, ahol lesz egy
kis szabadidőnk is. Ez idő alatt kívülről megcsodálhatjuk a város
legszebb és legfontosabb nevezetességét, a 14. századi gótikus Szűz Mária Mennybevétele-katedrálist is. A város történelmi központja a 15. században kezdett kialakulni, főterét pompás
polgárházak és utcahálózat veszik körül. Ebben a városrészben
találhatóak meg építészeti látványosságai: a reneszánsz őrtorony,
a városháza, a püspöki palota, az ágostonos kolostor, az egykori
bányakamara épülete, az evangélikus templom és több más érdekesség is. A történelmi városrészt a látogatók a magasból, a reneszánsz őrtorony erkélyéről is megcsodálhatják.
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Késő délután: hazaindulás
Rövidke szabadidő után indulunk haza és a késő esti órákban érkezünk vissza a kiindulási helyekre.
A kiránduláshoz meleg öltözetet ajánlunk, mert a barlangokban hűvös van! A hegyek között bármikor eleredhet az eső, ezért érdemes
esőkabátot vagy esernyőt hozni, és vízálló lábbelit választani.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A program rossz idő esetén is egész napos!

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.16. Szombat
2020.06.07. Vasárnap
2020.08.01. Szombat
A részvételi díj tartalmazza:
Autóbuszos utazás
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Dobsinai jégbarlang belépő: 8 EUR/fő
►► Gombaszögi barlang belépő: 5 EUR/fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Medve-szurdok
Ausztria, Hochlantsch-vidék

1 NAP

11.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: felsőkategóriás autóbusszal
Szállás: Ellátás: -

Ausztria méltán híres vizes szurdoka a gyönyörű természeti kincsekkel megáldott Medve-szurdok, a Hochlantsch-vidék egyik leghos�szabb, és 24 vízesése révén legszebb vizes szurdoka, mely a Pernegg
Nemzeti Park területén található. Ha mackókat nem is láthatunk
ezen a csodás helyen, kárpótol minket a környék páratlan szépsége.

Fontos információk az utazás előtt
Mivel a túraútvonalak néhol meredek ösvények mentén vagy létrákon, hidakon keresztül vezetnek a túrabakancs viselése elengedhetetlen. Átlagos középhegységi időjárással kell számolnunk, ami azt
jelenti, hogy nyáron is bármikor előfordulhat eső vagy hirtelen zápor
- ezért különösen fontos a vízálló ruházat. Napközben 15-25 fok közötti hőmérséklet várható, ami természetesen a tengerszint feletti
magasság, a völgy zártsága és az éppen aktuális időjárási frontok
függvényében változhat. A szurdokban található vízmennyiség az
aktuális, illetve a korábbi napok időjárása szerint változik.
Minden utasunknál legyen egy kisebb méretű hátizsák mindazon
felszereléssel, amire a túra alatt szüksége lehet: víz újratölthető
kulacsban, elemózsia, amit a napi túrára magunkkal viszünk, elemlámpa, egészségügyi ragtapasz, naptej, UV-szűrős napszemüveg és
fejfedő, ezen kívül pedig vízálló túrabakancs, kamásli és túraöltözet
viselését javasoljuk, valamint legyen nálunk jó minőségű esőruha és
meleg váltásruha is.
A gyengébb térdízületek kíméléséhez jó szolgálatot fog tenni egy
sport térdvédő vagy fásli, valamint a túrabot is hasznos társunk lehet!
Kora reggel
Kora reggel indulunk Ausztriába a foglaláskor megadott helyszínről és időpontban, majd rövid pihenőkkel tarkítva, folyamatosan
utazunk Mixnitzig.
Délelőtt
Gyönyörű alpesi túránk alatt végigjárjuk a Mixnitzbach patak által
kivájt szurdokot, melynek érdekességei közvetlen közelről élvezhetőek, a kiépített utat létrák, hidak teszik biztonságossá és látványossá. Nem szükséges különösebb hegymászó tudás a szurdok
meghódításához, de alapfeltétel némi túrázási tapasztalat, a sportos fizikum, stabil mozgáskoordináció és a szédülésmentesség.
A Medve-szurdok a falu mellett található - a parkolótól nagyjából
egy órás túra után, magunk mögött hagyva egy meredek emelkedőt, érjük el a szurdok bejáratát, ahol elkezdődnek a valódi izgalmak. Innen 200-300 méter magas sziklafalak között haladunk,
főként létrák, lépcsők, hidak segítségével, melyből összesen 169
darab található, a szintkülönbséget pedig 2900 lépcsőfok hidalja
át. Kényelmes tempóban és fényképszünetekkel nagyjából 2 óra
alatt tesszük meg a 2 kilométeres távot, utunkat mindenhol lélegzetelállító látvány kíséri. A hegy egyik oldalán csak felfelé me-

gyünk, mivel a közlekedés egyirányú - majd 1209 méter magasan,
a sziklák közül kiérve a tisztáson turistaház vár minket, ahol megpihenhetünk a fárasztó kapaszkodó után. A visszaút a hegy másik
oldalán történik, egy fenyvesek között kanyargó ösvényen, ami a
Teichalm-tóhoz vezet. Itt érdemes egy rövid levezető sétát tenni a
tóparti ösvényen. A túra hossza kb. 13 km, a teljes szintemelkedés kb. 700 m.
Számos különleges növény és állat menedéke a szurdok, melyeket mindenképpen érdemes megfigyelni a kirándulás alatt. Sőt,
további érdekességeket is találhatunk itt, ugyanis számos barlangban, köztük a „Sárkány-barlangban” is találtak leleteket, melyek az
ember újkőkori jelenlétét bizonyítják.
Késő délután
Késő délután indulunk vissza Magyarországra, várhatóan a késő
esti órákban érkezünk meg a felszállási helyekre.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.17. Vasárnap
2020.08.09. Vasárnap
2020.09.13. Vasárnap
2020.10.04. Vasárnap
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Medve-szurdok belépő: 4 EUR / fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

45

Semmeringi kalandozás:
élményvasút és Lindt csokoládé
Ausztria, Semmering
Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

9.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

A 950 méter magas Semmering-hágón át vezet Európa legrégebbi
hegyi vasútvonala, az UNESCO kulturális világörökséghez tartozó,
egyedülálló semmeringi kisvasút. A semmeringi hegyivasút mentén
különösen látványos túrákat tehetünk. Számos kilátó található az
útvonalon, amelyekről kitekintve egyszer s mindenkorra megértjük,
miért nevezik Semmeringet Varázshegynek.

Kora reggel: indulás
A foglaláskor megjelölt felszállási helyen és időpontban találkozunk a TravelOrigo buszainál, majd Gloggnitz felé vesszük az
irányt. Útközben csak rövid pihenésre állunk meg.
Semmering már a császári időkben a főnemesség, világhírű művészek, építészek és szabadgondolkodók kedvelt találkozóhelye
volt. Nem csak pihenőhely volt, hanem már akkoriban is sport- és
élményközpontként működött, ami napjainkban az UNESCO kulturális világörökség részét képező semmeringi kisvasúttal és nagyszerű kilátóival valóban mindenkit elvarázsol.

nak egy részén utazunk majd. A vonat egyik oldalán zord kősziklák
emelkednek a magasba, míg a másik oldalon szédítő mélység tátong. A vonat ablakából az Alpokra nyíló pazar látványban részesülünk. A 30 perces utazást követően érkezünk Payerbach-ba, ahol
már vár minket a buszunk.
Amennyiben karbantartás, vagy egyéb ok miatt nem közlekedik
vonat az útvonalon, helyettesítő programként autóbuszunkkal ellátogatunk a „20 schillinges” kilátóhoz, ahonnan egy rövid és könnyű
túra után, a vasútvonal leglátványosabb viaduktja és a hegyvidéki
táj panorámája tárul elénk

Kora délelőtt: Lindt mintabolt, Maria Schutz
A kora délelőtti órákban érkezünk meg a Lindt csokoládé mintaboltjához, ahol kóstolót kapunk a mennyei csokoládéból. Mindenképpen érdemes vásárolni is a világszerte kedvelt édességből,
hiszen a bolt kedvezményes árakat biztosít utasainknak.
Innen a közeli Maria Schutz-ba utazunk, mely egyike az osztrák
Mária-kegyhelyeknek. A Semmering-hegy lábánál fekvő falu csodatévő forrásáról és ízletes fánkjairól nevezetes, melyeket nem
érdemes kihagyni.

Kora este: hazaindulás
A kora esti órákban indulunk vissza Magyarországra, a kiindulási
pontokra pedig késő este érkezünk meg.

Kora délután: Semmering
Buszunkkal átmegyünk Semmeringre, majd a parkolóból a Magic
Mountain Xpress kabinos felvonóval érjük el a csúcsot és felfedezzük az 1340 méter magas Hirschenkogel-hegy nyújtotta élményeket. A Hirschenkogel-hegy legmagasabb pontja a 30 m
magas Millennium-kilátó, ahonnan csodaszép kilátás tárul a Semmering - Rax - Schneeberg „varázshegyek” álomvilágától egészen a
Bécsi-medencéig. A hegy tetején pihenhetünk, sétálhatunk, akinek
van kedve, a felvonó helyett gyalog is lemehet a hegyről, a legbátrabbakra pedig az óriás roller és gokartpálya vár, amivel le lehet
gurulni a völgybe. Páratlan élmény, amit mindenképpen érdemes
kipróbálni
Délután: a vasút
Kb. egy 20 perces könnyed sétát követően megérkezünk a semmeringi vasúthoz, amely Európa első hegyi vasútja volt. A vasúti pálya
41 km hosszú, 16 viaduktja (ebből a legtöbbje kétemeletes), 15
alagútja és 100 íves hídja van - ennek a történelmi vasútvonal-
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INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.23. Szombat		
2020.06.06. Szombat		
2020.07.04. Szombat		
2020.07.11. Szombat		

2020.08.08. Szombat
2020.09.12. Szombat
2020.09.19. Szombat
2020.10.03. Szombat

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Vonatjegy (kötelező): 8 EUR/fő
►► Felvonó jegy: kb. 17 EUR/fő (oda-vissza)
►► Felvonó jegy csak fel: 12 EUR/fő
►► Kombinált felvonó rollerrel: 20 EUR/fő + 4 EUR/fő bukósisak
►► Kombinált felvonó gokarttal: 22 EUR + 4 EUR/fő bukósisak
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Vízesések világa Plitvice - Una Nemzeti Park
Horvátország, Bosznia

3 NAP
2 ÉJ

54.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szálloda
Ellátás: reggeli (félpanzió igényelhető)

Három napos utazásunk alatt gyönyörű tájakat fedezünk fel, melyek középpontjában fenséges vízesések tündökölnek. A mesés plitvicei tavak
Horvátországban és az érintetlen Strbacki buk Bosznia határában és
egyaránt varázslatos látványt nyújtanak, ahol a zubogók elsöprő erejével
és az őket körülölelő táj nyugalmával töltődhetünk fel.

1. nap: Utazás Horvátországba
A reggeli órákban találkozunk a foglaláskor egyeztetett helyszínen és időpontban, majd megkezdjük utazásunkat Horvátország felé, hogy felfedezhessük a Plitvice Nemzeti Parkot.
Útközben megállunk Zágrábban, hogy felfedezhessük magunknak
a történelmi városközpontot, majd egy rövid fotószünetre megállunk a festői Rastoke településen, amely leginkább káprázatos természeti környezetéről és a vízesései között épült, többszázéves,
ám tökéletes állapotban megőrzött vízimalmairól híres.
A délutáni érkezést követően elfoglaljuk szállásunkat, majd rövid közös sétánk alkalmával megismerhetjük a környéket és
annak történetét idegenvezetőnk segítségével. Később szabadidő keretében lesz alkalmunk kipihenni az utazás fáradalmait. Szállás Plitvicében középkategóriás szállodában.
3. nap: Una Nemzeti Park
Ébredés majd reggelit követően rövid utazással érhetjük el az Una
Nemzeti park területét, melyet 2008-ban hoztak létre az Una folyó
és környéke gyönyörű természeti értékeinek védelmére. A folyó
Martin Brod és Bihać közötti részén egy szurdokvölgyben folyik és
számos kisebb-nagyobb vízesés tarkítja. A legjelentősebb vízesés
800 méteren, Martin Brodnál található, ahol a víz néhol több mint
50 méteres szintkülönbséggel zubog alá. A víz színei egyszerűen
elbűvölőek: a folyó színe a türkiztől az opálon át a mélykékig változik. Az érintetlen természeti szépségeken kívül néhány középkori
vár maradványait is felfedezhetjük itt. A Nemzeti Park legnagyobb
látványossága a Štrbački buk vízesés, amelyhez természetesen
mi is ellátogatunk. A táj egyedülálló: a szűk, szorosban örvénylő
Una vize egy hatalmas, több lépcsőből álló vízesésen zubog le,
ahol kis fából készített teraszok, kiépített gyalogutak, hidak és
kilátópontok segítik a vízesések megközelítését - ezeken haladva
kényelmesen bejárhatjuk az egész területet. Útközben kedvünkre
gyönyörködhetünk ebben a lenyűgöző természeti csodában, a háttérben érintetlen erdőket és hegyeket láthatunk. A védett terület
erdeiben medve, farkas és hiúz is él szép számban - a medvékkel
való találkozás lehetőségére több helyen is tábla figyelmeztet! Ezt
követően visszautazunk plitvicei szállásunkra.
3. nap: Plitvicei Nemzeti Park
A reggelit követően Európa egyik legszebb természeti látnivalója
vár minket, amely kiemelkedő jelentősége miatt, már 1979-ben

kiérdemelte az UNESCO védelmét és felkerült annak Világörökségi listájára! A Plitvice Nemzeti Parkot 1949-ben alapították,
egy erdős hegyekkel körbevett völgyben helyezkedik el, medve,
farkas, vidra és erdei fülesbagoly otthona. A mészkőhegységben
a nagy esésű folyók tavakat, vízeséseket, zubogókat mostak ki,
így különleges természeti képződmények jöttek létre melyeknek
csodája járnak a turisták. Az egész napos kirándulás alkalmával a
tóvidéket járjuk, hogy felüdülhessünk annak nem mindennapi látványában! A délutáni órákban indulunk vissza Budapestre, várható
érkezés késő éjjel.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.29. Péntek
2020.07.24. Péntek
2020.09.18. Péntek

- 05.31. Vasárnap
- 07.26. Vasárnap
- 09.20. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Autóbuszos utazás
►► Szálást középkategóriás szállodában
►► Reggelis ellátást
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Plitvice idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő
►► Vox készülék (kötelező): 2.000 Ft/fő
►► Plitvice belépő (kötelező): 160-300 HRK között/fő
►► Rastoke belépő: 30 HRK/fő
►► Una Nemzeti Park idegenvezetéssel (kötelező): 20 EUR/fő
►► Vacsora felár: 10.000 Ft/fő
►► Egyágyas felár: 15.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Mókázás a Familyparkban
Ausztriában
Ausztria, St. Margarethen
Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

7.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

A Fertőmelléki-dombság szívében, a Fertő tótól és Rust városától
mindössze néhány kilométernyire található a Familypark, mely 145
ezer négyzetméteren kínál önfeledt kikapcsolódást minden korosztálynak. Ausztria legnagyobb családi szabadidőparkja négy tematikus részlegen, az Élményvárban, a Meseerdőben, a Falusi gazdaságban és a Kalandszigeten ígér változatos és szórakoztató időtöltést.

Kora reggel
Elindulunk a Fertő tó irányába, a foglaláskor megadott helyszínről
és időpontban.
Délelőtt
A délelőtti órákban érkezünk meg a Familyparkba, ahol mindenki szabadon használhatja fel az előttünk álló napot. A 28 pörgő,
forgó és mozgó játék mellett számtalan további kaland vár ránk,
többek között élmény- és vízi játszótér, mászókák és kötélpark, zenés színház és érdekes csináld magad foglalkozások is.
A Familypark sokkal több mint egy egyszerű kalandpark különféle
játékokkal, hiszen a legapróbb részletekig gondosan kidolgozott
fantáziavilágban merülhetünk el. Emellett a Fertő tó közelsége
miatt ideális kirándulóhelynek számít, továbbá a kalandparknak
otthont adó parkerdőben a színes virágágyások és patakocskák,
formára nyírt sövények és fák az igazán idilli hangulatról gondoskodnak.
A család vidámparkja
Egy forgó boroshordóban, a „Hordótáncon” megpróbálhat talpon
maradni a család, a bátrabbak kipróbálhatják, milyen együtt repülni egy sassal, az „Égi villám” kissé hajmeresztő száguldást
ígér, a családi hullámvasúton felfedezhetjük a „Patkányvár” minden szegletét, míg a „Római torony” a Rusti-dombvidék és a Fertő-tó 360 fokos panorámájával gyönyönyörködtet. Filippo, a park
vidám kabalakandúrja, pedig mindenhová elkíséri a vendégeket.
A legkisebbeket is változatos programkínálat várja, hiszen közösen vonatozhatnak vagy traktorozhatnak egyet a szülőkkel és
a nagyszülőkkel, sőt, felfedezhetnek egy falusi gazdaságot is.
Mizzi néni farmján, az új állatsimogatóban, közvetlen közelről ismerkedhetnek meg különféle barátságos állatokkal.
Egy forró nyári napon a vizes attrakciók gondoskodnak a hőn
áhított felfrissülésről, de a Familypark Neusiedler See emellett
számtalan további kikapcsolódási lehetőséget kínál: játszóterek,
mászókák és különböző interaktív részlegek várják a kisebb és
nagyobb gyerekeket egyaránt. Az élményparkon széles utak vezetnek keresztül és számos hangulatos pihenőhely is a vendégek
rendelkezésére áll. A teljes élménypark akadálymentesített, így
babakocsival és kerekesszékkel is gond nélkül bejárható.
Ha megéheznénk, a park területén lévő 11 vendéglátó egység kí-
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nálatából válogathatunk, a tematikus részlegnek megfelelő kulináris élményekkel várnak. Itt garantáltan mindenki megtalálja a
számára megfelelő finomságokat!
Késő délután
A park zárásakor, délután 6-kor indulunk vissza Magyarországra
és az esti órákban érkezünk vissza a kiindulási helyekre.
A program rossz idő esetén is egész napos.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.30. Szombat
2020.07.26. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Familypark belépő (csoportos): 22 EUR / fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Velencei Vogalonga a pünkösdi víziparádé
Olaszország, Velence

3 NAP
NON-sTOP

12.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

Velencének is megvan a maga Pünkösdi-mulatsága: már több
mint negyven éve kerül sor a csodás Vogalonga megrendezésére.
A vidám, színes evezős fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet a
lagúnavilág szépségeire, és arra, hogy ezt a különleges gyönyörűséget bizony meg kell óvni! Tartson velünk Velencébe és vegyen
részt egy igazi víziparádén!

1. nap: indulás
A késő esti/éjszakai órákban indulunk el, majd kisebb pihenőket
tartunk utazás közben, amíg el nem érjük Velencét. Egy éjszakát az autóbuszon töltünk, így érdemes kispárnával készülni!
2. nap: Velence, városnézés, Vogalonga
A Vogalongát minden évben Pünkösd vasárnapján rendezik meg.
Erre az evezős rendezvényre minden évben több ezer résztvevő
gyűlik össze. Mindenféle kézzel hajtott vizijárgányon érkeznek,
például kielboaton, kajakon, kenun, sárkányhajón, vagy gondolán, legénységük lehet egy vagy akár húszfős is. A Szent Márk
tér elől elindulva, megkerülve Burano szigetét végigevezik a 32
km-es távot és Velencébe visszaérkezve az utolsó néhány kilométert a motoros hajók elől lezárt Canal Grande-n teszik meg.
Velencében évszázadok óta minden a vízről és a hajózásról
szól, ezért ennél megfelelőbb helyszínt el sem lehet képzelni
Európa legnagyobb vízi-karneváljához, a Vogalongához, amely
tengernyi egyéb lehetőséget is kínál azoknak, akik szeretnének
egy jót kirándulni a lagúnák közt.
A vasárnap reggeli órákban érkezünk meg Punta Sabbioniba,
ahonnan áthajózunk Velencébe. Partraszállás után mindenki
kedvére töltheti el idejét, városnézéssel, kulturális programokkal, kulináris kalandozással, és természetesen megcsodálhatja a Canal Grande-n felvonuló színpompás evezős felvonulást.
Fakultatív programlehetőségek:
Szigettúra: Ha érdekli a Velencét körülvevő szigetek világa,
csatlakozzon szigettúra programunkhoz! Első állomásunk a
csipkéjéről és színes házairól híres Burano lesz - az aprócska szigetet mindenképpen érdemes ezek miatt körbejárni, de
sort keríthetünk egy finom olasz kávéra is az egyik hangulatos
öbölben.
Ezt követően a XIII. század óta a velencei üveggyártás központjaként ismert Murano szigetét járjuk be. Az egyik üvegműhelyben a mester előttünk készíti el csodás portékáját: elképesztő
élmény látni, hogy a folyékony izzó anyagból miként formálódik
percek alatt csodálatos üvegtárgy.
Gondolázás: Élvezze a velencei riók által teremtett romantikus

hangulatot, miközben gondolierek dúdolják feje felett mély tónusú éneküket. Evezőjükkel és gyakran lábukat a falnak vetve
irányítják a 11 méter hosszúságú, díszes csónakot - az egész
egyben teljesen egyedülálló élmény, így mindenképpen javasoljuk, hogy próbálja ki!
Kora délután:
A délelőtti program végeztével mindenki szabadon használhatja
fel az idejét vagy nézheti végig a délután induló színes hajófelvonulást, hangosan szurkolva a Vogalongán elstartoló különböző csapatoknak.
Az esti órákban találkozunk újra, majd közösen visszahajózunk
a buszhoz.
3. nap: hazaérkezés
Utazás pihenőkkel, egy éjszaka az autóbuszon. Visszaérkezés a
kiindulási helyre a másnap reggeli/délelőtti órákban.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A program rossz idő
esetén is egész napos!

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.30. Szombat - 06.01. Hétfő

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Retúr hajójegy Velencébe (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Pünkösd Velencében
és a Vogalonga víziparádé
Olaszország, Velence

3 NAP
1 éj

26.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Noventa di Piave, középkategóriás szálláson
Ellátás: reggeli

Tartson velünk Velencébe és vegyen részt egy igazi víziparádén! A
Vogalonga evezős versenyének 32 kilométeres távján mindenféle
kézzel-lábbal hajtott vízi járgány vonul fel a lagúnavilágban. Elképesztő látványban lehet része annak, aki pünkösd idején velünk
tart a Vizek Városába - ezt az élményt pedig mediterrán gasztronómiai élvezetekkel fokozzuk!

1. nap: indulás
A foglalás során megjelölt felszállási helyszínről és időpontban
indulunk el a TravelOrigo autóbuszaival, az esti órákban, majd
rövid megállókat tartva, folyamatosan utazunk Olaszország felé.
Idegenvezetőink betekintést nyújtanak a lagúnavilág titkaiba, érdekességekről és emlékezetes történetekről mesélnek, tájékoztatást
adnak az előttünk álló napok izgalmas programjáról.
2. nap: Velence
A reggeli órákban megérkezünk Olaszországba és behajózunk
Velencébe. A Vizek Városában mindenki előtt szabadon eltölthető nap áll, illetve akik fakultatív programjaink közül választottak,
külön hajóval kezdik meg a kirándulást.
Fakultatív programlehetőségek:
Szigettúra: Ha érdekli a Velencét körülvevő szigetek világa, csatlakozzon szigettúra programunkhoz! Első állomásunk a csipkéjéről
és színes házairól híres Burano lesz - az aprócska szigetet mindenképpen érdemes körbejárni, emellett sort keríthetünk egy finom
olasz kávéra is az egyik hangulatos öbölben.
Ezt követően a XIII. század óta a velencei üveggyártás központjaként ismert Murano szigetét járjuk be. Az egyik üvegműhelyben
a mester előttünk készíti el csodás portékáját: elképesztő élmény
látni, hogy a folyékony izzó anyagból miként formálódik percek
alatt csodálatos üvegtárgy.
Gondolázás: Élvezze a velencei riók által teremtett romantikus
hangulatot, miközben gondolierek dúdolják feje felett mély tónusú
éneküket. Evezőjükkel és gyakran lábukat a falnak vetve irányítják
a 11 méter hosszúságú díszes csónakot - az egész egyben teljesen
egyedülálló élmény, így mindenképpen javasoljuk, hogy próbálja ki!
Délután megnézzük a színes hajófelvonulást, csatlakozhatunk a
hangosan szurkoló tömeghez és mi is biztathatjuk a Vogalongán
induló különböző csapatokat. Erre az evezős versenyre minden évben több ezer résztvevő gyűlik össze, akik mindenféle kézzel hajtott vízi járgányon teszik meg a 32 km-es távot, például kielboaton,
kajakon, kenun, sárkányhajón, vagy gondolán, legénységük lehet
egy vagy akár húszfős is. A Szent Márk tér elől elindulva eveznek a
lagúnákon és a tengeren kijelölt útvonalon, majd megkerülve Burano szigetét Velencébe visszaérkezve az utolsó néhány kilométert a
motoros hajók elől lezárt Canal Grande-n teszik meg.
Este visszahajózunk a buszhoz, majd elfoglaljuk a szállásunkat.
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3. nap: Grappa gyár (látogatás és kóstoló), Trojane
A vasárnap is megannyi érdekes látnivalóval kecsegtet!
Reggelit követően irány a grappa birodalma. A híres, 1898-ben alapított gyárban, Schiavonban betekinthetünk a kulisszák mögé és megismerhetjük a grappa előállításának titkait, majd sétát tehetünk a 4000
fahordó között. A múzeumban végigkövethetjük a Poli család történetét és természetesen mi is belekóstolhatunk a végeredménybe.
Ezután Magyarország felé vesszük az irányt, de először is pótoljuk az
energiaraktárainkat és betérünk a Trojane pékségbe, ahol feltankolunk
a helyi óriásfánkokból, majd indulunk is tovább, és meg sem állunk
egészen hazáig.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.30. Szombat - 06.01. Hétfő
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 1 éj szállás középkategóriás szállodában
►► Reggelis ellátás
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 4.500 Ft/fő
►► Vox készülék: 1.500 Ft/fő
►► Retúr hajójegy Velencébe (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív Murano, Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Grappa gyár és kóstolás: 10 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Pünkösdi hétvége Velencében Vogalonga hajófelvonulással
Olaszország, Velence

3 NAP
2 éj

49.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Noventa di Piave környékén 3*-os szállodában
Ellátás: félpanzió

A Vogalonga egy, a tengeren és a lagúnákban tartott evezős felvonulás. A 32 km hosszú verseny során mindeféle kézzel hajtott vizijárgány indul, pl. kielboatok, kajakok, kenuk, sárkányhajók, gondolák. Legénységük lehet egy vagy akár húszfős is. A
futamon természetesen magyar indulóknak is szurkolhatunk...
Tartson velünk pünkösdkor Velencébe és vegyen részt egy igazi
víziparádén!

