
Korzika     Szardínia     Toszkána     Umbria Cinque Terre    Elzász    Norm
andia    B

retagne      
Ci

pr
us

   
   

  R
éu

ni
on

   
   

G
ua

de
lou

pe

Bordeaux     Cognac     Provence     Belgium      

Kulturális körutazások
Bor és gasztronómiai élmények

2 0 1 6

w w w . k o r z i k a - h o l i d a y s . h u



„KORZIKA HOLIDAYS” – 1000 ÚT UTAZÁSI IRODA
1067 Budapest, Teréz krt 33. | Telefon: (+36-1) 301-4998, 301-4999

2016. áprilistól ÚJ CÍMÜNK: 1054 Budapest, Kálmán I. u. 14.
E-mail: korzikaholidays@1000ut.hu | Engedély szám: U-01681-2015

www.korzika-holidays.hu | www.1000ut.hu

KORZIKA: Tavaszi fények és illatok 
a szépség szigetén 05.11. 7 nap | 6 éjszaka  4. oldal

CINQUE TERRE/TOSZKÁNA/UMBRIA: 
Tavasz, nyár, ősz 05.14. 7 nap | 6 éjszaka 12. oldal

BELGIUM: Három világörökségi város 05.14. 4 nap | 3 éjszaka 13. oldal

TOSZKÁNA: Bor, kultura és 
gasztronómia 06.03. 4 nap | 3 éjszaka 17. oldal

KORZIKA/SZARDÍNIA: Tavasz 
a legszebb mediterrán szigeteken 06.14. 8 nap | 7 éjszaka  6. oldal

IRÁNY AZ EB: MARSEILLE/LYON 06.16. 9 nap | 8 éjszaka  3. oldal

CIPRUS: Aphrodité istennő szigete 06.16. 7 nap | 6 éjszaka  14. oldal

Üdülés SZARDÍNIA szigetén 06.21. 8 nap | 7 éjszaka 5. oldal

CINQUE TERRE/TOSZKÁNA/UMBRIA: 
Tavasz, nyár, ősz 07.16. 7 nap | 6 éjszaka 12. oldal

Exkluzív bor és gasztronómiai élmények  
BORDEAUX/COGNAC 07.20. 5 nap | 4 éjszaka 15. oldal

A festői NORMANDIA és BRETAGNE 07.27. 9 nap | 8 éjszaka  10. oldal

ELZÁSZ: Kulturális körutazás 
a borút mentén 08.11. 6 nap | 5 éjszaka  9. oldal

BELGIUM: Négy világörökségi város 08.19. 5 nap | 4 éjszaka 11. oldal

CIPRUS: Aphrodité istennő szigete 09.01. 7 nap | 6 éjszaka  14. oldal

PROVENCE: Bor és gasztronómiai túra 
a Rhone-völgyben 09.07. 5 nap | 4 éjszaka 16. oldal

SZARDÍNIA/KORZIKA: Nyárutó 
a legszebb mediterrán szigeteken 09.17. 8 nap | 7 éjszaka  7. oldal

KORZIKA: Üdülés a szépség szigetén 09.18. 10 nap | 9 éjszaka 8. oldal

RÉUNION: A tűz és a víz szigete – 
Gyalogtúra a fournaise kráterben 09.20. 11 nap | 8 éjszaka 18. oldal

CINQUE TERRE/TOSZKÁNA/UMBRIA: 
Tavasz, nyár, ősz 09.24. 7 nap | 6 éjszaka 12. oldal

BELGIUM: Három világörökségi város 10.29. 4 nap | 3 éjszaka 13. oldal

GUADELOUPE: Trópusi nyaralás 
a Karib-tengeren 10.22. 10 nap | 8 éjszaka 19. oldal

GUADELOUPE: Trópusi nyaralás 
a Karib-tengeren 02.15. 10 nap | 8 éjszaka 19. oldal

RÉUNION: A tűz és a víz szigete – 
Gyalogtúra a fournaise kráterben 03.10. 11 nap | 8 éjszaka 18. oldal
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Tartalom  |  Indulási időpontok

KEDVES UTASAINK!

Fogadják szeretett el 2016-os katalógu-
sunkat, melyet az 1000 Út Travel Kft . cég-
csoport tagjaként készített ünk el.

A régi, kedvelt programokon „igazítot-
tunk” egy kicsit, hogy az élmény még 
gazdagabb  legyen. Újdonságaink közül 
kiemelnénk a Franciaországi Labdarúgó 
EB-re tervezett  csoportos utazásunkat, 
mely amellett , hogy a magyar válogatott  
2 csoportmérkőzésére is belépőt biztosít 
(Marseille, Lyon), a szabadnapokon Pro-
vence csodáit is bemutatja.
Idén külön hangsúlyt fektett ünk a Bor és 
gasztronómia élmények fokozására, így 
már 3 régió vár felfedezésre: Bordeaux és 
környéke, Provence és Toszkána.

És aki távolabbi tájakra vágyik, azoknak 
2 trópusi szigetet ajánlunk: Guadeloupe 
és Réunion, ahol  fantaszti kus tájak és ka-
landos programok várják a felfedezőket.

Honlapunkon továbbra is megtalálhatóak 
egyéni szállásaink, melyek Korzika, Szar-
dínia, Toszkána és Franciaország legszebb 
helyein, széles választékban várják a ven-
dégeket.

Egyútt al szeretnénk felhívni fi gyelmüket 
az 1000 Út Utazási Iroda számos érdekes, 
izgalmas utazására is, csak néhányat em-
lítve: Szentpétervár, Grúzia, Örményor-
szág, Azerbajdzsán, Peru, Madagaszkár, 
Vietnám…

2016. MÁJUS

2016. JÚNIUS

2016. JÚLIUS

2016. AUGUSZTUS

2016. SZEPTEMBER

2016. OKTÓBER

2017. FEBRUÁR

Kellemes kalandozást kívánunk! 
…mert az utazás egy örök élmény…
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MARSEILLE | LYONIrány a franciaországi labdarúgó 
Európa-bajnokság két csoportmérkőzése! 9

nap

Szurkoljunk együtt  a Magyar Válogatott  sikeréért, 
miközben felfedezheti  Provence varázslatos tájait, városait.

1. nap | Budapest–Milánó | 960 km | 
Elutazás Budapestről a késő esti  órákban. Utazás 
rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül. Éjszaka az 
autóbuszon.

2. nap | Milánó–St. Paul de Vence–Avignon | 590 km | 
A repülőgéppel utazók reggel indulnak Milánóba a 
Wizz Air menetrend szerinti  járatával. Érkezés 07:40 
h-kor, majd a repülőtéren csatlakoznak a buszos 
csoporthoz.

A találkozás után továbbutazunk Franciaország 
felé. A déli órákban érkezünk St.Paul de Vence-be, 
ahol a Riviéra legszebb és legöregebb középkori tele-
pülését látogatjuk meg. A hegyre épült város sajátos 
hangulatot áraszt 16. századi, csaknem épen maradt 
bástyáival, házaival, szűk lépcsős utcáival. Különle-
ges fényviszonyai híres művészeket is megihletett : 
Chagall, Renoir, Mati sse, Picasso. Délután indulunk 
tovább Provence felé. Szállás Avignonban (4 éj). 

3. nap | Avignon–Marseille | 220 km |
Reggeli után gyalogos városnézés Avignonban. A 
történelmi negyedben megtekintjük a város legne-
vezetesebb épületét, a Pápai Palotát. A világörökség 
részévé nyilvánított  góti kus palota a 14. században a 
pápák lakhelyéül szolgált. A város híres csonka hídja 
(Pont Saint-Bénezet) szintén a város jelképévé vált.

Ezután Marseille-be utazunk, a Magyarország–
Izland mérkőzés helyszínére. Érkezés után séta a 
hangulatos régi kikötőben, majd áthajózunk If vá-
rához, ahol a híres regény főhőse, Monte Christo 
raboskodott . Ezt követően megtekintjük a város fölé 
magasodó Notre Dame de la Garde székesegyhá-
zat, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a híres 
kikötőre és If várára. Rövid szabadprogram, majd a 
mérkőzés megtekintése. A késő esti  órákban indu-
lunk vissza Avignonba. 

4. nap | Avignon–Pont du Gard–Tarascon–Arles–St. 
Rémy de Provence–Les Baux de Provence | 130 km | 
Egész napos kirándulás, 2 világörökségi hellyel, gaz-
dag programmal. Első állomásunk a világörökség 
részeként számon tartott  Pont du Gard, a több mint 
2000 éves római völgyhíd. Végigsétálunk a 49 m ma-
gas hídon, ahonnan a látvány lenyűgöző! Ezt köve-
tően Tarasconba érkezünk, ahol Franciaország egyik 
legszebb középkori vára látható. A vár különleges-
sége, hogy szinte teljes épségben vészelte át a múlt 
viharos századait. Ezután Arles-ba, Franciaország 
„legrómaibb” városába utazunk. Itt  megtekintjük a 
2000 éves arénát, a 12–14. században épült román 
kori St Trophime templomot és kolostort valamint 
az őskeresztény temetőt.

Arlesból Les Baux-de-Provence-ba utazunk. A 
műemlék település egy sziklán terül el, melyet egy 
középkori vár romjai uralnak. A vad, drámai környe-
zet ihlett e a legenda szerint Dante Isteni színjátéká-
nak Pokol helyszínét. Innen St. Rémy de Provance-
ba látogatunk, ahol megtekintjük a Saint Paul de 

Az autóbusszal uta-
zóknak rövid városnézés 
Milánóban, melynek ke-
retében megtekintjük a 
Santa Maria della Grazie 
templomot, mely 1980 
óta a Világörökség része. 
Itt  látható Leonardo világ-
hírű freskója, az Utolsó va-
csora (csak előzetes jegy-
vásárlással!). Ezt követően 

meglátogatjuk a közel 2000 éves Szent Ambrus 
templomot, majd a 15. században épült Castello 
Sfozesco-t. A belvárosban meglátogatjuk a monu-
mentális Dómot, II. Viktor Emanuel lovas szobrát, 
a téren található királyi és érseki palotát, majd a 
világhírű milánói Scala épületét. A városnézés után 
továbbutazunk Budapestre. Utazás rövid pihenők-
kel Szlovénián keresztül. Éjszaka az autóbuszon.

9. nap | Milánó–Budapest | 960 km |
Érkezés Budapestre a reggeli órákban.

Mausole kolostort, melyet a 19. század-
ban elmegyógyintézett é alakított ak át. 
Az intézet híres lakója volt Van Gogh is, 
aki több képet festett  itt . Az esti  órák-
ban érkezünk vissza Avignonba.

5. nap | Avignon–Roussillon–Gordes–L’Abbay de 
Sénanque | 110 km |
A levendula napja! Színek és illatok határozzák meg 
egész napunkat. Vaucluse területét fedezzük fel, 
mely Provence talán legszínesebb régiója. Első ál-
lomásunk Roussillon, Franciaország legszebb falvai 
közé tartozik. Különlegessége, hogy az okkerlerakó-
dás természetes vörösesbarna színárnyalatba bo-
rítja az egész falut, így olyan, mintha mindig sütne 
a nap. Megtekintjük a 18. századi városházát, a 
harangtornyot, majd a szirt szélén található kilátó-
hoz sétálunk, ahonnan csodálatos panoráma tárul 
elénk. Innen Gordes-ba utazunk, melynek házai és 
kertjei a sziklás hegyoldal lejtőjén kapaszkodnak 
meg. A falu fekvése, a szűk macskaköves utcák szá-
mos híres művészt ihletett ek meg. A város jelképe 
az 1540-ben épült reneszánsz kastély és a templom. 
Itt  található a Vasarely múzeum. Egy rövid pihenő 
után érkezünk Sénanque-ba. Magány, csend, fény és 
derű csodálatos harmóniája érződik Franciaország 
egyik legszebb román kori, 1148-ban alapított  kolos-
torában. Az egyszerűségében szép kolostor kedvenc 
helye volt Vasarelynek és Chagallnak is, melyet a 
környező levendulamező tesz még varázslatosab-
bá. A délutáni órákban érkezünk vissza Avignonba.

6. nap | Avignon–Orange–Grenoble–Chambéry 
| 290 km |
Reggeli után utazás Orange-ba, a világ egyik leg-
jelentősebb római kori műemlékeinek városába. 
Itt  látható a legépebben maradt anti k színház és 
egy diadalkapu i. e. 49-ből. Következő állomásunk 
Grenoble, rövid séta a hangulatos óvárosban. Ezt 
követően Chambérybe utazunk, a kis alpesi városba, 
ahol 2 éjszakát töltünk el.

7. nap | Chambéry–Lyon | 220 km |
Reggeli után utazás Lyonba a Magyarország–Portu-
gália mérkőzés helyszínére. Érkezés után városnézés 
a francia gasztronómia „fővárosában”. Sétánk során 
megtekintjük a reneszánsz városrészt, a románkori 
Amfi teátrumot, a góti kus, négytornyú Saint Jean 
katedrálist és a hegytetőt uraló, 19. században épült 
Notre Dame du Fourviére bazilikát. Délután rövid 
szabadprogram, majd a mérkőzés megtekintése. A 
késő esti  órákban indulunk vissza a Chambérybe.

 
8. nap | Chambéry–Miláno | 340 km | 
Reggel elhagyjuk Chambéryt és Torinó érintésével, 
a délutáni órákban érkezünk Milánóba.

A repülőgéppel utazók részére transzfer a repü-
lőtérre. Elutazás 22:15 h-kor a Wizz Air járatával. 
Érkezés Budapestre 23:50 h-kor.

INDULÁSI IDŐPONT:
június 16.

RÉSZVÉTELI DÍJ autóbuszos utazással
2 ágyas elhelyezés 173.900 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 198.200 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 30 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 4 éjszaka Avignonban 3*-os szállodában
• 2 éjszaka Chambéryben 3*-os szállodában 
• Ellátás: reggeli
• Autóbusz közlekedés 
• Magyar nyelvű idegenvezető 

A részvételi díj nem tartalmazza/kötelező költségek:
• BBP biztosítás: 4.950 Ft/fő
• Útlemondási biztosítás: 1,5%
• Idegenforgalmi adó: 18 Eur/fő 

(helyszínen fi zetendő) 

Fakultatí v költségek:
• 3. kategóriás garantált belépőjegy:

Magyarország–Izland 205 Eur
Magyarország–Portugália 265 Eur

• Wizz Air Repülőjegy Budapest–Milánó–Budapest 
útvonalon, irányár: 75.000 Ft/fő kézipoggyásszal, 
feladható poggyász: kb. 20.000 Ft/db (23 kg-os)

• 4. nap: Avignon–Pont du Gard: 15 Eur/fő
• 5. nap: Avignon–Roussilon: 20 Eur/fő
• Hajózás If várához: 16 Eur/fő
• Belépők: kb. 40 Eur/fő
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7
nap

A szépség szigetén az istenek bőkezűen szórták kincseiket: magas 
hegyek, kristályti szta öblök, lélegzetelállító tájak várnak felfedezésre.

gránitsziklákról kapta nevét. Rövid 
városnézés, séta a platános főté-
ren és a „vörös szigeten”. Hazafelé 
még megállunk Corteban, a sziget 
hajdani fővárosában. Hangulatos, 
szűk utcákon sétálunk fel a kilátó-
hoz, ahonnan szép panoráma nyílik 
a városra, és a környező, magas he-
gyekre. Corteból a festői Tavignanu 
folyóvölgy mentén érkezünk vissza 
Ghisonacciaba.