1. nap: Trieszt
Pénteken a hajnali órákban találkozunk a TravelOrigo autóbuszainál az előre kiválasztott helyen és időpontban. Innen kezdjük meg utazásunkat, kisebb egészségügyi pihenők után pedig
az első komolyabb állomásunk az észak-olaszországi közkedvelt kikötőváros, Trieszt lesz.
Még azelőtt csodálatos panoráma fogad minket, hogy Trieszt
városába érkeznénk, mivel a hegyek felől, szerpentineken ereszkedünk alá. A fő érdekesség a kikötőtől busszal mintegy 15
percre található Miramare-kastély.
Fakultatív programlehetőség:
Kastélytúra: csoportosan megtekinthetjük belülről is Miksa herceg egykori tengerparti rezidenciáját. A termek korhűen restauráltak, kihagyhatatlan élmény azok számára, akik szeretik az
pazar építészetet, fenséges bútorokat és a gyönyörű részletességgel kidolgozott tereket.
Akinek kedve tartja - vagy kihagyta a túrát - a kastély végigjárása után jut még ideje arra, hogy maga fedezze fel a park meseszép növényvilágát, tavait, szobrait.
Trieszti kiruccanásunkat követően meg sem állunk Jesolóig,
ahol elfoglaljuk szállásunkat.
2. nap: Velence, szigettúra
Egy igazán kényelmes olasz reggeli után útnak indulunk Punta
Sabbioni kikötője felé, ahonnan behajózunk Velencébe. Mielőtt
belevetnéd magad a karnevál sűrűjébe, lehetőséged lesz részt
venni fakultatív szigettúránkon vagy gondolázhatsz egyet a
lagúnák szerteágazó tengerében.
Fakultatív programlehetőségek:
Szigettúra: Ha érdekli a Velencét körülvevő szigetek világa,
csatlakozzon szigettúra programunkhoz! Első állomásunk a
csipkéjéről és színes házairól híres Burano lesz - az aprócska szigetet mindenképpen érdemes ezek miatt körbejárni, de
sort keríthetünk egy finom olasz kávéra is az egyik hangulatos
öbölben.
Ezt követően a XIII. század óta a velencei üveggyártás központjaként ismert Murano szigetét járjuk be. Az egyik üvegműhelyben a mester előttünk készíti el csodás portékáját: elképesztő
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élmény látni, hogy a folyékony izzó anyagból miként formálódik
percek alatt csodálatos üvegtárgy.
Gondolázás: Élvezze a velencei riók által teremtett romantikus
hangulatot, miközben gondolierek dúdolják feje felett mély tónusú éneküket. Evezőjükkel és gyakran lábukat a falnak vetve
irányítják a 11 méter hosszúságú díszes csónakot - az egész
egyben teljesen egyedülálló élmény, így mindenképpen javasoljuk, hogy próbálja ki!
Ki előbb, ki később érkezik meg íly’ módon Velencébe: a mesés
hangulatú vízre épült város tágas tereivel, óriási palotáival,
megszámlálhatatlan hídjával és csaknem 200 templomával vár
minket! Ráadásként a vogalonga egyedülálló hangulata végigkísér a városban tartózkodásunk alatt: merüljön el az események
kavalkádjában, drukkoljon a többszáz vagy akár -ezer evezősnek, gondolázzon, alkudozzon az olaszokkal, egyen finom olasz
ételeket, készítsen rengeteget fényképet, pörögjön fel egy erős

olasz kávétól és érezze magát fergetegesen jól!
Az élménydús nap után visszahajózunk a kikötőbe, ahonnan ismét a szállásunk felé vesszük az irányt.
3. nap: Grappa gyár (látogatás és kóstoló) - Trojane fánkvásár
A vasárnap is megannyi érdekes látnivalóval kecsegtet!
Reggelit követően irány a grappa birodalma. A híres, 1898-ben
alapított gyárban, Schiavonban betekinthetünk a kulisszák
mögé és megismerhetjük a grappa előállításának titkait, majd
sétát tehetünk a 4000 fahordó között. A múzeumban végigkövethetjük a Poli család történetét és természetesen mi is belekóstolhatunk a végeredménybe.
Ezután Magyarország felé vesszük az irányt, de először is pótoljuk az energiaraktárainkat és betérünk a Trojane pékségbe, ahol
feltankolunk a helyi óriásfánkokból, majd indulunk is tovább, és
meg sem állunk egészen hazáig.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.30. Szombat - 06.01. Hétfő
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 2 éj szállás középkategóriás szállodában
►► Félpanzió
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 9.000 Ft/fő
►► Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Grappa gyár és kóstolás: 10 EUR/fő
►► Fakultatív Miramare kastély: 10 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Dínók földjén: Styrassic Park
Ausztria
Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

12.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

A dinoszaurusz rajongók kedvenc helye lesz az osztrák Styrassic
Park. A park területén felbukkanó 85 élethűen megformált dinoszaurusz szobor mellett itt látható a világ legnagyobb dinoszaurusz csontváz replikája, egy T Rex is. A park látogatása nem csak
gyerekek számára lehet izgalmas - tapasztalataink azt mutatják,
hogy felnőtt utasaink is hasonlóképpen - vagy még jobban - élvezik a dinók látogatását!

Kora reggel: Indulás
A kora reggeli órákban találkozunk a foglaláskor megjelölt időpontban és helyszínen. Rövid pihenőket tartva utazunk először Németújvárra, ahol a Güssingi várat nézzük meg.
Délelőtt: Güssingi vár
Németújvár, vagyis Güssing vára az olasz bástyarendszerrel kiépült magyar végvárak típusába sorolható, ma Dél-Burgenland legkedveltebb turisztikai látványossága. A Szentgotthárdtól csaknem
húsz kilométerre, egy meredek vulkáni kúpra épült impozáns vár a
Batthyány család ősi rezidenciájaként is ismert. A várfalakról nyíló
pompázatos kilátás és a vármúzeum tartalmas kiállításai mind kihagyhatatlan látnivalóvá teszik.
Meredek lépcső vezet a vár belső magjához - a palotához, ahol egy
kétemeletes lakótorony, a lépcsőház és a bástyák találhatóak. A
palota és a kápolna között elhelyezkedő egykori öregtornyot a XVII.
században templomtoronnyá alakították át. További érdekesség,
hogy a földszinti helyiségek többségét sziklából vágták ki. Miután
körbejártuk a várat és a panorámában is gyönyörködtünk, továbbindulunk a napunk második programját rejtő Bad Gleichenbergbe.
Délután: Styrassic Park
A rábafüzesi határátkelőtől 40 kilométerre fekvő Bad Gleichenbergben
található park több mint egy dinó kiállítás, hiszen egy varázslatos, 5
hektáron elterülő erdőben, jó levegőn, mesés környezetben élvezhetjük az őslények társaságát.
Megérkezésünk után belépünk a Styrassic Parkba, aminek felfedezésére egészen kora estig van időnk.
A paleontológiai kutatások eredményeinek tökéletesen megfelelő,
életnagyságú modelleken keresztül megismerhetjük a dinoszauruszok történetét, megjelenésüktől kezdve tragikus kihalásukig. Az óriási őslényeken, valamint a jégkorszak állatain kívül szintén életnagyságú makettsorokon keresztül követhetjük végig az ember történetének
hétmillió évét - mindezek elképesztő ismeretanyagot adhatnak rendhagyó természettudományos ismereteink mellé.
A dinók mellett mamutokat is szemügyre vehetünk, sőt egy neandervölgyi település “életébe” bepillanthatunk. Szemügyre vehetünk egy
tüzes vulkánt, amely megrázza a földet vagy felfedezhetünk iszapban
konzervált titokzatos lényeket. A hihetetlen méretek és a valósághű
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dinók egyszerűen elvarázsolják a látogatókat, a látvány egyszerűen lenyűgöző. Úgy érezhetjük magunkat, mint egy időutazó, aki álmélkodva
figyeli az állatokat, akik egykor a bolygónkat uralták.
Kora este: Hazaindulás
A park látogatása után a kora esti órákban indulunk vissza Magyarországra, a kiindulási helyekre pedig a késő esti órákban érkezünk meg.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.05.31. Vasárnap
2020.06.21. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1000 Ft/fő
►► Vár tárlatvezetéssel: 7 EUR/fő
►► Styrassic Park: 11 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Osztrák Dunakanyar Sétahajózás Wachauban
Ausztria

1 NAP

11.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

Az Osztrák Dunakanyar kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas
napot ígér. Az utazás során mesés osztrák városok látnivalói várnak
minket, melyek között méltán híres Világörökség helyszín is található. A dunai hajózás élménye pedig, mindig felüdítő kalandot jelet a
látogatók számára.

Program:
A reggeli, budapesti indulást követően rövid pihenőkkel megszakított utazás során érkezünk el az Alsó-Ausztria festői hegyei között
megbúvó kis városkába. Melk - amely a híres Melki Apátság otthona -tüneményes kisváros az osztrák Dunakanyar bejáratánál, amely
kellemes kikapcsolódást kínál, utcáin sétálgatva.
A Szent Benedek-rendi, Melki Apátság a Wachau névvel illetett
osztrák völgyszoros jelképévé vált és 2000 óta az UNESCO felvette
Világörökségeinek listájára, annak kiemelkedő fekvése, építészeti
és kulturális jelentősége miatt. Azóta turisták sokaságát vonzza
Ausztria egyik legszebb tájához, az Osztrák Dunakanyarhoz. A
csodás, barokk épületegyüttesben bencés rendi szerzetesek élnek,
több mint 900 éve és végzik mindennapos teendőjüket. Az érdeklődők az apátság épületegyüttesét belülről is megtekinthetik és
annak történetét is megismerhetik idegenvezetőnk segítségével. A
bencés apátság teraszra épült barokk épület együttese a turisták
kedvelt uticélja.
Innen a Wachau keleti kapuját a Dunán ringatózva érhetjük el. Sétahajózásunk alkalmával nagyot szippanthatunk a tiszta levegőből,
miközben élvezhetjük az elénk táruló festői táj szépségét. A folyó
által kivájt 33 kilométer hosszú völgyszoros 2000 óta része az
UNESCO világörökségi listájának. A hajóról romantikus, középkori
várromokat, szőlő ültetvényekkel tarkított domboldalakat láthatunk. Kremsbe másfél órás utazást követően érkezünk, ahol rövid,
közös séta után szabadidő áll rendelkezésre a kisváros hangulatának felfedezésére. A délutáni órákban autóbusszal indulunk Budapestre és várhatóan az esti órákban érkezünk.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.06.06. Szombat
2020.08.02. Vasárnap
2020.09.20. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1000 Ft/fő
►► Utasbiztosítás irodánkban egyénileg köthető
►► Melk - Kremz hajózás ára csoportkísérővel (kötelező): 32 EUR/fő
►► Melki Apátság fakultatív program ára: 14 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Stájer kóstoló: Zotter csoki és
Vulcano sonka
Ausztria
Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

16.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

Ha szeret utazni, de elsősorban az új ízek felfedezése köré szervezi a programját, akkor Stájerország ízei nevet viselő kirándulásunk Önnek szól! Napunk során alkalmunk lesz felfedezni a Zotter
csokoládé varázslatos birodalmát, majd az édes élvezetek után
elmerülhetünk a napfényes feldbach-i dombokon elterülő világhírű sonkamanufaktúra működésének rejtelmeibe. Egész nap finom
falatok között nyüzsöghetünk, miközben gondtalanul élvezzük a
stájerországi vidék nyújtotta fenséges látványt.

Utunkat a kora reggeli órákban kezdjük meg, csak rövid pihenőket tartva már a délelőtt folyamán megérkezünk a stájerországi Riegersburg
városába.
Első állomásunk a Zotter csokoládégyár látogatható üzem részébe
vezet, melynek Csokoládé Színházában kezdetét veszi a csokikaland!
A csokoládé varázslatos világában tett utazás a Kakaó-moziban kezdődik: az érdekes és informatív filmben bemutatják a csokoládégyártás folyamatait a kakaó termesztésétől kezdve a feldolgozáson át
egészen a polcokra kerülésig.
A film megtekintése után bejárjuk az “örömök útját”, mely magában
foglalja a mintegy 150 különféle csokoládé alapjául szolgáló nyers
alapanyag megkóstolását, a külöféle ízesítések tesztelését. A kóstoló
program során szabadon fedezhetjük fel a Zotter csoki gyártási folyamatait, ám ebben az esetben nem csak egy unalmas körbevezetésről
van szó! A Schoko-Laden-Theater program állomásain mini libegők
szállítják a csokiitalokat, óriás lemezjátszó prezentálja a csokitáblákat
és más meglepetések is várnak még ránk az út alatt, mely a Running
Chocolate részleg futószalagján érkező kézzel készített kultikus csokoládéknál ér véget.
2019-ben a Csokoládészínház hatalmas fejlesztéseken esett át: 200
négyzetméterrel nőtt a látogatótér, aminek köszönhetően új kóstolóállomások és még több hely várja a vendégeket. Forog a csokoládé-óriáskerék, elindult a praliné hullámvasút és robotok szolgálják
fel az érintőképernyőn keresztül kiválasztott csokoládédarabokat. A
bővítésnek köszönhetően a látogatók immár 33 állomáson kóstolhatnak kakaóbabot, csokoládét és újabban már pralinét is. A vadonatúj
magyar nyelvű audioguide-nak köszönhetően pedig a vendégek a különleges ízélmények mellett vidám és izgalmas háttérinformációkkal
is gazdagodhatnak. Amennyiben utasaink szeretnék megosztani ezt
az élményt otthon maradt családtagjaikkal, barátaikkal, vagy csak
magunknak raktároznának el a megízlelt finomságokból, az út végén
kedvezményes vásárlási lehetőségre is lesz alkalom.
Az édesszájúak után a húsimádóké lesz a főszerep: utunk a Feldbach-ban található Vulcano sonka manufaktúrába vezet. Itt, a dombvidék déli lejtőin készül a világ egyik legfinomabb levegőn érlelt sonkája:
egyedülálló íze nehezen írható körül, de programunk soránszerencsére lehetőségünk lesz kóstolásra is. Helyi idegenvezetőnk segítségével
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betekintést nyerhetünk a kiváló sonkakészítés rejtelmeibe, melynek
alapját a hosszú, friss levegőn való érlelés adja. Képet kaphatunk a
malacok helyes gondozásáról, jó idő esetén láthatjuk, hogy mennyire
élvezik a szabad levegőn való szaladgálást, meleg időben pedig igazán mókás, ahogy a frissítő zuhany alatt hemperegnek. Az előadás
során 5 különféle módon elkészített szárított sonkát is megkóstolhatunk, és természetesen lesz lehetőség az ízletes falatokból vásárolni
is. A késő délutáni órákban kezdjük meg utunkat Magyarország felé,
érkezésünk az esti órákra tehető.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.06.06. Szombat
2020.08.08. Szombat
2020.10.03. Szombat
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1000 Ft/fő
►► Zotter csokigyár: 6-18 EUR/fő (korfüggő)
►► Vulcano sonka manufaktúra: 11 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Horvátországi kiruccanás Krk-sziget
Horvátország, Krk-sziget

4 NAP
3 ÉJ

48.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: 3 éj szállás kétcsillagos tengerpart közeli
szálláshelyen
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)
Fedezze fel Horvátország egyik legszebb és legnépszerűbb szigetét,
Krk-t! Négy napos utazásunk alatt bőven lesz idő strandolásra, de
barangolhat a történelem színezte városok utcáin, hajózhat a csodás
szigetvilág színfalai előtt, mindezt a horvát gasztronómia és vendéglátás remekeivel fűszerezve. Kell még több hozzávaló egy tartalmas
kikapcsolódáshoz?

1. nap: Krk-sziget
A kora reggeli órákban találkozunk a foglaláskor megjelölt felszállási helyen és időpontban, majd elindulunk Horvátország felé. Rövid
pihenőket tartunk útközben, így a kora délutáni órákban meg is érkezünk Krk-szigetére, ahol egyből elfoglaljuk szálláshelyünket. Vacsoráig még jut időnk kipihenni az út fáradalmait, amihez a tengerpart
tökéletes helyszínt biztosít és a tengerben is megmártózhatunk.
2. nap: Krk város, Vrbnik, Baska
Dönthet egész napos pihenés és strandolás mellett is, vagy válassza
fakultatív autóbuszos kirándulásunkat: egyből reggeli után Krk-sziget látnivalóinak és érdekességeinek felkutatására indulunk.
Az első megállónk Krk, a sziget fővárosa lesz. Középkori jellegével
még ma is egy erődítmény, amelyet teljesen körbevesznek a város
vastag falai. Kővel burkolt utcái és terei egyik ámulatból a másikba ejtik az embert: több érdekesség is megtekinthető, mint például
a XII. századból származó Frangepán vár maradványa, vagy az V.
századból fennmaradt katedrális. Városnézésünk során a hangulatos kikötőbe is ellátogatunk, felfedezzük az akvárium trópusi halait,
nézelődünk a számos bolt kirakata előtt és megpihenhetünk valamelyik bájos étterem teraszán, egy kávé társaságában.
Ezután Vrbnik-et fedezzük fel, ahol elsőként a dombtetőn tündöklő,
bűbájos középkori óvárost járjuk be és megkeressük a világ legszűkebb utcáját. Majd egy jellegzetes helyi „konoba”-ban megkóstoljuk a település messze földön ismert jó borait, melyet pár falat
sonkával és sajttal kísérünk le.
Rövidke gasztronómiai kalandunk után a sziget déli csücskébe
utazunk: Baska festői strandjával és mesés óvárosával kényeztet,
ahol a bazársor, tengerparti sétány, éttermek, cukrászdák, kávézók
kínálatában dúskálhatunk. Benézünk az akváriumba is, ahol közelről is megfigyelhetjük az Adria halfajtáit. A strandot sem érdemes
kihagyni: a 2 km hosszú aprókavicsos, lassan mélyülő part frissítő
fürdéssel kecsegtet.
Élményekkel teli nap után, vacsorára térünk vissza szálláshelyünkre.
3. nap: hajókirándulás, Cizici, Crikvenica
Ismét választhatunk a pihenés és strandolás lehetősége vagy fakultatív egész napos hajókirándulás között, mialatt a környező
vadregényes öblök világát fedezzük fel. A hajókázás során nem
csak a táj csodálatos látnivalóiban gyönyörködhetnek, hanem Soli-

ne részen lehetőség lesz fürdésre is, Cizici falucska lassan mélyülő homokos és gyöngyiszapos strandján.
A hajózás után útba ejtjük Crikvenica-t is, ahol egy hangulatos, helyi konoba-ban elköltjük jellegzetes horvát fogásokból álló ebédünket, amit egy pohár helyi borral öblítünk le. A program után
garantált jókedvvel térünk vissza a szálláshelyre, a vacsoráig fennmaradó időt pedig strandolással vagy pihenéssel tölthetjük el.
4. nap: strandolás
Reggeli után még egyszer belevethetjük magunkat a szállásunkhoz
közel eső partszakasz hullámaiba, ugyanis csak dél körül indulunk
vissza Magyarországra. A felszállási helyekre az esti órákban érkezünk meg.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.06.11. Csütörtök
2020.07.02. Csütörtök
2020.07.16. Csütörtök
2020.09.10. Csütörtök

- 06.14. Vasárnap
- 07.05. Vasárnap
- 07.19. Vasárnap
- 09.13. Vasárnap

48.900 Ft/fő
65.900 Ft/fő
65.900 Ft/fő
48.900 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 3 éj szállás
►► Félpanzió
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 13.000 Ft/fő (június, szeptember), 17.000 Ft/ fő
(július)
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 1.800 Ft/fő
►► Fakultatív Krk - Vrbnik - Baska kirándulás: 15 EUR/fő
►► Fakultatív bor, sonka és sajtkóstoló: 13 EUR/fő
►► Fakultatív hajókirándulás sirályetetéssel: 20 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Horvátországi vakáció Krk-sziget
Horvátország, Krk-sziget

5 NAP
4 éj

77.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: 4 éj szállás kétcsillagos tengerpart közeli szálláshelyen
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)

Fedezze fel Horvátország egyik legszebb és legnépszerűbb szigetét, Krk-t! 5 napos vakációnk alatt bőven lesz idő strandolásra,
de felfedezheti Krk-sziget mellett a Monarchia hangulatát idéző
Rijekát és Opatiját is.

1. nap: Krk-sziget
A kora reggeli órákban találkozunk a foglaláskor megjelölt felszállási helyen és időpontban, majd elindulunk Horvátország
felé. Rövid pihenőket tartunk útközben, így a kora délutáni
órákban meg is érkezünk Krk-szigetére, ahol egyből elfoglaljuk
szálláshelyünket. Vacsoráig még jut időnk kipihenni az út fáradalmait, amihez a tengerpart tökéletes helyszínt biztosít és a
tengerben is megmártózhatunk.
2. nap: Krk város, Vrbnik, Baska
Dönthet egész napos pihenés és strandolás mellett is, vagy válassza fakultatív autóbuszos kirándulásunkat: egyből reggeli
után Krk-sziget látnivalóinak és érdekességeinek felkutatására
indulunk.
Az első megállónk Krk, a sziget „fővárosa” lesz. Középkori jellegével még ma is egy erődítmény, amelyet teljesen körbevesznek
a város vastag falai. Kővel burkolt utcái és terei egyik ámulatból
a másikba ejtik az embert: több érdekesség is megtekinthető,
mint például a XII. századból származó Frangepán vár maradványa, vagy az V. századból fennmaradt katedrális. Városnézésünk során a hangulatos kikötőbe is ellátogatunk, nézelődünk a
számos bolt kirakata előtt és megpihenhetünk valamelyik bájos
étterem teraszán, egy kávé társaságában.
Ezután a sziget déli csücskébe utazunk: Baska festői strandjával és mesés óvárosával kényeztet, ahol a bazársor, tengerparti
sétány, éttermek, cukrászdák, kávézók kínálatában dúskálhatunk. A strandot sem érdemes kihagyni: a 2 km hosszú aprókavicsos, lassan mélyülő part frissítő fürdéssel kecsegtet.
Végül Vrbnik-et fedezzük fel, ahol elsőként a dombtetőn tündöklő, bűbájos középkori óvárost járjuk be és megkeressük a
világ legszűkebb utcáját. Aki szeretne, annak javasoljuk fakultataív programunkat, ahol a híres NADA pincészetbe látogatunk.
3 féle pálinkát (gyógynövényes, törköly és füge), majd 3 féle
bort (Zlahtina, Brajda, Poret szokott lenni, saját termelésből)
kóstolhatunk, hozzá sajtot, sonkát ehetünk.
Élményekkel teli nap után, vacsorára térünk vissza szálláshelyünkre.

höz utazunk, majd a hajón üdvözlő itallal köszöntik a csoportot,
majd a két órás kirándulás során a hajóról megcsodálhatjuk Punat és Krk partjait. Gyönyörködhetünk Plavnik- és Cres-sziget
látványos szikláiban, majd megnézzük Kormat partjait is, ahol
hihetetlen mennyiségű sirály él. Lehetőségünk lesz megetetni
a sirályokat. Egyedülálló látványt nyújt, amint a rengeteg sirály
kíséri a hajót!
A hajókázás után a Soline-öböl partján lehetőség lesz fürdésre
is, Cizici falucska lassan mélyülő homokos és gyöngyiszapos
strandján.
A program után garantált jókedvvel térünk vissza a szálláshelyre.