5. nap | Fakultatí v kirándulás: Basti a–Erbalunga–
Nonza–Patrimonio–Saint Florent–Murato | 220 km | 
Egész napos kirándulás a sziget északi részére. Első 
állomásunk Erbalunga, a Cap Corse félsziget egyik 
kedvelt települése, ahol egy genovai őrtorony vezet 
vissza a múltba. Ezután a sziget legnagyobb váro-
sába, Basti aba utazunk. A barokk városban egy fur-
csa keverékét találjuk a történelmi hangulatnak és 
a modern városi kultúrának. Központja a nyüzsgő 
St. Nicolas tér, mely hangulatos kávézóival és étt er-
meivel maradásra csábít. A régi negyedben látható 
a 17. századi Keresztelő Szt. János templom, ami a 
régi kikötő fölé magasodva, kétt ornyú, barokk hom-
lokzatával a város jelképévé vált. Basti ából a Cap 
Corse félsziget nyugati  oldalán található Nonzaba 
utazunk. A magasan fekvő település romos őrtor-
nyából pazar kilátás nyílik a végtelen tengerre. 
Említésre érdemes még a városka népi barokk 
temploma. Nonzából Patrimonio-ba látogatunk, 
ahol egy családi pincészetben megkóstolhatjuk és 
megvásárolhatjuk a Cap Corse legjobb borait. In-
nen a közeli Saint Florent-ba utazunk. A hangulatos 
városka mólója sokakat St Tropezre emlékeztet. Fő 
látnivalói: a kikötő szinte vízbe érő házai, a plébá-
niatemplom körüli középkori óváros és az innen 1 
km-re lévő Santa Maria Assunta katedrális, az egyik 
legjelentősebb román kori műemlék. Kirándulásunk 
utolsó állomása Korzika legszebb temploma, a San 
Michele de Murato, mely 1280-ban pisai késő ro-
mán stí lusban, fehér-szürke márványtömbökből 
épült. A magányosan álló, egyszerűségében szép 
templom lenyűgöző látványt nyújt. Visszaérkezés 
Ghisonacciaba az esti  órákban.

6. nap | Ghisonaccia–Basti a–Livorno–Pisa | 110 km | 
Reggel az üdülőtelepet elhagyva indulás Basti ába. A 
behajózás előtt  még kihasználhatjuk az időt néhány 
ajándék vásárlására, majd a főtér egyik teraszán, 
zamatos gesztenyesört kortyolgatva vehetünk bú-
csút a vadregényes szigett ől. Ahogy távolodik a hajó 
Korzika sziluett je elhalványodik, de egyre erőseb-
ben érezzük, hogy ide még vissza kell térni. Mert 
ez a sziget mindenkit rabul ejt!

Behajózás 14:00-kor Livorno felé. Kikötés után a 
pisai szállásunkra utazunk. Este fakultatí v városné-
zés a „Csodák terén”, ahol éjszakai megvilágításban 
nézhetjük meg Olaszország jelképét, a Ferdetor-
nyot, valamint a dómot és a Batti  stero-t.

7. nap | Pisa–Budapest | 1030 km | 
Reggeli után folyamatos utazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre a késő esti  órákban.

Santa Regina lenyűgöző sziklarenge-
tegén keresztül, a Col de Vergio hágó 
felé, ahonnan leereszkedve Portoba 
érkezünk. Rövid pihenőt tartunk a 
vörös sziklák mögött  megbújó festői 
településen, majd Korzika egyik leg-
szebb látnivalóján, a Les Calanches 
fantaszti kus, vörös szikláin haladunk tovább. A világ 
csodái közé tartozik a vörös gránitból álló sziklaren-
geteg. Meredek falak, oszlopok, tornyok, meglepő 
formák jellemzik a tájat, melyet a nap, a szél, az 
eső és a tenger magas páratartalma fantaszti kus 
tájjá formázott . A 2 km-es szakasz lenyűgöző látvá-
nya leginkább a gyalogos séta közben élvezhető. A 
hátt érben felbukkanó mélykék tenger fantaszti kus 
kontrasztot teremt. Pianát elhagyva, csodálatos öb-
lök mentén érkezünk Ajaccioba, a sziget második 
legnagyobb városába. A „Császári város” híven őrzi 
híres szülött ének, Bonaparte Napoleonnak az em-
lékét, szobrok, épületek, utcanevek emlékeztetnek 
minket lépten-nyomon. Érkezés után rövid város-
nézés következik, melynek során megtekintjük a 
császár emlékéhez kapcsolható látnivalókat: a Szent 
János keresztelő kápolnát, szülőházát és köztéri 
szobrait, valamint dicső hadjárataira emlékeztető 
monumentális emlékművét. Szállás Ajaccioban a 
belváros közelében, este szabadprogram.

3. nap | Ajaccio–Sarténe–Bonifacio–Ghisonaccia 
| 250 km |
Reggeli után rövid szabaidő Ajaccioban, majd a 
fővárostól búcsúzva a déli csücsök felé utazunk. 
Első megállónk Sarténe, „a legkorzikaibb korzikai 
város”. A 15. századi település különleges atmo-
szférát áraszt. Az ódon, vastag falú, szürke gránit 
házak sokat megőriztek karakterükből és a tradí-
ciókból. A szűk utcácskák labirintusában sétálva 
az ember érzi a középkor hangulatát. Innen egy 
panorámaúton haladva érkezünk a sziget méltán 
legszebb városába. Bonifacio lélegzetelállító fek-
vése miatt  ejti  rabul a látogatót. Az óváros egy 65 
méter magas, meredek mészkősziklák alkott a fj ord 
tetején fekszik, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a 
végtelen tengerre. Az erődfalak között  elhelyezkedő 
óváros labirintusszerű utcái igazán hangulatosak. 
Bonifaciotól búcsúzva a keleti  part mentén érünk 
Ghisonacciaba, következő szálláshelyünkre (3 éj)

4. nap | Fakultatí v kirándulás: 
Calvi–Ile Rousse–Corte | 290 km | 
Egésznapos kirándulás a sziget északnyugati  ré-
szére. Első állomásunk Calvi. A kivételes fekvésű 
várost szinte körülzárják a hátt érben meghúzódó 
magas hegyek, melyet a tenger fölé magasodó Fel-
legvár ural. A város történészei szerint itt  született  
Kolombusz Kristóf, melyet egy emléktábla is jelöl. Az 
erőd megtekintése után szabadprogram, barangolás 
az óvárosban és a pezsgő életű kikötőben. Calvitól 
búcsúzva a közeli Ile Rousse-ba utazunk, mely a vörös 

1. nap | Budapest–Savona | 1120 km |
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Uta-
zás Szlovénián keresztül, útközben rövid pihenők. 
Este érkezés a kikötőbe, Savonaba. Behajózás 21:00 
órakor. Éjszaka a komphajón kabin felár ellenében. 
Fakultatí v kiutazás repülővel: Bp.–Milánó (Bergamo)

2. nap | Basti a–Porto–Ajaccio | 170 km | 
Reggeli kikötést követően keresztülutazunk a szige-
ten a nyugati  part felé. Az út első állomása Ponte 
Nuovo, ahol egy romos híd állít emléket a sziget aty-
jaként emlegetett  Pascal Paolinak. A fotószünet után 
lélegzetelállító tájakon haladunk, a híres Scala di 

INDULÁSI IDŐPONT:
május 11.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 144.900 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 184.600 Ft/fő
3. fő, 3 ágyas elhelyezés 141.700 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 30 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 1 éjszaka a komphajón, kabin felár ellenében 

kérhető
• 1 éjszaka Ajaccioban 3*-os szállodában, 

reggelivel.
• 3 éjszaka Ghisonacciaban 3*-os tengerparti  

üdülőtelepen, apartmanokban szállodai 
szolgáltatással (fakultatí v reggeli/vacsora kérhető)

• 1 éjszaka Pisában 3*-os szállodában, reggelivel.
• kompjegy Savona–Basti a–Livorno útvonalon 

(Korzikai adóval és kikötői illetékekkel)
• autóbusz közlekedés
• magyar nyelvű idegenvezető

A részvételi díj nem tartalmazza:
• Útlemondási biztosítás: 1,5% (kötelező)
• BBP biztosítás: 3.850 Ft/fő
• Fakultatí v kabin felár: 
 2 fős: 8.700 Ft/fő, 3 fős: 5.800 Ft/fő
• Fakultatí v repülőjegy Bp.–Milano: 15.000 Ft/fő 

+ repülőtéri illeték + csomag

Helyszínen fi zetendő költségek: 
• Idegenforgalmi adó: 14 Eur/fő
Fakultatí v kirándulások: 
• 4. nap: Calvi – Ile Rousse: 30 Eur/fő
• 5. nap: Saint Florent – Basti a: 25 Eur/fő

Tavaszi fények és illatok a szépség szigetén
KORZIKA

5. nap | Fakultatí v kirándulás: 
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SZARDÍNIA
Üdülés Szardínia szigetén 8

nap

Történelmi emlékek, világörökségi látnivalók, tengerparti  üdülés csodás kombi-
nációja. Kristályti szta öblök, mediterrán környezet, aktí v kikapcsolódás.

1. nap | Budapest–Alghero–Bosa–Arborea | 150 km |
Találkozás a Liszt Ferenc repülőtéren délelőtt  08:45 
h-kor. Elutazás a Wizz Air menetrend szerinti  jára-
tával. 10:45 h-kor érkezés Algheroba12:50 órakor, 
majd tovább utazás Arborea-ba. Útközben rövid 
pihenő Bosaban. A Temo folyó parján épült város, 
színes házaival, pálmafás, folyóparti  sétányával 
képeslapra illő. A város fölött  álló középkori vár-
ból szép kilátás nyílik. A hangulatos séta után dél 
felé haladunk, szállásunk felé. A késő délutáni 
órákban érkezünk Arboreaba ahol 3 éjszakát 
töltünk. Este szabadprogram, fürdési lehetőség.

2. nap | Arborea 
Szabadnap, pihenés a szállodában és a ten-
gerparton.

3. nap | Szabadnap, pihenés a szállodában és 
a tengerparton. Fakultatí v program: Arborea–
Cagliari–Barumini–Arborea | 220 km | 
Pihenés a tengerparton, aki viszont látni sze-
retné Cagliari óvárosát, és Szardínia egyet-
len Unesco világörökségi részét, az tartson 
velünk.

Kora reggel indulás Cagliariba, a sziget 
fővárosába. Séta a bástyákkal körülvett  
óvárosban, ahol megtekintjük a római kori 
amfi teátrum romjait, a katedrálist és az Ele-
fánt tornyot. A városnézés után rövid szabad 
program, A hangulatos fővárost elhagyva 
Baruminibe utazunk, ahol a sziget legnagyobb és 
legépebben maradt, ötezer éves, megalit korból 
származó Su Nuraxi Nuraghet (lakó komplexum) 
komplexumát tekintjük meg, mely 1997-óta az 
Unesco kulturális Világörökség része. Érkezés után 
közel másfél órás sétát teszünk az erődítmény bel-
sejében, zegzugos folyósokon, magas lépcsökön 
keresztül. Az izgalmas és ti tokzatos múltat magunk 
mögött  hagyva, a késő délutáni órákban érünk visz-
sza Arboreaba.

4. nap | Arborea–Nuraghek völgye–Alghero | 180 km | 
Reggeli után folytatjuk a sziget felfedezését. Észak 
felé haladunk, különböző történelmi korok nyo-
mában, a Nuraghék völgyében. Először egy érde-
kes, sziklába vájt barlangrendszert tekintünk meg, 
a Nekropolisz d Sant Andrea Priut. Ezután rövid 
pihenő a románkori Borutt a-i S. Pietro di Sorres 
bazilikánál, majd a sziget egyik legszebb, középkori 
műemléke, a toszkán stí lusban épült Saccargia ba-
zilika zárja a régi korok látnivalóit. Ezt követően a 
késő délutáni órákban érkezünk Algheroba, a sziget 
legszebb városába, ahol 4 éjszakát töltünk.

5. nap | Alghero
Délelőtt  szervezett  városnézés Algheroban. A város 
Barcelonata néven (kis Barcelona) vált ismertt é, és 
majdnem 400 évig katalán, illetve spanyol uralom 
alatt  állt. Ennek a hatása még ma is érezhető. A 

sziklaszirten épült városból csodálatos panoráma 
nyílik. Az óváros szűk kis utcái romanti kus hangu-
latot árasztanak. Az esti  órákban érkezünk vissza 
Algheroba.

7. nap | Alghero 
Szabadnap, pihenés a szállodában és a tengerparton.

8. nap | Alghero–Budapest 
Reggel még kihasználhatjuk az időt egy utolsó 
fürdésre vagy ajándékvásárlásra, majd transzfer a 
repülőtérre. Hazautazás 13:30 órakor a Wizz Air 
menetrend szerinti  járatával. Érkezés Budapestre  
15:30 órakor. 

műemlékekben gazdag, katalán óvárosban, töb-
bek között  megtekintjük a 14. században emelt 
San Francesco templomot és a később épült Santa 
Maria Dómot. Ezt követően szabadprogram vagy 
fakultatí v programként kirándulás a híres Grott o 
di Nett uno cseppkőbarlanghoz, melyet a város 
központjából hajóval közelítünk meg.  A látványos 
hajózás és a lenyűgöző barlang felejthetetlen él-
ményt nyújt.  

6. nap | Fakultatí v kirándulás a Smaragd-partra 
és Maddalena szigetére. Palau–Costa Smeralda–
Maddalena sziget–Castelsardo | 320 km |
Aki pihenni szeretne, az élvezheti  a napsütést, a 
homokos tengerpart közelségét.

Ha szeretné felfedezni a Smaragd part szépségeit, 
Szardínia legszebb öbleit, és a Maddeléna szigetet, 
az tartson velünk.

Egész napos kirándulás, sok látnivalóval! Kora 
reggel átszeljük a szigetet keleti  irányban. Első ál-
lomásunk Porto Cervo, a világhírű Smaragd part 
központja. Itt  még az is előfordulhat, hogy egy világ-
hírű sztár jön velünk szembe! Ezután a tengerpart 
legszebb öblei mentén haladunk Palau felé.

Rövid kitérőt teszünk Palau és Szardinia egyik 
híres látványosságához a Capo D Orso szikla alak-
zathoz, amely egy medvét formázó gránitszikláról 
kapta a nevét.

Palauba való érkezésünk után áthajózunk a 
Maddalena szigetre, amely 1996-óta Szardínia egyik 
legjelentősebb nemzeti  parkja. Séta a hangulatos 
sikátorok között , majd busszal folytatjuk utunkat 
Caprera szigetre, ahol meglátogatjuk a híres had-
vezér, Garibaldi szülőházát. Indulásig van idő egy 
fürdésre a sziget egyik türkizkék öblében.

A késő délutáni órákban visszahajózunk Palau-
ba, majd a festői fekvésű, hangulatos kisvárosba, 
Castelsardoba utazunk. A tenger fölé magasodó 

INDULÁSI IDŐPONT:
június 21.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 149.900 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 203.100 Ft/fő
3. fő, 3 ágyas elhelyezés 136.400 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 20 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 3 éjszaka Arboreaban, 4*-os szállodában reggelivel
• 4 éjszaka Algheroban, 4*-os szállodában reggelivel 
• autóbusz közlekedés Szardínián
• magyar nyelvű idegenvezető 

A részvételi díj nem tartalmazza/fakultatí v költségek:
• repülőjegy Bp.–Alghero–Bp. között , irányár: 

60.000 Ft/főtől, 1 db kézipoggyásszal. Feladható 
bőrönd: 18.600 Ft/db (23 kg)

• BBP biztosítás: 4.320 Ft/fő
• útlemondási biztosítás: 1,5% (kötelező)
• idegenforgalmi adó: 18 Eur/fő
• Belépők: kb. 40 Eur/fő
• fakultatí v vacsora: 95 Eur/fő/7 nap 

(helyszínen fi zetendő)

Fakultatí v kirándulások: : 
• 3. nap: Cagliari–Barumini 30 Eur/fő + belépők                            
• 6. nap: Costa Smeralda–Maddalena sziget–

Castelsardo 35 Eur/fő + hajójegy + belépők

INDULÁSI IDŐPONT:
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8
nap

KORZIKA | SZARDÍNIA
Tavasz a legszebb mediterrán szigeteken

INDULÁSI IDŐPONT:
június 14.

Utazás kifelé autóbusszal (fakultatí van repülővel), 
hazafelé repülővel

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 221.400 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 270.500 Ft/fő
3. fő, 3 ágyas elhelyezés 190.400 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 25 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 1-1 éjszaka 3*-os szállodákban reggelivel 

(Porto, Ajaccio, Santa Teresa Galluria, Alghero)
• 2 éjszaka 4*-os szállodában reggelivel Arboreában
• 1 éjszaka a komphajón odafelé ülőszékes elhelye-

zéssel vagy felár ellenében 2-3 fős kabinban 
• repülőjegy Alghero–Bp.útvonalon, 1 kézipoggyásszal
• kompjegy Savona–Basti a/Bonifacio–Santa Terresa 

útvonalakon kikötői adóval, korzikai illetékkel 
• autóbusz közlekedés
• magyar nyelvű idegenvezető 

A részvételi díj nem tartalmazza/kötelező költségek:
• repülőtéri illeték: kb. 29.000 Ft/fő
• feladható bőrönd: 9.500 Ft/db/út
• vacsora: 75 Eur/fő/5 nap (helyszínen fi zetendő)
• BBP biztosítás: 4.400 Ft/fő 
• útlemondási biztosítás: 1,5% (kötelező)
• idegenforgalmi adó: 16 Eur/fő
• kabin felár: 2 fős: 8.700 Ft/fő, 3 fős: 5.800 Ft/fő
Fakultatí v költségek:
• Fakultatí v piknik ebéd a 6. napon: 22 EUR/fő
• Belépők: kb. 25 Eur/fő

Tündöklő fényben úszó szigetek, melyeket a vadnövények bódító illata leng 
körül, még varázslatosabbá téve a múlt emlékeit.