3. nap: Hajókirándulás, Punat, Cizici
Ismét választhatunk a pihenés és strandolás lehetősége vagy
fakultatív hajókirándulás között, mialatt a környező vadregényes öblök világát fedezzük fel. Autóbuszunkkal Punati kikötő-

4. nap: Városnézés és Fürdézés a Monarchia Hangulatában
(Rijeka, Opatija)
Fakultatív programunk keretében elhagyjuk a Krk-szigetet és
először Rijekába látogatunk. Autóbuszunkkal Trsat várához lá-
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togatunk, ahol már a római korban állt erődítmény, majd a Frangepánok építették a ma is álló várfalakat. A várból gyönyörködhetünk a Kvarner-öböl és Rijeka kikötőjének panorámájában.
A vár közelében áll a Trsati Szűzanya temploma és a hozzá
kapcsolódó, fogadalmi ajándékokkal telezsúfolt kápolna is. Az
egyik legismertebb horvát zarándokhelyhez 561 lépcső vezet a
városból, a zarándokok ezen keresztül érkeznek a Trsatra. Rijeka központjában az egykori magyar kikötőváros, Fiume emlékeivel ismerkedünk, sétálunk a Korzón és a kikötőben, valamint a
piacot is útba ejtjük.
Továbbutazunk Opatijába, a Monarchia nemessége és Ferenc
József császár által kedvelt tengerparti üdülőhelyre, ahol kellemes sétát tehetünk a Lungomare sétányon, Abbázia elegáns
villái és szállodái árnyékában, strandolhatunk a kristálytiszta
Slatina strandján és megpihenhetünk az egykori botanikus kert
fái alatt. Strandolásra, napozásra is lehetőséget ad a délután,
majd vacsora előtt visszatérünk a szállodánkhoz a Krk-szigetre.
5. nap: Strandolás
Reggeli után még egyszer belevethetjük magunkat a szállásunkhoz közel eső partszakasz hullámaiba, ugyanis csak dél körül
indulunk vissza Magyarországra. A felszállási helyekre az esti
órákban érkezünk meg.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.08.05. Szerda
2020.08.17. Hétfő

- 08.09. Vasárnap
- 08.21. Péntek

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 4 éj szállás kétcsillagos tengerpart közeli szlláshelyen
►► Félpanzió
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 22.000 Ft/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 2.400 Ft/fő
►► Fakultatív Krk - Vrbnik - Baska kirándulás: 15 EUR/fő
►► Fakultatív bor, sonka és sajtkóstoló: 13 EUR/fő
►► Fakultatív hajókirándulás sirályetetéssel: 20 EUR/fő
►► Fakultatív Rijeka- Opatija kirándulás: 20 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Isztriai körút
tengerparti nyaralással
Horvátország, Isztriai félsziget

4 NAP
3 éj

48.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szállodában Porec környékén
Ellátás: félpanzió

Horvátország egyik legcsodálatosabb része az Isztriai-félsziget:
háromszög alakú formája, hangulatos tengerparti kisvárosai a
régmúlt idők változatos történelmi kincseit őrzik. Bizánc, a Római Birodalom és az Osztrák Magyar Monarchia korából származó emlékek határtalan tárháza tárul elénk, ha ezt a csodás félszigetet választjuk nyaralásunk színhelyéül. A sziget belső részén
inkább a hegyvidéki hangulat az uralkodó, míg a part közelében
egymást érik a színtiszta vizű strandok, megannyi kikapcsolódási lehetőséget kínálva az ide látogatóknak.

5. nap: Opatija
Utunkat a kora reggeli órákban kezdjük meg, a foglaláskor
egyeztetett helyszínről és időpontban. Az út során rövid pihenőket teszünk, majd a kora délutáni órákban érkezünk meg a
Kvarner-öböl pompás partjára.
Elsőnek Opatijába szállunk ki, hogy egy kellemes sétát tegyünk
a Lungamore sétányon, ahol maga Ferenc József és az Osztrák-Magyar Monarchia nemesei is örömmel töltötték idejüket.
Meglátogatjuk a néhai botanikus kertet, melyet mostanra mindenki által látogatható közparkká alakítottak, legeltetjük szemünket a Monarchia korát idéző építészeti remekeken, megcsodáljuk a kristálytiszta vízű tengerpartok és kikötők forgatagát.
A város bebarangolása után folytatjuk utunkat az Isztriai-félszigetre.
Szállásunkat a délutáni órákban foglaljuk el, miután még bőven
marad idő megmártózni a tengerben, hogy aztán kellemesen elfáradva fogyasszuk el vacsoránkat a szállodában.
2. nap: Porec, Belső-Isztria
Utasaink eldönthetik, hogy a helyi strandok valamelyikén töltik
a napot, vagy velünk tartanak az Isztirai-félsziget páratlan kulturális kincseinek feltérképezésén.
Fakultatív program: Első állomásunk Porec óvárosa, ahol megtekintjük a leírhatatlan szépségű, bizánci mozaikokkal díszített
Euphrasius bazilikát, melyet méltán választottak meg az UNESCO világörökség részévé. A város letűnt korokat idéző utcácskáin barangolva, úgy érezhetjük, mintha visszatérnénk a római
birodalom korába.
Amint kigyönyörködtük magunkat, egy helyi kisbusszal tovább
indulunk Motovun erődvárosába. A város falai a Mirina folyó
völgyében haladó kereskedelmi útvonalat voltak hivatott védeni,
és a mai napig állnak, sőt a falakon sétálva lélegzetelállító látványban lehet részünk. Ha rajongunk a kulináris élvezetekért, itt
megkóstolhatunk egy igazi különlegességet a szarvasgombás
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étkek sorából, de ha szeretnénk hazavinni belőlük, azt is megtehetjük, mert a helyiek számtalan különféle módon készítik el
ezt a finomságot.
Az ízletes falatok után folytatjuk utunkat Hum városa felé, amit
a világ legkisebb városaként jegyeznek, nem is csoda hiszen
alig 20 fő lakja. A város felé kanyarogva az ősi horvát glagloita
írással díszített emlékműveket figyelhetünk meg. A városkába
érve olyan érzésünk lehet, mintha besétálnánk egy középkori
film díszletei közé. Napunk utolsó állomása Pazin városa lesz,
ezt választotta Verne Gyula Sándor Mátyás című regényének
helyszínéül. A városban mindössze egy kisebb megállót tartunk, hogy utasaink lefotózhassák a mesébe illő tájat.
5. nap: Bale, Rovinj, Limski-fjord, Pula
Ez alkalommal is van lehetőségünk választani a fakultatív autóbuszos kirándulás és a tengerparti pihenés között.
Reggelink elfogyasztása után autóbuszunkkal meglátogatjuk a
közelben lévő Limski- fjordot, mely 10 km hosszúságban, megközelítőleg 100 méter magas sziklafalakkal övezve kanyarog a
szárazföld belseje felé. Rövid fotózkodás után folytatjuk utunkat Baléba, mely a mai napig őrzi századokkal ezelőtti hangulatát. Ezt követően tovább haladunk Rovinj városa felé, melynek
épületei hűen tükrözik a velencei uralom stílusjegyeit. A tengerbe nyúló földnyelven épült város legmagasabb pontja ad otthont Szent Eufémia templomának, mely a város védőszentjének
szarkofágját őrzi, s melynek harangtornya a velencei Campanile
mintájára készült.

Miután kigyönyörködtük magunkat a fenséges kilátásban, folytatjuk utunkat Pula városa felé. A város már a római korban
nagyon fontos helyszín volt, és jelentőségét az Osztrák Magyar
Monarchia idejére csak növelte, hiszen haditengerészeti bázis
működött itt. A hajdan volt amfiteátrum sétánk egyik meghatározó állomása lesz.
4. nap: Rijeka
Kiadós reggelink után elköszönünk az isztriai vidéktől, és megkezdjük utunkat Magyarország felé, azonban egy állomást még
tartalmaz utazásunk, amit hazafelé ejtünk útba. Rijeka, a hajdan magyar fennhatóság alá tartozó színpompás kikötőváros
kedves kis utcácskáit barangoljuk be. Egy kellemes sétát teszünk a Korzón, és csak ezt követően indulunk el Magyarország
irányába. Érkezésünk az esti órákban várható.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.06.18. Csütörtök
2020.07.09. Csütörtök
2020.07.23. Csütörtök
2020.09.17. Csütörtök

- 06.21. Vasárnap
- 07.12. Vasárnap
- 07.26. Vasárnap
- 09.20. Vasárnap

65.900 Ft/fő
65.900 Ft/fő
65.900 Ft/fő
48.900 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Szállás 3 éjszakára Porec környékén
►► Félpanziós ellátás
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 12.000 Ft/fő
►► Idegenforgalmi adó: 1.800 Ft/fő
►► Fakultatív Belső-Isztria program: 30 EUR/fő + belépők
►► Fakultatív Bale-Rovinj-Limsky-fjord-Pula program: 30 EUR/fő +
belépők
►► Pulai Arena (amfiteátrum): 50 HRK/fő
►► Motuvun kisbusz: 20 HRK/fő
►► Motuvon erdőfal: 25 HRK/fő
►► Eupharsius bazilika (Porec): 50 HRK/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Milánó - Comó-i tó
Olaszország, Lombardia

4 NAP
3 éj

79.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szállodában
Ellátás: reggeli (félpanzió igényelhető)

Igazi nagyvárosi forgatag fogadja a Milánóba érkezőket: Világhírű építmények, Európa kulturális központja, halhatatlan zeneszerzők és az olasz gótikus építészet jelképévé vált székesegyház épülete.
Az utazás második felében pedig a nyugalom szigete várja a
pihenni vágyókat: Hatalmas fenyvesek által borított hegygerincek, völgyeiben meghúzódó csendes tavak, békés kisvárosokban megbúvó családias kávéházak. Igazi felüdítő élményre vágyóknak ajánjuk ezt az utat!

1. nap: Budapest - Milánó
Találkozó a kora reggeli órákban a választott felszállási helyszínen
és utazás rövid megállókkal Milánóba. A délutáni órákban autóbuszos városnézés Milánóban: Milánói dóm, Piazza del Duomo, Vittorio Emanuele Galéria, Milánói Scala. Ezt követően rövid szabadidő
a belvárosban, majd a szálláshely elfoglalása Milánó környékén.
2. nap: Milánó - Comói-tó
Reggelit követően vonattal utazunk Milánóba, ahol helyi idegenvezetővel gyalogos városnézésen veszünk részt. Olaszország második legnagyobb városa, mely egyben Lombardia fővárosa is nem
csak sikeres futball csapatáról, vagy sokrétű iparáról híres. A turisták körében méltán számít közkedvelt úticélnak impozáns épületei,
szép belvárosa miatt.
A Milánói Dóm homlokzatának épülete nem véletlen vált a város
jelképévé, hiszen épülete az olasz gótikus építészet egyik mesterműve. A városban a legismertebb épület, melynek homlokzatát
apró tornyocskák, szobrok és domborművek díszítik. A belső elrendezéséből adódóan a fő és kereszthajó találkozásában padlózatát
gyönyörű díszes márványborítás díszíti.
A Szforza-kastély a város egyik alapító családjának székhelyéül
épült, még a középkorban. Bár azóta osztrák és spanyol uralom
alatt is állt a terület az épület máig őrzi eredeti szépségét.
A Milánói Scala megépítését Mária Terézia rendelte el, miután a város egyetlen színháza egy tűzvészben elpusztult. A Scala ma Olaszország második legnagyobb színház épülete, melynek falai között
több világhírű művész – Mozart, Verdi, Pucinni – is megfordult és a
zenei élet igazi európai központjává nőtte ki magát. A látogatást a
Viktor Emánuel emlékmű látogatásával zárjuk. Akik a dóm épületét
belülről is látni szeretnék, fakultatív program keretében megtehetik,
de kérjük, ezt foglaláskor előre jelezzék!
Ezt követően utazás autóbusszal Comoba, ahol először a kisváros
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megtekintése, majd a Villa Carlotta kiállításának és híres botanikus kertjének meglátogatása. A Como-Brunate siklóval a vállalkozó szelleműek felvonózhatnak a hegyre, ahonnan csodás panorámában gyönyörködhetünk. Szállás Comóban.
3. nap: Hajókirándulás a Comói tavon
Hajókirándulás a tavon: Como – Tremezzo – Belaggio - Como,
annak legszebb településeivel és a tó kialakulásának történetével
ismerkedünk.
Észak-Olaszországban található az ország harmadik legnagyobb tava, a Comoi-tó, amely nemcsak lélegzetelállító környezetéről híres, hanem Európa egyik legmélyebb tava, és emellett
olyan hírességeknek is van ott villája, mint például Madonna
vagy George Clooney. A partján a villák mellett pálmafák sorakoznak, és a távolban a hófödte hegyek láthatóak. Az Adda folyó táplálja a tavat, amely kétszer akkora, mint a mi Balatonunk.
A megunhatatlan táj az év minden időszakában látogatható,

ugyanis az időjárás kedvez a kirándulni vágyóknak. Az y alakú
tó közepénél fekvő Bellagióban is rengeteg a látnivaló, az egyik
leghíresebb Villa Melzi kertje. Ellátogatunk továbbá Tremezzoba ahol a festői szépségű Villa Carlotta botanikus parkja nyújt
felejthetetlen élményt mindenki számára. Szállás a Comóban.
4. nap: Vicenza - Budapest
Reggeli után délelőtt városnézés Vicenzában a késő-reneszánsz
paloták otthonában, melyek a Teatro Olimpico épületével együtt
az UNESCO Világörökségi helyszíneinek egyike. Az érdeklődők
a színház épületét belülről is megtekinthetik. Érdekessége,
hogy sokan a modern kori fedett színházak első példájaként
tartják számon, mindamellett építészeti stílusában felvonultatja az ókori körszínházak jegyeit. Délután utazás Budapestre.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.06.18. Csütörtök - 06.21. Vasárnap
2020.07.02. Csütörtök - 07.05. Vasárnap
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Szállást középkategóriás szállodában
►► Reggelis ellátást (fakultatív vacsora igényelhető)
►► Csoportkísérő idegenvezetőt
►► Magyar nyelvű helyi idegenvezetőt
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 26.000 Ft/fő
►► Félpanziós felár: 29.000 Ft/fő
►► Como idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Como - Brunate lanovka: 8 EUR/fő
►► Vicenzai színház megtekintése: 17 EUR/fő
►► Villa Carlotta megtekintése: 17 EUR/fő
►► Milánó városnéző program (kötelező): 17 EUR/fő
►► Hajókirándulás a Comói-tavon (kötelező): 25 EUR/fő
►► Metrójegy Milánó (kötelező): kb. 5 EUR/fő
►► Vonatjegy Milánó (kötelező): kb. 10 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Rimini gazdagon tengerparti
nyaralással
Olaszország, Veneto

8 NAP
6 éj

89.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: nyaralás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szálláshely
Ellátás: reggeli (felár ellenében vacsora igényelhető)

A olasz csizma keleti partján elhelyezkedő Rimini Európa egyik
leghíresebb, és legnagyobb tengerparti üdülőhelye, „Európa Miami-ja” néven is emlegetik: a város tengerpartja 15 km hosszú,
mindig tiszta, homokos, lassan mélyülő, kisgyerekes családok
számára is ideális. A tengerpart, a szórakozási lehetőségek, a
történelmi épületek mellett rengeteg vidámpark, aquapark, San
Marino és más csodás városok, kulturális lehetőségek közelsége teszi felejthetetlenné az itt eltöltött időt: nagyon kevés európai nyaralóhely van, amely ilyen sokat nyújt egyszerre!

1. nap: Budapest-Rimini
Utunkat az esti órákban kezdjük meg Rimini felé, rövid pihenőket tartva Szlovénián keresztül haladunk, az éjszakát az autóbuszon töltjük
2. nap: Rimini városnézés, strandolás
A reggeli órákban érjük el úti célunkat. Egy rövid sétát teszünk
az óvárosban érintve a 2000 éves Tiberius hidat, a Diadalívet
és a Piazza Cavour-t. Az ókori hangulatot idéző utcákon való
barangolás után koradélután elfoglaljuk szálláshelyünket. A
nap további része eltölthető a tengerparton, strandolással, pihenéssel.
3. nap: Strandolás, pihenés.
4. nap: Bologna
A mai napon utasaink választhatnak a tengerpart és az általunk
szervezett félnapos fakultatív program közül.
Napunk első felét Bolognában töltjük, melyet a paloták városának is neveznek: sétánk során érintjük a Podesta Palotát, a
Piazza Maggiore-t, a San Petronio Bazilikát, mely egyedülálló
méreteivel a világ egyik leghatalmasabb templomának számít,
az Archiginnasio-t, mely a régi egyetem épülete, végezetül a város központjában álló két ferde tornyot, a Garisenda-t és Asinelli-t. Délután visszatérünk Riminibe, majd szabadprogram.
5. nap: Urbino-Montegridolfo-Mondaino sajt, olíva és borkóstolás
Ahogy már az előző napok gyakorlata mutatta, most is választhatnak utasaink, a csodás tengerparti pihenés és egy kulináris
élvezetekkel tarkított lebilincselő gasztro-kikapcsolódás között.
Utunk első megállója Urbino festőien szép hegyi városkája lesz,
melynek épületei, kanyargós utcácskái középkori hangulatot
idéznek. A nem mindennapi látványt a Dózse Palota monumentális reneszánsz stílusban készült épülete, továbbá a város
csúcspontján épült Albornoz erőd teszi igazán feledhetetlenné,
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ahonnan lélegzetelállító látvány tárul elénk a várost körülvevő
dombságra.
Ezt követően folytatjuk utunkat Montegridolfo apró falucskájába, ahol nemcsak a kontinens egyik legfinomabb olivaolaját
készítik, de itt található a tájegység egyik legszebb középkori
kastélya is. A látnivalók megtekintése mellett, bepillantunk az
olívaolaj gyártás ősi mesterségébe, kóstolunk és aki szeretne,
természetesen vásárolhat is a minőségi termékekből.
Ezek után folytatjuk utunkat Mondianoba, ahol kellemes sétát
teszünk a középkori városrészben, érintve a Várat, a Harangtornyot és a város elragadó 18. századi főterét. A városnézés után
pedig megtekintjük az egyedülálló érlelési technikájáról híres
sajtüzemet, ahol kóstolással egybekötött rövid túrát teszünk,
melynek végén vásárolhatunk is a Formaggio di Fossa néven
ismert, föld alatt érlelt sajtritkaságból. Ha már sajt akkor a bor
sem maradhat el: kóstolhatunk a helyi borászok ajánlatában
szereplő nedűkből, persze mindent csak óvatosan, mert igazán
zamatos, de magas alkoholfokkal bíró borokat kínálnak.
A délután folyamán ismét van lehetőség egy kellemes Rimini
strandolásra.
6. nap: San Marino - San Leo
Utasaink választhatnak, hogy velünk tartanak-e egy informatív,
fél napot felölelő városnézésre San Marino és San Leo városaiban, avagy Rimini tengerpartját veszi célba és pihenéssel,
strandolással töltik a napot. Ha a kirándulás mellett döntenek,
meglátogatunk, két hegytetőre épült, középkori emlékeket idéző

káprázatos várost. Utunk első része a híres apró államba, San
Marinoba vezet, ahol megtekintjük a Monte Titiano hegyre épült
citadellát, a Kormányzói palotát, a Szent Ferenc templomot, a
San Marino Bazilikát és a Főteret is. A látnivalók megtekintése
után természetesen lesz lehetőség egy kis szabad programra
és ajándék vásárlásra is a helyi boltok sokaságában.
Utunkat San Leo városában folytatjuk, melyre nyugalom és harmónia jellemző - a 12. századi katedrális vagy a 17. századbeli
dóm is ezt sugallják. Legfőbb híressége a város felett épített
erőd, a Fortezza di San Leo, mely még a múlt században is börtönként működött. Az erődből csodás kilátás nyílik a városra
és a tájra egyaránt, lépcsőin gyalog felkapaszkodni pedig jó kis
edzés. A nap hátralévő része a pihenésé és a feltöltődésé.
7. nap: Delfinshow
Reggelink elfogyasztása után ismét pihenéssel, strandolással
töltjük a délelőttöt.
A nap második felét a Riccone Oltremare delfin, papagáj és ragadozómadár show-ja teszi igazán emlékezetessé (fakultatív).
A műsor végeztével vissza indulunk szállásunkra.
8. nap: Rimini-Budapest
Miután kényelmesen megreggeliztünk, elköszönünk az olasz
tengerparttól és megkezdjük utunkat hazánk felé. Csak kisebb
pihenőket tartunk és a késő esti órákban érjük el felszállási helyünket.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.06.19. Péntek
2020.07.24. Péntek
2020.08.14. Péntek
2020.09.04. Péntek

- 06.26. Péntek
- 07.31. Péntek
- 08.21. Péntek
- 09.11. Péntek

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 6 éjszaka szállás (1 éj a buszon)
►► Reggelis ellátás (felár ellenében vacsora igényelhető)
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Félpanziós felár: 24.900 Ft
►► Egyágyas felár: 25.900 Ft
►► Idegenforgalmi adó: 15 EUR
►► Légkondicionálás: 3 EUR/szoba/éj
►► Strandszervíz: kb. 6 EUR / nap
►► Fakultatív San Marino - San Leo: 40 EUR + belépőjegy
►► Fakultatív Urbino-Montegridolfo-Mondaino: 35 EUR + belépőjegy
►► Fakultatív Delfinarium: 15 EUR + belépőjegy
►► Fakultatív Bologna: 25 EUR + belépőjegy
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Schneeberg - Szalamandra
vasúttal a felhők felett
Ausztria, Schneeberg
Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

11.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

Töltődjön fel a természet erejével Alsó-Ausztria legmagasabb hegycsúcsán, a Schneebergen! Az Alpok fő vonulatának utolsó keleti
tagja, amely magasságával meghaladja a 2000 métert, bámulatos
környezetet kínál az utazóknak, akik a városból kiszakadva élveznék
egy napon át a makulátlanul friss levegő, a zöldellő mezők és a szikrázó napsütés erejét a páratlan panoráma és a végtelen nyugalom
társaságában.

Program:
A kora reggeli órákban kezdjük meg utunkat a Bécsi Alpok lábánál
fekvő Schneeberg felé. A hegység látképe Észak-Burgenlandból,
Bécsből és az Alpokalja tájegységről is jól megfigyelhető, de tiszta
időben a Tapolcai-medence tanúhegyeiről is jól látható. A késő délutáni órákban találkozunk újra, majd elindulunk haza. A felszállási
helyekre a késő esti órákban érkezünk meg.
Puchberg városába érve teszünk egy rövid pihenőt, mely után a helyiek által Szalamandra névre keresztelt fogaskerekűvel - melyen
még maga Ferenc József is utazott - tovább haladunk a 2075 méter
magasságban fekvő hegytető felé.
A vasút 1800 méter magasságig visz minket, a közel 10 kilométeres utat megközelítőleg egy óra alatt teszi meg. Az út során friss,
élénk zöld legelőket, sűrű lombos erdőket, ritka alpesi növényzettel
borított tájak sokaságát érintjük. A lélegzetelállító kilátás, a friss
levegő és a természet páratlan szépsége életre szóló élményeket
garantál, nem is beszélve az időközben készíthető temérdek gyönyörű fotóról. Utunk során több rövidebb megállót is tartunk, és
mielőtt nekilendünénk a leghosszabb kaptatónak, lesz lehetőségünk megízlelni a méltán híres schneebergi pékremeket, a buktát
többféle ízben.
A csúcsra érve bejárjuk a Kaleidoszkóp névre keresztelt kilátót, és
meglátogatjuk a közelben található Erzsébet templomot is, melyet
1898-ban a sokak által szeretett és gyilkosság áldozatává vált Sissi királyné emlékére építettek.
Ezt követően egy kellemes túrát teszünk a csúcs körül: aki érez magában elegendő erőt, megmászhatja az állomás feletti kereszthez
vezető utat is. Lehetőségünk lesz egy kis szabadidő eltöltésre is, a
gyermekkel érkezők kipróbálhatják az Ausztria legmagasabb pontján fekvő játszóterét, mely az állomás közelében található. Felnőtt
utasainkat megannyi hütte és étterem hívogatja egy kis pihenésre,
hegyvidéki tájban való elmerülésre, feltöltődésre. Élményekkel tele
és a ropogósan friss alpesi levegőtől kellemesen elfáradva a délután során, a már ismert fogaskerekűvel jutunk vissza Puchberg
városába, mely napjainkban is kedvelt fürdővárosként funkcionál.
A múlt század közepétől az osztrákok egyik legkedveltebb úti cél-
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ja a város, örömmel látogatják a központban található tavacskát,
melyet számtalan költöző és helyben élő vízimadár sokasága tesz
igazán élővé és látványossá. Ha időnk engedi, tehetünk egy kényelmes sétát a városban és megtekinthetjük a festői szépségű puchbergi várat és templomot is.
Amint mindenki visszaérkezett folytatjuk utunkat a losenheimi
Sebastian-vízeséshez. Ezt a csodálatos természeti képződményt,
sűrű erdőkön és kanyargó folyamok mellett sétálva érjük el. Miután
mindenki kigyönyörködte magát, megkezdjük utunkat Budapest
felé.
FIGYELEM!
A kirándulás 2000 méteres magasságba visz minket, ezért nyomatékosan szeretnénk felhívni utasaink figyelmét a réteges öltözködés
fontosságára. Még a nyári időszakban is előfordulhat eső, havas
eső, illetve szélsőségesen alacsony hőmérséklet. Kérjük, ezt mindenki tartsa számon amikor csomagját összeállítja.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.07.25. Szombat
2020.08.29. Szombat
2020.09.26. Szombat

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►► Fogaskerekű vasút retúr: 36 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Plitvicei tavak
non-stop utazással
Horvátország, Plitvice

2 NAP
NON-sTOP

14.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: aktív utazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

A vízesések paradicsoma Horvátország egyik varázslatos Nemzeti
Parkjának részeként, egy erdős hegyek által körülölelt völgyben terül
el. Itt a lehetőség, hogy Ön is megnézze Európa egyik legszebb természeti képződményét, a plitvicei tavakat, ami már 1979-től megtalálható az UNESCO természeti világörökségi listáján!

1. nap: indulás, Plitvice
Indulás péntekről szombatra virradó éjjel. A foglalás során megadott helyszínen és időpontban találkozunk a TravelOrigo autóbuszainál, majd megkezdjük utazásunkat Horvátország felé, melyet
csupán rövid pihenőkkel szakítunk meg. Mivel az éjszakát az autóbuszon töltjük, a lehető legkényelmesebb utazás érdekében érdemes kispárnával és pokróccal is készülni!
A plitvicei tavak Magyarországtól csupán 500 km-re, Karlovactól
75 kilométerre délre fekszik, így egynapos kirándulásunk tökéletes arra, hogy kedvére gyönyörködjön benne. A reggeli órákban érkezünk meg Horvátország legjelentősebb nemzeti parkjába, ami
többek között Karl May német író egyik híres indiánfilmjének, a
Winnetou-nak is helyszínt adott a hatvanas években.
A park legérdekesebb látnivalója a plitvicei tavak, amely Európa
egyik legszebb természeti látványossága. A tórendszert tápláló
Bijela rijeka (fehér folyó) és a Crna rijeka (fekete folyó) folyók víztömegével, sodrásával és erejével több ezer éven keresztül vájta
ki, alakította ki a plitvicei tavak jelenlegi formáját. A plitvicei tavak,
a tavakat körülvevő hegyek dolomit és mészkő egyvelegéből épül
fel. Ahol a vízáramlat akadályba ütközött, ott alakultak ki a mai
vízesések. Mindezekből következik, hogy a plitvicei tavak - a víz
erejének köszönhetően - még ma is alakulóban van.
Gyalogos, kisvonatos, hajós kirándulást teszünk a tavak körül –
megtekintjük a nemzeti park legszebb részeit – áthajózunk a Kozjak-tavon, melynek különlegessége a mintegy 300 méter hosszú és
60 méter széles Štefanija sziget; közvetlen közelről tekintjük meg
a legszebb vízlépcsőket, mellettük a megkövesedett fatörzseket.
A felső tórendszert 12 tó alkotja, mely 637 méter magasan helyezkedik el, legszebb látnivalója a 20 méter magas Labudovac vízesés. A látvány olyan lélegzetelállító, hogy szinte kötelező fényképezkedni.
Az alsó tórendszert a Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac és a Novakovića Brod alkotják, mely egy mészkő kanyonban helyezkedik
el, ahol közvetlenül, a pisztrángokkal teli tó peremén sétálhatunk
végig. Kirándulásunk egyik legérdekesebb pillanata lesz az, amikor
elérkezünk az utolsó gigavízeséshez, a csaknem 80 méter magas
Nagy Vízeséshez, ami az alsó tavakat zárja. Ez a vízesés nemcsak
méterében, de kialakulásában is eltér a többi vízeséstől: amíg a
többi vízesést a tavak szintkülönbsége formálja, addig a Nagy
vízesés a meredek mészkő sziklafalból kizúduló vízzuhatag által
keletkezett.

Miután bejártuk a plitvicei tavak Paradicsomát, a késő délutáni
órákban, kellemes fáradtsággal telve indulunk haza.
2. nap: hazaérkezés
A kiindulási helyre az éjjeli órákban érkezünk vissza.
Fontos információk
A túra időtartama a nemzeti parkban pihenőkkel, hajózással, kisvonatozással együtt kb. 7 óra. A túra idegenvezetőnk kíséretével
történik.
A nemzeti park turistaútjai jól kiépítettek. A vizes részeken pallókat
helyeztek le, hogy megkönnyítsék a túrázást. Érdemes kényelmes,
utcai cipőt, illetve esőkabátot is hozni az útra. A pénztárnál és a
kikötőknél lehetőség van étkezésre, szuvenírek vásárlására, illetve
mellékhelyiség áll a látogatók rendelkezésére.
Az út minden korosztály számára ajánlott, viszont a nap folyamán
kb. 10-13 km-es gyaloglásra kell számítani és a Nemzeti Park területén nincs sok pad illetve pihenőhely kialakítva.
Az út az aktuális időjárástól függetlenül indul.
A program rossz idő esetén is egész napos! (Rossz idő esetére
javasoljuk: esőkabát, váltóruha, gumicsizma.)
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.06.19. Péntek
2020.08.28. Péntek
2020.10.16. Péntek

- 06.20. Szombat
- 08.29. Szombat
- 10.17. Szombat

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Plitvicei tavak belépőjegy: 160-300 HRK között/fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Bécs - Csokigyár látogatás
Ausztria, Bécs
Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

6.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

Tartson velünk Bécsbe egy felejthetetlen napra, és adja át magát az
édes élmény bűvöletének a bécsi csokoládégyárban. Ez a kirándulás
Önnek szól, ha kedveli a bécsi látnivalókat, rajong az édes élvezetekért, emellett pedig érdekli a csokoládégyártás művészete is. A
programot úgy építettük fel, hogy a főbb nevezetességek megtekintése mellett bőven legyen idő gyönyörködni Bécs lenyűgöző szépségében, és közben felejthetetlen kulináris élvezetek egész tárházával
bombázhatja ízlelőbimbóit.
Csokiban nem lesz hiány ezt garantálhatjuk, és ha kihagyja a reggelit,
akkor sem kell aggódni, hiszen bőven lesz lehetősége pótolni! Kóstolás, játék és megannyi élvezet vár Önre és családjára az általunk
szervezett úton - mindezek mellett pedig ízletes finomságokkal töltheti fel az otthoni édességraktárakat!

Program:
A kora reggeli órákban találkozunk a foglalás során megbeszélt
helyszínen, majd meg is kezdjük utunkat Ausztria felé.
Napunk első egyik fő attrakciójaként ellátogatunk a csokoládé
kuriózumairól híres csokoládégyárba, ahol érdekes információkat
tudhatunk meg a város csokoládé történelmével kapcsolatban,
visszanyúlva egészen a királyi udvar édességekkel kapcsolatos
szenvedélyéig. Hagyományos receptek alapján készült finomságokat kóstolhatunk. Ezek után pedig utasaink fantasztikus kedvezménnyel, nagykereskedelmi áron vásárolhatnak a legfinomabb
csokoládé költeményekből.
A nap második felében, a csokigyár látogatása után Bécs belvárosa felé vesszük az irányt, ahol választható (ca. másfél órás) belvárosi sétánkat idegenvezetőnk informatív előadása teszi színessé
és élvezetessé - Bécs rejtett és kevéssé ismert oldalát mutatja be,
és emellett hasznos ötleteket is ad ahhoz, hogy hogyan legyen
még teljesebb kirándulásunk.
Ezután lehetőség lesz egy kis szabadprogramra, melyet használhatunk egy kis lovaskocsizásra, esetleg ellátogathatunk a Sacher
cukrászdába, ücsöröghetünk a belváros valamelyik kellemes bárjában vagy felkereshetjük a csodálatos bécsi múzeumok valamelyikét.
Az esti órákban indulunk vissza Budapestre.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2019.07.05. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► Informatív városnézést
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►► Csokiprogram: 10 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Bécs - Állati kalandozás
Ausztria, Bécs
Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

6.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

Tartson velünk Ön is erre az állati kalandra, ahol együtt fedezzük fel
a világ egyik legszebb kastélykertjében rejtőző állatok rendkívüli világát. Töltsön velünk egy teljes napot a világ elsőszámú állatkertjében,
Schönbrunnban! Ám ne a klasszikus állatkerti élményre számítson,
hiszen a világ minden tájáról mintegy 600 állatfaj él itt, a mottó pedig a következő: „Állatkert boldog állatokkal”. Nem csak a gyerekek
fogják élvezni az egész napos programot Bécsben - felejthetetlen élmény lesz az egész család számára!

Program:
Megérkezésünk után kényelmes belvárosi sétával indítjuk a napot,
ahol Bécs főbb látnivalóit ejtjük útba. Ezt követően az UNESCO
világörökség részét képező Schönbrunni kastélyba látogatunk
el, aminek kertjében sétálva alkalmunk nyílik megtekinteni a világ
első állatkertjét.
A bécsi állatkert megépítésére Mária Terézia férje, I. Ferenc adott
megbízást. A császári menazsériát a Schönbrunni Kastély parkjában hozták létre és 1752 nyarán népesítették be többek között antilopokkal, flamingókkal, kecskékkel, juhokkal és struccokkal. Az
első elefánt 1770-ben került a bécsi állatparkba, majd 1781-ben
farkasok és medvék színesítették az állatállományt, 1800-tól pedig
már jegesmedvék, nagymacskák és kenguruk is éltek az állatkertben. A schönbrunni állatkert ma már a világ egyik legmodernebb és
legjobb állatkertjének számít.
Hatalmas területen helyezkedik el, folyamatosan bővülve eredeti
helyén. A nagy távolságokat akár a Panoráma kisvasúttal is legyűrhetjük: a császári reggeliző pavilon, az elefánt pavilon és Tiroli udvar között számos attrakciót, pihenőhelyeket és frissítő pontokat
találunk benne. Az éghajlati övezetek változatosságát, az őket jellemző növény- és állatvilágot több pavilonban is meg lehet figyelni:
az esőerdő pavilonja az igazi délkelet-ázsiai dzsungelt mutatja be,
a sivatagi ház a sivatag élővilágát, az akváriumok és terráriumok
pedig az Amazon területét és a korallzátonyokat.
Egészen szokatlan bemutatót tartogat a Bogárház, melyben ahogy a neve is mutatja - különböző bogarak laknak, majd megtekinthetjük a ritka pandák, orrszarvúk, elefántok, vízilovak, ragadozók, majmok és további állatfajok parkját is. Az állatkert újdonsága
a jegesmedvék világát bemutató felújított és kibővített terület, ahol
első ízben figyelhetik meg őket víz alatti úszás közben, a Polárium
pavilonban pedig a fókák és a pingvinek világába jutunk el.
Amint bebarangoltuk a területet, megközelítőleg 18:00-kor vissza
indulunk Magyarországra. Az út során néhány rövid pihenőt tartva
az esti órákban elérjük kiindulási pontunkat.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2019.07.05. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► Informatív városnézést
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1000 Ft/fő
►► Schönbrunni Állatkert F: 18 EUR/fő, GY: (6-18 év): 9 EUR
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Montenegró - Albánia
körutazás nyaralással
Montenegró - Albánia

9 NAP
8 éj

159.900
Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás, nyaralás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szállodában
Ellátás: reggeli (félpanzió igényelhető)

Montenegró és Albánia különös világa az Adriai-tenger délkeleti
partján páratlan utazást tartogat számunkra! Állomásaink során
hat világörökségi helyszínt keresünk fel: Ókorban épült városok,
erődök maradványai, tengerparti mediterrán városok forgataga,
hatalmas, csendes „Fekete hegyek” rohanó hegyi patakok által vájt kanyargó kanyonok és Korfu szigetének panorámájával
büszkélkedhető homokos, felüdülést ígérő tengerparti kisváros
város várja az ide látogatókat, hogy aztán itt megpihenve, maradandó élményekkel gazdagodva térhessenek haza otthonukba.

1 nap: Utazás Montenegróba, Budva városába
Hajnali indulást követően kisebb szüneteket tartva utazunk autóbuszunkkal Montenegró irányába. Crna Gora azaz a „Fekete
hegyek” ezt jelenti az ország neve, mely színes látnivalókat tartogat számunkra. Szállás: Budva városában.
2 nap: kirándulás a Kotori-öbölben (fakultatív program)
Reggeli után autóbuszos kirándulást teszünk az ország legkedveltebb úticéljába, a Kotori-öbölbe. A nagykiterjedésű tengeri
öböl természeti látnivalónak is kiváló, központja az ókori görögök által alapított Kotor azonban a középkorra a térség jelentős
kereskedelmi és ipari központjává nőtte ki magát. Felfedezhetjük városfallal körülvett történelmi városközpontját kanyargós
kis utcácskáival, katedrálisával, amely már 1979 óta az UNESCO Világörökségeinek egyike. Perastból fakultatív kirándulás:
Hajózás a Lady of the Rock szigetecskére. Budva felé útba
ejtjük a Tivati Kolostort. Miután a kora délutáni órákban vis�szaérkezünk, tengerparti pihenésre is lesz lehetőség. Később
„Budva esti fényei” programunk keretében esti városnézés Budvában. Szállás: Budva városában.
3 nap: Budva - Sveti Stefan szigete - Berat
Reggelink elfogyasztása után tovább utazunk, s utunk a híres
Sveti Stefan szigetecskéhez vezet. Ennek megtekintése után a
már Albániában fekvő ezerablakú műemlékváros Berat elérése
a cél, amely Albánia legősibb városa. Bár már i.e. 300-ban alapították viharos történelme folyamán a rómaiak, bizánciak, az
Oszmán Birodalom, később pedig az Osztrák-Magyar Monarchia
megszállása alatt is állt. Szállás Beratban.

tek, templomok teremtenek különleges hangulatot. Szállás Sarandeban.

4 nap: Berat - Gjirokaster - Sarande
Reggeli után az Albán múzeumvárost, Beratot fedezzük fel. Bár
az Osum folyó mellett fekvő település olívatermesztéséről is híres, az UNESCO hegyoldalba épült, egységes és különleges stílusú házak alkotta épületegyüttese miatt választotta világörökségi helyszínként 2008-ban. Az Onurfi Múzeumban a balkáni
építészetre oly jellemző, példátlan szépségű ikongyűjteménye
tette híressé a turisták körében, belvárosában pedig az mecse-

6 nap: Butrint nemzeti Park (fakultatív program)
Reggeli után ki-ki a számára legjobb programot választhatja, a
tenger szerelmesei folytathatják a pihenést, a kulturális programot kedvelők fakultatív programon vehetnek részt. A Butrinti
Nemzeti Park Albánia déli részén található, közel az albán-görög határhoz. A történelmi emlékpark egy görgök által alapított
ókori romváros maradványait tárják fel a látogató előtt. A régészeti lelőhely fekvése is gyönyörű, épp szemben helyezkedik
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5 nap: Pihenés Sarandéban, fürdési lehetőséggel
Reggelit követően ez a nap a jól megérdemelt pihenésé és felüdülésé, melyhez nagyszerű helyszín a Jón-tenger partján fekvő
Sarande partja, ahonnan csodás korfui panoráma tárul a fürdőző szeme elé. Szállás Sarandeban.

el a smaragdzöld szigettel, Korfuval. Butrint később a rómaiak
építették tovább, építészeti jelentőségét jól mutatja, hogy 1992
óta része az UNESCO Világörökségének. Szállás Sarandeban.
7 nap: Shkodrai-tó látogatása, Kolasin
Miután elfogyasztottuk reggelinket ismét útra kelünk, magunk
mögött hagyva ezt a csodás mediterrán üdülőhelyet, hogy felfedezhessük, mit tartogatnak számunkra a Fekete Hegyek. Útban
a Durmitor Nemzeti Park felé, kis kitérőt teszünk, hogy láthassuk a Shkodrai-tavat, amely Albánia és Montenegró határvidékén a Balkán legnagyobb tava. Szállás Kolasinban.
8 nap: Látogatás a Durmitor Nemzeti Parkban
Reggeli után először autóbuszos kirándulást teszünk a nemzeti part legfőbb látnivalóihoz, meglátogatjuk a Tara-kanyont a
Djurdjevica-hidat, a Fekete-tavat, majd a Zabljakban lévő látogatóközpontban kiállítást tekintünk meg a térség múltjáról és
jelenéről, természeti képződményeiről és állatvilágáról. Szállás
Kolasinban.
9 nap: Hazautazás
Reggeli után folyamatos utazás kisebb megállókkal Budapest
felé, kisebb megállókkal. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.07.11. Szombat
2020.09.12. Szombat
2020.10.03. Szombat

- 07.19. Vasárnap
- 09.20. Vasárnap
- 10.11. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Szállás középkategóriás hotelben
►► Reggelis ellátás
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Vox készülék felára (kötelező): 4.500 Ft/fő
►► Vacsora felára: 28.000 Ft/fő
►► Egyágyas felár: 65.000 Ft/fő
►► “Lady of the Rock” hajókirándulás a Kotori-öbölben: 30 Eur/fő
►► Butrint Nemzeti Park: 20 EUR/fő
►► Durmitor Nemzeti Park*: 25 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
* A programon a részvétel kötelező, kivéve, ha az utazás foglalásakor
már előre jelzik, hogy nem kívánnak részt venni a programon. Ebben
az esetben az idegenvezetővel történő kiránduláson sem tudnak részt
venni. Megértésüket köszönjük!
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Barangolás
Dél-Lengyelországban
Lengyelország

3 NAP
2 éj

39.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: körutazás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szállodában
Ellátás: reggeli (félpanzió igényelhető)

A természet adta szabadság érzését semmi más nem tudja helyettesíteni. Főleg akkor nem, ha vízen ringatózva élvezhetjük a
vadregényes táj adta nyugalmat. Ezt kombináljuk most a dél-lengyel területeken fellelhető kulturális, gasztronómiai és történelmi látnivalókkal, hogy komplex élményekkel feltöltődve térhessen haza három napos kirándulásunkról.

1. nap: Dunajeci tutajozás, Zakopane, Gubalowka felvonó
Indulás a reggeli órákban a választott felszállási helyről, a megadott időpontban. Dél környékén a szlovák-lengyel határon fekvő, festői szépségű Pieniny Nemzeti Parkban veszi kezdetét
kirándulásunk első része. Fából készült tutajokra szállunk, és
kb. 2 óra alatt leereszkedünk a Dunajec folyón, ami Közép-Európa legnagyobb kanyonjában folyik. A vadregényes, mesés tájat
csaknem hat kilométer hosszan csodálhatjuk - a természet érintetlen szépsége egyszerűen mindenkit magával ragad. Délután
érkezünk érkezünk Zakopane-ba, ahol lehetőség nyílik a Gubalowka csúcsra felvonóval feljutni, nézelődni és vásárolni a piacon, illetve megkóstolni a finom sajtokat.
A késő délutáni órákban elfoglaljuk a szállásunkat Zakopane-ban.
2. nap: Krakkó
Reggeli után Krakkóba indulunk, ahol megelevenedik a történelem. Egy igazi középkori város, egyetemi székhely, királyi város,
tele magyar vonatkozású emlékekkel. Az Óvárosa, valamint az
egyeteme világhírű, nem beszélve a Posztócsarnokról és a gótikus Mária templomról. A Wavel királyi vár és a székesegyház szintén a középkorból maradt fenn ránk, zsidónegyedét a
világörökség részeként tartják számon.
Délután szabadprogram, amikor érdemes felsétálni a lengyel
„Akropolisz”-on magasodó Wawelt, mely a XVII. századig a királyok koronázási és temetkezési színhelye volt. Este a szállás
elfoglalása Krakkó környékén.
1. nap: Wielicka
Reggeli után a 900 éves múltra visszatekintő Wieliczka sóbányába megyünk, mely 1978 óta a Világörökség része. Koronás
fők, politikusok, költők keresték fel ezt a világon egyedülálló természetes és mesterséges úton egyaránt létrejött - labirintusrendszert. Kora délután hazaindulás Lengyelországból. Érkezés
Magyarországra a késő esti órákban.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.06.12. Péntek
2020.08.21. Péntek
2020.10.16. Péntek

- 06.14. Vasárnap
- 08.23. Vasárnap
- 10.18. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► 2 éjszaka szállás középkategóriás hotelben
►► Reggeli
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Fekultítív vacsora (2 alkalom): 8.000 Ft/fő
►► Egyágyas felár: 7.000 Ft/fő
►► Gubalowka felvonó retúr: 24 PLN/fő
►► Dunajeci tutajozás (2 óra): 85 PLN/fő
►► Wielicka sóbánya: 89 PLN/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Velencei Redentore
jesoloi fürdőzéssel
Olaszország, Velence

3 NAP
NON-sTOP

14.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

A Redentore Velence egyik legfontosabb fesztiválja, kegyeletes
és örömteli emlékezés minden év július harmadik szombatján
az 1575-ös pestisjávány - Velence történelmének egyik legpusztítóbb járványa - elmúlásának évfordulójára. A velencei ünnepi
hagyományokhoz híven a szent és a profán különleges elegye vallási körmenet, gigantikus tűzijáték és elbűvölő gondola futam
teszi igazán felejthetetlenné.
Tartson velünk júliusban is Velencébe, hiszen a Redentore fesztivál
alatt számos program közül válogathat a város szépségének élvezete
mellett, ráadásul a fesztivál fénypontjának számító éjfeles tűzijátékot is
megtekinthetjük.

Program
Péntek este a foglalás során egyeztetett felszállási helyről útnak indulunk Velencébe. Utunk során rövid pihenőkre állunk
csak meg, az éjszakát az autóbuszon töltjük.
Szombat reggel megérkezünk Lido di Jesoloba, ahol a homokos
tengerparton lehetőség nyílik fürdőzésre és pihenésre. Ha kedvünk tartja, rövid városnézésre is indulhatunk az üdülővárosban,
vagy igyunk meg egy kávét az egyik étterem teraszán, együnk
valahol egy hűsítő olasz gelatot, vagy élvezzük a napot az egyik
kedves olasz étterem teraszán.
Velencébe a késő délutáni órákban hajózunk be, ahol a Redentore változatos prograjmaival kísérve városnéző sétára indulunk.
Megnézzük a Sóhajok hídját, a Dózse Palotát, a Szent Márk teret. Végigsétálunk a Via Mercerie-n, Velence népszerű bevásárló
utcáján, majd elérjük a város egyik legszebb pontját, a Rialtot.
Itt található a velencei élet egyik központja, a Hal- és Zöldségpiac is, ám a hídra érve elképesztő látvány tárul elénk: a Canal
Grande. Végignézhetjük a csatorna melletti csodás palotákat, a
vízen hömpölygő hajókat és gondolákat, és az ünnepbe borult
velencei élet változatos eseményeit.
Ezt követően minden utasunk szabadon fedezheti fel a Redentore változatos ünnepi kavalkádját: világi és vallási programok keverednek a város több pontján, olyan igazán velencei módra. A
Redentore a legtradicionálisabb, „legvelenceibb” ünnepen, mely
az 1576-os pestisjárvány véget értének állít emléket, mely Velence szinte teljes lakosságát elpusztította. Uszályokkal felépített hídon sétálva átzarándokolhatunk a Zattere-től a Giudecca
szigetig, ahol az Il Redentore templom áll. A Szt. Márk medence fokozatosan megtelik léggömb- és virágfüzérekkel díszített
többezer csónakokkal és a város lakossága csónakokban vacsorázva várja a tűzijátékot. Este fél tizenkettő körül, a San Gior-

gio sziget melletti pontonról megkezdődik a tűzijáték, melynek
lélegzetelállító hátteret adnak a város templomai, tornyai.
A tűzijáték után kihajózunk Velencéből, majd technikai jellegű
pihenőket beiktatva folyamatos utazással a délelőtti órákban
érünk vissza Budapestre.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.07.17. Péntek - 07.19. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►► Retúr hajójegy Velencébe (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Velencei hosszúhétvége a
Redentore idején
Olaszország, Velence

3 NAP
2 éj

42.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Noventa di Piave környékén középkategóriás szállodában
Ellátás: reggelis ellátás
A Velencei fesztiválok közül érdemes kiemelni a Festa del Redentore-t, vagyis a Megváltó Ünnepét, ami rendkívül kedvelt a
Vizek Városában és természetesen a turisták körében is. Az ünnepség apropója nem más, mint az 1500-as években pusztító
pestisjárvány végének évfordulója, melyet a velenceiek évről-évre, tisztességgel megünnepelnek. A Redentore fesztivál alatt
számos program közül válogathatunk, de a fénypont mindig az
éjféli tűzijáték, mely szikraesőbe borítja a Canal Grande-t és egy
rövid időre szikrázó éket kölcsönöz Adria Királynőjének. Élje át a
Redentore varázslatát, tartson velünk júliusában!