1. nap | Budapest–Savona | 1120 km | 
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Utazás 
Szlovénián keresztül, útközben rövid pihenők. 

Fakultatí v csatlakozási lehetőség repülővel: in-
dulás 12:20 h-kor a Ryanair Budapest–Milanó já-
ratával, érkezés 13:55 h-kor, majd 16:00 h körül 
csatlakozás a buszos csoporthoz Milanó/Bergamo 
repülőtérnél. Ezt követően utazás Savonaba. Este 
érkezés a kikötőbe, behajózás 22:00 h-kor, éjszaka 
a komphajón, kabin felár ellenében kérhető.

2. nap | Basti a–Calvi–Ile Rousse–Porto | 250 km | 
A reggeli kikötést követően ismerkedés a sziget leg-
nagyobb városával, Basti ával. A barokk város köz-
pontja a nyüzsgő St. Nicola tér. A régi negyedben 
látható a 17. sz-i Keresztelő Szt. János templom, ami 
a régi kikötő fölé magasodva, a város jelképévé vált.

Ahogy távolodik a hajó, érdemes még többször 
visszanézni a Szépség szigetére, innen érzékelhető 
csak igazán Bonifacio szédítő fekvése! Szállás Santa 
Teresa környékén.

5. nap | Santa Teresa Galluria–Nuraghek völgye–
Arborea | 230 km | 
Reggeli után elkezdjük Szardínia felfedezését. Dél 
felé haladunk, különböző történelmi korok nyomá-
ban, a Nuraghek völgyében. Első látnivalónk a sziget 
egyik legszebb, középkori műemléke, a toszkán stí -
lusban épült Saccargia bazilika. Ezután rövid pihenő 
a románkori Borutt a-i S. Pietro di Sorres bazilikánál. 
Végül egy érdekes, sziklába vájt barlangrendszert 
tekintünk meg, a Grott e D. S. Andrét. Innen a késő 
délutáni órákban érkezünk Arboreaba, következő 
szálláshelyünkre (2 éj). 

6. nap | Arborea–Barumini–Arborea | 120 km | 
Reggeli után Baruminibe utazunk, ahol a sziget 
legnagyobb és legépebben maradt, ötezer éves, 
megalit korból származó Nuraghe komplexumát 
tekintjük meg, mely 1996-óta a Világörökség ré-
sze. Érkezés után közel másfél órás sétát teszünk 
az erődítmény belsejében, zegzugos folyósokon, 
magas lépcsökön keresztül. 

Innen a sziget egyik védett  nem-
zeti  parkjába, a Giara fennsíkra 
utazunk, amely 600 méter maga-
san, egy kialudt vulkán tetején ta-
lálható. Sétánk során bemutatjuk a 
fennsík növényvilágát, és a különle-
ges vadlovak rezervátumát. Ezután 
egy ti pikus piknik ebéden veszünk 
részt, ahol szárd ételeket, italokat 
kóstolunk meg, majd a közeli tele-
pülésen vásárolhatunk is kézműves 
termékekből. Délután érkezünk visz-
sza a szállásunkra, Arboreaba, ezután 
szabadprogram, fürdési lehetőség a 
szálloda medencéjében és a közeli 
tengerparton.

7. nap | Arborea–Bosa–Alghero | 150 km | 
Reggeli után a nyugati  part mentén haladva érünk 
Bosaba. A Temo folyó parján épült város színes há-
zaival, pálmafás, folyóparti  sétányával képeslapra 
illő. A város fölött  álló középkori várból szép kilátás 
nyílik. A hangulatos séta után Algheroba utazunk. 
A sziget legszebb városa Barcelonata néven (kis 
Barcelona) vált ismertt é, és majdnem 400 évig 
katalán, illetve spanyol uralom alatt  állt. Ennek a 
hatása még ma is érezhető. A műemlékekben gaz-
dag, katalán óvárosban többek között  megtekintjük 
a 14. században emelt San Francesco templomot és 
a később épült Santa Maria Dómot. A városnézés 
után szabadprogram. Szállás Algheroban a belváros 
közelében.

8. nap | Alghero–Budapest 
Reggeli után szabadprogram Algheroban, majd 
transzfer a repülőtérre. 13:20 h-kor indulás a Wizz 
Air menetrend szerinti  járatával. Érkezés Budapest-
re 15:20 h-kor.

Basti at elhagyva, először a sziget északi részén 
haladunk tovább. Első állomásunk Ponte Nuovo, 
ahol egy romos híd állít emléket a sziget atyjaként 
emlegetett  Pascal Paolinak. Ezt követően Calviba 
utazunk. A hátt érben meghúzódó magas hegyek 
szinte körülzárják a kivételes fekvésű várost, melyet 
a tenger fölé magasodó Fellegvár ural. Az erőd meg-
tekintése után rövid szabadprogram, majd a közeli 
Ile Rousse-ban folytatódik programunk. Rövid séta 
a gránitsziklás városban. Innen lélegzetelállító tája-
kon haladunk a nyugati  part felé. A Golo folyó fölé 
magasodo Scala di Santa Regina lenyűgöző sziklái 
lélegzetelállító látványt nyújtanak. A vadregényes 
tájat elhagyva, az 1470 m magasan fekvő Col de 
Vergio hágón keresztül érkezünk Portoba. A nyu-
gati  part festői kisvárosában ti szta idő esetén pazar 
naplementében lehet részünk. Szállás Portoban.

3. nap | Porto–Ajaccio | 90 km | 
Reggeli után rövid séta a nappali fényben pompázó 
a településen, majd továbbutazás a Les Calanches 
sziklái felé. A világ csodái közé tartozik a sziget 
legszebb természeti  látnivalója, a vörös gránitból 
álló, valóságos sziklarengeteg. Meredek falak, osz-
lopok, tornyok, meglepő formák jellemzik a tájat, 
melyeket a nap, a szél, az eső fantaszti kus tájjá for-
mázott . A hátt érben felbukkanó mélykék tenger 
fantaszti kus kontrasztot teremt. A gyalogos sétát 
követően csodálatos öblök mentén utazunk Ajaccio 
felé. A „Császári város” híven őrzi híres szülött é-
nek, Napoleonnak az emlékét, szobrok, épületek, 
utcanevek emlékeztetnek mindenhol. Érkezés után 
először a császár monumentális emlékművéhez lá-
togatunk, mely híres hadjáratait dicsőíti . Ezt követő-
en elfoglaljuk a szállást, majd gyalogos városnézésre 
indulunk. Megtekintjük Napóleon szülőházát, ami 
ma múzeum, majd a Szent János Keresztelő Kápol-
nát, ahol a császárt megkeresztelték. Este szabad-
program a hangulatos császári városban. Szállás 
Ajaccioban, a belváros közelében.

4. nap | Ajaccio–Sarténe–Bonifacio–Santa Teresa 
Galluria | 170 km | 
Reggeli után rövid szabadidő Ajaccioban, majd a 
fővárostól búcsúzva a déli csücsök felé utazunk. 
Első megállónk Sarténe, „a legkorzikaibb korzikai 
város”. A 15. századi település különleges atmoszfé-
rát áraszt. Az ódon, vastag falú, szürke gránit házak 
sokat megőriztek karakterükből és a tradíciókból. A 
szűk utcácskák labirintusában sétálva az ember érzi 
a középkor hangulatát. Innen egy panorámaúton 
haladva érkezünk a sziget méltán legszebb városába. 
Bonifacio lélegzetelállító fekvése miatt  ejti  rabul a 
látogatót. Az óváros egy 65 méter magas, meredek 
mészkősziklák alkott a fj ord tetején fekszik, ahon-
nan lenyűgöző kilátás nyílik a végtelen tengerre. 
Az erődfalak között  elhelyezkedő óváros labirintus-
szerű utcái igazán hangulatosak. A városnézés után 
elbúcsúzunk Korzikától és áthajózunk Szardíniára. 
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Nyárutó a legszebb mediterrán szigeteken
SZARDÍNIA | KORZIKA

8
nap

Változatos tájak, hangulatos városok, különleges hagyományok, 
igazi mediterrán hangulat – 2 sziget, 1 utazással.

1. nap | Budapest–Alghero 
Találkozás a Liszt Ferenc repülőtéren délelőtt  08:45 
h-kor. Elutazás a Wizz Air menetrend szerinti  jára-
tával 10:45 h-kor. Érkezés Algheroba 12:50 h-kor, 
majd transzfer a szállodához. Útközben rövid meg-
álló észak Szardínia legjelentősebb őskori temet-
kezési helyénél, az Anghelu Ruju-nál. Ezt követően 
városnézés Algheroban. A város Barcelonata néven 
(kis Barcelona) vált ismertt é, és majdnem 400 évig 
katalán, illetve spanyol uralom alatt  állt. Ennek a ha-
tása még ma is érezhető. A műemlékekben gazdag, 
katalán óvárosban többek között  megtekintjük a 14. 
században emelt San Francesco templomot és a ké-
sőbb épült Santa Maria Dómot. Este szabadprogram 
a hangulatos városban. Szállás Algheroban.

2. nap | Alghero–Nuraghek völgye–Arborea | 150 km | 
Reggeli után folytatjuk a sziget felfedezését. Dél felé 
haladunk, különböző történelmi korok nyomában, a 

Nuraghek völgyében. Először a 
sziget egyik legszebb középkori 
műemlékét, a toszkán stí lusban 
épült Saccargia bazilikát tekint-
jük meg. Ezután rövid pihenőt 
tartunk a románkori Borutt a-i 
S. Pietro di Sorres bazilikánál. 
Kirándulásunk utolsó állomá-
saként egy érdekes, 18 terem-
ből álló sziklába vájt barlang-
rendszert tekintünk meg, a 
Nekropolisz di Sant Andrea 
Priut, amely Szardínia egyik 
legjelentősebb régészeti  le-
lőhelye.

A késő délutáni órákban 
érkezünk meg Arboreában 
található szállásunkra. Este 

szabadprogram, fürdési lehe-
tőség a szálloda medencéjében, illetve a közeli 
tengerparton.

3. nap | Arborea–Barumini–Giara fennsík–Arborea 
| 120 km | 
Reggeli után Baruminibe utazunk, ahol a sziget 
legnagyobb és legépebben maradt, ötezer éves, 
megalit korból származó Nuraghe komplexumát 
tekintjük meg, mely 1996-óta a Világörökség ré-
sze. Érkezés után közel másfél órás sétát teszünk 
az erődítmény belsejében, zegzugos folyósokon, 
magas lépcsökön keresztül. 

Innen Szardínia egyik védett  nemzeti  parkjába, 
Giara fennsíkra utazunk, amely 600 méter magasan, 
egy kialudt vulkán tetején található. Sétánk során 
bemutatjuk a fennsík növényvilágát és a különleges 
vadlovak rezervátumát. Ezután egy ti pikus piknik 
ebéden veszünk részt, ahol szárd ételeket, italokat 
kóstolunk meg, majd a közeli településen vásárol-
hatunk is kézműves termékekből. Délután érkezünk 
vissza a szállásunkra. 

Vergio hágón keresztül érjük el a híres Scala di Santa 
Regina vadregényes sziklarengetegét. A Golo folyó 
fölé magasodó hegyek között  lélegzetelállító látvány 
fogad, melynek folytatásaként, szelídebb tájon ha-
ladva érkezünk Calviba. A hátt érben meghúzódó ma-
gas hegyek szinte körülzárják a kivételes fekvésű vá-
rost, melyet a tenger fölé magasodó Fellegvár ural. Az 
erőd megtekintése után rövid szabadprogram, majd 
a közeli Ile Rousseban folytatódik programunk. Rövid 
séta a gránitsziklás városban. Szállás Algajolában.

7. nap | Algajola–Basti a–Livorno–Pisa | 130 km | 
Reggeli után a sziget legnagyobb városába, Basti aba 
utazunk. Városnézés, majd a hajó indulásáig szabad-
idő a hangulatos városban. A barokk város központja 
a nyüzsgő St. Nicola tér. A régi negyedben látható 
a 17. sz-i Keresztelő Szt. János templom, ami a régi 
kikötő fölé magasodva, a város jelképévé vált.

14:00 h-kor behajózás Livorno felé. Érkezés 18:00 
h-kor, majd utazás Pisaba, utolsó szállásunkra. 

8. nap | Pisa–Budapest | 1020 km | 
A reggeli után folyamatos utazás, rövid pihenőkkel, 
Szlovénián keresztül hazafelé. Érkezés Budapestre 
az esti  órákban.

4. nap | Arborea–Castelsardo–Santa Terresa 
Galluria–Bonifacio | 230 km | 
Reggeli után észak felé haladunk. Kirándulásunk 
első állomása a kivételes fekvésű Castelsardo, ame-
lyet a tenger fölé magasodó sziklaszirten épült vár 
ural, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a vég-
telen tengerre. Rövid séta az óvárosban, melynek 
szűk kis utcái romanti kus hangulatot árasztanak. 
A déli órákban érkezünk Santa Terresa Galluriába. 
Itt  elbúcsúzunk Szardíniától, hogy megismerhessük 
Korzikát, a Szépség szigetét. Már az áthajózás is egy 
felejthetetlen élmény. Csodálatos a látvány, ahogy a 
hajó megközelíti  Korzika legszebb városát, a mészkő-
fennsíkon fekvő Bonifaciot. A csodálatos öböl fölött  
a házak szédítően „kapaszkodnak” a fj ord szélébe.

Korzika legdélebbi városa lélegzetelállító fekvésé-
vel ejti  rabul az utazót. A 60 méter magas félsziget 
tetején fekvő óvárosból csodálatos panoráma nyílik. 
A labirintusszerű utcák történelmi hangulatot árasz-
tanak. Érkezés után gyalogos séta a felsőváros ódon 
házai között . Este szabadprogram, szállás Bonofacio 
környékén.

5. nap | Bonifacio–Sarténe–Ajaccio | 170 km | 
Reggeli után a déli part fölött  húzódó panorámaúton 
haladunk. Útközben rövid fotószünet a Rocher du 
Lion-nál, mely egy természet alkott a, fekvő oroszlán 
szobor. Ezután Sarténe felé folytatjuk utunkat. A 15. 
századi település – „a legkorzikaibb korzikai város” –, 
különleges atmoszférával várja látogatóit. Az ódon, 
vastag falú, szürke gránit házak sokat megőriztek ka-
rakterükből és a tradíciókból. Az utcácskák labirintu-
sában sétálva az ember érzi a középkor hangulatát. A 
városnézést követően a délutáni órákban érkezünk 
Ajaccioba, a sziget fővárosába. Először a császár 
monumentális emlékművét látogatjuk meg, mely 
híres hadjáratait dicsőíti . Ezután gyalogos városné-
zésre indulunk, megtekintjük Napóleon szülőházát, 
ami ma múzeum, majd a Szent János Keresztelő 
Kápolnát, ahol a császárt megkeresztelték. Este sza-
badprogram a császári városban. Szállás Ajaccioban.

6. nap | Ajaccio–Porto–Ile Rousse | 90 km | 
Ajaccio-tól búcsúzva a korzikai utazás egyik legszebb 
útvonala vár ránk.

Először a látványos nyugati  part mentén haladunk 
a Les Calanches fantaszti kus vörös szikláin keresztül, 
mely a világ csodái közé tartozik. Még a jól felkészült 
utazót is szinte lehengerli az a „színjáték”, amit itt  a 
természet alkotott . Vörös gránitból álló, valóságos 
sziklarengeteg. Meredek falak, oszlopok, tornyok, 
meglepő formák jellemzik a tájat, melyeket a nap, a 
szél, az eső és a tenger páratartalma formált. Végig-
sétálunk a 2 km hosszan húzódó vörös sziklák között . 
A hátt érben felbukkanó mélykék tenger lenyűgöző 
kontrasztot teremt. Folytatva utunkat egy csodá-
latos öböl tárul elénk a mélyből, melynek partján 
egy festői település, Porto bújik meg. Rövid pihenő 
Portóban, majd a sziget belseje felé utazunk. A Col de 

INDULÁSI IDŐPONT:
szeptember 17.