1. nap: Trieszt
Pénteken a hajnali órákban találkozunk a TravelOrigo autóbuszainál az előre kiválasztott helyen és időpontban. Innen kezdjük meg utazásunkat, kisebb egészségügyi pihenők után pedig
az első komolyabb állomásunk az észak-olaszországi közkedvelt kikötőváros, Trieszt lesz.
Még azelőtt csodálatos panoráma fogad minket, hogy Trieszt
városába érkeznénk, mivel a hegyek felől, szerpentineken ereszkedünk alá. A fő érdekesség a kikötőtől busszal mintegy 15
percre található Miramare-kastély.
Fakultatív programlehetőség:
Kastélytúra: csoportosan megtekinthetjük belülről is Miksa herceg egykori tengerparti rezidenciáját. A termek korhűen restauráltak, kihagyhatatlan élmény azok számára, akik szeretik az
pazar építészetet, fenséges bútorokat és a gyönyörű részletességgel kidolgozott tereket.
Akinek kedve tartja - vagy kihagyta a túrát - a kastély végigjárása után jut még ideje arra, hogy maga fedezze fel a park meseszép növényvilágát, tavait, szobrait.
Trieszti kiruccanásunkat követően meg sem állunk a szálláshelyünkig.
2. nap: Redentore, szigettúra
Reggeli után fürdési, vásárlási lehetőség Lido di Jesolón. Kora
délután busszal átmegyünk Punta Sabbioni kikötőjébe, ahonnan
a TravelOrigo hajójáról láthatjuk a várost megvédeni szánt gátrendszer építkezését, a velencei Lido szigetének tenger felőli
majd laguna felőli oldalát, a San Servolo, San Lazzaro, Grazia,
San Clemente, Guidecca és San Giorgo szigeteket miközben
megismerkedhetnek Velence történelmével is. Szigettúránk
alatt megállunk a csipkeverésről és a színes házairól ismert
Burano szigeten, majd Muranon betekintünk az üvegfújás mesterségébe.
Velencébe való érkezés után közös sétánkon a Riva degli Schiavonit, majd a Szent Márk teret ismerjük meg. A Mercerie kanyargós utcáin eljutunk a Canal Grande-t átívelő Rialto hídig. Ezt kö-
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vetően lehetőség van kipróbálni Velence jellegzetes közlekedési
eszközét, a gondolát (fakultatív program). Felejthetetlen átélni
azt a nyugalmat, ami a kis csatornákon evezve árad az ódon
házakból. A gondolából a Canal Grande szép palotái mellett a
hangulatos kis vízi utcák sorával is megismerkedhetnek. További bőséges időben idegenvezetőnk tanácsait követve számtalan
nevezetességet tekinthetnek meg. Ugyanakkor részt vehetnek a
különleges velencei ünnep, a Redentore eseményein.
A Redenetore ünnep eredetileg vallásos esemény volt, 1577től tartották meg egy hatalmas pestisjárvány áldozatainak és
a tiszteletükre Palladio által épített templom emlékére. A városból pontonhidat építenek a Guidecca szigeten levő templomhoz. Az ünnepi misét követően virágokkal, lampionokkal díszített hajók töltik meg a Canal Grande-t és a Szent Márk öblöt melyek különleges díszkivilágítást kapnak. Késő délután fakultatív
vacsora egy hangulatos olasz étteremben. A késő esti órákban
(időpontja a rendezvények alakulásától függően változik, kb.

23.00-23:30 óra között) páratlanul látványos tűzijátékra kerül
sor a Szent Márk öbölben, melyet a partról élvezhetünk.
Visszautazás a szálláshelyre a tűzijátékot követően éjfél után!
3. nap: Postojnai-cseppkőbarlang, Predjamai vár, Trojane
pékség
Reggeli után búcsút intünk szálláshelyünknek, majd a Postojnai-cseppkőbarlang felé indulunk. Szlovénia leghosszabb ismert karsztvidéki barlangja 21 km-en át nyújtózik, melynek látogatható részét mi is megnézzük. Kisvasúttal jutunk el a barlang
gyomrába, ahol sétát teszünk a fenséges barlangteremben és
meghallgatjuk a leghasznosabb információkat.
A felszínre érkezés után elbuszozunk a közelben fekvő Predjama várához, minek érdekessége, hogy egy sziklafalba épült és
egyik épületszárnya benyúl a mögötte fekvő barlangba. Ezután
Magyarország felé vesszük az irányt, de a sok séta után először
is pótoljuk az energiaraktárainkat és betérünk a Trojane pékségbe, ahol feltankolunk a helyi óriásfánkokból, majd indulunk is
tovább, és meg sem állunk egészen hazáig!

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.07.17. Péntek - 07.19. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 2 éj szállás
►► Reggelis ellátás
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 9.000 Ft/fő
►► Vox készülék városnézéshez (kötelező): 1.500 Ft/fő
►► Hajójegy Velencébe retúr szigettúrával (kötelező): 55 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív Postojnai barlang: 28 EUR/ fő + 3,5 EUR audioguide
►► Fakultatív Miramare kastély: 10 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Velencei Regatta
non-stop utazással
Olaszország, Velence

3 NAP
NON-sTOP

14.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

Turisták ezreit vonzza évről évre a Lagúnák Városába a világ legszebb hajós felvonulásának titulált Velencei Regatta. Hangulata
messze földön híres, világszerte ismert és a szó szoros értelemben
vett legszebbnek számító hajós esemény. Ha nem szeretne lemaradni a Velencei Regatta fantasztikus programjáról, foglalja le a helyét a
TravelOrigo non-stop utazására!

1. nap: utazás
Szombaton találkozás az TravelOrigo buszainál az utasaink által
választott felszállási helyeken és időpontokban.
Megkezdjük utazásunkat Velence irányába, melynek során 3-4
óránként rövid pihenőt tartunk. Az utazás során idegenvezetőink
ismertetik a Velencei Regatta programját és megismerkedünk
Olaszországgal és az egykori Velencei Köztársasággal. Bemutatjuk a város történetét és nevezetességeit, érdekességeit, titkait is.
2. nap: Velence
Reggel:
Megérkezés Velencébe. A buszok Velence mellett parkolnak majd
le, ahonnan az utasok rövid eligazítás után hajóval juthatnak el a
város központjába. Ezután vízre szállunk és különjáratú hajókkal
érkezünk meg a szerelem városába. A hajóról csodálatos látványként terül elénk Velence.
Évente több tízezer turista utazik el a Vizek Városába, hogy láthassa a pompába öltöztetett hajókat, középkori kosztümöt öltött
vezetőikkel, az izgalmas versenyeket, valamint kiélvezhesse a
nyárias estére kerekedő karneváli hangulatot.
A Regattára való utazás nem csupán a hajós felvonulás felejthetetlen élményét adja, hanem egy velencei városnézést is, mely a
regattához hasonlóan örök emlék marad a velünk utazók számára.
Velence egyedi, csodálatos világa a hajós felvonuláson ugyanúgy
rabul ejti az ember szívét, ahogy egy átlagos napon is teszi.
Kikötés után Utasaink eldönthetik, hogy részt kívánnak-e venni
INGYENES fakultatív városnézésünkön idegenvezetőnkkel, vagy
egyéni program keretein belül önmaguk fedezik fel a város nevezetességeit. A városnéző séta során megtekintjük a Ponte dei
Sospiri-t (Sóhajok hídja), a Dózse Palotát, a Szent Márk teret.
Végigsétálunk Velence híres bevásárló utcáján, a Via Mercerie-n,
s eljutunk a Ponte di Rialto-hoz. A hídról fantasztikus látvány tárul
elénk: a Canal Grande. Láthatjuk a csatorna melletti gyönyörű palotákat, a gondolákat és a mindennapi velencei élet helyi közlekedési
eszközeit is.
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Kora délután:
Vessük bele magunkat a regatta forgatagába! A Velencei Regatta
napján lázban ég a város, felbolydul Velence, karneváli hangulat
uralkodik az utcákon, tereken és természetesen a lagúnákban,
tengeren is. Színpompás gondolák, gondolinok haladnak a városban, díszes sokevezős hajókkal körülvéve és Velence jellegzetes
történelmi fregattjai, fantasztikius velencei kosztümök ejtik ámulatba a szemlélődésre összegyűlt tömeget. A Velencei Regatta a
színek, a hajók, a verseny és a pompa ünnepe együtt.
A regattai ünnepség hajós felvonulással kezdődik, ahol a velenceiek bemutatják hajóik sokszínűségét és gazdagságát, színes
kosztümökben evezősök és dobosok, zenészek gondoskodnak a
jó hangulatról. A felvonulást követően megkezdődik a helyiek által
olyannyira várt hajós verseny, mely kitűnő hangulattal szolgál a
fényképező és ünneplő tömeg számára.

A délután folyamán szuvenír vásárlására is lesz lehetőség, illetve
kedvünkre hódolhatunk a gasztronómiai élvezetnek is.
Este:
A találkozási pontról rövid utaslétszám ellenőrzést követően megkezdjük haza utazásunkat, melynek során 3-4 óránként rövid pihenőt tartunk.
3. nap: érkezés
A hajnali órákban érkezünk vissza a felszállási helyekre.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.09.05. Szombat - 09.07. Hétfő
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Kis Velencei
Regatta Túra
Olaszország, Velence

3 NAP
1 éj

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Novante di Piave környéki középkategóris szállás
Ellátás: reggeli

A Velencei Regatta az év egyik legjobban várt hajós eseménye. Varázslatos kosztümök és hajók, lélegzetelállító hajós felvonulás, meghatározó történelmi pillanatok újjáéledése, izgalmas evezős verseny
és megannyi érdekesség, mi szem-szájnak ingere. Ha mindez elég
vonzó az Ön számára, akkor vágjon bele - a TravelOrigonál jobb partnert keresve sem talál az utazáshoz!

Egy tökéletes mesevilág falai között járhatjuk be együtt Velence
pompázatos birodalmát. A város régi idők történetét felidéző
épületei a regatta fenséges hangulatával keveredve nem is adhatna ehhez tökéletesebb keretet. Ráadásul olyan extrákkal is
fűszerezhetjük az utat, mint gondolázás a lagúnavilágban, vagy
éppen egy autentikus olasz étterem menüjének tesztelése.
Mindezek mellett még két ráadással is készülünk, úton Velence felé ugyanis a Postojnai-cseppkőbarlanghoz látogatunk el,
melynek gyönyörű termei és természet adta szépsége elkápráztatja vendégeit. A szlovén föld alatti világ felfedezése után a
szikla oldalába épült kastélyhoz, a lenyűgöző látványt nyújtó
Predjama lovagvárához vezet utunk, az élményekkel teli nap
után pedig egy hangulatos szállodában pihenünk meg.
1. nap: Postojnai-cseppkőbarlang, Predjamai vár
Indulás a kora reggeli órákban, a foglaláskor kiválasztott
helyszínről és időpontban. Szlovénia felé vesszük az irányt,
ahol elsőként az UNESCO világörökség részét képező Postojnai-cseppkőbarlangot fedezzük fel. Először kisvasútra ülünk,
majd a szabadon látogatható részt gyalog járjuk be, miközben
megismerkedünk a barlang történetével is. A föld alatti világ
semmi máshoz nem fogható miliője egy-kettőre elvarázsol
mindenkit és még ezután is lesz mód álmélkodásra, hiszen egy
sziklafalba épült lovagi várat is megnézünk.
Predjama kastélyához megannyi legenda kötődik, de önmagában is pazar látványt nyújt, amelyet érdemes látni egyszer! A
mesebeli, 13. században épült barlangvárat a Forbes magazin
beválasztotta a világ 10 leglenyűgözőbb vára közé. A meredeken a sziklafalba épített kastély mintegy 500 méter magas szakadék szélén helyezkedik el, mélyen a sziklába vésve - ezzel
csodálatos és sosem látott látványt nyújtva látogatói számára.
A szlovén kalandozások után továbbutazunk Olaszországba,
ahol az esti órákban foglaljuk el szállásunkat.
2. nap: Velencei regatta
Reggeli után busszal átmegyünk Punta Sabbioni kikötőjébe,
ahonnan behajózunk Velencébe. Itt mindenki szabadon használhatja fel az idejét, illetve részt vehet ingyenes informatív
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26.900

Ft/fő-től

városnézésünkön. A városnézés alkalmával Velence főbb nevezetességeit érintjük, többek között a Ponte dei Sospiri-t,
vagyis a Sóhajok hídját, a Dózse Palotát, a Szent Márk teret és
a Ponte di Rialto-t.
A városnézés után részt veszünk a regatta ünnepi eseményén
és megcsodáljuk a Canal Grande-n felvonuló színpompás csónakok és gondolák garmadáját.
Fakultatív programlehetőségek:
Gondolázás (nem csak szerelmeseknek!): Merüljön el Ön is a
lagúnavilágban és próbálja ki a világ egyik legkülönlegesebb
csónakos élményét, a gondolázást! Fakultatív program keretében biztosítunk lehetőséget ennek költséghatékony és szervezett körülmények között történő kipróbálására.
Szigettúra: A közelben található szigetek, mint Murano és Burano sok látnivalót kínálnak. A színes házak között sétálva felfedezhetjük a csipkeverésről híres Burano szigetét, majd Muranon bepillantást nyerhetünk a tradicionális üvegfúvó mesterség
rejtelmeibe. A szigettúra programunkon a lagúnákon hajózva
idegenvezetőnktől sok hasznos és érdekes információt kapunk
az elmúlt évszázadokról, a velenceiek életéről és történelméről.
Este visszahajózunk a buszhoz, majd megkezdjük utunkat Magyarország felé.
3. nap: hazaérkezés
Az éjszakát a buszon töltjük el, majd a kora reggeli órákban érkezünk vissza a felszállási helyekre.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.09.05. Szombat - 09.07. Hétfő

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 1 éj szállás
►► Reggeli
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 4.500 Ft/fő
►► Félpanziós felár (szállodában): 4.800 Ft/fő
►► Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív Postojnai barlang: 28 EUR/fő + 3,5 EUR/fő audio guide
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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3 nap 3 helyszín
Velencei Regattával
Olaszország, Velence

3 NAP
2 éj

39.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Noventa di Piave környéki középkategóriás szállás
Ellátás: reggeli

Körutazásunk során a Velencei Regatta varázslata mellett elbűvölő
természeti és ember alkotta csodákat is megtekintünk. Az Miramare-kastély olyan benyomást kelt, mintha a tengerből kelt volna életre;
parkja egy valóságos mediterrán botanikus kert. Postojna cseppkőképződményei ámulatba ejtőek, a Predjamai vár sziklafalba vájt épülete pedig egyszerűen fenomenális látványt nyújt.

1. nap: Trieszt, Miramare kastély
Találkozás a kora reggeli órákban, a kiválasztott, indulásnak megfelelő helyszínen és időpontban. Utunk közben 3-4 óránként pihenőket
tartunk, majd Szlovéniát keresztülszelve érkezünk meg Triesztbe.
Az apró tengerparti olasz városka legfőbb nevezetessége a Miramare-kastély, melynek története a tragikus sorsú Ferenc Miksa nevével
és később Sisi legendájával is szorosan egybefonódott. Érdemes felfedezni a kastély impozáns belső tereit és fényűző bútorzatát is, majd
elveszni egy kicsit a 22 hektáros parkban, ahol számos botanikai faj
és fontos szoborgyűjtemény is található.
Miramare után továbbutazunk Olaszországba, ahol az esti órákban
foglaljuk el szálláshelyünket.
2. nap: Velence, A regatta
A reggeli után Punta Sabbioni kikötőjéből hajózunk be Velencébe.
A kikötés után mindenki szabadon használhatja fel az idejét, illetve
részt vehet az ingyenes városnézünkön is. Az idegenvezetőnk által
kísért séta alkalmával felfedezzük Velence főbb nevezetességeit,
mint a Ponte dei Sospiri, vagyis a Sóhajok hídja, a Dózse Palota, a
Szent Márk tér, vagy a Ponte di Rialto.
Fakultatív programlehetőségek:
Szigettúra: Buranoban a színes házak között barangolva ismerhetjük meg a csipkekészítés rejtelmeit, majd Murano szigetén egy helyi
üvegműhelyben betekintést kapunk az üvegfúvás és üvegkészítés
évszázadokon átívelő mesterségébe.
Gondolázás: Párját ritkító élmény Velence szűk csatornáin gondolázni, melyet a felfedező kedvűeknek és a romantikus alkatoknak
egyaránt ajánlunk.
Velencei vacsora: Velence egyik hangulatos éttermében megvacsorázunk.
A délután folyamán részt veszünk a Velencei Regatta fergeteges
eseményeiben. A Velencei Regatta a színek, a hajók, a verseny és
a pompa ünnepe együtt. Hihetetlen élmény a helyiek számára, akik
látványos versenyen mérik össze evezős tudásukat és hajós nemzetként megemlékeznek dicső múltjukról, de egyben élmény a turistáknak is, akik figyelemmel kísérhetik a regatta nagyszerű napját.
Este visszahajózunk a buszhoz ami visszavisz minket a szállásra.
3. nap: Postojnai-cseppkőbarlang, Predjamai vár, Trojane
Hétfőn, a reggelit követően Szlovénia irányába indulunk, ahol
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az UNESCO világörökség részét képező, híres Postojnai-cseppkőbarlangot szemléljük meg. Az öt kilométer hosszú barlangszakaszon
természeti látványosságok egész sorában gyönyörködhetünk: fenséges cseppkőformák, óriási termek és föld alatti járatok várnak
arra, hogy felfedezzük őket. Később egy fotószünet erejéig a Predjamai Barlangvárhoz látogatunk, a meredeken a sziklafalba épített
kastély mintegy 500 méter magas szakadék szélén helyezkedik el
mélyen a sziklába vésve, ezzel csodálatos és sosem látott látványt
nyújtva az ide látogatók számára.
Búcsúzásképpen rövid megállót teszünk Trojane-ben, ahol megkóstolhatjuk a helyi pékség ínyencségeit, a hatalmas szlovén szalagos
fánkot és a mennyei krémest. A pékség csodálatos alpesi környezetben fekszik, ahol gyönyörű fotókat is készíthetünk.
Ezután Magyarországot vesszük célba, melyet rövid pihenőkkel a
késő esti órákban érünk el (érkezés az felszállási helyre).

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.09.05. Szombat - 09.07. Hétfő
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 2 éj szállás
►► Reggeli
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Vox készülék városnézéshez: 1.500 Ft/fő
►► Egyágyas felár: 9.000 Ft/fő
►► Félpanziós felár (1. este a szállodában): 4.800 Ft/fő
►► Hajójegy Velencébe retúr (kötelező): 35 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó (kötelező): 4 EUR/fő/éj
►► Velencei városi illeték (kötelező): 10 EUR/fő
►► Fakultatív Murano-Burano szigettúra: 20 EUR/fő
►► Fakultatív gondolázás: 25 EUR/fő
►► Fakultatív Postojnai barlang: 28 EUR/ fő + 3,5 EUR audioguide
►► Fakultatív hangulatos olasz vacsora: 20 EUR/fő
►► Miramare kastély: 8 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Bécsi sörfesztivál:
Wiener Wiesn Fest
Ausztria, Bécs

1 NAP

7.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

Ha túl messze van München és éppen csak átugrana a szomszédokhoz
egy pár korsó sörre - ha szeretné megtudni, hogyan érdemes osztrák
módra mulatni és részt venne egy fergeteges napon, ahol a kikapcsolódás áll a középpontban - Ausztria legkedveltebb népünnepélye, a Wiener
Wiesn Fest lesz a megfelelő választás.

Kora reggel: indulás
A TravelOrigo idegenvezetője kora reggel várja utasainkat a foglaláskor kiválasztott indulási helyen és időben. Útközben sok-sok
érdekességeket oszt meg Ausztria és Bécs történelméről, legfőbb
látnivalóiról és a bécsi sörfesztiválról.
Időnként rövid pihenőket iktatunk be, hogy mindenki kinyújtóztassa végtagjait és elegendő idő legyen a felfrissülésre.
Délelőtt: városnézés
Miután megérkeztünk az osztrák fővárosba, idegenvezetőnk informatív buszos, majd gyalogos városnézést tart, amihez bárki kedve
szerint csatlakozhat. Kívülről megtekintjük a Hofburgot, az Operaházat, a Parlamentet - az útvonalat úgy terveztük meg, hogy a nap
további részében is mindenki könnyedén el tudjon igazodni.
A déli órákban autóbuszra szállunk és utunkat a Práter felé ves�szük, hogy elmerüljünk a bécsi sörünnep forgatagában. A fesztiválon Ausztria minden tartománya képviselteti magát: a sátrakban a hagyományos osztrák konyha remekeit kóstolhatjuk, sramlizenét hallgathatunk, és kedvünkre válogathatunk a finom sörök
kínálatából! Azok se aggódjanak, akik a bort részesítik előnyben,
hiszen helyi borosgazdák kínálják nedűjüket, a gyermekek pedig
kipróbálhatják a Práter vidámparki attrakcióit.
Az osztrák Oktoberfesten minden adott a felhőtlen szórakozáshoz:
több ünnepi sátorban, számos alpesi kunyhóban, valamint a fesztivál szabadtéri részén változatos programok várják a látogatókat
minden korosztályból, több mint 700 órányi élő zenével. A zene élvezetéhez kötelező a megfelelő kulináris kiegészítés, amit az osztrák sörök és konyha szolgáltat, a bécsi szelettől a Brettljauseig (hidegtál, amely hagyományos paraszti ételekből kerül összeállításra),
a jó hangulatot pedig még fokozza sok-sok drindl és lederhosen
is. Ez a fajta népviselet fontos kiegészítője a kirándulásnak, hiszen
az osztrákok (is) szeretnek külön felöltözködni erre az alkalomra.
Ha már a világ egyik első élményparkjában járunk, ne hagyjuk ki
Bécs egyik századfordulós nevezetességét, az Óriáskereket sem!
Nagyszerű kilátás nyílik 64,5 méteres magasságból Bécs városára és a színes fesztiválkavalkádra - bár ezt az élményt talán még
a finom osztrák sörök elfogyasztása előtt ajánljuk.
Amennyiben úgy tartja kedve, hogy a fesztiválon kívül mást is megnézne Bécsből, természetesen lehetőség van egyénileg metróval
bemenni a belvárosba, és felfedezni mindazt, ami a napba belefér.

Késő délután: hazaindulás
Az késő délutáni órákban találkozunk a Práternél és együtt indulunk vissza Magyarországra. A késő esti órákban érkezünk haza.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.09.26. Szombat
A részvételi díj tartalmazza:
Utazást felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezetőt
►► Informatív városnézést.
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő

►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Advent Bécs
1 napos utazások
Ausztria, Bécs
Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

GYEREKBARÁT

Az adventi időszakban Bécs varázslatos ünnepi képeslappá alakul át,
melyen mindent áthat a karácsony szelleme. Tartson velünk Ön is egynapos utazásra, melyre gondosan válogattuk össze a különféle programokat: kultúra, gasztronómia, vásárlás, kikapcsolódás - mindez a karácsonyi várakozás jegyében, Európa egyik leggyönyörűbb városában,
Bécsben!.

Kora reggel: találkozó
Idegenvezetőink a TravelOrigo autóbuszainál várják a csoportokat
a választott felszállási helyen és időpontban.
Felszállás után megkezdjük utunkat Bécsbe. Idegenvezetőink Bécs
történetével, a látványosságok és nevezetességek leírásával színesítik az utazással töltött órákat.
Kora délelőtt: megérkezés bécsbe
Először autóbusszal járjuk be a nagy nevezetességeket: informatív városnézésünk keretén belül érintjük a Karlskirche-t, a Ringet,
Hofburgot, az Operaházat, a Parlamentet, a Kartner strasse-t, az
Urania-t és a Természettudományi Múzeumot.
Délelőtt: fakultatív programok
1. Csokiprogram: Napunkat a választott programnak megfelelően
folytatjuk. Legnépszerűbb ezek közül a Csokiprogram, mely során
egy csokigyárat látogatunk meg. Idegenvezetőink elkalauzolják a
vendégeket a csokoládégyártás titokzatos birodalmába, és lehetőségünk lesz bepillantani a csokoládégyártás érdekes folyamataiba
is. Emellett pedig rengeteg csokikülönlegesség vár minket, lehetőség adódik majd 4-5 fajta termék kóstolására is és a látogatás
végén nagyon kedvező áron vásárolhatunk a gyár termékeiből a
kicsiny termékboltban.
A csokiprogram tökéletesen kombinálható a Schönbrunni adventi
vásár meglátogatásával, mely így komplex és tartalmas adventi
élményeket kínál.
2. Schönbrunn kastélypark: Bécs egyik legismertebb turisztikai
látványosságát, a Schönbrunni kastély parkját látogatjuk meg, ahol
meseszerű hangulat vár minket advent idején. A kastélyparkban
elterülő vásáron ragyog Bécs második legnagyobb karácsonyfája;
a látvány, az illatok, a halkan csilingelő zene együttesen ejti rabul
a látogatók szívét.
A kastélyba történő belépést az adventi időszakban a megnövekedett érdeklődés miatt nem javasoljuk, mert a busz fix időpontban
indul tovább a belvárosba.
3. Ha szeretné a bécsi karácsony előtti leárazásokban megvásárolni szerettei ajándékát, melegen ajánljuk Parndorf vagy Shopping
City Süd programjainkat!
4. További programvariációk
►► Madame Tussauds Panoptikum
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4.900

Ft/fő-től

Kora délután: városnézés és szabadprogram
Megérkezünk a Mária Terézia térre, ahonnan gyalog indulunk tovább INGYENES városnéző sétánkra, amihez bárki kedve szerint
csatlakozhat. Olyan bécsi nevezetességeket fedezünk fel, mint a
Burggarten, az Albertina és az Operaház. Megnézzük a világhíres
Sacher cukrászdát, majd a Kapucinus-kriptát és a Kartner strassén
áthaladva érkezünk a Stephans dómhoz. A csodálatos Grabenen
és Kohlmarkton keresztülsétálva érjük el a császári palotát, a Hofburgot, melynek belső udvara Bécs egyik jelképe. Majd a Hősök
terénél zárjuk városnéző körsétánkat, ahonnan a hatalmas parkon
keresztül könnyedén jutunk el a Parlamenthez és a Városháza előtti karácsonyi vásárhoz. A városnéző séta után mindenkinek lehetősége van a szabad időtöltésre.
Késő délután: találkozó
A TravelOrigo autóbuszainál találkozunk a megbeszélt időpontban,
hazaindulás előtt pedig még visszapillantunk az ünnepi fényekben
pompázó belvárosra. A késő esti órákban érkezünk meg a felszállás helyszínére.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.11.14 - 12.30. között több időpontban
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Informatív városnézés
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Városi belépő + transzfer díj: 5 EUR/fő
►► Csokiprogram: 10 EUR/fő
►► Csokiprogram és Schönbrunnpark: 12 EUR
►► Madame Tussauds Panoptikum: 23 EUR/fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Advent Bécsben Extra
2 napos
Ausztria, Bécs

2 NAP
1 ÉJ

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szállás Bécs közelében,
2 ágyas szobában
Ellátás: reggeli
Élvezze a bécsi vendégszeretetet két teljes napon keresztül! Rendhagyó, kétnapos adventi utazásunkat azoknak ajánljuk, akik nem
csak futtában szeretnének megismerkedni ezzel a csodálatos várossal, szeretnének hosszasan elidőzni egy-egy látnivaló előtt, vagy
csak szívesen bolyonganak este a karácsonyi fényekkel díszített
városban.

1. nap: Schlumberger pincészet, Schönbrunn, Bécsi városnézés,
adventi vásárok
A hajnali/kora reggeli órákban indulunk el Bécsbe a korábban
megjelölt felszállási helyről. Utazásunkat csupán rövid pihenőkkel
szakítjuk meg, az út alatt pedig idegenvezetőnk tolmácsolásában
kicsit közelebbről is megismerhetjük Bécset, Ausztriát és a mellettünk elröppenő tájat.
Érkezés az osztrák fővárosba, majd kóstolóval egybekötött látogatás a Schlumberger Pezsgőpincészetben, amely a legrégebbi
Ausztriában. Több mint 2 millió palackot tárolnak az ősi Schlumberger ház 300 éves pincéjében. A több kilométer hosszú pincelabirintust végigjárva részleteket tudhatunk meg a pezsgőkészítésről, a Méthode Traditionnelle-ről és arról, hogy miért szükséges a
palackokat rázni. Az egyórás túra végén lehetőségünk lesz megkóstolni egy pohár pezsgőt is.
A pincelátogatás után autóbusszal átmegyünk a csodás
Schönbrunni kastélyhoz. Advent idején a kastély előtt egy igazi
meseszerű hangulat vár minket. Bécs második legnagyobb karácsonyfája mellett helyet kap a kastély előtt egy varázslatos adventi
vásár is. A kastély és a vásár hangulata mindenkit rabul ejt. A program során végiglátogatjuk a kastély díszes termeit, ahol megelevenedik a történelem.
Schönbrunn után nyakunkba vesszük Bécs belvárosát, melyet önállóan vagy idegenvezetőnkkel együtt is felfedezhetnek. A következő
helyszíneket érintjük informatív gyalogos városnézésünk keretén
belül: Ring, Belvedere, Karls Platz, Operaház, Parlament, Fogadalmi templom, Práter. Az említett helyekre nem megyünk be, csak
kívülről tekintjük meg őket.
Már városnézés közben is érdemes feltérképezni hol, melyik adventi vásárt néznénk meg. A Városháza előtt például az egyik
legnagyobb vásár terül el ünnepi programkavalkáddal és rengeteg
igényes árussal. Ha egy csendesebb helyet preferálnánk, akkor
érdemes az Am Hofra menni; ha a bögrékért rajongunk, akkor a
Freyung teret vegyük célba, legendás forralt borért pedig Mária Terézia szobrát keressük fel!
Az eseménydús nap után az esti órákban elfoglaljuk szállodai szobáinkat, hogy kipihenten álljunk neki a második napnak.
2. nap: Csokoládégyár, Madame Tussauds Panoptikum, Práter
Reggelit követően kelünk útra újra, hogy ezúttal Bécs egyik legkedveltebb nevezetességét, a Heindl csokoládégyárat látogassuk
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28.900

Ft/fő-től

meg. A gyár a belvárostól csupán néhány kilométerre helyezkedik
el és minden korosztály számára páratlan élményeket kínál, így vétek volna elszalasztani a lehetőséget!
Az épületben tálcákon vannak kihelyezve a mennyei bonbonok és
pralinék, melyekből egyet-egyet meg is kóstolhatunk - ez könnyebbé teszi majd a válogatást az ajándékboltban, ahol feltankolhatjuk
édességekkel ünnepi készleteinket.
A kóstolás mellett megismerhetjük a csokoládégyártás folyamatait és Heindl történetét is.
Fakultatív lehetőségként ajánlunk egy látogatást a Práterben, ahol
a gyönyörű karácsonyi vásár mellett, javasoljuk a Madame Tussauds Panoptikum megtekintését is. Itt nyílt meg a híres viaszkiállítás Magyarországhoz legközelebbi helyszíne, amely nagyszerű
program lehet kicsiknek és nagyoknak. Tiszta idő esetén, lehetőség adódik az ikonikus bécsi Óriáskerékre való felülésre.
A késő délutáni órákban elindulunk hazafelé. Visszaérkezés a kiindulási helyre az esti órákban.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.12.05. Szombat - 12.06. Vasárnap
2020.12.12. Szombat - 12.13. Vasárnap
2020.12.19. Szombat - 12.20. Vasárnap
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► Informatív városnézés
►► 1 éj szállás
►► Reggeli
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Városi belépő+városi transzfer: 5 EUR/fő
►► Schlumberger pezsgőpincészet: 11 EUR/fő
►► Heindl csokigyár 10 EUR/fő
►► Schönbrunni kastély audio guide-dal: 20 EUR/fő		
►► Madame Tussauds Panoptikum: 23 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Advent Expressz
Bécsbe
Ausztria, Bécs

1 NAP

10.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: vonattal
Szállás: Ellátás: -

Akik kisgyermekkel indulnának neki az adventi Bécsnek, feltétlenül
ajánljuk vonatos utazásunkat, hiszen így az úton töltött időt is mókázással és szórakoztató programokkal tölthetik el, és adventi játékokat játszva nagyszerű meglepetéseket is nyerhetnek.

Kora reggel: indulás
Az kora reggeli órákban találkozunk utasainkkal a kiválasztott
felszállási helyen. Kérjük utasainkat, hogy pontosan érkezzenek a
vonatállomásra, mert a vonat kötött menetrend szerint közlekedik
és nem tud várakozni.
Délelőtt: megérkezés Bécsbe
Bécs Westbahnhof állomásra a délelőtti órákban érkezünk meg, innen Bécs híres bevásárlóutcáján, a Mariahilfer strasse-n keresztül,
nagyjából 20 perc kényelmes sétával érjük el a belvárost. Egész napos szabadidő áll rendelkezésünkre, hogy kedvünk szerint élvezzük az osztrák főváros adventi hangulatát, megtekinthessük Bécs
látnivalóit, érdekességeit. Sétáljunk végig Bécs központi utcáin, a
csillárszerű adventi fények alatt a Grabenen, vagy kóstoljunk igazi Sacher-tortát egy bécsi kávézóban. Fedezzük fel mindazt, amit
Bécs kínál számunkra!
Fakultatív programlehetőségek:
Kérjük részvételi szándékukat előre szíveskedjenek jelezni!
1. Schönbrunni kastélypark: Európa egyik legfenségesebb barokk
építménye a Schönbrunni kastély, amely hatalmas kastélyparkjával együtt az UNESCO világörökség része, 1996 óta. Lehetőségünk
lesz a park felfedezésére, illetve a kastély előtt álló karácsonyi vásárban megihatunk egy forralt bort, és ehetünk egy hagyományos
bécsi sült kolbászt is. Akár az egész napot eltölthetjük Schönbrunnban, hiszen az óriási parkban sövénylabirintus, hintómúzeum és állatkert is található, ahol akár pandákat is láthatunk, de vár minket
a Pálmaház is.
A döntés rajtunk áll: a délután folyamán belevethetjük magunkat a
számtalan karácsonyi vásár valamelyikébe - finom ételeket kóstolhatunk a Városháza előtt, ajándékot kereshetünk az Am Hof téren,
bögrét gyűjthetünk a Karlsplatzon majd búcsúzóul ihatunk még egy
puncsot Mária Terézia szobránál!
2. A Tenger Háza akvárium (Haus des Meeres): Igazi dzsungelélményben lehet részünk a Mariahilfer Strasse-tól mindössze 100
méternyire található Tenger házában. A világ vizeiből és mind az öt
kontinensről találhatunk itt élőlényeket: cápákat, tengeri teknősöket, a trópusi tengerek színes halait, piranhákat és mérges kígyókat, krokodilokat, madarakat, majmokat.
3. Naschmarkt, a nyalánkságok piaca: A Naschmarkt a Mariahilfer
strasse mellett Bécs ikonikus pontjának számít azok számára, akik
ajándékaikat Bécsben kívánják beszerezni.
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Bécs legnagyobb piacát, a XVIII. század óta fennálló Naschmarktot
„a város hasának” is nevezik. Másfél kilométeren nyúlik végig a
Wien folyó partján és mindent kínál, amire a konyhában szükség lehet: gyümölcs és zöldség, hús és hal, kenyér és sajt. Válogassunk a
színes portékák között, próbáljunk ki különleges és hagyományos
finomságokat is, itt igazán megéri! Tudta, hogy nem egy híres szakács kezdte naschmarkti árusként karrierjét?
A fakultatív programok után a Rathausplatz felé vesszük az irányt,
ahol a délután fennmaradó részét vásárlással, forralt borozással
és kedvünk szerint egyéb adventi programokkal töltjük el.
Kora este: hazaindulás
A Westbahnhofról indulunk vissza Magyarországra. A vonat menetrend szerint indul, találkozási idő: 30 perccel az indulás előtt!
Várható visszaérkezés Budapest-Keleti pályaudvarra a késő esti
órákban.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.12.19. Szombat
A részvételi díj tartalmazza:
Retúr vonatjegy Advent Bécsben Advent Expressz járatunkon
►► Az utazás során történő bekészítéseket, díszítéseket, értékes nyereményeket
►► A csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Schönbrunni kastély audio guide-dal: 20 EUR/fő
►► Tenger Háza akvárium: 19 EUR/fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Adventi Mikulás-vonat
Bécsbe
Ausztria, Bécs
Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: vonattal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

11.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

HO-HO-HOOO, december elején ismét útra kél a MIKULÁS-VONAT!
Nagyszerű élményt jelent ez az utazás kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hiszen útközben találkozhatunk a Mikulással és krampuszaival, a kísérő manócskák pedig ajándékokat osztogatnak. A mosdó
az egész vonatút során rendelkezésre áll, még kényelmesebbé téve
a gyermekekkel történő utazást.

Kora reggel: találkozó
A választott felszállási helyen találkozunk 20 perccel a megadott
indulási időpont előtt. Kérjük, hogy pontosan érkezzenek a kiválasztott állomásra, mert a Mikulás-vonat nem tud várakozni, szigorú menetrendhez van kötve.
Délelőtt: megérkezünk Bécsbe, városnézés, szabadprogram
A Westbahnhof vasútállomásra érkezünk meg a délelőtti órákban.
Ezután egész napos szabadidő áll rendelkezésünkre, hogy kedvünk
szerint élvezzük az osztrák főváros adventi hangulatát, látnivalóit,
érdekességeit. Fedezzük fel mindazt, amit Bécs adhat számunkra:
sétáljunk végig a csillárszerű adventi fények alatt a Grabenen,
élvezzük a bécsiek vendégszeretetét egy Sacher-torta társaságában.
Az egyénileg megtervezett program lehetőséget adhat a nagyszerű
időszakos kiállítások megtekintésére, vagy kevéssé ismert látnivalók felkeresésére, egyéni tempójú sétára és vásárlásra.
Fakultatív programlehetőségek
Ha szervezett programjainkhoz kívánnak csatlakozni, akkor lehetőség van a híres gasztropiac, a Naschmarkt, a Schönbrunni palota
vagy akár az izgalmas tengeri kalandokat ígérő Tenger háza megtekintésére is.
Kérjük részvételi szándékukat előre szíveskedjenek jelezni!
1. Schönbrunn: Európa egyik legfenségesebb barokk építménye
a Schönbrunni kastély, amely hatalmas kastélyparkjával együtt
az UNESCO világörökség része, 1996 óta. Lehetőségünk lesz a
park felfedezésére, illetve a kastély előtt álló karácsonyi vásárban
megihatunk egy forralt bort, és ehetünk egy hagyományos bécsi
sült kolbászt is. Akár az egész napot eltölthetjük Schönbrunnban,
hiszen az óriási parkban sövénylabirintus, hintómúzeum és állatkert is található, ahol akár pandákat is láthatunk, de vár minket a
Pálmaház is.
A döntés rajtunk áll: a délután folyamán belevethetjük magunkat a
számtalan karácsonyi vásár valamelyikébe - finom ételeket kóstolhatunk a Városháza előtt, ajándékot kereshetünk az Am Hof téren,
bögrét gyűjthetünk a Karlsplatzon majd búcsúzóul ihatunk még egy
puncsot Mária Terézia szobránál!
2. A Tenger Háza (Haus des Meeres): Igazi dzsungelélményben lehet részünk a Mariahilfer Strasse-tól mindössze 100 méternyire ta-

lálható Tenger házában. A világ vizeiből és mind az öt kontinensről
találhatunk itt élőlényeket: cápákat, tengeri teknősöket, a trópusi
tengerek színes halait, piranhákat és mérges kígyókat, krokodilokat,
madarakat, majmokat.
3. Naschmarkt: Bécs legnagyobb piacát, a XVIII. század óta fennálló Naschmarktot „a város hasának” is nevezik. Másfél kilométeren
nyúlik végig a Wien folyó partján és mindent kínál, amire a konyhában szükség lehet: gyümölcs és zöldség, hús és hal, kenyér és sajt.
Válogassunk a színes portékák között, próbáljunk ki különleges és
hagyományos finomságokat is, itt igazán megéri! Tudta, hogy nem
egy híres szakács kezdte naschmarkti árusként karrierjét?
A programok után ellátogatunk a Rathauseplatz-ra, vagyis a Városháza térre, ahol Bécs legnagyobb karácsonyi vásárát csodáljuk
meg, a fennmaradó időt pedig kedvünk szerint tölthetjük el.
Este: hazaindulás
A vonat menetrend szerint kora este indul vissza Magyarországra,
találkozási idő: 30 perccel az indulás előtt! Várható visszaérkezés
Budapest-Keleti pályaudvarra a késő esti órákban.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.12.05. Szombat
A részvételi díj tartalmazza:
Retúr vonatjegy Advent Bécsben Mikulás-vonat járatunkon
►► Mikulás program
►► Az utazás során történő bekészítéseket, díszítéseket, értékes nyereményeket
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Schönbrunni kastély audioguide-dal: 20 EUR/fő		
►► Tenger Háza akvárium: 19 EUR/fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Advent Pozsonyban: Schloss
Hof és csokigyár látogatással
Szlovákia, Pozsony
Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

6.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

Pozsony pazar látnivalókat kínál az adventi időszakban is: a Főtéren,
a Ferencesek terén és a Hviezdoslav téren együtt közel 100 bódéban kínálják a hagyományos szlovák italokat, ételeket, nyalánkságokat és az egyedülálló karácsonyi portékát. Utazásunkat úgy állítottuk össze, akár egy zamatos forralt bort: került bele egy csipetnyi
elegancia, belecsempésztük a csokoládé édes ízét és megszórtuk
leheletnyi adventi varázslattal. Érdemes belekóstolni!

Kora reggel: indulás
A kora reggeli órákban találkozunk a TravelOrigo buszainál a megadott indulási helyszínen és időpontban, majd Ausztria érintésével
megkezdjük utazásunkat Pozsony felé. Útközben igény szerint rövid megállót tartunk.
Délelőtt: Schloss Hof, Kittsee csokoládégyár
Útban Pozsony felé ellátogatunk egy páratlan szépségű osztrák
kastélyba, mely nagyon közel fekszik a szlovák határhoz - a fővárostól mindössze 30 km-re található. A Schloss Hofot a 18. században Savoyai Jenő herceg reprezentatív vidéki- és vadászszékhelyeként építették fel. Mária Terézia évente a tavaszi és késő őszi
hónapok között több hetet is eltöltött itt családjával együtt, hogy
„mentesítse a lelkét az uralkodás terhétől”.
Érdemes a kastélyt is meglátogatni. Advent idején hangulatos
karácsonyi vásár várja a látogatókat, ahol forralt borral és egyéb
finomságokkal melegíthetjük fel lelkünket.
Mielőtt Pozsonyba érkeznénk, még betérünk Kittsee-be, ahol a
Hauswirth család tulajdonában álló csokoládégyárban lehetőségünk nyílik csokikóstolásra és vásárlásra.
Kora délután: Pozsony
A busz rövid időre megáll a pozsonyi vár mellett, ami a Duna bal
partján, egy 85 méter magas dombon található. Megérkezésünk
után helyi idegenvezetőnk vezetésével ismerkedünk meg a szlovák fővárossal: gyalogos városnéző séta közben csodáljuk meg
a Szent Márton székesegyházat, a Mihály-kaput, Közép-Európa
legrégebbi egyetemének épületét (Academia Istropolitana), a Fő
teret, a Prímás Palotát, a legszebb templomokat, a főnemesek
palotáit és a Szlovák Nemzeti Színházat. A városnézés után szabadprogram következik, mely nézelődési és vásárlási lehetőséget
kínál az adventi kunyhóknál, de a város gasztronómiai felfedezését, avagy egy jó sztrapacskázást is melegen ajánlunk!
Késő délután: hazaindulás
A késő délutáni órákban indulunk vissza Magyarországra, a felszállási pontokra pedig a késő esti órákban érkezünk meg.
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INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.11.28. Szombat
2020.12.05. Szombat
2020.12.12. Szombat
2020.12.19. Szombat
A részvételi díj tartalmazza:
Autóbuszos utazás
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►► Pozsonyi városnézés díja helyi idegenvezetővel, valamint városi
belépő díja: 5 EUR/fő
►► Schloss Hof belépőjegy a kastélyba és a vásárba idegenvezetéssel:
F: 18 EUR/fő
►► Adventi vásár a Schloss Hof parkjában: 7 EUR/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Advent Zágrábban, Európa
legszebb karácsonyi vásárában
Horvátország, Zágráb

1 NAP

12.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: Horvátország nem csak nyáron, hűsítő tengerpartjaival vonzza a
turistákat. Tudta, hogy a „European Best Destinations” portálon
rendezett szavazás alapján az Európa legszebb karácsonyi rendezvénye címet a zágrábi nyerte el? Az adventi hagyományok minden
évben újjáélednek a horvát fővárosban, idén eljött az ideje, hogy Ön
is része legyen a varázslatnak!

Kora reggel: indulás
A korábban kiválasztott helyszínen találkozunk a kora reggeli órákban, és indulunk Horvátország felé. Kényelmes buszainkon lehetőség lesz még egy kis pihenésre, hogy a délelőtti órákban aztán frissen érkezzünk meg Zágrábba. Útközben rövid megállókat tartunk a
komfortérzet növelése érdekében.
Délelőtt: megérkezés, városnézés
Megérkezés után idegenvezető kíséretében közös sétára indulunk
a várnegyedben és az óvárosban. Zágrábban akár úgy is érezhetjük magunkat, mintha fővárosunkban lennénk, ezért pedig a sok
évszázadra visszatekintő horvát-magyar kapcsolatok felelnek. I.
László király Szt. István tiszteletére emeltetett templomot a mai
Káptalan-dombon és tette püspöki székhellyé a várost, majd 1102ben Könyves Kálmánnal kezdődött el a közös magyar-horvát királyok uralma.
Kora délután: karácsonyi vásárok, szabadprogram
Városnézés után mindenki előtt szabadon eltölthető idő áll rendelkezésre, amelyet érdemes arra használni, hogy végignézzük Zágráb
legszebb karácsonyi vásárait. Egészen november közepétől fokozatosan telik meg a város adventi vásárokkal és programokkal.
Háttérben a Zrinjevac park régi zenepavilonjában felcsendülő muzsika lágy szólamaival élvezhetjük a forró puncs és a finom ételek
illatát, melyek körbelengik a horvát főváros utcáit. Kóstoljuk meg
Zágráb autentikus gasztronómiai specialitásait, mint a káposztás tészta, a kolbász, a sült alma vagy a strukli, majd melegítsük
át magunkat egy bögre forró csokoládéval. Érdemes ellátogatni a
Tomislav király térre és korcsolyázni egyet, vagy a Jellasics tér hatalmas fűtött sátraiban élvezni a horvát advent kihagyhatatlan ízeit: a
horvát kolbászokat, húspogácsákat, cevapokat és leöblíteni különböző ízesítésű forralt borokkal.
A gasztronómiai élvezetek mellett kényeztessük a szemünket és
nézzük végig az adventi vásárok kézműves portékáit is, amely nemcsak a Jellasics téren, hanem a Mirko Bogovic sétáló utcában is
megtalálhatóak. Kényeztessük magunkat egy-két kedves aprósággal, amelyek évekkel később is eszünkbe juttatják a horvát advent
magával ragadó emlékképeit.
Vegyünk részt a főtéren megrendezésre kerülő gyermekelőadásokon, művészeti és kulturális eseményeken. Az Európa téren felállított ajándék- és karácsonyfadísz-standok is hozzájárulnak majd az

ünnepi hangulat emeléséhez, de kóborolhatunk a siklóvasút melletti
karácsonyi vásárban is. Zágráb egyik legszebb parkjában lehetőségünk lesz korcsolyázásra, majd ellátogathatunk a Kaptolon az élő
betlehemhez is.
A művészetek rajongóinak ajánljuk a Mimara Múzeum felkeresését is, ahol olyan neves festők munkáiban gyönyörködhetünk, mint
Delacroix, Rubens, Raffaello, Velasquez, Caravaggio, Van Dyk vagy
Renoir. A régészeti részlegen továbbá egyiptomi, perzsa és görög
kultúrák emlékeivel ismerkedhetünk.
Késő délután: hazaindulás
A késő délutáni órákban indulunk vissza Magyarországra, a kiindulási helyekre pedig éjjel érkezünk meg.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.12.05. Szombat
2020.12.19. Szombat

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►► Mimara Múzeum belépő: 40 HRK/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Adventi forgatag
Mariazellben
Ausztria, Marizell

1 NAP

10.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

A csaknem 900 méter magasan fekvő falu az Alpok havas hegycsúcsai
mellett bőséges programválasztékot kínál látogatóinak: az adventi időszakban igazi porcukorral hintett meseváros fogad minket. Válassza
adventi kirándulásunkat Mariazellbe, ha autentikus környezetben, egy
havas lejtők övezte bájos osztrák faluban, változatos programválasztékkal hangolódna az ünnepekre.