Utazás kifelé repülővel, hazafelé autóbusszal

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 219.900 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 279.100 Ft/fő
3. fő, 3 ágyas elhelyezés 186.500 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 25 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 1-1 éjszaka 3*-os szállodákban reggelivel (Alghero, 

Bonifacio, Ajaccio, Algajola, Pisa)
• 2 éjszaka 4*-os szállodában reggelivel Arboreában
• repülőjegy Bp.–Alghero útvonalon, 1 kézipoggyásszal
• kompjegy Santa Teresa–Bonifacio/Basti a–Livorno 

útvonalakon adóval, illetékkel 
• autóbusz közlekedés
• magyar nyelvű idegenvezető 

A részvételi díj nem tartalmazza/fakultatí v költségek:
• repülőtéri illeték: kb. 29.000 Ft/fő
• feladható bőrönd: 9.500 Ft/db/út
• vacsora: 86 Eur/fő/5 alkalommal (2–6. nap)
• BBP biztosítás: 4.400 Ft/fő 
• útlemondási biztosítás: 1,5% (kötelező)
• idegenforgalmi adó: 16 Eur/fő
Fakultatí v költségek:
• Fakultatí v piknik ebéd a 3. napon: 22 EUR/fő
• Belépők: kb. 25 Eur/fő
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10
nap

KORZIKA
Üdülés a szépség szigetén

INDULÁSI IDŐPONT:
szeptember 18.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 fős stúdió apartmanban 112.500 Ft
2 szobás 3-4 fős apartmanban 109.000 Ft
3 szobás 4-6 fős apartmanban 116.800 Ft

Minimális indulási létszám: 35 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 1 éjszaka Montecati ni környékén 3*-os szállodá-

ban, reggelivel
• 7 éjszaka Ghisonacciaban 3*-os tengerparti  üdü-

lőtelepen, korszerűen berendezett , mini villákban 
illetve apartmanokban, önellátással (reggeli/
félpanzió kérhető az üdülőtelepen)

• 1 éjszaka Firenze környékén 3*-os szállodában, 
reggelivel

• Autóbusz közlekedés
• magyar idegenvezető

A részvételi díj nem tartalmazza, 
kötelezően fi zetendő:
• komp költség: 26.500 Ft
• helyi adók: 15 Eur/fő
• BBP biztosítás: 5.500 Ft/fő 
• stornó biztosítás: 1,4%
• végtakarítás: 2 fős: 30 Eur, 4 fős: 40 Eur, 

6 fős: 60 Eur/apartman
• Ágyneműhuzatot, törülközőt vinni kell vagy 

bérelhető!

Fakultatí v kirándulások a helyszínen fi zetendőek:
4. nap: Cap Corse: 30 Eur/fő
6. nap: Ajaccio–Porto: 35 Eur/fő
8. nap: Bonifacio: 25 Eur/fő

„Kérem, ne kételkedjenek szavaimban, hanem fedezzék fel Önök is Korzikát, A 
SZÉPSÉG SZIGETÉT…” E szavakkal indított a úti könyvét az író Paul Aréne, s való-
ban, Korzika története nem mondható el szavakkal. Azt látni és átélni kell!

1. nap | Budapest–Montecati ni Terme | 1000 km |
Elutazás reggel 4:00 órakor Szegedről. Útközben 
több felszállási lehetőség: Kiskunfélegyháza, Kecs-
kemét. Érkezés Budapestre, továbbindulás 6:00 
órakor. Felszállási lehetőség Székesfehérvárnál és 
Siófoknál. Utazás Szlovénián keresztül. Rövid pihe-
nőkkel a kora esti  órákban érkezünk meg a tranzit-
szállásra, Montecati ni környékére.

2. nap | Montecati ni Terme–Pisa–Livorno–
Ghisonaccia | 130 km |
Reggeli után továbbutazás Pisába. Rövid város-

mint első Konzul, Napóleon szülőháza – amely ma 
múzeum, a Napóleon emlékmű az Austerlitz téren. 
A városnézés után továbbutazunk Korzika legszebb 
természeti  szépsége, a Piana és Porto között  ta-
lálható Les Calanches vörös szikláihoz. Lehengerlő 
az a színjáték, amit itt  a természet alkotott . Egy 
hatalmas sziklatömb 4 km hosszan és meredeken 
kimagasodik a tengerből, mely vörös labirintussá 
válik, melyben az ember menthetetlenül elveszne. 
Ezután rövid pihenő Portoban, majd átkelünk a nyu-
gati  part másik csodáján, a Scala di Santa Regina 
(Égi Királynő lépcsője) sziklarengetegén. Ez Korzika 
leghíresebb és legvadabb vidéke, valóságos szikla-
káosz. Egy gránitból való Dante-i pokol 8 km-es sza-
kaszon. Meredek falú sziklameder alján, hatalmas 
sziklatömbök között  zúg a Golo folyó. Ezt követően 
már szelídebb tájakon haladunk tovább, a késő esti  
órákban érünk vissza szállásunkra. 

7. nap | Ghisonaccia
Szabadprogram. Pihenés, fürdőzés a tengerparton.

8. nap | Fakultatí v kirándulás: Bonifacio | 160 km |
Fakultatí v kirándulás a sziget déli csücskéhez, 
Bonifacioba. A fennsíkon, a tenger felől csodála-
tos fehér mészkő sziklafalak állnak több mint 60 m 
magasan, amelyeket a gyakran viharos hullámok 
csapkodnak a Bonifacio-i öbölben. Séta az óváros 
hangulatos utcáin: 13. sz-i Szűz Mária templom, 
a 13–14. sz-i Szent Domokos templom, a híres 
Aragon-lépcső. Fakultatí v hajókirándulási lehetőség 
a híres grott okhoz (tengeri barlang, a hajójegy kb. 
22 EUR), melynek során megismerhető Bonifacio 
tengerfelőli, szédítő „arca” is. 

9. nap | Ghisonaccia–Basti a–Livorno–Pisa | 110 km |
Reggel az apartmanok átadása után indulás 
Basti ába. Basti a a sziget legnagyobb városa, Felső 
Korzika tartományi székhelye. A város főtere a 300 
m hosszan platánokkal és pálmafákkal árnyékolt 
Place St.-Nicolas, melynek déli részén áll a Napóleon 
szobor, a hadvezért, mint római császárt ábrázolva. 
Séta a kikötői negyedben, látogatás a Fellegvárban. 
A hajó indulásáig szabadprogram. 13:30 órakor be-
hajózás Livorno felé. Érkezés 17.30-kor majd to-
vábbutazás. Tranzitszállás Firenze környékén.

10. nap | Firenze–Budapest | 1030 km |
Reggeli után folyamatos utazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre a késő esti  órákban, majd to-
vábbutazás Szegedre.

nézés keretében megtekintjük a Ferdetornyot, a 
11. századi Dómot, majd 14:15 órakor Livornoból 
komppal átkelünk Korzikára. Érkezés 18:30 órakor 
Basti aba, majd továbbutazás Ghisonacciaba. Szállás 
Ghisonacciában, a 3*-os Marina d’Oru tengerparti  
üdülőtelepen.

3. nap | Ghisonaccia
Szabadprogram. Pihenés, fürdőzés a tengerparton.

4. nap | Fakultatí v kirándulás: Cap Corse
Kora reggel indulás a sziget északi csücskébe. Nem 
ismeri Korzikát, aki nem járt a Cap Corse-on – tartja 
a mondás. E kirándulás keretében megismerheti k a 
Cap Corse félsziget nyugtalan bájait, ellentmondásos 
földrajzát. Utunk első állomása Saint Florent, a han-
gulatos festői városka, melynek mólója St Tropezra 
emlékeztet. Fő látnivalói: a kikötő szinte vízbe érő 
házai, a plébániatemplom körüli középkori óváros és 
az innen 1 km-re lévő a Santa-Maria-Assunta kated-
rális, mely Korzika egyik legjelentősebb román kori 
műemléke. A séta után továbbutazás Patrimonioba, 
ahol megkóstolhatjuk és megvásárolhatjuk a Cap 
Corse legjobb borait. Ezután Erbalungába látoga-
tunk. A Cap Corse félsziget egyik legismertebb tele-
pülésén egy genovai őrtorony vezet vissza a múltba, 
amely nagyon sok nevezetes művészt inspirált már 
alkotásra. Hazaútban megállás Cortéban, a hajdani 
fővárosban, melyet Korzika szívének neveznek. Lá-
togatás a Fellegvárba. A kora esti  órákban érkezünk 
vissza a szállásunkra. 

5. nap | Ghisonaccia
Szabadprogram. Pihenés, fürdőzés a tengerparton.

6. nap | Fakultatí v kirándulás: 
Ponte Leccia–Ajaccio–Cargese–Calanques–Porto–
Scala di Santa Regina | 420 km |
Egésznapos kirándulás a sziget nyugati  oldalára. A 
kora reggeli indulást követően gyönyörű tájakon 
keresztül (Tavignano folyóvölgy, Vizzavonai erdő-
ség) érkezünk Ajaccioba, a sziget fővárosába. A 
„császári” városban a Napóleon család emlékével 
találkozunk lépten-nyomon – Napóleon szobor – 
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6
nap

Kulturális körutazás az elzászi borút mentén
ELZÁSZ

Egy nagy múltú régió, mely különleges hangulatt al, középkori falvakkal, műem-
lékekkel, színes, faburkolatos házakkal, fi nom borokkal kápráztatja el az utazót…

1. nap | Budapest–München–Ulm | 860 km |
Elutazás reggel 06:00 h-kor Ausztrián kersztül Né-
metországba. Útközben rövid városnézés Augs-
burgban, a gazdag történelmi városban. Jelképei 
a három díszkút, a számtalan reneszánsz palota, a 
Fuggerek bérházai, a püspöki rezidencia, valamint a 
Rathaus, a városháza. A városnézés után továbbuta-
zunk Ulmba. Este fakultatí v séta a történelmi belvá-
rosban. Megtekintjük a kivilágított  Székesegyházat, 
amely 161 m magas tornyával a világ legmagasabb 
templomtornya. Szállás Ulmban.

2. nap | Ulm–Stutt gart–Strasbourg | 230 km |
Reggeli után Stutt gartba utazunk, itt  találkozunk a 
repülővel érkező utasokkal.

Fakultatí v csatlakozási lehetőség: a Germanwings 
Bp-Stutt gart járatával, indulás 08:40 h-kor, érkezés 
10:10 h-kor. Csatlakozás a repülőtéren, majd utazás 
Strasbourgba. Érkezés után a szállás elfoglalása (2 
éj), majd egy kellemes hajókirándulásra indulunk.

A sétahajókázás során megismerkedünk Elzász fő-
városának főbb látnivalóival: Peti te France, a Tímá-
rok negyede, a Fedett  Hidak, a Vauban gát, a császári 
negyed az újvárosban, és az európai intézmények 
épületei. A nyitott  hajón, a headseteket használva, 
12 nyelven hallható az idegenveztés. Ezután séta 
az óvárosban.

Este fakultatí v vacsora az 1651-ben épült faépüle-
tes, tradicionális étt eremben (előzetes helyfoglalás 
szükséges!).

3. nap | Strasbourg–Molsheim–Obernai–Barr 
| 130 km |
A mai napon tovább ismerkedünk Strasburggal és 
környékével. Délelőtt  a történelmi belvárost láto-
gatjuk meg (Grande Ile, azaz Nagy Sziget), mely az 
UNESCO Világörökség részét képezi. Csodálatos, múl-
tat idéző építményei a Góti kus katedrális, a Nemzeti  
Színház, az Operaház, a Nemzeti  és Egyetemi Könyv-
tár, a Főposta épülete, a Városi Fürdő, az Egyetemi 
palota, az Igazság palota és a Főpályaudvar épülete. 

Délután rövid kirándulást teszünk a környéken. 
Először Molsheimbe látogatunk. Az óvárosban 
kitűnő állapotban fennmaradtak a régi házak és 
épületek, melyek közül a legjelentősebbek: a kö-
zépkori Tour des Forgerons, a reneszánsz Metzig, 
a barokk Eglises des Jesuites és a klasszikus Hotel 
de Ville. Az egykori kolostort, a La Chartreuse-t a 
forradalom idején részben lerombolták, ma múze-
umként működik. 

Kirándulásunk következő állomása Barr, a gyönyö-
rű és hangulatos kisváros. Közös séta az óvárosban, 
majd tovább utazunk Obernaiba, elzász második 
leglátogatott abb városába. Séta a hangulatos óvá-
rosban, amely favázas kis házaival, gólyafészkeivel, 
virággal díszített  utcáival egy igazi elzászi pillanat-
képként elevenedik meg. A séta után borkóstoláson 
egy családi pincészetben. Ezt követően visszauta-
zunk Strasbourgba, a szállásra. 

6. nap | Neuf Brisach–Freiburg–Donaueschingen–
Stutt gart–Budapest | 250 km |
Reggeli után elhagyjuk Colmart és Neuf Brisachba, 
az erődszerkezetben épült városba látogatunk, 
melyet a határ védésének céljából épített ek a 17. 

század végén. 2008-ban az új városrészt a 
Vauban erődítmény részeként az UNESCO 
Világörökség részévé nyílvánított ak.

A városnézés után búcsút intünk Fran-
ciaországnak, és átlépünk Németország-
ba, ahol Freiburg városával ismerkedünk. 
Megnézzük a góti kus stí lusú Székesegy-
házat (Münster), a középkori kaputor-
nyokat, és a Kaufh aust. Innen a Duna 
forrásához utazunk (Donaueschingen). 
Csodálatos élmény látni, hogy ez a ha-
talmas folyó, mindössze két kicsiny pa-
tak összefolyásánál ered a Fekete Erdő-
ben, ami valójában egy kis kutacska egy 
kastélyparkban. Érkezés Stutt gartba a 
késő délutáni órákban. Indulás Stutt -

gartból a Germanwings járatával 19:40-kor. 
Érkezés Budapestre 21:00 órakor.

4. nap | Sélestat–Königsburg–Ribeauville–
Riquewihr–Colmar | 120 km | 
Reggeli után folytatjuk a régió 
megismerését. Első állomásunk 
Sélestat, itt  található elzász egyik 
legjelentősebb kulturális kincse, 
a humanista könyvtár. Rövid 
városnézés a műemléki kisvá-
rosban, majd továbbindulunk 
Königsburg várához. A stratégialig 
kiemelkedő fekvésű vár kedvelt 
turista att rakció, mely Francia-
ország legeredeti bb állapotában 
fennmaradt középkori lovagvára. A 
látogatás után következő úti célunk 
Ribeauville, melynek ősi falai, fes-
tői és szűk kis utcácskái középkori 
hangulatot árasztanak. Jelentős két góti kus épülete 
a Szent György és a Szent Ágoston templom. 

A környék másik jelentős városa Riquewihr. A 
várfallal körülvett  reneszánsz hangulatú kis város 
évszázadok óta a bor bűvkörében él. Erődítmény-
szerű falai, szűk macskaköves utcái, valamint fából 
vagy faburkolatt al épült kis házai a szivárvány miden 
színében pompáznak. Itt  megtekintjük a Tour de 
Beff roi-t, valamint a Tour des Valeurs Maison-t a 
(Tolvajok Tornya Múzeum).

Egy élményekben gazdag nap után indulunk to-
vább Colmar felé. Szállás Colmar környékén (2 éj) 

5. nap | Colmar–Kayserberg–Rouff ach–Guebwiller–
Euguisheim–Colmar | 100 km |
Reggeli után Colmar felfedezésével folytatódik a 
program, amit sokan a legelzászibb városnak tar-
tanak. Hírnevét történelmi óvárosának és széles 
sétáló utcájának köszönheti . Legjelentősebb kin-
cse az Unterlinden Múzeumban található Isenheimi 
szárnyas oltár.

Colmart elhagyva Kayserbergbe, a borút egyik 
legszebb városába utazunk. Az erőd, mely a város-
képet uralja, remekül szimbolizálja a város straté-
giailag fontos szerepét. Séta, majd indulunk tovább 
Rouff achba, mely kiemelkedő gasztronómiai város. 
Legjelentősebb látnivalói a sárga kőből épült román 
és góti kus stí lusú Miasszonyunk Menybemenetele 
templom, melyet a 11. században kezdtek el épí-
teni és a Boszorkánytorony, mely a 13-15. század-
ban börtönként funkcionált. Következő úti célunk 
Guebwiller, ahol megtekintjük a rendkívűl karakte-
riszti kus góti kus templomot a Saint Légert, valamint 
a neoklasszicista Miasszonyunk Templomot. Innen 
Eguisheimbe utazunk, ahol egy séta keretében 
kivülről megtekintjük a kastélyt, a Szent Péter temp-
lomot, valamint a város reneszánsz szökőkútjait.