Hajnalban: indulás
A hajnali órákban találkozunk a TravelOrigo buszainál a korábban
megadott helyszínen és időpontban. Megkezdjük utunkat Mariazell
felé, amit rövid pihenőkkel szakítunk csak meg.
Délelőtt: Lindt csokigyár, városnézés mariazellben
Mielőtt Mariazellbe érnénk, a tőle másfél órányira található Gloggnitzban látogatást teszünk a Lindt csokigyár mintaboltjában.
Érdemes feltankolni az ünnepi édességkészletet, hiszen a kiváló
minőségű csokoládét itt a bolti árnál kedvezőbben vásárolhatjuk
meg.
Utunkat tovább folytatva, az Alpok hegyvonulatai közt jutunk el Európa egyik legfontosabb zarándokhelyére, Mariazellbe, melyet minden évben több mint egymillió ember keres fel. A tisztelet tárgya a
Szent Szűz csodatévő szobra, amelyet egy bencés rendi szerzetes
hozott ide 1157-ben, majd egy cellát vésett számára a sziklába:
„Maria in der Zelle” – Mária a cellában. A szobor ma egy kápolnában van, amelyet gazdagon díszítettek ezüstből és más drága
anyagokból készült tárgyakkal.
A városnézés alkalmával felkeressük a kálváriát és a kegytemplomot, a templom múzeumában pedig megtekintjük a többek között
Nagy Lajos király és Mária Terézia adományait is tartalmazó gyűjteményt. Innen utunk egy magánházhoz vezet, ahol a több mint
300 figurát számláló mechanikus Betlehemet nézzük meg.
Kora délután: Arzberger likőrüzem, adventi vásár
Az informatív ingyenes városnézés után ellátogatunk az Arzberger
likőrüzembe, ahol 33 fajta gyógynövényből állítják elő a gyógyító
nedűt. Ezt követően szinte kötelező végigjárni a város minden további szegletét, hiszen apró meglepetések várnak ránk mindenütt.
Ha kedvünk tartja, a Bazilikában hallgassunk meg egy ünnepi misét, vagy vegyünk részt egy orgonakoncerten. A különleges gyűjteményt tartalmazó múzeum egyik tornyában több száz faragott
szoborból összeállított Betlehemet láthatunk. A város utcáin jól
érezhető a méltán híres Pirker mézeskalács illata.
Több különleges látványosságot is megtekinthetünk Mariazellben:
a világ legnagyobb adventi koszorúját, az 5 méter magas, egy tonna eredeti mézeskalácsból épült házat, a szamarakat és ökröket
felvonultató élő jászolt, a mariazelli adventi kalendáriumot és az
angyalok postahivatalát. Az adventi hétvégéken mindezek mellett
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változatos programkínálat vár minket: meseszínház, adventi és
templomi énekek, regionális kórusok és zenekarok, romantikus
adventi séták, fáklyás túrák és még rengeteg minden közül választhatunk. A környék kézművesei a karácsonyi fénybe öltöztetett
Fő téren apró faházaikban árulják hagyományőrző portékájukat, illetve itt kaphatunk a testet-lelket felmelegítő forró puncsból, forralt
borból és a finom fánkokból is. Ne hagyjuk ki a Mesterek utcáját
sem, ahol fazekaskodhatunk, gyertyát önthetünk és más mesterek
is beavatnak a kézművesség titkaiba.
Késő délután: hazaindulás
A tartalmas nap után a késő délutáni órákban találkozunk a megbeszélt helyen és indulunk is vissza Magyarországra. Várhatóan a
késő esti órákban érkezik vissza a busz a kiindulási helyre.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.12.12. Szombat
2020.12.19. Szombat

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás busszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► Informatív városnézés
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Arzberger likőrmanufaktúra magyar vezetéssel: 5 EUR/fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Advent Zakopane
lovasszánozással
Lengyelország, Zakopane

1 NAP

11.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

A pazar faházakkal, a havas utcákon sikló lovasszánokkal és
a „hegyi emberek” vendégszeretetével övezve igazi múltbéli időutazásra invitáljuk Zakopaneba. Ez a mesebeli hely decemberben hamisítatlan adventi hangulatot áraszt, gyönyörűen feldíszített belvárosa mellett
a Gubalowka-hegyről lélegzetelállító kilátásban lesz része, s még a
lovasszánozást is kipróbálhatja!.

Kora reggel: indulás
Kora reggel találkozunk a TravelOrigo buszainál, mindenkivel a korábban megbeszélt helyszínen és időpontban. A helyek elfoglalása
után indulunk is Lengyelországba, ahová Szlovákián keresztül vezet utunk.
Egész nap: Gubalowka-hegy, piacozás
Zakopane-ba a késő délelőtti órákban érkezünk meg. Sétát teszünk
az adventi díszítésben pompázó üdülőparadicsom sétálóutcáján,
ahol a gorál népcsoport díszes faházait és templomát is megcsodáljuk. Ezután fogaskerekűvel juthatunk fel a Gubalowka-hegyre (1128 m), ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és az azt
körülölelő hegyekre. A fogaskerekű állomásnál vár minket a piac,
ahol megkóstolhatjuk a helyi ínyenc ízeket: a faszénen sült húsok,
kolbász és hurka illatának nehéz lesz ellenállni!
A piac első részén a híres sajtpiac terül el, ami Zakopane egyik
legfontosabb kulináris állomása. A helyi kistermelők házilag készített sajtjait, lekvárjait, ecetes vagy szárított gombáit lehet itt
megvenni. Talán ezer féle sajt van, az ízük aszerint változik, hogy
mennyire sózták, mivel füstölték, melyik állat tejét használták alapul. Szerencsére mindenhol kis falatokat nyomnak a szánkba, így
lehetőségünk van sokféle sajtot megkóstolni; az idősebbek pedig
tudnak még egy-két szót magyarul is.
Ezt követően tovább nézelődhetünk a piac kézműves termékei között, ahol jó minőségű bőrárut, fafaragványokat, bőr papucsokat,
sapkákat, gyapjú kesztyűket és még számos - karácsonyi ajándéknak is illő - csecsebecsét találunk. Bőr- és faáruból elképesztően
nagy választék van, de hagyományos mintájú kendők és ékszerek
is kaphatók, és természetesen temérdek szuvenír is.
A piacozás után folytassuk a nézelődést Zakopane mesés, karácsonyi fényekbe öltöztetett sétálóutcáján, vagy érdemes felkeresni a helyi specialitásokat kínáló hangulatos éttermeket is!
Fakultatív programlehetőség
Lovasszánozás Zakopane-ban (hó esetén): Életre szóló élmény
lovasszánnal suhanni a Zakopane környéki kacskaringós ösvényeken, közben a Tátrán legeltetni a szemünket, a lovak patkóinak
ütemes kopogását elnyelő hóban, csengők csilingelésétől kísérve. Aki egyszer részt vesz hasonlón, annak felejthetetlen emlékkel gazdagodik az élete. A rendszerint kora estig tartó, egy órás

szánozásokat fáklyákkal és tábortűz melletti pihenővel teszik még
hangulatosabbá.
Abban az esetben, ha nincs hó a látogatásunk ideje alatt, a program lovaskocsikázásra módosul.
Késő délután: hazaindulás
Késő délután élményekkel és vásárfiával megrakodva indulunk
haza Magyarországra. A kiindulási helyekre éjféltájban érkezünk
meg.
INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.11.28. Szombat
2020.12.05. Szombat
2020.12.12. Szombat
2020.12.19. Szombat
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás busszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Fakultatív lovasszánozás: 75 PLN/fő
►► Gubalowka belépő retúr: 22 PLN/fő
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Adventi kalandok
Semmeringen
Ausztria, Semmering
Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: -

1 NAP

10.900

Ft/fő-től

GYEREKBARÁT

Utazzon el Semmering adventi mesebirodalmába, a porcukorral szórt
havas hegycsúcsok közé, ahol a meredek hágók között vígan tekereg
Európa legrégebbi vasútvonala. Semmeringet minden télen többméteres hó borítja: a 950 méter magas hágóról kilátás egyszerűen lélegzetelállító, a hófödte terep csendje pedig a legfáradtabb látogatókat is elemi
nyugalommal tölti fel. Ha advent idején a nagyvárosok adventi nyüzsgése helyett a természet nyugalmát választaná, utazzon a TravelOrigoval
Semmeringre, miközben a karácsonyi csokoládébeszerzést is könnyedén elintézheti a Lindt gloggnitzi manufaktúrájában.

Hajnalban: indulás
Indulás kora Budapestről Gloggnitz-ba, útközben csak rövid pihenőkre állunk meg.
Délelőtt: Lindt csokigyár, városnézés
Első nagyobb megállónk Alsó-Ausztria tartomány déli részén a
Semmering lábánál, Gloggnitz-ban lesz, melyet úgy is szoktak említeni, mint ‘város a hegyekben’. Itt a Lindt csokoládé mintaboltját
látogatjuk meg, ahol kóstolás után kedvezményes vásárlásra nyílik
majd lehetőség - itt könnyedén beszerezhetjük a családnak szánt
ünnepi finomságokat.
Innen a közeli Maria Schutz-ba utazunk, mely egyike az osztrák
Mária-kegyhelyeknek. A Semmering-hegy lábánál lévő falu csodatévő forrásáról és ízletes fánkjairól is nevezetes, melyeket nem
érdemes kihagyni.
Semmeringbe utazunk tovább: a XIX. század császári üdülőközpontja nem csak pihenőhely volt, hanem már akkoriban is a különféle sportok és szabadidős élményszerzés bölcsője. A parkolóból
kabinos felvonóval érjük el a csúcsot és felfedezzük az 1340 méter
magas Hirschenkogel hegy nyújtotta élményeket. A Hirschenkogel hegy legmagasabb pontja a 30 méter magas Millennium kilátó,
ahonnan csodaszép kilátás tárul a Semmering - Rax - Schneeberg
„varázshegyek” álomvilágára, egészen a Bécsi medencéig. (A felvonó havazás és szél esetén nem működik. Ebben az esetben a “20
Schillinges kilátóra” megyünk, ahonnan jól látszódnak a világörökségi vasútvonal viaduktjai)
Kora délután : Semmeringi vasút
Megérkezünk a semmeringi vasúthoz, amely Európa első hegyi
vasútja volt, ma pedig az UNESCO világörökség részét képezi. A
vasúti pálya 41 km hosszú, 16 viaduktja (ebből a legtöbbje kétemeletes), 15 alagútja és 100 íves hídja van - ennek a történelmi vasútvonalnak egy részén utazunk majd. A vonat egyik oldalán zord kősziklák emelkednek a magasba, míg a másik oldalon
szédítő mélység tátong. A vonat ablakából az Alpokra nyíló pazar
látványban részesülünk. A 30 perces utazást követően érkezünk
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Payerbachba, ahol már vár minket a buszunk.
Késő délután: Látogatás Bécsújhelyen, majd hazaindulás
Innen Alsó-Ausztria második legnagyobb és legizgalmasabb városa, Bécsújhely felé vesszük az irányt. Itt egy kedves, meghitt hangulatú adventi vásár családias forgatagában merülünk el: valódi
karácsonyi falu vár bennünket igényes kézműves termékekkel és
ínycsiklandó falatokkal. A kulináris világ kifejezetten nagy hangsúlyt kap Wiener Neustadtban: ínyenc édességek, pompás pékáruk
és forró italok várják a lelküket-testüket átmelegíteni vágyó vendégeket. A késő esti órákban indulunk haza, Budapestre késő este
érkezünk vissza.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.12.12. Szombat
2020.12.19. Szombat

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás busszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► Informatív városnézés
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Vonatjegy: 8 EUR/fő
►► Felvonójegy (retúr): 15 EUR/fő,
►► Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Advent Prágában Kozel sörgyárlátogatással
Csehország, Prága

3 NAP
2 éj

39.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szállodában,
kétágyas szobában
Ellátás: reggeli
Prága festői városának szépségét, egyszer mindenképpen meg
kell tapasztalni, utána úgyis a rabjává válunk! Romantikus, eldugott
utcák, gazdag kulturális és történelmi háttér, igazi cseh sörkülönlegességek és egy csipetnyi kulináris kaland fűszerezi prágai csavargásunkat! Ez a receptje egy tökéletes adventi hosszúhétvégének!
Kóstoljunk bele az igazi prágai hangulatba!

1. nap: Prága
Kora reggel indulunk a választott felszállási helyről, utazás - rövid pihenőkkel - Csehországba. A kora délutáni órákban érkezünk
Prágába, majd a délutánt az Óváros nevezetességeinek szenteljük. Sétánkat a Vencel téren kezdjük, majd a Lőportornyot és a
Reprezentációs Házat nézzük meg. Az Óvárosi téren található a
város egyik büszkesége, a középkori csillagászati óramű, az Orloj, az Óvárosi Városháza és Husz János szobra. Az óra minden
egész órában apostolszobrokkal és harangjátékkal örvendezteti
a járókelőket. A tér ékességeként itt áll a Tyn templom, amely
aszimmetrikus homlokzatával adja a tér egységes képét. Miután
közösen elsétáltunk a közeli Zsidónegyedbe, az est hátralévő részében megvásárolhatjuk a családnak szánt ajándékokat és élvezhetjük a helyi ételek és italok fenséges ízét. Este elfoglaljuk
a szállást.
2. nap: Hradzsin, Prága adventi hangulatban
Reggeli után városnéző sétára indulunk a prágai várban. Felfedező utunkat a strahovi kolostornál kezdjük, majd elsétálunk a Lorettói Szűz Mária templomhoz, és a Cernín-palotához. Miután az
Érseki és a Schwarzenberg Palota mellett elhaladtunk, eljutunk a
gótikus Szent Vitus székesegyházhoz, amelynek a tornyából csodás kilátás nyílik a városra. Lehetőség nyílik a várnegyed felfedezésére. Közös sétánkat a Károly-hídnál zárjuk. Délután önállóan
felfedezhetjük az ún. Kisoldal városrészt, ahol a Szent Miklós
templomra, a Wallenstein-palotára, az Olasz és Jan Neruda-ról
elnevezett utcára hívnánk fel a figyelmet.
Délután elvegyülünk az Óváros tér Adventi vásárában, mely 2016ban elnyerte Európa legszebben díszitett adventi terét.
Este fakultatív 3 fogásos sörvacsora itallal egy hangulatos prágai étteremben.
3. nap: Hajókirándulás, Kozel sörgyár
Reggeli után szabadprogram, illetve fakultatív egy órás hajókázás a Moldván. Búcsút veszünk Prágától,elindulunk hazafelé.
Megérkezünk Velké Popovice-be, ahol tovább fokozzuk az élvezeteket, s egy kóstolóval egybekötött, gyárlátogatást teszünk a
Kozel sörgyárban (Belépő 170 CZK/fő). Hazaérkezés a késő esti
órákban.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.12.04. Péntek
2020.12.18. Péntek

- 12.06. Vasárnap
- 12.20. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 2 éj szállás középkategóriás szállodában
►► Reggeli
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Vox készülék városnézéshez (kötelező): 1.500 Ft/fő
►► Egyágyas felár: 13.000 Ft/fő
►► Kozel sörgyár: 180 CZK / fő
►► Fakultatív 1 órás hajókázás a Moldván: 340 CZK / fő
►► Fakultatív sörvacsora (3 fogás, itallal): 590 CZK/ fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!
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Advent Salzburgban és
Grazban
Ausztria, Salzburg

3 NAP
2 ÉJ

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: középkategóriás szállás 2 ágyas szobában
Ellátás: reggeli

Ha advent idején lehetőségünk adódik pár napra elutazni, fedezzünk fel olyan városokat, melyek télen a legszebbek. Ilyen például Graz, mely adventkor csodálatos fényárban úszik. Kicsit tovább
utazva Salzburgban is csodálatos adventi élményekre tehetünk
szert. Salzburg télen a legromantikusabb arcát mutatja a látogatóknak, akik számtalan program közül válogathatnak: elidőzhetnek
a karácsonyi vásárokban, egy pohár forralt bort kortyolgatva fedezhetik fel Mozart városának minden csodáját.

1. nap: Graz
A hajnali órákban kezdjük meg utunkat a foglaláskor egyeztetett
helyszínről, mindössze rövid pihenőket tartva a délelőtt folyamán
érkezünk meg Grazba. A központ lenyűgöző látványosságait idegenvezetőnk színes és informatív előadása teszi még érdekesebbé. A karácsonyi időszak egyik igazi kuriózuma egy gigantikus jégszobor, ami az Adventi Betlehemet ábrázolja, elkészítéséhez 50
tonna jeget használnak fel minden évben.
Szinte az összes nagyobb teret a városban ebben a néhány hétben színpompás vásári forgatag lepi el, telis tele a legkülönfélébb
helyi ínyencségekkel, ízletes és fűszeres forralt bor illat lengi be a
területet. Érdemes kilátogatni a Városháza előtt található térre is,
ahol a nyüzsgő vásári forgatag mellett egy óriási kalendáriumot is
megcsodálhatunk.
Ellátogatunk az Óratoronyhoz is, ahol az időszakosan megszólaló
csengettyűjátékot az épület homlokzatán táncoló fából faragott
párocska teszi még érdekesebbé. Táncuk végén egy több szólamban felcsendülő aranykakas zárja a nem mindennapi produkciót.
Alkalmunk lesz meglátogatni a Várhegyet is, ahová az üvegtetejű
siklóra szállva, mindössze 4 perc alatt kúszhatunk fel. A lélegzetelállító panorámát mindenképpen megéri megszemlélni!
Szállásunkat az esti órákban foglaljuk el, Graztól nem messze.
2. nap: Salzburg
Reggelink elfogyasztása után elindulunk Salzburg felé. A kora délutáni órákban érkezünk meg, ahol gyalogosan fedezzük fel a város
főbb nevezetességeit. Sétánkat a Mirabell kastély lenyűgöző kertegyüttesénél kezdjük, majd tovább haladunk a világhírű Zeneművészeti Egyetem, a Mozarteum felé. Utunk ezután az óvárosba vezet ahol mesébe illő kanyargós utcácskákon jutunk el a Dómhoz, a
Mirabell térhez, és végül megtekintjük Mozart egykori szülőházát
is. Sétánk után, bebaragolhatjuk a környéken található karácsonyi
vásárok egyikét, melyek pompás adventi hangulata vetekszik a bécsi, párizsi vagy akár az amszterdami vásárokéval.
A kora esti órákban elfoglaljuk Salzburgtól nem messze lévő szállásunkat.
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45.900

Ft/fő-től

3. nap: Traun-tó, Steyr
Ízletes reggelink elfogyasztása után útra kelünk a Traun tó irányába. Rövid buszozás után érkezünk meg a csodás Traunsee partján
fekvő Gmunden városába. A tóparti városka amellett, hogy Ferenc
József uralkodása alatt kedvelt üdülőhely volt, az évszázados
múltra visszatekintő kerámiamanufaktúráiról vált Európa-szerte híressé, itt készül a híres zöld-fehér gmundeni kerámia. Egy rövidebb
séta után folytatjuk utunkat az osztrák történelem egyik legősibb
településére, Steyrbe.
Az Enns és a Steyr folyók találkozásánál fekvő apró városka gótikus és reneszánsz korabeli műemlékekkel tűzdelt kanyargós szűk
utcái, meghitt árkádokkal ékesített terecskéi egész évben szemet
gyönyörködtető látványt nyújtanak, de advent idején az igazi a varázsuk. Városnéző sétánk során útba ejtjük a Lamberg kastélyt, a
Plébánia templomot, megcsodáljuk a városháza épületét, a megállók között pedig gyönyörködünk az eltérő korok építészeti remekműveiben.
Természetesen nem maradhat ki a helyi karácsonyi vásár sem, hiszen ezt tartják az osztrákok Ausztria hivatalos karácsonyi vásárának. A karácsonyi vásárok anyjának mesevilágát bebarangolva,
feltöltődve élményekkel és hagyományőrző ajándékokkal a kora
esti órákban megkezdjük utunkat hazánk felé, leszállási helyünkre
a késő esti órákban érkezünk meg.

INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.12.18. Péntek - 12.20. Vasárnap

A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás autóbusszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► 2 éj szállás középkategóriás hotelben
►► Reggeli
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Egyágyas felár: 14.000 Ft/fő
►► Félpanziós felár: 15.000 Ft/fő
►► VOX készülék városnézéshez: 1.500 Ft/fő
►► Salzburg helyi idegenvezetés: 10 EUR/fő
►► Idegenforgalmi adó: 4 EUR/Fő
►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

95

Fergeteges szilveszter
Bécsben
Ausztria, Bécs

2 NAP

9.900

Ft/fő-től

Az utazás típusa: városlátogatás
Az utazás módja: busszal
Szállás: Ellátás: Bécs belvárosa és a Práter minden évben egy szabadtéri partyzónává
változik, ahol számos bulihely, szabadtéri színpad és zenei stílus közül
válogathatunk. Délután a Grabenen még keringőzni is megtanítanak és
az egész sétány egy szabadtéri bálteremmé változik. Este pedig a különböző DJ-k lineupjaira bulizhatunk egy nagyot, de természetesen nem
maradhat el éjfélkor a látványos tüzijáték a Városházánál és a pezsgős
koccintás sem.

1. nap: Délután
Indulás a kiválasztott helyszínről Bécs felé. A késő délutáni órákban megérkezünk a Mária Terézia térre, ahonnan a város nevezetességei (Karls Platz, Vár, Városháza, Stefansdom) és a vásár pár
perc alatt elérhetőek.
Évente csaknem 600 ezer bel- és külföldi látogatót csal az osztrák
fővárosba a bécsi Szilveszteri Ösvény, a Silvesterpfad. Ilyenkor
Bécs egyetlen nagy házibulivá avanzsál, ahol a dzsesszrajongóktól
kezdve a bálozókon keresztül a legnagyobb rockerekig mindenki
megtalálja a számára legmegfelelőbb party-t. Délután 2-től hajnali
2-ig rophatják a bulizni vágyók. Ahogy minden évben lesz osztrák
pop, soul, jazz, funk, és elektro, de aki keringővel köszöntené az új
évet, az idén is jó helyen jár Bécsben.
A szilveszteri utcabál egyik fő helyszíne megint a Városháza előtti
tér, a Rathausplatz lesz, ahol 14 órától az elmúlt ötven év legnagyobb slágereire táncolhatjuk át magunkat az új évbe. Éjfélkor óriási tűzijátékkal köszöntik az új évet, amit szokás szerint a Kék Duna
keringő dallamai kísérnek majd.

nek csúcspontja egy tízperces tűzijáték lesz, amit a zene ritmusára
lőnek majd ki az óriáskerék mellett. Este buli a belvárosban, éjfélkor tüzijáték és koccintás.
2. nap: Hazautazás
Hajnal 2-kor indulás vissza Magyarországra
Hazaérkezés a reggeli órákban.

A gyerekeket várja idén is a Freyung szilveszteri bulija, ahol délután 2-től 6-ig a legkisebbeké a főszerep. Este 7-től aztán ausztropoppal és slágerekkel várják itt a nagyérdeműt. Az Am Hofon
soul, R&B, funk és rock & roll uralja majd a színpadot, a Kärntner
Straßén az elmúlt évtizedek slágereiből szemeznek a DJ-k, a Neuer
Markton pedig a partizenéé lesz a főszerep.
Aki egy kicsit klasszikusabb hangulatban szeretné tölteni az
év utolsó napját és az újév első óráit, annak a Grabennél vagy a
Stephansplatzon a helye. A Graben ilyenkor elegáns bálteremmé
avanzsál, ahol az újoncok délután még táncórákat is vehetnek,
hogy este már biztos léptekkel táncolhassanak a Kék Duna keringő
háromnegyedes ütemére. A Stephansplatzon pedig a keringők és
operettek legjobbjait mutatja be felváltva az Original Wiener Salonensemble és a Bernd Fröhlich Orchester.
A komolyzene kedvelőit várja a Zene Háza (Haus der Musik) is,
ahol délután 2-től este 10-ig bárki ingyenesen betekintést nyerhet
a zene világába és pár percre akár karmesterré is válhat a virtuális
karmester segítségével.
A Práterben már 11 órától megkezdik az óév búcsúztatását, ami-
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INDULÁSI IDŐPONTOK:
2020.12.31. Csütörtök - 2021.01.01. Péntek
A részvételi díj tartalmazza:
Utazás felsőkategóriás busszal
►► Csoportkísérő idegenvezető
►► A leírásban szereplő programok
►►

A részvételi díj nem tartalmazza:
Adminisztrációs díj: 1.000 Ft/fő

►►

Figyelem! A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek és minden
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak!