Kora este látogatást teszünk Eguisheimben a 
Domaine Charles Baur pincészetben, ahol először 
megtekintjük a pincét, majd 3 – 4 elzászi bort kós-
tolunk meg. 

Az esti  órákban érkezünk vissza a szállásunkra.

INDULÁSI IDŐPONT:
augusztus 11.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 159.800 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 229.800 Ft/fő
3. fő, 3 ágyas elhelyezés 156.800 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 20 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 2 éjszaka Strasbourgban 3*-os szállodában 
• 2 éjszaka Colmar környékén 3*-os szállodában
• 1 éjszaka Ulmban 3*-os szállodában 

(a busszal utazók részére)
• Ellátás: reggeli
• Autóbusz közlekedés 
• Repülőjegy Stutt gart–Bp. útvonalon 

személyenként 1 db 20 kg-os bőrönddel 
• 2 alkalommal borkóstolás
• magyar nyelvű idegenvezető

A részvételi díj nem tartalmazza:
• BBP biztosítás: 3.240 Ft
• Útlemondási biztosítás: 1,5%
Fakultatí v költségek:
• Repülős kiutazás esetén a repülőjegy: 

Budapest–Stutt gart útvonalra
• Fakultatí v vacsora a 2. napon: 8.500 Ft/fő 

ital nélkül (italfelár: 2.800 Ft/fő)
• Belépők: kb. 30–35 Eur/fő
• Hajókirándulás Strasbourgban a L’Ill folyón: 11 Eur/fő

Sélestat–Königsburg–Ribeauville–

gartból a Germanwings járatával 19:40-kor. 
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9
nap

NORMANDIA | BRETAGNE
A festői Normandia és Bretagne

Két különleges régió telis-teli látnivalóval és felejthetelen élményekkel.

1. nap | Szeged (Debrecen, Pécs)–Budapest–Ausztria–
Németország | 950 km |
Reggeli indulás után Ausztrián keresztül utazunk 
Németországba. Az esti  órákban foglaljuk el szál-
lásunkat.

2. nap | Franciaország–Metz–Párizs–Normandia 
| 680 km | Repülősöknek: Bp.–Párizs
Elhagyjuk Németországot és továbbutazunk Fran-
ciaországba. Megállunk Metzben, s gyönyörkö-
dünk a Mosel-parti  város nevezetességeiben. Fő 
látványosságok: St. Éti enne-katedrális, városháza, 
belváros, színház, Neuf templom. Továbbindulunk 
és felvesszük repülős utasainkat a párizsi reptéren. 
Az esti  órákban érkezünk szálláshelyünkre (2 éj). 
(Franciaországban több esetben a 3* színvonalú IBIS 
szállodákban lesz az elhelyezés, melyben 3. ágyas 
elhelyezés nem lehetséges.)

3. nap | Rouen–Fécamp–Etretat | 180 km |
Reggeli után fakultatí v kirándulásra indulunk. Elő-
ször megtekintjük Normandia fővárosát, Rouent, 
melyet múzeumvárosként is emlegetnek. A belvá-
rosi sétánk során érintjük azt a teret, ahol Jeane 
D’Arc-ot megégett ék, majd a katedrálist keressük fel. 

Merben világháborús bunkereket láthatunk. Este 
a szállás elfoglalása. 

6. nap | Mont St. Michel–Dol de Bretagne–St. Malo 
| 220 km |
Reggeli után egy miszti kus helyszínre kalauzoljuk 
el a csoportot. Mont Saint Michel szigete és a rajta 
lévő apátság az elsők között  került fel az UNESCO 

világörökség listájára. A „sziget” egye-
dülálló élményt nyújt, hiszen apály-
kor száraz lábbal megközelíthető, míg 
dagálykor igazi szigett é válik. Mi egy 
frissen megépített  gáton közelítjük 
meg a sziklát. A csodálatos bencés 
apátság megtekintése után tovább-
indulunk Dol de Bretagne városába, 
ahol megtekintjük a belvárost, a 
gyönyörű katedrálist, valamint egy 
ti tokzatos neoliti kus sziklatömböt 
(menhirt), amely a város fő látvá-
nyossága. A festői kis település az 
osztrigatenyésztés egyik központja. 
Késő délután az egykori kalózvá-
rosba, St. Maloba látogatunk el. 
Városnézésünk során láthatjuk a 
tenger fölé magasodó várat, az 
erődítményrendszert, az óváros 
zegzugos, középkori hangulatot 
idéző szűk utcácskáit, valamint a 
Saint Vincent-katedrálist. Szállás.

7. nap | Rennes–Chartres–Párizs | 380 km |
Reggel irány Rennes, Bretagne tartományi székhe-
lye. Itt  megismerhetjük az egyedülálló breton kul-
túrát. Megtekintjük többek között  a középkori város 
jellegzetes színes, fagerendás házait, a bretagne-i 
parlament palotáját és a városházát. A szabadprog-
ram keretében a helyi fi nomságokat is megkóstol-
hatjuk. A koradélutáni órákban továbbindulunk 
a világhírű katedrálisáról híres Chartres-ba. A XII. 
századi Notre Dame, melynek tornyai a különböző 
építési korok miatt  teljesen eltérőek, igazán külön-
leges látvány. Kora esti  órákban érkezünk Párizs 
környéki szálláshelyünkre.

8. nap | Párizs–Strasbourg–Németország | 650 km |
Repülősöknek: Párizs–Bp.
A repülős utasoknak transzfer a reptérre és haza-
repülnek Budapestre. A buszos utasok továbbin-
dulnak és a déli órákban érkeznek a Rajna-parti  
városba, Strasbourgba. Városnézés. Történelmi bel-
városa az UNESCO világörökség listáján is szerepel. 
Hatalmas Miasszonyunk temploma és a középkori 
kőhíd a mellett e található tornyokkal sok turista 
kedvelt célpontja. Belvárosában érdekes a francia és 
a német építészeti  stí lus keveredése. Szabadprog-
ram is lesz a városban. Több órás nézelődésünk után 
folytatjuk utunkat Németországba. Este érkezünk 
szálláshelyünkre.

9. nap | Németország–Ausztria–Budapest | 970 km |
Reggel hazaindulás. Ausztrián keresztül az esti  órák-
ban érkezés Budapestre. Ezt követően mindenkit a 
felszállási helyére szállítunk.

A roueni Notre Dame a francia góti ka csúcsalkotása. 
Nem véletlen, hogy az impresszionista festészet 
királyát, Monet-t is megihlett e. A déli órákban in-
dulunk az atlanti -óceáni partszakasz felfedezésé-
re. Fantaszti kus sziklás tengerpartja, 
egyedülállóan vadregényes 
tája lélegzetelállító látványt 
nyújt. Délután Fécampba, 
a híres gyógylikőr város-
ába buszozunk. A városnak 
is hírnevet hozó likőrt, a 
Benedicti ne-t először az itt  
élő Benedek-rendi szerzete-
sek készített ék el. Látogatást 
teszünk a szépséges bencés 
apátság templomába, majd a 
gyógylikőrgyár múzeumában 
kóstolás és vásárlási lehetőség. 
A festői tengerparton haladunk 
tovább és az Atlanti -part egyik 
legkedveltebb üdülővárosába, 
Etretat-ba érkezünk. Gyönyörű 
panoráma tárul elénk; a mere-
dek sziklafalak, a tenger által ki-
vájt „sziklakapu”, és a folyamato-
san hullámzó és morajló óceán. 
Szabadidő alatt  a bátrabbak meg-
mártózhatnak a kicsit hűvös óceánban is. Este érünk 
vissza szállásunkra. Garantált fakultatí v kirándulás, 
belépővel: 25 € (jelentkezés a helyszínen)

4. nap | Honfl eur–Deauville–Caen | 170 km |
Először az ódon hangulatú kikötővárosba, 
Honfl eurbe utazunk. Itt  rövid séta keretében meg-
csodáljuk a város középkori épületeit, romanti kus ki-
kötőjét, melynek egységes, színes házsora a festőket 
is megihlett e. Ezt követően ellátogatunk az ismert 
üdülőhelyre, Deauville-be. A homokos tengerpart 
és a pati nás díszsétány igazán kellemes hangula-
tot áraszt. Délután Alsó-Normandia fővárosába, 
Caenbe utazunk. A várost a „normann Athén”- ként 
is emlegeti k, meghatározó történelmi jelentősége 
miatt . Gyalogos városnézés keretében felkeressük a 
XI. századi alapokon nyugvó monumentális erődöt 
és apátságot, melyeket még Hódító Vilmos építt e-
tett . Rövid szabadprogram után utazás a szállásra.

5. nap | Bayeux–Arromanches–Longes-sur-Mer 
| 120 km |
A mai nap Bayeux-be indulunk, ahol megcsodáljuk 
a látványos góti kus katedrálist, illetve ellátogatunk 
a városi múzeumba, ahol megnézzük a világhírű 
bayeux-i szőnyeget. A hímzett  falikárpit színes képe-
ken keresztül meséli el a normannok 1066-os angliai 
hódítását. A terület, ahol járunk, a II. világháború 
legfontosabb hadműveleti  partszakasza volt. A déli 
órákban elérkezünk Arromache-ba, a normandiai 
partraszállás egyik központi  helyszínére, ahol egy 
különleges múzeumban rekonstruálták a D-Day 
történéseit. A partszakaszon haladva Longes-sur-

INDULÁSI IDŐPONT:
július 27.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
autóbusszal 182.000 Ft 
repülővel + busszal 218.000 Ft
repülőtéri illeték 48.000 Ft
transzfer 12.000 Ft
1 ágyas felár (buszos): 72.000 Ft
1 ágyas felár (repülős): 59.000 Ft

Minimális indulási létszám: 35 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• Szállás: 8 éjszaka 3*-os szálláshelyeken 

(2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban) 
• Ellátás: reggeli (fakultatí v vacsora)
• Utazás: Légkondicionált autóbusszal

A részvételi díj nem tartalmazza:
• BBP biztosítás: 4.950 Ft/fő

Fakultatí v:
• Vacsora buszosoknak (8 alkalom): 51.000 Ft
• Vacsora repülősöknek (6 alkalom): 39.000 Ft

dülálló élményt nyújt, hiszen apály-
kor száraz lábbal megközelíthető, míg 
dagálykor igazi szigett é válik. Mi egy 
frissen megépített  gáton közelítjük 
meg a sziklát. A csodálatos bencés 
apátság megtekintése után tovább-
indulunk Dol de Bretagne városába, 
ahol megtekintjük a belvárost, a 
gyönyörű katedrálist, valamint egy 
ti tokzatos neoliti kus sziklatömböt 
(menhirt), amely a város fő látvá-
nyossága. A festői kis település az 
osztrigatenyésztés egyik központja. 
Késő délután az egykori kalózvá-
rosba, St. Maloba látogatunk el. 
Városnézésünk során láthatjuk a 
tenger fölé magasodó várat, az 
erődítményrendszert, az óváros 
zegzugos, középkori hangulatot 
idéző szűk utcácskáit, valamint a 

A festői tengerparton haladunk 

san hullámzó és morajló óceán. 
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Négy világörökségi város Belgiumban
Brugge, Gent, Kotrijk, Brüsszel és Antwerpen 

BELGIUM

5
nap

INDULÁSI IDŐPONT:
augusztus 19.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 129.900 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 179.900 Ft/fő
3. fő, 3 ágyas elhelyezés 124.500 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 20 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 1 éjszaka Brugge belvárosában 3*-os szállodában
• 3 éjszaka Brüsszel belvárosában 3*-os szállodában
• Ellátás: büféreggeli
• Autóbusz közlekedés a program szerint.
• Magyar nyelvű idegenvezető

A részvételi díj nem tartalmazza:
• Repülőjegy Bp.–Brüsszel–Bp. útvonalon: 45.000 Ft/fő
 + repülőtéri illeték, 1 db kézipoggyásszal
• BBP biztosítás: 2.750 Ft/fő
• Idegenforgalmi adó: 12 Eur/fő 

(helyszínen fi zetendő)
• Brüsszeli metrójegy
• Útlemondási biztosítás: 1,5%
• Belépők: kb. 30 Eur/fő 

(templomok, múzeumok, Atomium)

Hangulatos, műemlékekben gazdag városok, különleges sörök és a világhírű 
csokoládé nyomában.

1. nap | Budapest–Brüsszel–Brugge | 110 km |
Elutazás Budapestről a Brussels Airlines menet-
rend szerinti  járatával 06:25 órakkor. Érkezés 08:30 
órakkor, majd autóbusszal továbbutazunk Brugge-
be. Érkezés után gyalogos városnézés a történelmi 
óvárosban, melyet az egyik legszebbnek tartanak 
Európában. Köszönhető ez annak, hogy az óváros 
a középkor óta alig változott .

Brugge történelmi óvárosa 2000 óta szerepel 
az UNESCO világörökségi listáján. A várost sokszor 
észak Velencéjének is nevezik, hiszen számos csa-
torna szeli át. A csatornák mentén találhatóak az 
óvárost körülvevő régi erődítmények és malmok 
maradványai. 

Városnézésünket a csodálatos Burg téren kezdjük. 
Megnézzük a Church of Lady – Miasszonyunk temp-
lomát, melynek kőtornyait Európa legmagasabbjai 
között  tartanak számon. Megtekintjük a 47 harang-
ból álló harangtornyot, majd a Basilique du 
Saint-Sang-ot (Szent vér templom), Brugge 
ősi katolikus templomát. Városnézésünket a 
legszebb Begina házak megtekintésével zár-
juk. Ezt követően szabadprogram keretében 
meglátogatjuk a Csokoládé múzeumot, ahol 
megismerjük a híres édesség felfedezésének 
történetét, majd Brugge leghíresebb családi 
sörfőzdéjét, az 1856-ban alapított  De Halve 
Maan-t keressük fel, ahol alkalmunk lesz 
megkóstolni a legfi nomabb söröket. Késő 
délután egy közös fakultatí v hajókázással 
zárjuk ezt a csodálatos napot. 

Késő délután a szállás elfoglalása Brugge 
belvárosában (1 éj), majd szabadprogram. 
Ajánljuk, hogy este sétáljanak vissza és 
élvezzék a csodálatos város, lüktető, esti  
forgatagát. Kóstolják meg a helyi ételeket, 
a fi nom belga söröket vagy az isteni cso-
koládét! Ezt az élményt csak azok élheti k át, akik a 
városban éjszakáznak!

2. nap | Brugge–Kortrijk–Ypres–Ooastende–
Brüsszel | 240 km |
Reggeli után elhagyjuk Brugget és a közeli Kortrijkba 
utazunk. Megtekintjük a középkori óvárost, a Brosei 
tornyokat a kis háromlyukú híddal, majd a főtéren 
a világörökség részét képező Harangtornyot. Innen 
Ypresbe utazunk tovább, ahol sétánk során meglá-
togatjuk a híres Posztócsarnokot, és áthaladunk a 
megrenditő Menin Gate emlékmű íve alatt . A kora 
délutáni órákban érkezünk a tengerparton található 
Oostendebe. Sétálunk a homokos tengerparton, 
majd szabadprogram, fürdési lehetőség. A kora esti  
órákban érkezünk Brüsszelbe, szállás a belváros kö-
zelében (3 éj). Este szabadprogram.

3. nap | Brüsszel–Gent–Antwerpen–Brüsszel 
| 180 km |
Reggeli után Gentbe utazunk, amely a középkorban 
Észak-Európa egyik legnagyobb és leggazdagabb 

ként. Ez volt az első üvegezett  „bevásárlóközpont” 
Európában, elegáns olasz neo-reneszánsz architek-
túrával. Városnézésünket a Királyi palota, és csodá-
latos kertjének megtekintésével zárjuk.

A nap hátralévő részében szabadprogram. 
Este kellemes programot ígér egy fi nom vacsora a 

Királyi galériát övező közel száz étt erem egyikében, 
megkóstolva a helyi specialitásokat: Kriek (meggy-
sör), Moules á l’Anversoise (fehérborban főtt  fekete 
kagyló), vagy a Carbonnade á la fl amande (tokány), 
vagy a Vol-au-vent (tejszines-gombás csirke)... Ter-
mészetesen desszertként ne hagyja ki a Mousse au 
chocolat kesernyés, könnyű csokikrémét vagy a fi -
nomabbnál fi nomabb csokoládék valamelyikét sem!