Hasznos Információk

SZERZŐDÉS: A befizetéskor kézhez kapott szerződés tartalmazza az indulás pontos helyét és időpontját, külön részvételi jegyet nem küldünk. Utazás előtt 1-2 nappal küldött utastájékoztató tartalmazza a buszon lévő ülőhelyet, az idegenvezető elérhetőségét és az úttal kapcsolatos hasznos tudnivalókat. Az utastájékoztatót a gyorsabb ügyintézés miatt
amennyiben lehetséges, e-mailben küldjük, ezért jelentkezéskor kérjük az e-mail cím megadását.
ÚTI OKMÁNYOK, ÚTLEVÉL, VÍZUM: Foglalás előtt ellenőrizze úti okmánya érvényességét, így szükség esetén indulásig
megújíthatja. EU-s országokba érvényes, kártya típusú személyigazolvánnyal is lehet utazni. Jogosítvány nem fogadható
el a határátlépés során.
KEDVEZMÉNYEK:
Törzsutas kedvezmény: Minden olyan utasunk, akik 2018.01.01 óta legalább egyszer utazott a TravelOrigo Utazási Irodával 5% törzsutas kedvezményre jogosult.
Előfoglalási kedvezmény: Amennyiben törzsutasunk legalább 60 nappal indulás előtt befizeti a részvételi díj 40%-át, az
alap részvételi díjból 7% kedvezményt biztosítunk. Nem törzsutasoknak a teljes részvételi díj befizetése esetén érvényes
az előfoglalási kedvezmény. Az előfoglalási kedvezmény 2020. május 1-ig érvényes. A kedvezmények nem összevonhatók.
SPECIÁLIS ÉTREND: Akinek speciális étrend szükséges, azoknak ezt a kérését jelentkezéskor kell leadniuk. Mi továbbítjuk a partnerek felé, de felelősséget nem tudunk vállalni azért, hogy a szolgáltatók ezt teljesíteni tudják-e. Kérjük, hogy
az idegenvezető segítségével, a helyszínen, a konyhával egyeztessék az étkezés menüjét. A közvetlenül indulás előtt
illetve az út megkezdését követően jelzett speciális étkezési igényt sajnos nem biztos, hogy figyelembe tudnak venni a
szolgáltatók.
LÉTSZÁM: Utazásaink elindításához a minimális létszám elérése szükséges, mely Magyarországról autóbusszal induló
útjaink esetében 35 fő, európai repülős útjaink esetén 20 fő. Azon kivételes esetekben, ha a minimális létszám elérése
nem valósul meg, az érintetteknek kedvezményes átjelentkezést biztosítunk bármely másik foglalható utazásunkra.
BIZTOSÍTÁS: Utasaink érdekeit szem előtt tartva minden utazásunknál kötelező utasbiztosítás megkötése. Utazásainkhoz több típust is ajánlunk, melyeket útjainkra foglalva kedvezményesebb áron tud megrendelni, mint egyéni utazás esetén. OEP kártyás vagy bankkártyás biztosítás csak korlátozottan nyújt ingyenes szolgáltatásokat, a részletekről kérdezze
szolgáltatóját, és feltétlenül hozzon magával igazolást és kontakt telefonszámot.
Nem kötelező, de kifejezetten ajánljuk, hogy Irodánkban foglaláskor kössenek útlemondási biztosítást, hogy ha esetleg
betegség vagy baleset miatt nem tudnak elutazni, akkor ne veszítsék el a befizetett részvételi díjat.
ÁRFOLYAM: Az utak árának kalkulációja 1 EUR = 326 Ft árfolyammal készültek (Raiffeisen bank eladási árfolyam). A kalkulált árfolyamhoz képest tartós deviza áremelkedés esetén a részvételi díj változtatási jogát – a törvényi szabályoknak
megfelelően –, irodánk fenntartja.
VÁROSNÉZÉSEK: A kulturális körutazások sajátosságai a változatos és gazdag tartalom. A programok esetenként fárasztóak lehetnek, így csak egészségesen vállalja az utat! Amennyiben az időjárási viszonyok (vagy egyéb körülmények)
kedvezőtlenül alakulnak és lehetőség van rá, hogy csorbítás nélkül a napok programját felcseréljük, akkor az idegenvezető ezt a csoport érdekében megteheti, de több programunk rossz idő esetén is egész napos.
HELYSZÍNEN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK: A belépők és a hajó-, felvonó-, vonat- illetve egyéb jegyek a helyszínen, az adott
ország valutájában fizetendőek. Összegük – mely esetenként változhat – megtalálható a programleírások után összevontan, valamint weboldalunkon részletezve is az adott útnál. Több helyszínen a műemlékek csak helyi idegenvezető
kíséretében, vagy a múzeum saját audio guide-jának használatával tekinthetők meg, melyek költsége a belépőn felül a
helyszínen fizetendő. Vannak továbbá olyan múzeumok, és műemlékek, ahol az idegenvezetés nem engedélyezett, ilyen
esetben az ismertetés a buszon vagy az épület előtt történik.
FAKULTATÍV PROGRAMOK: Az utazás alapprogramján felüli szervezett programlehetőségek, melyeket az utazás leírásánál jelzünk, részletesen pedig weboldalunkon tájékozódhat róluk. Egyes fakultatív programokon történő részvételt csak
akkor tudjuk biztosítani, ha jelentkezéskor megrendelte és befizette a program díját, ezért fontos előzetesen tájékozódni
erről irodáinkban. A fakultatív programok többségénél külső szolgáltatót is igénybe veszünk.
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VOX KÉSZÜLÉK: A VOX készülék az Önök kényelmét szolgálja a városnézések során. Az idegenvezetőnél van a rendszer
mikrofonja, az utasoknál pedig a fülhallgatós vevők, így akár séta, vagy fényképezés közben is kényelmesen hallgathatják az információkat. A fülhallgatók egyszer használatosak, de saját fülhallgatóval is kompatibilisek. Kérjük, vigyázzanak
a készülékre. Az esetleges rongálódásért illetve elvesztésért az utas anyagilag felel.
REPÜLŐ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Repülős csoportos utazásainknál a turista osztályra szóló repülőjegy megvásárlását, a külföldi transzfer intézését irodánk elvégzi minden érvényes foglalással rendelkező utas számára. Utazásainkat az
idegenvezető Magyarországról kíséri. Repülős útjaink induló és végső érkezési reptere a Liszt Ferenc Repülőtér. Minden
útnál igyekszünk a legoptimálisabb menetrendet kiválasztani, de előfordulhat, hogy az indulási, ill. érkezési napok nem
jelentenek teljes napot. Jelentkezéskor az utazáshoz szükséges úti okmányban szereplő pontos, teljes név megadása
az utas felelőssége, mert így történik a jegykiállítás, és pontatlan névmegadásért a légitársaság az utasnak többletköltséget számít fel, illetve akár az utazást is megtagadhatja. A repülőtéri illetékek árai a programfüzetünk összeállításakor
aktuális érték alapján lettek feltüntetve, és összegük változhat. A légitársaságok menetrendváltozásáért (késésért, járattörlésért) irodánk felelősséget abban az esetben sem tud vállalni, ha az érinti az adott út programját.
REPÜLŐJEGY LEMONDÁSA: Repülős utak esetén a repülőjegyek megvásárlását irodánk az utazás előtt – az útra történő megfelelő számú utas jelentkezését követően – intézi. A repülőjegy megvásárlását követően a foglalás lemondása
esetén a repülőjegy ára nem téríthető vissza. Jelentkezéskor lehetőség van arra, hogy a repülés - részvételi díjban nem
szereplő részére - külön útlemondási biztosítást kössenek, így ha egészségügyi probléma miatt kényszerül lemondani
foglalását, visszatérítésért fordulhat a biztosítóhoz.
VIDÉKI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG: Budapesti iroda lévén igyekszünk vidéki utasaink kényelméről is gondoskodni. Bár
útjaink Budapestről indulnak, de minden autóbuszos utunknál biztosítunk csatlakozási lehetőséget a busz útvonalán. A
felszállási helyekről weboldalunkon tájékozódhatnak. Autóbuszaink jellemzően reggel 6:00 körül indulnak Budapestről.
A Budapestre történő hazaérkezés 22-23 óra körül várható. Sajnálatunkra előfordulhatnak forgalomkorlátozások vagy
olyan időjárási körülmények, melyek miatt autóbuszaink a megszokottnál lassabban tudnak haladni, így későbbi érkezés
is előfordulhat. Ilyen esetekben irodánk a lehetőségek függvényében természetesen keresi az adott pillanatban a legjobb
megoldást, de kérjük szíves megértésüket, együttműködésüket. Amennyiben valaki nem jelenik meg a felszállási helyszínen időben, maximum 10 perc várakozás után, a többi utas utazását szem előtt tartva, a busz elindul. Az utas késéséből
eredő károkért, utazásról történő lemaradásért, többletköltségekért irodánk felelősséget nem tud vállalni.
AUTÓBUSZOS UTAZÁS: Autóbuszaink többsége Mercedes, emellett MAN, Setra, Scania típusú, többségében 50-55 fős
jármű. Mind légkondicionálóval, kényelmes, dönthető ülésekkel felszerelt. Gépkocsivezetőink nagy külföldi vezetési tapasztalattal rendelkeznek. A jogszabályoknak megfelelően csak ülve szabad utazni és a biztonsági öv használata az
utas érdekében, külön figyelmeztetés nélkül is végig kötelező. Ennek elmulasztása esetén a sérülések és büntetések
felelőssége a mulasztót terhelik. Repülős utaknál a célország(ok)ban az autóbuszt külföldi fuvarozó partnerünk biztosítja. Külföldön is ügyeljenek értékeikre. Az autóbuszban, illetve a csomagtartóban hagyott tárgyakért felelősséget nem
tudunk vállalni. A buszokon történő kávé, üdítő stb. árusítás a busztársaság kompetenciája és felelőssége. A buszokon
a mosdó kényelmi és higiéniai szempontok miatt nem használhatók, éppen ezért 3-4 óránként kulturált pihenőhelyeknél
megállunk.
ÜLŐHELY: A nagy létszámára való tekintettel az ülőhelyeket indulás előtt néhány nappal osztjuk be, figyelembe véve az
egyes nagyobb társaságok méretét, hiszen az a célunk, hogy a barátok, családtagok minden esetben egymás mellett,
vagy közvetlen közelében ülhessenek. Ha konkrét ülőhellyel kapcsolatos kérésük van, akkor felár ellenében tudják ezt
jelezni foglaláskor.
CSOMAGOK MAXIMÁLIS TÖMEGE: A 36/2017 és 1102/2016 közlekedési rendeletek szabályozzák a járművek maximális tengelysúlyát, mely érinti a turistabuszokat is. Utazásainknál az új szabályozás miatt limitáltuk szükséges utasaink
poggyászsúlyát. Autóbuszos utazásainknál a megengedett össztömege egy utas poggyászának maximum 18 kg. Ez
magába foglalja a csomagtérben elhelyezendő bőröndöt, valamint, az utastérbe hozható olyan kisméretű kézipoggyászt,
melyet lábuk előtt illetve a kalaptartón el tudnak helyezni (a közlekedő folyosót szabadon kell hagyni). Házaspárok,
családok a fejenkénti össztömeget összevonhatják.
A poggyászszabályok be nem tartásáért a fuvarozó cég többlet díjat szabhat ki az utasra (1.000 Ft /kg a 18 kg-on felüli
csomagtömegért).
SZÁLLÁS: Útjainkon középkategóriás szálláshelyekkel dolgozunk, ahol ettől eltér a kategória, ott külön jelezzük. Felhívjuk figyelmüket, hogy irodánk a szállások besorolásánál az adott ország osztályzását alkalmazza. A programok és a
lehetőségek figyelembevételével választottuk ki ezeket a szállásokat, ezért a szállodák nem mindig belvárosiak, előfordulhat város közeli elhelyezés is. A szobák elosztását (pl. hányadik emelet) a szálláshely határozza meg, ebbe irodánknak nincs beleszólása. A szállodákban szobánként van mosdó, zuhanyzó és vele egy helyiségben a WC. A mediterrán
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országok szállodáiban általában van légkondicionáló, de nincs hűtőszekrény. A szállodai szobában őrizetlenül hagyott
értéktárgyakért sem a TravelOrigo Utazási Iroda, sem partnere nem tud felelősséget vállalni. Kérjük, használják a szállodai
széfeket, melyekről érdeklődhetnek idegenvezetőinknél.
6 éven aluli gyermek körutazáson csak a TravelOrigo munkatársával történt előzetes egyeztetés után vehet részt, de ez is
legfeljebb a kifejezetten családoknak összeállított utaknál lehetséges.
TÁRSÍTÁS: Egyedül utazó utasaink kérhetnek szállodai szobára vonatkozó társítást, melynek során másik (minden esetben azonos nemű) társítást kérő útitárssal kerülnek egy közös kétágyas szobába. Társításra vonatkozó igényüket kérjük,
foglaláskor jelezzék az Irodánkban. Amennyiben találunk társat, a jelentkezéskor befizetett egyágyas felárat visszafizetjük.
Irodánknál 3 fős társítás nincs. Társítás után, az út során, a társsal kapcsolatban reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Külön szobát csak akkor tudunk kérni, ha a szállodában van erre lehetőség, és mindkét fél a helyszínen kifizeti az
egyágyas felárat.
ÉTKEZÉSEK: Útjaink többsége reggelis, de a fakultatív vacsora lehetősége biztosított utasainknak. Ez utóbbiaknál az út
indulása előtt kell igényelni és befizetni a vacsorát. Azon utasok akik az előzetesen megrendelhető vacsorát nem kívánják
igénybe venni, vállalják vacsorájuk önálló intézését. A vacsorák általában a szállodában vannak, de előfordulhat közeli étteremben történő étkezés is. Vacsora: Az adott ország étkezési szokásainak megfelelően összeállított, általában 3 fogásos
menü. Az esti étkezésekhez rendelt ital külön, a helyszínen fizetendő fogyasztás alapján.
UTAZÁSI SZERZŐDÉS: Aktuális utazási szerződésünket weboldalunkon tesszük közzé az Utazási szerződés menüpontnál,
és kérjük megrendelés előtt minden esetben tanulmányozzák át szövegét.
KIEGÉSZÍTÉS: A hasznos tudnivalók a programfüzet zárásakor (2019.11.15.) hatályos jogszabályok szerint készültek. Ehhez képest bekövetkező változásokat a www.TravelOrigo.hu weboldalon tesszük közzé. Kérjük, kísérjék figyelemmel!
IMPRESSZUM: A TravelOrigo Utazási Iroda (Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 22, adószám: 24219927-2-42, cégjegyzékszám:01-09-996168, Eng. sz.: U-001450, Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-88149/2015) vagyoni biztosítását
a Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepénél kötötte: 1143 Budapest 1139 Budapest, Váci út 99. (Tel: 06-1
460-1400). A programfüzetben található esetleges nyomdai hibákért, elírásokért elnézést kérünk, de érte felelősséget
nem vállalunk. A katalógusban található képek illusztrációk és csak tájékoztató jellegűek. Ezen katalógusunk kiadásával
2020.01.01-től minden előző kiadvány, ár, utazási szerződés, adatkezelési tájékoztató, hasznos tudnivaló érvényét veszíti
és csak az ebben foglaltak a hatályosak.
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Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a TravelOrigo általi adatkezelés megkezdése előtt Ön (mint a TravelOrigo Ügyfele, leendő ügyfele, más érintett) tájékozódhasson róla, hogy TravelOrigo az Ön adatait miért és mire használja,
valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat hogyan gyakorolhatja.
Amennyiben Önt kizárólag TravelOrigo reklám- és marketing tevékenységével összefüggő adatkezelési tevékenységének részletei érdeklik, úgy kérjük a jelen Tájékoztató 11. fejezetének reklám- és marketing tevékenységét bemutató részét tanulmányozza.
A Tájékoztató tartalma
►► Alapelvek
►► Jogalapok
►► Adatkezelési célok
►► A kezelt adatok köre
►► Adatok forrása, felvétele és tárolása
►► Az adatok felhasználása és feldolgozása
►► Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás
►► Az érintettek jogai
►► Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös rendelkezések
►► A nem természetes személy ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok
►► Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések
►► A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak
►► A TravelOrigo tevékenységére irányadó legfontosabb jogszabályok
Ha az összefoglaló szakaszok elolvasása után további részletekre kíváncsi az adott témával kapcsolatban, kérjük nyissa meg
weboldalunkat és kattintson az alábbi linkekre: „https://www.TravelOrigo.com/adatvedelem”
Jelen Tájékoztató határozza meg a TravelOrigo adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb szabályokat az Ügyfelek és egyéb érintettek személyes adatainak kezelése kapcsán. A TravelOrigo Általános Üzleti Feltételeiben, illetve az egyes
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek, valamint az egyedi szerződések és a hozzájuk kapcsolódó
nyilatkozatok főszabályként csak visszautalnak a jelen Tájékoztatóban foglaltakra, illetve, ha az az adott TravelOrigos termék
vagy szolgáltatás sajátosságai miatt szükséges, esetileg eltérhetnek azoktól.
A TravelOrigo bármikor jogosult a jelen Tájékoztató tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. Ezen módosításra az ÁÜF 10. Fejezetében foglaltak nem irányadók. A hatályos, valamint a módosított Tájékoztatók a TravelOrigo
honlapján elérhetők.
1. TravelOrigo adatkezelésének alapelvei
A TravelOrigo a személyes adatok kezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit, ezek a jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és
bizalmas jelleg, alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elve. Ezen elvek a konkrét, kézzel fogható jogszabályi előírások felett és mellett érvényesülnek, úgy kell értelmezni tehát az írott jogot, hogy az ezen elvekkel ös�szhangban legyen és amennyiben nincs konkrét jogszabályi előírás, ezek alkalmasak a hézagok kitöltésére és önmagunkban
is érvényesülnek.
2. Az adatkezelés jogalapjai
A TravelOrigo személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályokban
meghatározott felhatalmazások keretei között kezel az Ügyfeleiről, más érintettekről.
Ezen személyek adatai alapvetően négyféle okból kerülhetnek a TravelOrigo birtokába:
►►
►►
►►
►►

ha az az Ügyfél és a TravelOrigo közötti szerződés előkészítésével, létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges
megszűntetésével függ össze (összefoglalóan ún. szerződéses jogalap), vagy
ha az adatkezelést jogszabály rendeli el, vagy
ha az az ún. érdekmérlegelés alapján lehetséges, illetve
ha az az érintett hozzájárulását adta ehhez.

A TravelOrigo által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelések általában vegyes jogalapúak, azaz egyaránt tartalmaznak szerződéses kapcsolatra jellemző, jogszabályi, valamint érdekmérlegeléses és az Ügyfél, illetve az egyéb érintettek
hozzájárulásán alapuló adatkezelési felhatalmazásokat.
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A TravelOrigo törekszik rá, hogy az Ügyfél és a TravelOrigo közötti szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, illetve
a jelen Tájékoztató tartalmazzanak minden olyan lényeges információt, amely alapján az érintett megfelelő döntést képes
hozni, hogy TravelOrigora bízza-e adatai kezelését.
3. Az adatkezelés céljai
A TravelOrigos adatkezelés elsődleges célja az Ügyféllel kötött vagy az érintettel megkötendő szerződés alapján a TravelOrigo által nyújtott Turisztikai-, vagy kiegészítő szolgáltatás, illetőleg a TravelOrigo csoporttag tevékenységével kapcsolatos
egyéb szolgáltatás teljesítése, továbbá – amennyiben ezek relevánsak – a TravelOrigo tevékenységére irányadó jogszabályi
rendelkezések alapján, az ezen jogszabályon alapuló adatkezelések teljesítése.
A TravelOrigo kizárólag az általa folytatott tevékenységre irányadó szerződésekben és a tevékenységére irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az ott meghatározott célokra használja fel a felvett, illetve átadott, illetőleg
bármilyen módon a TravelOrigo rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott – ideértve az érintettnek a TravelOrigohoz
benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá különösen más adatkezelőtől átvett vagy bármely egyéb formában a TravelOrigo számára hozzáférhetővé tett – adatokat.
4. A kezelt adatok köre
Azt, hogy Ügyfelekről és egyéb érintettekről a TravelOrigo milyen adatokat kezel, az határozza meg, hogy:
►►
►►
►►

az érintett milyen kapcsolatban áll a TravelOrigoval (lásd erről az Ügyfél, közreműködő, egyéb érintett és leendő
ügyfelek fogalmának meghatározását),
illetve, hogy mint Ügyfél, milyen Turisztikai és kiegészítő Turisztikai szolgáltatási tevékenységre, vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződést kötött a TravelOrigoval,
valamint, hogy mi az adatkezelés, az adatok felvételének célja.

A TravelOrigo által használt szerződések, az adott szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatok, valamint a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyomtatványok tartalmazzák a TravelOrigo által kezelt adatkörök pontos meghatározását.
5. Az adatok forrása, felvétele és tárolása
Az Ügyfelekre vagy egyéb érintettekre vonatkozó adatok két módon kerülhetnek a TravelOrigo birtokába, elsődlegesen közvetlenül az Ügyfelektől, illetve érintettektől történő adatfelvétellel, másrészről más adatkezelőktől történő adatátvétel révén.
TravelOrigo az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a turisztikai
szektorra előírt szigorú szabályok megtartásával és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével zárt
rendszereiben gondoskodik.
6. Az adatok felhasználása és feldolgozása
A TravelOrigo az érintettek személyes adatait kizárólag az Ügyfelekkel vagy egyéb érintettekkel megkötött szerződésekben,
valamint a tevékenységére irányadó jogszabályokban, valamint az adatfelvételkor meghatározott célból – illetve adatátvétel
esetén, az ott jelzett célból – használja fel a Tájékoztatóban foglalt keretek között. A TravelOrigo jogosult a birtokában lévő
adatok teljes életciklusa alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni.
7. Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás
A személyes adatot a TravelOrigo akkor továbbít, ha ahhoz az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárult, vagy az Ügyféllel megkötött szerződés, illetve jogszabály azt megengedi, vagy ahhoz a TravelOrigonak vagy az adattovábbítással érintett harmadik
félnek jogos érdeke fűződik.
TravelOrigo Titoknak, vagy üzleti titoknak minősülő adatok, információk harmadik személy részére történő átadására kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel kerülhet sor a TravelOrigo által alkalmazott titokvédelmi
szabályoknak megfelelően
8. Az érintettek jogai
A TravelOrigo kiemelt figyelmet fordít rá, hogy Ügyfelei, illetve az érintettek a TravelOrigo által nyújtott szolgáltatások, termékek igénybevétele során mindenkor tisztában legyenek az őket megillető jogokkal és kötelezettségekkel az adatvédelem
terén is. Az érintetteket megillető jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés, helyesbítés, törlés és elfeledtetéshez való jog,
adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és Tiltakozás automatizált döntéshozatal
ellen egyedi ügyekben (beleértve a profilalkotást).
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9. Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös rendelkezések
Az egyéb érintett személyek személyes adatait a TravelOrigo tipikusan az Ügyféllel megkötendő szerződések teljesítésével
összefüggésben, az érintettek kifejezett, vagy vélelmezetten megadott hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulások meglétét és jogszerűségét az Ügyféllel megkötendő szerződések esetén a TravelOrigo vélelmezi – azok jogszerűségéért az Ügyfél
tartozik felelősséggel –, ugyanakkor a TravelOrigo fenntartja magának a jogot, hogy ezen érintetti hozzájárulások valóságtartalmát ellenőrizze és szükség esetén ezen érintetteket közvetlenül megkeresse hozzájárulásuk meglétének ellenőrzése, vagy
hozzájárulásuk megszerzése érdekében.
10. A nem természetes személy ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok
A nem természetes személynek minősülő Ügyfelek adatainak kezelése során – lévén azok nem vagy nem kizárólagosan
személyes adatok – a TravelOrigo a jelen szabályzatban az Ügyfelekre vonatkozóan leírtakat csak irányadónak tekinti, azokat
a jelen Tájékoztatóban foglalt kivételekkel, csak a nem természetes személy Ügyfelek képviselői, meghatalmazottai és természetes személy tényleges tulajdonosai vonatkozásában érvényesíti.
11. Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések
Sajátos célú adatkezelést általában valamely jogszabály tesz kötelezővé a TravelOrigo számára, mely jogszabály egyúttal
meghatározza a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés
időtartamát. Ezen adatkezelések: a Központi Hitelinformációs Rendszerrel összefüggő, a statisztikai célú, a panaszkezeléssel összefüggő, a piac- és közvélemény-kutatáshoz, illetve reklámtevékenységhez kapcsolódó, a TravelOrigo honlapjával,
al-oldalaival, illetve egyéb elektronikus alkalmazásaival összefüggő, az ügyfél-azonosítással, okiratmásolással összefüggő,
a követeléskezeléssel összefüggő, a személy-és vagyonvédelemmel, illetve a titokvédelemmel összefüggő (fénykép- és videofelvétel, hangfelvétel), automatizált adatfeldolgozással hozott döntésekkel kapcsolatos adatkezelés. Ezeket a jogszabályi
rendelkezéseket a TravelOrigo minden esetben betartja, illetve betartatja.
Jelen Tájékoztató, illetve a vonatkozó további belső szabályzatok csak a legfontosabb rendelkezéseket tartalmazzák e jogszabályokból, illetve – amennyiben ez szükséges vagy lehetséges – kiegészítik, pontosítják alkalmazásukat a TravelOrigo és
Ügyfelei illetőleg egyéb érintettek vonatkozásában.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide
12. A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak
TravelOrigo kiemeli mindazon adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat, melyek nélkülözhetetlenek a tájékoztató megértéséhez.
13. TravelOrigo tevékenységére irányadó legfontosabb jogszabályok
TravelOrigo a tudomására hozott vagy birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. A TravelOrigo kiemeli a teljesség igénye nélkül azon legfontosabb jogszabályokat, melyek irányadók a tevékenységéből fakadó adatkezelési műveletekre
A jelen Tájékoztató bármely pontjával ellentétes tartalmú jogszabályváltozás esetén – annak hatálybalépésétől – az érintett pont
automatikusan a jogszabályváltozásnak megfelelő, módosított tartalommal értelmezendő, mely a Tájékoztató jogszabályváltozással nem
érintett pontjainak, illetve az érintett pont változással nem érintett rendelkezéseinek érvényességét és hatályát nem érinti.
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Csodák ritkán történnek.

Kössön inkább utasbiztosítást!
A biztonságos és nyugodt utazáshoz válassza
Magyarország egyetlen utasbiztosításokra
szakosodott biztosítóját!
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