5. nap | Brüsszel–Budapest 
Délelőtt  szabadidő, fakultatí v program keretében, 
metróval közelíthető meg az 1958-as Brüsszeli Világ-
kiállítás ti szteletére emelt híres emlék, az Atomium, 
mely a vas kristályrácsát jeleníti  meg. A 2 órás prog-
ram alatt  a rács belsejében sétálhatunk, ahol kiállí-
tás keretében tekinthető meg az Atomium építése. 
A legmagasabban fekvő gömbből pedig csodálatos 
panoráma nyílik a városra. Ezután metróval vissza-
utazunk a városba. Ezt követően szabadprogram a 
repülőtéri transzfer indulásáig (18:00 h)

Hazautazás a Budapestre a Brussels Airlines me-
netrendszerinti  járatával 20:55 h-kor.

városa volt. A városnézést a híres Graslei rakpart 
megtekintésével kezdjük, mely a legszebb látványt 
nyújtja Gent óvárosában. A séta után Gent legszebb 
katedrálisát, a St. Bavo-t fedezzük fel, a híres ol-
tárképpel, majd Gent legszebb templomait – a St. 
Jacob és a St. Nicolas templomokat – tekintjük meg. 

A városnézés után szabadprogram, majd Ant-
werpenbe utazunk tovább. Antwerpeni városné-
zésünket a Grote Mark tér megtekintésével kezd-
jük, ahol a Városháza is található. Ezután a Rubens 
festményeket is rejtő Miasszonyunk székesegy-
házba látogatunk el, mely méreteivel lenyűgözi a 
látogatót. Elsétálunk a Szent Pál templomhoz, a 
góti kus Szent János templomhoz, Rubens sírjához, 
majd végül a Kő erődhöz, mely a Schelde folyó 
partján található. Városnézésünket rövid szabad-
idő követi . A késő délutáni órákban utazunk vissza 
Brüsszelbe.

4. nap | Brüsszel  
Félnapos gyalogos városnézés Brüsszelben. Brüsz-
szeli sétánkat a híres Grand Place (Grote Mark) tér 
megtekintésével kezdjük, amely 1998-óta szerepel 
az Unesco világörökségi listáján. A tér látványa a 
városházával, a 97 m magas góti kus tornyával és a 
céh házakkal lenyügőző. A városháza mellett  egy-
más mellett  sorakoznak a szebbnél szebb céh házak 
(zsirkereskedők, bútorasztalosok, hajósok, ruhake-
reskedők, de talán a legszebb a tér nyugati  oldalán 
található kenyérsütők háza). Említést érdemel még 
a keleti  oldalon látható Brabanti  hercegek palotája. 
A tértől csak pár perc sétára található Brüsszel jel-
képe a Mannekin Pis, amely minden fotós kedves 
témája. Városnézésünk következő helyszíne a Szent 
Mihály és Szent Gudula székesegyház, amelyet a13.
században épített ek, román stí lusban.

Innen a Szt. Hubertus Királyi galéria felé vezet 
utunk, mely a sétáló utcák szerelmeseinek kedvenc 
helyszíne. A 200 méter hosszú, üvegtetős bevásárló 
árkádot 1847-ben nyitott ák meg, Európában első-

között  tartanak számon. Megtekintjük a 47 harang- Brüsszelbe.

koládét! Ezt az élményt csak azok élheti k át, akik a 
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7
nap

CINQUE TERRE | TOSZKÁNA | UMBRIA
Tavasz, nyár, ősz

INDULÁSI IDŐPONT:
május 14.
július 16.
szeptember 24.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 104.400 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 137.600 Ft/fő
3. fő, 3 ágyas elhelyezés 96.400 Ft/fő
07.16., 09.24. indulási felár 5.000 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 30 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 2 éjszaka Chinciano Termében 3*-os szállodában
• 3 éjszaka Montecati ni Termében 3*-os szállodában 
• 1 éjszaka Bolognában 3*-os szállodában
• Ellátás: reggeli
• autóbusz közlekedés olasz városi adókkal
• magyar nyelvű idegenvezető, 

Firenzében helyi vezetővel

A részvételi díj nem tartalmazza, kötelező költségek:
• BBP biztosítás: 3.850 Ft/fő
• Útlemondási biztosítás: 1,5%
• Idegenforgalmi adó: 15 Eur/fő 

(helyszínen fi zetendő!)
• Vacsora felár: 60 Eur/fő/5 nap 
• Cinque Terre csomag: 30 Eur/fő
• Fakultatí v belépők: kb. 40-60 Eur/fő 

(részletes árak a honlapon)

Filmekből is ismert, képeslapra illő tájak, műemlékekben gazdag híres városok 
elevenednek meg az utazás folyamán…

1.nap | Budapest–Chianciano Terme | 1080 km |
Kora reggel indulás Budapestről. Utazás Szlovéni-
án keresztül rövid pihenőkkel. Érkezés Cianciano 
Termebe az esti  órákban (2 éj).

2. nap | Cortona–Perugia–Assisi–Chinciano Terme 
| 220 km | 
Lankás lejtők, varázslatos régi városok, etruszk mű-
emlékek jellemzik Umbriát, mely nyugodtabb és 
csendesebb mint híres szomszédja, Toszkána.
Mielőtt  felfedeznénk Umbria 2 leghíresebb városát 
az ismert regény és fi lm – „Napsütött e Toszkána” 
– színhelyére, Cortonába utazunk. A meredek hegy-
oldalban épült város valaha a legnevezetesebb et-
ruszktelepülések egyike volt, a hajdani falak nagy 
része ma is látható. Cortona két főtérrel is büsz-
kélkedik. A románkori eredetét részben még ma 

szet emlékei, a városfal, és a lakótornyok, 
melyek a város nevezetességei mind a 
mai napig. Legismertebb műemlékei a 
Collegiata katedrális, a Szent Agosti no 
templom és a városháza (Palazzo del 
Popolo). Az esti  órákban érkezünk kö-
vetkező szállásunkra, Montecati ni Ter-
mébe (3 éj).

4. nap | Cinque Terre–Montecati ni | 210 km |
Reggeli után La Speziába/Manarolaba utazunk, 
hogy felfedezhessük az UNESCO Világörökség ré-
szeként nyilvántartott  Cinque Terre (öt föld) varázs-
latos világát. Első állomásunk Manarola, egyike a 
világ legszínesebbnek tartott  vásosainak, a festői 
táj szépsége és a mediterrán hangulat mindenkit 
elvarázsol. Barangolás a szűk utcákon, majd 30 
perces sétát teszünk a Manarola és Riomaggiore 
között  húzódó, híres Via dell’Amoren, azaz a sze-
relem ösvényén, ahonnan csodálatos panoráma 
tárul elénk (jelenleg az utat felújítják, a megnyitás 
végleges időpontjának függvényében a program 
módosulhat!). Rövid pihenő, majd áthajózunk 
Vernazzába, a Cinque Terre gyöngyszeméhez, 
melyet Manarolaval együtt  Olaszország legszebb 
települései között  tartanak számon. A hajókázás 
során a tenger felől is megcsodáljuk a fantaszti kus 
sziklaszirteket és a kis településeket. Megtekintjük 
a Santa Margarita templomot és a Belforte tornyot, 
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra. Kora 
délután vonatt al utazunk tovább Monterossoba. A 
települést szőlővel és olívával beültetett  dombok, és 
kristályti szta öblök jellemzik. Óvárosa a tenger felett  
kiemelkedő várának romjairól, valamint jellegzetes 
toronyházairól vált híressé. Sétálunk a hangulatos 
utcákban és megtekintjük az Aurora tornyot. Késő 
délután vonatt al indulunk vissza La Speziaba, majd 
a busszal tovább Montecati nibe.

5. nap | Lucca–Pisa–Montecati ni | 130 km | 
Reggeli után Puccini szülővárosába, Luccaba uta-
zunk. A városfallal körülvett  szűk, kanyargós utcákon 
sétálva jutunk el a belvárosba, az egykori Fórum he-
lyén felépült San Michele in Foro XI. századi román 

is örző dóm megtekintése után felkapaszkodunk 
a hegytetőn álló Santa Margherita templomhoz, 
ahonnan csodálatos a kilátás nyílik a Trasimeno tóra.

Toszkánától rövid időre búcsut veszünk és Umbria 
fővárosába, Perugia-ba utazunk, amit 
Olaszország zöld szíveként is emlegetnek. A 
történelmi várost 450 m magasan egy 9 km 
hosszú etruszk és középkori fal veszi körül. 
A város erős művészi hagyományokkal ren-
delkezik, itt  bontogatt a szárnyait Francesca, 
Raff aello és Leonardo is. Megtekintjük Pe-
rugia monumentális központját a Piazza IV 
Novembre teret, a San Lorenzo katedrálist, 
a Cappella di San Severo kápolnát, a Palazzo 
Priori városházát, és a Fontana Maggioret, 
amely a reneszánsz előtti   idők legszebb szö-
kőkútja. Barangolunk a labirintusszerű szűk 
utcák között , megtekintjük a San Domenico 
bazilikát és az etruszk diadalívet.

Ezt követően Assisibe, Szent Ferenc és Szent 
Klára szülővárosába utazunk, ahol megismer-
hetjük Szent Ferenc életútját. Sétánkat a város 
képét uraló bazilika és kolostor látogatásával 
kezdjük, amely 1228–1253 között  épült. Meg-
tekintjük a szent sírját, majd Giott o freskóit, melyek 
a szent életútját ábrázolják. Ezt követően a Santa 
Chiana bazilikával, és a Santa Maria Maggiore temp-
lommal ismerkedünk, ahol a szentet megkeresz-
telték. Az esti  órákban érkezünk vissza a szállásra, 
Chianciano Termebe.

3. nap | Montepulciano–Siena–San Gimignano–
Montecati ni Terme | 220 km |
Reggeli után megkezdjük ismerkedésünket Toszkána 
kincseivel. Kirándulásunk során megpillantjuk az 
igazi toszkán tájat, amely visszaköszön minden ké-
peslapról. Meseszép dombok között  haladva érke-
zünk Montepulcianoba. Az épületek ódonsága, stí -
lusa lenyűgöző. Az óvárosban tett  séta után szabad 
program. Montepulciano és környéke a világ egyik 
legelső „bor országának”, annak is a legkiválóbb 
borrégiójának tagja. Egy kis tradicionális étt erem 
teraszán megkóstoljuk a híres Nobilét és a Brunelli 
di Montalcinot, majd vásárolhatunk a helyben ké-
szített  termékekből (borok, olajok, tészták).

Ezután a régió egyik legszebb városába, Sienaba 
utazunk. A város híres műemléke, a dóm a 12-13. 
században épült, 1215-től miséztek itt . Belsejét a 
román és góti kus stí lusok harmonikus keveredése 
jellemzi, a látvány lenyűgöző, mely magasba törő 
pilléreinek is köszönhető. Siena főterének a Piazza 
del Campo-nak legszebb épülete a Palazzo Pubblico. 
A teret, melyet a világ egyik legszebbjének tartanak, 
a 14. században a Kilencek Kormányának ti szteleté-
re sárga és szürke kövekkel kilenc részre tagoltak. A 
városnézést követően szabadprogram, majd utazás 
a közeli San Gimignanoba, amit a Fellini fi lmek sze-
relmeseinek nem kell bemutatni. A városban töké-
letes állapotban maradtak fenn a középkori építé-

vetkező szállásunkra, Montecati ni Ter-
mébe (3 éj).

Toszkánától rövid időre búcsut veszünk és Umbria 
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Tavasz, nyár, ősz

INDULÁSI IDŐPONT:
május 14.
október 29.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 97.400 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 131.800 Ft/fő
3. fő 93.000 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 20 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 3 éjszaka Brüsszel belvárosában 3*-os szállodában 
• Ellátás: reggeli
• Autóbusz közlekedést a program szerint.
• Magyar nyelvű idegenvezető

A részvételi díj nem tartalmazza:
• Repülőjegy Bp.–Brüsszel–Bp. útvonalon: 45.000 Ft/fő
 + repülőtéri illeték, 1 db kézipoggyásszal
• BBP biztosítás: 2.200 Ft/fő 
• Útlemondási biztosítás: 1,5%
• Idegenforgalmi adó: 9 Eur/fő (helyszínen fi zetendő)
• Brüsszeli metrójegy
• Belépők kb. 30 Eur/fő 

(templomok, múzeumok, Atomium): 

Három világörökségi város: Gent,
Brugge, Brüsszel és Antwerpen 4

nap

BELGIUM

Innen a Szt. Hubertus Királyi galéria felé vezet 
utunk, mely a sétáló útcák szerelmeseinek kedvenc 
helyszíne. A 200 méter hosszú, üvegtetős bevásárló 
árkádot 1847-ben nyitott ák meg, Európában első-
ként. Városnézésünket a Királyi palota és csodálatos 
kertjének megtekintésével zárjuk.

A nap hátralévő részében szabadprogram.
Este kellemes programot ígér, egy fi nom vacsora a 

Királyi galériát övező közel száz étt erem egyikében, 
megkóstolva a helyi specialitásokat: Kriek (meggy-
sör), Moules á l’Anversoise (fehérborban főtt  fekete 
kagyló), vagy a Carbonnade á la fl amande (tokány), 
vagy a Vol-au-vent (tejszines-gombás csirke)... Ter-
mészetesen desszertként ne hagyja ki a Mousse au 
chocolat kesernyés, könnyű csokikrémét vagy a fi -
nomabbnál fi nomabb csokoládék valamelyikét sem!

4. nap | Brüsszel–Budapest 
Délelőtt  szabadidő, fakultatí v program keretében, 
metróval közelíthető meg az 1958-as Brüsszeli Világ-
kiállítás ti szteletére emelt híres emlék, az Atomium, 
mely egy hatalmas fém molukulamodellt jelenít 
meg. A 2 órás program alatt  a molekulák belsejé-
ben sétálhatunk, ahol kiállítás keretében tekinthető 
meg az Atomium építése. A legmagasabban fekvő 
molekulából pedig csodálatos panoráma nyílik a 
városra. Ezután metróval visszautazunk a városba. 
Ezt követően szabadprogram a repülőtéri transzfer 
indulásáig (18:00 h)

Hazautazás a Budapestre 20:55 órakor.

1. nap | Budapest–Brüsszel–Brugge–Brüsszel | 220 km |
Elutazás Budapestről Brüsszelbe 06:25 órakor. 
Érkezés után autóbusszal továbbutazunk Brugge-
be. Gyalogos városnézés a történelmi óvárosban, 
melyet az egyik legszebbnek tartanak Európában. 
Köszönhető ez annak, hogy az óváros a középkor 
óta alig változott .

Brugge történelmi óvárosa 2000 óta szerepel 
az UNESCO világörökségi listáján. A várost sokszor 
észak Velencéjének is nevezik, hiszen számos csa-
torna szeli át. A városnézésünket a csodálatos Burg 
téren kezdjük. Megnézzük a Church of Lady – Mi-
asszonyunk templomát, melynek kőtornyait Európa 
legmagasabbjai között  tartják számon. Megtekintjük 
a 47 harangból álló harangtornyot, majd a Basilique 
du Saint-Sang-ot (Szent vér templom), Brugge ősi 
katolikus templomát. Sétánkat a legszebb Begina 
házak megtekintésével zárjuk. Szabadprogram ke-
retében meglátogatjuk a Csokoládé múzeumot, ahol 
megismerjük a híres édesség felfedezésének törté-
netét, majd Brugge leghíresebb családi sörfőzdéjét, 
az 1856-ban alapított  De Halve Maan-t keressük 
fel, ahol alkalmunk lesz megkóstolni a legfi nomabb 
söröket. Délután egy közös fakultatí v hajókázással 
zárjuk ezt a csodálatos napot, majd visszautazunk 
Brüsszelbe. Szállás a belvárosban (3 éj).

2. nap | Brüsszel–Gent–Antwerpen–Brüsszel | 180 km |
Reggeli után Gent-be utazunk, amely a középkorban 
Észak-Európa egyik legnagyobb és leggazdagabb 
városa volt. A városnézést a híres Graslei rakpart 
megtekintésével kezdjük, mely a legszebb látványt 
nyújtja Gent óvárosában. A séta után Gent legszebb 
katedrálisát a St. Bavo-t fedezzük fel a híres oltár-
képpel, majd a St. Jacob és a St. Nicolas templomot 
tekintjük meg.

Városnézés után szabadprogram, majd Antwer-
penbe utazunk tovább. Antwerpeni városnézé-
sünket a Grote Mark tér megtekintésével kezdjük, 
ahol a Városháza is található. Ezután a Rubens 
festményeket is rejtő Miasszonyunk székesegy-
házba látogatunk el, mely méreteivel lenyűgözi a 
látogatót. Elsétálunk a Szent Pál templomhoz, a 
góti kus Szent János templomhoz, Rubens sírjához, 
majd végül a Kő erődhöz, mely a Schelde folyó 
partján található. A késő délutáni órákban utazunk 
vissza Brüsszelbe.

3. nap | Brüsszel 
Gyalogos városnézés Brüsszelben. Brüsszeli sétán-
kat a híres Grand Place tér megtekintésével kezdjük, 
amely 1998-óta szerepel az Unesco világörökségi 
listáján. A tér látványa a városházával, a 97 m ma-
gas góti kus tornyával és a céh házakkal lenyügőző. 
A városháza mellett  egymás mellett  sorakoznak a 
szebbnél szebb céh házak (zsírkereskedők, bútorasz-
talosok, hajósok, de talán a legszebb a tér nyugati  ol-
dalán található kenyérsütők háza). Említést érdemel 
még a keleti  oldalon látható Brabanti  hercegek palo-
tája. A tértől csak pár perc sétára található Brüsszel 
jelképe a Mannekin Pis, amely minden fotós kedves 
témája. Sétánk következő helyszíne a Szent Mihály 
és Szent Gudula székesegyház, amelyet a13.század-
ban épített ek, román stí lusban.

templomhoz. Megtekintjük a híres operaszerző, 
Puccini szülőházát és a San Marti no katedrálist. Ez-
után továbbutazunk Pisaba. A Campo dei Miracolin 
– azaz a csodák terén – lélegzetelállító látvány tá-
rul elénk. Séta közben megtekintjük a 11. századi 
dómot, és Toszkána egyik legszebb román stí lusú 
épületét, a Batti  sterot. Végül megkíséreljük egye-
nesbe hozni a Ferdetornyot. A Ferdetoronyba 
szóló belépőt előre foglalni kell, így kérjük, hogy 
igényüket előre jelezzék! (kb 17 Eur/fő). 

Visszautazás a délutáni órákban, este közös 
séta Montecati ni felső városában (Montecati ni 
Alto), ahova siklóval juthatunk fel. A 200 m maga-
san fekvő városrészben múltat idéző, régi utcák és 
házak, hangulatos étt ermek várnak. A régi várfalról 
csodálatos panoráma tárul elénk.

6. nap | Firenze–Bologna | 130 km | 
Egész napos kirándulás Toszkána fővárosába, a re-
neszánsz bölcsőjébe. Sesto Fiorenti noból vonatt al 
megyünk be a belvárosba. 4 órás közös séta helyi 
idegenvezetővel. Megtekintjük a középkori városhá-
zát (Palazzo Vecchio), a dómot a keresztelő kápolná-
val, a Santa Croce templom sírhelyeit (Michelange-
lo, Galilei), majd a Medici kápolnát, Michelangelo 
szobraival, majd az Arno folyó túlpartján a híres Piti  
Palotát. Visszafelé átsétálunk a város jelképévé vált 
Ponte Vecchio hídon. Ezt követően késő délutánig 
szabad program, majd utazás utolsó szállásunkra, 
Bolognaba (1 éj).

7.nap | Bologna–Budapest | 850 km |
A reggeli után hazafelé indulunk. Több pihenővel 
az esti  órákban érkezünk Budapestre.

Három világörökségi város: Gent,
Brugge, Brüsszel és Antwerpen

a 47 harangból álló harangtornyot, majd a Basilique 
du Saint-Sang-ot (Szent vér templom), Brugge ősi 
katolikus templomát. Sétánkat a legszebb Begina 

templomhoz. Megtekintjük a híres operaszerző, 
Puccini szülőházát és a San Marti no katedrálist. Ez-

Brugge, Brüsszel és Antwerpen

a 47 harangból álló harangtornyot, majd a Basilique 

Brugge, Brüsszel és Antwerpen

1. nap | 
Elutazás Budapestről Brüsszelbe 06:25 órakor. 
Érkezés után autóbusszal továbbutazunk Brugge-
be. Gyalogos városnézés a történelmi óvárosban, 
melyet az egyik legszebbnek tartanak Európában. 
Köszönhető ez annak, hogy az óváros a középkor 
óta alig változott .

Brugge történelmi óvárosa 2000 óta szerepel 
az UNESCO világörökségi listáján. A várost sokszor 
észak Velencéjének is nevezik, hiszen számos csa-
torna szeli át. A városnézésünket a csodálatos Burg 
téren kezdjük. Megnézzük a Church of Lady – Mi-
asszonyunk templomát, melynek kőtornyait Európa 
legmagasabbjai között  tartják számon. Megtekintjük 

3. nap | 
Gyalogos városnézés Brüsszelben. Brüsszeli sétán-

az esti  órákban érkezünk Budapestre.

ban épített ek, román stí lusban.

Gyalogos városnézés Brüsszelben. Brüsszeli sétán-

ban épített ek, román stí lusban.

Gyalogos városnézés Brüsszelben. Brüsszeli sétán-
kat a híres Grand Place tér megtekintésével kezdjük, 
amely 1998-óta szerepel az Unesco világörökségi 
listáján. A tér látványa a városházával, a 97 m ma-
gas góti kus tornyával és a céh házakkal lenyügőző. 
A városháza mellett  egymás mellett  sorakoznak a 
szebbnél szebb céh házak (zsírkereskedők, bútorasz-
talosok, hajósok, de talán a legszebb a tér nyugati  ol-
dalán található kenyérsütők háza). Említést érdemel 
még a keleti  oldalon látható Brabanti  hercegek palo-
tája. A tértől csak pár perc sétára található Brüsszel 
jelképe a Mannekin Pis, amely minden fotós kedves 
témája. Sétánk következő helyszíne a Szent Mihály 
és Szent Gudula székesegyház, amelyet a13.század-
ban épített ek, román stí lusban.

séta Montecati ni felső városában (Montecati ni 
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Vallástörténelem, régészet, mitológia és tengerparti  pihenés 
csodálatos kombinációja

Aphrodité istennő szigete7
nap

katedrálist, majd hazautazás a sziget legszomorúbb 
és legmedöbbentőbb nevezetessége, a ’Holt város” 
mentén. A program részvételi díja: 24 000 Ft/fő (kb. 
75 Eur/fő). Visszaérkezés Ayia Napára a késő dél-
utáni órákban. Este vacsora a szállodában, éjszakai 
szórakozási lehetőség Ayia Napán.

4. nap | Pihenés
Reggeli a szállodában. Egész napos szabadprogram, 
pihenés és fürdőzés. Este vacsora a szállodában, 
éjszakai szórakozási lehetőség Ayia Napán.

5. nap | Limasszol–Kurion–Aphrodité szikla–
Paphos 
Reggeli után egésznapos kirándulás. Az első meg-
állónk Limassol ahol egy rövid sétát teszünk a tör-
ténelmi városrészben. Ezt követően továbbutazunk 
a festői helyen levő Kurionba, az ókori romvárosba, 
ahol megtekintjük a még ma is működő görög-római 
színházat és Evsztoliosz házát, amely egy római villá-
ból átalakított  ókori közfürdő volt. Rövid utazás után 
megérkeztünk Aphrodité sziklájához, ahol a mitoló-
gia szerint, a szépség és a szerelem istennője kikelt 
a habokból. Itt  kis pihenőt teszünk. Utolsó állomá-
sunk Paphos városa. Szabadidő a festői kikötőben, 
ahol ebédelésre is van lehetőség, majd ellátogatunk 
a világörökség részeként nyilvánított  archeológiai 
parkba és itt  megtekintjük a Dionüsszosz villában 
található padlómozaikokat és a Szent Pál oszlopát. 
Visszaérkezés Ayia Napára a koraesti  órákban. Este 
vacsora a szállodában, éjszakai szórakozási lehető-
ség Ayia Napán, program végén transzfer vissza a 
szállodába.

6. nap | Nicosia – a kett éosztott  város
Reggeli a szállodában, majd délelőtt  szabadprog-
ram. Kora délutáni program a sziget fővárosában, 
a kett éosztott  városban, Nicosiaban. Látogatás a 
Ciprus Múzeumban, a velencei falrendszer mentén 
buszos városnézés. A Szent János katedrális megte-
kintése, rövid séta a belváros hangulatos sikátora-
iban. Kb. 2 órás szabadidő étkezésre, vásárlásra és 
a város egyéni felfedezésére. Fakultatí v lehetőség 
a ”Zöldvonal”-ként emlegetett  ENSZ zónán átkelni 

(gyalogosan) a főváros északi, törökök által 
lakott  részére, ahol érdemes megtekinteni 
az Agia Sofi a mecsett é átalakított  góti kus 
katedrálist és a karavánszerájt. Visszaérkezés 
Ayia Napára a késő délutáni órákban. Este 
vacsora a szállodában, éjszakai szórakozási 
lehetőség Ayia Napán.

7. nap | Larnaca–Budapest
Reggeli a szállodában, majd szabadprogram. 
Késő délután transzfer a larnakai repülőtérre, 
majd hazautazás Budapestre a Wizzair me-
netrendszerinti  járatával.

A programok sorrendje, illetve tartalma 
felcserélődhet vagy megváltozhat. 

1. nap | Budapest–Larnaca 
Elutazás Budapestről közvetlen repülőjáratt al 
Larnacába. Érkezést követően találkozás idegen-
vezetőnkkel, majd transzfer Ayia Napára. Szállodai 
szobák elfoglalása.

2. nap | Trodosz-hegység és a Kykkos Monostor 
Reggeli a szállodában. Napi programunk a sziget 
legnagyobb hegyvonulatára, a Trodosz hegységre és 
a legnagyobb, s legfontosabb kolostorára a fókuszál. 
A Trodosz hegység lankáit Nicosia mellett  elhaladva 
a demarkációs vonal mentén közelítjük meg. Első 
megállónk egy bájos hegyi falu, Kakopetria (sokan a 
„művészek falvaként” ismerik), ahol a világörökség 
részeként nyilvánított  Ayios Nikolaos templom XI. 
századi freskóit tekintjük meg. Legfontosabb állo-
másunk a Kykkos monostor, a görög ortodox egyház 
leggazdagabb kolostora, mely híres aranymozaikos 
falfreskóiról. Visszaúton rövid megálló Presterona 
hangulatos hegyi faluban, visszaérkezés Ayia Napára 
a késő délutáni órákban. Este vacsora a szállodában, 
éjszakai szórakozási lehetőség Ayia Napán.

3. nap | Pihenés vagy fakultatí v program 
Észak-Ciprusra 
Reggeli a szállodában, egész napos szabadprogram, 
pihenés és fürdőzés. Fakultatí v programlehetőség 
Ciprus északi részére. Első megállónk a mesebeli 
Szt. Hilarion lovagkori fellegvára, ahonnan pazar 
a kilátás, és ami még Walt Disney-t is megihlett e. 
Az erőd megmászása után Bellapais kicsiny falujá-
ba vesszük az irányt, itt  megtekintjük a 13. századi 
Bellapais góti kus stí lusú, római katolikus apátságot. 
Ezt követőn elutazunk Kyreniába, a földközi tenger 
gyöngyszeméhez, ahol szabadidőt biztosítunk a 
festői Kyrenia-i kikötőben (vásárlásra, étkezésre), 
ezt követően megtekintjük az erődben a világ leg-
régebbi teherszállító hajóját. Programunk utolsó 
állomása Famaguszta. A nagyrészt török megszállás 
alatt  lévő megyében találhatók a sziget legszebb 
strandjai és számos történelmileg értékes látvá-
nyosság. Sajnos a város nagy része a háború óta ka-
tonailag lezárt település. Itt  megtekintjük a velencei 
falrendszert, az Othello tornyot és a Szent Miklós 

INDULÁSI IDŐPONT:
június 16.
szeptember 1.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Előfoglalási ár 03.31-ig
2 ágyas elhelyezés 159.990 Ft/fő

2 ágyas elhelyezés 189.990 Ft/fő
3. fő pótágyon 154.990 Ft/fő
Gyermek pótágyon (2–12 éves) 99.990 Ft/fő
Egyágyas felár: 70.000 Ft/fő
Tengerre néző felár: 12.000 Ft/fő
Időpont felár szeptember 1. 10.000 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 14 fő

Részvételi díj tartalmazza:
• 6 éjszaka Ayia Napa üdülőhelyen, helyi besorolás-

nak megfelelő 3*-os szállodában (Piere Anne Beach
• Ellátás: félpanzió, büfé jellegű reggeli és vacsora
• repülőjegy: Bp.–Larnaca–Bp. útvonalon, Wizzair 

járatt al
• szoba foglalásonként 1 db max. 32 kg-os csomag 

térítésmentes feladása, egy darab kisméretű 
kézipoggyász (mérete: 42x32x25 cm)

• Transzferek, kirándulások légkondicionált autó-
busszal, magyar nyelvű idegenvezetővel (két tel-
jes és egy félnapos): Ciprus Múzeum, Szent János 
Katedrális, Kourion, Paphos archeologiai park

A részvételi díj nem tartalmazza:
• repülőtéri illeték: 39 500 Ft/fő
• légiközlekedési pótdíjak: 5000 Ft/fő (lásd honlap)
• belépődíjak összesen: 15 Eur/fő (kötelezően 

fi zetendő)
• transzfer: 10.000 Ft/fő
• sztornó biztosítás: 1% (a teljes részvételi díjra 

fi zetendő!)
• foglalási díj 500 Ft/fő.

Fakultatí v költségek:
• betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 

(különböző választható díjszabásban)
• Extra csomag feladása: kb. 30.000 Ft-tól/db

CIPRUS

nap

INDULÁSI IDŐPONT:



| 1 5 || w w w . k o r z i k a - h o l i d a y s . h u

Bor, konyak és gasztronómia – három fogalom, ami szorosan összefügg Francia-
országgal, és a leghíresebb borvidékekkel.

5
nap

1. nap | Budapest–Brüsszel–Bordeaux
Találkozás a Liszt Ferenc repülőtéren reggel 04:15 
h-kor. Elutazás Brüsszelbe 06:10 h-kor, majd tovább 
utazás 12:35 h-kor. Érkezés Bordeauxba 14:10 h-kor. 
Transzfer a szállodába, majd ezt követően gyalogos 
városnézés. Szállás a belvárosban, vacsora egy bel-
városi étt eremben.

2. nap | St. Emilion–Sauternes–Bordeaux | 80 km |
Reggeli után a világ egyik legdrágább édes bor vi-
dékére, Sauternesba utazunk.

A mai napot a Chateau Guiraud pincészet láto-
gatásával kezdjük, ahol a pincelátogatást követően 
3 kiváló bort kóstolunk meg, 

Innen a közeli Saint Émilionba utazunk tovább. 
Séta a festői középkori műemlékvárosban, ahol

megtekintjük a Église Monolithet, a sziklába 
vájt föld alatti   templomot, és a hozzá tartozó ka-
takombákat, majd a Cloître de la Collégiale társas 
kolostort, valamint a Chapelle de la Trinité, azaz a 
Szentháromság kápolnát.

Rövid pihenő után látogatást teszünk a város szé-
lén található Chateau Figeac pincészetben, ahol 2 
különleges, díjnyertes bort kóstolunk meg: 2011-
es Chateau Figeac, és 2004-es Chateau de Millery. 
A borkóstolás után a várostól 6 km-re található 
Chateau du Pressac  pincészetbe látogatunk. Itt  3 
különleges bor kerül a poharakba.

A pincelátogatások után érkezünk vissza Bor-
deaux-i szállásunkra. Este szabadprogram, a vacsora 
fakultatí v.

3. nap | Fakultati v kirándulás: Bordeaux–Saintes–
Cognac–Bordeaux | 270 km | 
Ezt a kirándulást azoknak javasoljuk, akik szereti k 
a Cognac-ot, és meg szeretnék ismerni a világhí-
rű Rémy Marti n birtokot. Reggeli után utazunk a 
Charente megyében található Saintes városába. 
Rövid séta az óvárosban, majd a városnézés kere-
tében megtekintjük a Római Amphiteátrumot, a 
Saint Pallais templomot, a Saint Eutrope Bazilikát, 
és végül Germanicus diadalívet.

Ezt követően a közeli Cognac városba utazunk. 
Rövid sétát teszünk a megszámlálhatatlan pincével 

a Margaux földjén található 1885-ben alapított  talán 
leghíresebb Grand Cru Classé minősitésű Chateau 
Kirwan pincészetben. A pincelátogatás után egy 4 
fogásos gasztronómiai vacsorán veszünk részt. Az 
előétel mellé egy 2014-es Bordeaux Blanc-t kósto-
lunk. A főételhez egy 1999-as Chateau Kirwant, míg 
a sajtt álhoz és a desszerthez egy 1979-es Chateau 
Kirwant kóstolunk meg. Késő este érkezünk vissza 
a szállodába (a részvételi díj tartalmazza a borokkal 
kísért gasztronómia vacsora árát is!)

5. nap | Bordeaux–Budapest
Reggeli után még szabadprogram, majd transzfer a 
repülőtérre. Elutazás 12:15 h-kor Brüsszelbe, majd 
20:45 h-kor indulunk tovább Budapestre. Érkezés 
Budapestre 22:40 h-kor.

bíró hangulatos településen. A program keretében 
látogatást teszünk a Rémy Marti n központban. Elő-
ször megtekintjük a birtokot, a történelmi házat, 
majd egy több száz éves pincét. Ezután a konyak 
készítés rejtelmeibe engednek betekintést. A prog-
ram után gasztronómiai falatkák kiséretében három 
különleges Remy Marti n konyakot kóstolunk meg.

Délután indulunk vissza a Bordeauxba. Vacsora 
egy hangulatos, belvárosi étt eremben.

4. nap | Bordeaux–Arcachon–Pauillac–Margaux–
Bordeaux | 210 km |
Délelőtt  a világhírű, Bordeaux-i Millésima Bor Tre-
zorba látogatunk.

Egy 200 éves pince az alapja a 8000 m2-es tre-
zornak, ahol opti mális körülmények között  őrzik 
Franciaország leghíresebb borvidékeinek legjobb 
borait. 200.000 palack közvetlenül a leghíresebb 
borászatoktól, melyek garantálják az eredeti séget és 
a legjobb minőséget. Az Imperial könyvtárban őrzik 
azt a különleges 10.000 palackot, amelyek egye-
dülállóak a világon, (magnum, jeroboan, imperial).

Az egy órás vezetett  látogatást követően 3 vidék, 
3 pincészet 1–1 különleges borát kóstoljuk meg:

1/ Chateau Malarti c Lagraviére pincészet 2003-as 
Pessac-Léognan white Cru Classé

2/ Chateau Fleur Peyrabon pincészet 2006-os 
Pauillac Cru bourgeois 

3/ Chateau Guiraud  pincészet 2002-es Sauternes 
1 Cru Classé

A Millésimaban tett   látogatást követően az At-
lanti -óceán partján található Arcachonba utazunk. 
Itt  található Európa legnagyobb homokdűnéje, a 
Dune de Pyla. Méretei lenyűgözőek. 3 km hosszú, 
500 méter széles és helyenként eléri a 107 méte-
res magasságot. A dűnék tetejéről gyönyörű kilá-
tás nyílik a végtelen óceánra. Séta kora délutánig, 
majd Franciaország és Bordeaux leghíresebb bor-
vidékére a Garonne bal partján elterülő Médoc, 
és Haut Médoc területére utazunk. Itt  található a 
négy legnagyobb Premier Grand Cru Classé minő-
sítésű borászat (Chateau Margaux, Chateau Latour, 
Chateau Lafi te Rothschild, Chateau Mouton Roth-
schild). A csoport vacsora keretében látogatást tesz 

INDULÁSI IDŐPONT:
július 20.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 250.300 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 302.700 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 15 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 4 éjszaka Bordeaux belvárosában 3*-os szállodá-

ban, büfé reggelivel
• látogatás Bordeaux-ban a Millésima Bor Trezor-

ban 3 fajta borkóstolóval
• látogatás a Chateau Kirwan pincészetben 

(Margaux), Gourmet vacsorával és 3-féle borral.
• látogatás a Chateau du Pressac pincészetben 

St. Emilion) 3 fajta borkóstolóval
• látogatás a Chateau Figeac pincészetben 

(St Emilion) 2 fajta borkóstolóval 
• látogatás a Chateau Guiraud pincészetben 

(Sauternes) 3 fajta borkóstolóval. 
• autóbusz közlekedés a program szerint
• magyar nyelvű idegenvezető

A részvételi díj nem tartalmazza:
• Repülőjegy: 85.000 Ft/fő + illeték +bőrönd
• utasbiztosítás: 2.900 Ft/fő

 útlemondási biztosítás: 1,5%
 idegenforgalmi adó: 10 Eur/fő 
(helyszínen fi zetendő)
 a pincészetekben vásárolt borok árát.

Fakultati v kirándulás/programok:
 2 vacsora Bordeaux belvárosában (3 fogásos 
menü 1 pohár borral): 60 Eur/fő

• Kirándulás Cognac-ba a program szerint: 75 Eur/fő 
 (3. napon, min. 10 fő esetén)
• Remy Marti n program: 35 Eur/fő

BORDEAUX | COGNAC

Rövid sétát teszünk a megszámlálhatatlan pincével schild). A csoport vacsora keretében látogatást tesz 
 utasbiztosítás: 2.900 Ft/fő

• útlemondási biztosítás: 1,5%
• idegenforgalmi adó: 10 Eur/fő  idegenforgalmi adó: 10 Eur/fő 

(helyszínen fi zetendő)
• a pincészetekben vásárolt borok árát.

Fakultati v kirándulás/programok:
•

•
 (3. napon, min. 10 fő esetén)
•

Exkluzív bor és gasztronómiai élmények világhírű 
borvidékeken: Margaux, Saint Emilion, Sauternes
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Bor, mámor, Provence... a Cote du Rhone négy híres borvidékén:
Laudun, Chateauneuf-du-Pape, Gigondas, Grignan

Bor és gasztronómiai utazás a Rhone-völgyben5
nap

1. nap | Budapest–Marseille–Avignon | 110 km | 
Indulás reggel 06:25 órakor Brüsszelbe, a Brussels 
Airlines menetrend szerinti  járatával. Érkezés 08:30 
h-kor, majd átszállás után érkezés Marseille-be 
12:00 órakor. Utána rövid autóbuszos városnézés, 
majd tovább utazás Avignonba. Szállás elfoglalása 
után szabadprogram.

2. nap | Avignon–Pont Du Gard–Laudun–Sabran 
| 100 km |
Reggeli után rövid gyalogos városnézés Avignonban. 
A történelmi negyedben megtekintjük a város leg-
nevezetesebb épületét, a Pápai Palotát. A világörök-
ség részévé nyilvánított  épületegyütt es évente 650 
ezer látogatót vonz, és Franciaország 10 leglátoga-
tott abb látnivalója között  tartják számon. A legna-
gyobb góti kus palotának, mely a 14. században a 
pápák lakhelyéül szolgált, ma 25 terme látogatható. 
A város híres csonka hídja (Pont Saint-Bénezet) szin-
tén a város jelképévé vált. A városnézés után Fran-
ciaország egyik ikonikus látnivalóját, a világörökség 

4. nap | Gordes–Roussillon–Chateauneuf-du-Pape 
| 220 km |
Színek és illatok határozzák meg egész kirándulá-
sunkat. Ezen a napon Vaucluse területét fedezzük 
fel, Provence talán legszínesebb régióját. A jelleg-
zetes provanszi színek – lila-kék-sárga – különböző 
árnyalatai kísérnek utunk során, hiszen Vaucluse 
azon négy megye egyike, ahol a francia levendula 
94%-át termeszti k. A levendula az idők során Pro-
vence igazi jelképévé vált. 

Kirándulásunk első állomása Roussillonba vezet. 
Ez a település is Franciaország legszebb falvai közé 
tartozik. Különlegessége, hogy az okkerlerakódás 
természetes vörösesbarna színárnyalatba borítja az 
egész falut, így még borús időben is olyan, mintha 
sütne a nap. Megtekintjük a 18. sz-i városházát, a 
harangtornyot, majd a szirt szélén található kilátó-
hoz sétálunk, ahonnan csodálatos panoráma tárul 

elénk. Innen Gordes-ba utazunk, melynek 
házai és kertjei a sziklás hegyoldal lej-

tőjén kapaszkodnak meg. A falu fek-
vése, a szűk macskaköves utcák szá-
mos híres művészt ihletett ek meg. 
A város jelképe az 1540-ben épült 
reneszánsz kastély és a templom. 
Egy rövid pihenő után Franciaor-
szág egyik legnevesebb szőlőskert-
jeivel büszkélkedő Chateauneuf-du-
Pape felé vesszük utunkat. A híres 
borvidéken a Domaines Mousset 
pincészetet látogatjuk meg. Itt  2 

órás vezetett  bemutatásban és kósto-
lásban lesz részünk. A borvidék bemutatása után 
4 Presti ge bort kóstolunk meg. Egy fehér és egy 
vörös Chateauneuf du Pape-t, egy Cotes du Rhone 
Rouge Cuvée Reservée-t és egy Domaine de Tout 
Vent Cuvée Reservée-t. Kora este érkezünk vissza 
a szállásunkra.

Este fakultatí v hajókirándulás, gourmet vacso-
rával egybekötve a Rhone folyón. A Mireio hajó 
20:30 órakor indul. A 4 fogásos, zenés vacsora 

közben megtekintjük a kivilágított  várost és a Rhone 
túlpartján fekvő Villeneuve-les-Avignon városkát. 
Ezzel a kirándulással búcsúzunk Provence-tól, és a 
felejthetetlen bor és gasztronómiai utazásunktól.

5. nap | Avignon–Marseille–Budapest
Reggeli után indulás Marseille-be. Elutazás a 
Brussels Airlines járatával 12:40 órakor. Érkezés 
Brüsszelbe 14:25 órakor, majd tovább utazás Bu-
dapestre 15:15 órakor, érkezés 17:20 órakor.

részeként számon tartott  Pont du Gard-t tekintjük 
meg. A több mint 49 m magas, háromszintes, 2000 
éves római völgyhidat feltehetően i. sz. 19 környé-
kén épített ék. Végigsétálunk a hídon, ahonnan a 
látvány lenyűgöző.

Kora délután kirándulás a Rhone folyó jobb part-
ja mentén Chusclan, Laudun vidékén. Rövid séta 
Chusclan-ban. A bronzkori településen található a 
borászatáról híres Chateau de Gicon pincészet, ahol 
a pincelátogatás során 2-féle bort kóstolunk meg. 

Innen a közeli Sabranba utazunk tovább, ahol a 
Cote du Rhone egyik ismert borászatát a Domaine 
La Réméjeanne pincészetet látogatjuk meg. A bor-
kóstolás keretében a Chateau három ki-
váló borát (2013-as Arbousiers Blanc, 
egy 2012-es Les Chévrefeuilles 
Rouget és végül egy 2010-es Les 
Genévriers Rouget) kóstoljuk 
meg. Kora este érkezünk vissza 
Avignonba, fakultatí v vacsora.

3. nap | Orange–Gigondas–Grignand–Avignon
Ma a Cote du Rhone két kiemelkedő bortermelő 
vidékével a Gigondas és a Grignan területt el ismer-
kedünk meg.

Reggeli után utazás Orange-ba, a világ egyik leg-
jelentősebb római kori műemlékeinek városába. 
Itt  látható a legépebben maradt anti k színház és 
egy diadalkapu i.e. 49-ből. Rövid városnézés után 
Orange városát elhagyva kitérőt teszünk Gigondas 
felé, mely a Chateauneuf-du-Pape igazi vetélytársa. 
Itt  a környék egyik családi borászatát a Domaine du 
Cayron pincészetet látogatjuk meg. A borkóstolás 
után utazunk tovább Grignan felé. A kastély megte-
kintése után látogatást teszünk a híres Perrini család 
bor buti kjában, ahol vásárlásra is lesz lehetőség.

Késő délután érkezünk a Rhone folyó partján 
található Chateau Bizard pincészethez. A pincelá-
togatás után három bort kóstolunk meg. Első bor 
egy fehér Blanc d Amourt 2014, a második egy 
fehér Serre de Courrent 2014-es, végül egy Blanc 
de Charme. A kora esti  órákban érkezünk vissza a 
szállásunkra, fakultatí v vacsora.

INDULÁSI IDŐPONT:
szeptember 7.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 199.900 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 235.900 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 20 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 4 éjszaka Avignonban 3*-os szállodában
• Látogatás és borkóstolás az alábbi bírtokokon: 
• Chateau de Gico pincészet, 2 fajta borkóstolóval
• Domaine la Réméjeanne pincészet, 

3 fajta borkóstolóval
• Domaine du Cayron pincészet, 2 fajta borkóstolóval
• Borkostoló a Perrini család bor buti kjában
• Chateau Bizard pincészet, 3 fajta borkóstolóval
• Domaines Mousset pincészet, 4 fajta borkóstolóval
• autóbusz közlekedés a program szerint
• magyar nyelvű idegenvezető

A részvételi díj nem tartalmazza:
• Repülőjegy Bp.–Marseille–Bp. útvonalon: 

45.000 Ft/fő + illeték + bőrönd
• BBP biztosítás: 2700 Ft/fő
• Útlemondási biztosítás: 1,5%

Fakultatí v program: 
• Mireio hajó gasztronómiai vacsora: 27.000 Ft/fő

PROVENCE

ciaország egyik ikonikus látnivalóját, a világörökség 
Avignonba, fakultatí v vacsora.

20:30 órakor indul. A 4 fogásos, zenés vacsora 
közben megtekintjük a kivilágított  várost és a Rhone 

3. nap | Orange–Gigondas–Grignand–Avignon

rával egybekötve a Rhone folyón. A Mireio hajó 

lásban lesz részünk. A borvidék bemutatása után 
4 Presti ge bort kóstolunk meg. Egy fehér és egy 
vörös Chateauneuf du Pape-t, egy Cotes du Rhone 
Rouge Cuvée Reservée-t és egy Domaine de Tout 
Vent Cuvée Reservée-t. Kora este érkezünk vissza 
a szállásunkra.

Este fakultatí v hajókirándulás, gourmet vacso-
rával egybekötve a Rhone folyón. A Mireio hajó 

elénk. Innen Gordes-ba utazunk, melynek 
házai és kertjei a sziklás hegyoldal lej-

tőjén kapaszkodnak meg. A falu fek-
vése, a szűk macskaköves utcák szá-
mos híres művészt ihletett ek meg. 

kóstolás keretében a Chateau három ki-
váló borát (2013-as Arbousiers Blanc, 
egy 2012-es Les Chévrefeuilles 

felejthetetlen bor és gasztronómiai utazásunktól.
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Séta a Montepulciano Vino Nobile, Montalcino és Chianti  borvidékek 
dombjai között 

Bor, kultúra és gasztronómia élmények 
a csodálatos Toszkánában 4

nap

1. nap | Budapest–Pisa–San Gimignano
Indulás Budapestről 07:55 órakor a Ryanair me-
netrendszerinti  járatával Pisába. Érkezés 09:40 
órakor, majd városnézés Pisában. A Campo dei 
Miracolin – azaz, a csodák terén – lélegzetel-
állító látvány tárul elénk. Séta közben meg-
tekintjük a 11. századi dómot, és Toszkána 
egyik legszebb román stí lusú épületét a 
Batti  sterot. A kora délutáni órákban indu-
lunk tovább San Gimignanoba.

A városban tökéletes állapotban ma-
radtak fenn a középkori építészet emlékei, 
a városfal és a 15 impozáns lakótorony, 
mely a város jelképévé vált. Szűk sikátorai, 
hangulatos terei visszaröpítenek a múltba. 
Számos templom, kápolna található. 
A városnézésünket a Szent Agosti no 
templom és a Palazzo del Popolo (vá-
rosháza) megtekintésével zárjuk. Az él-
ményekben gazdag napot egy borkós-
tolás keretében a Fatt oria San Donato 
pincészet megtekintésével zárjuk. 

Vacsora, szállás San Gimignano kör-
nyékén.

2. nap | Montepulciano–Pienza–
Montelcino–Siena
Reggeli után Montepulcianoba uta-
zunk tovább. Kirándulásunk során 
megpillantjuk az igazi toszkán tájat, 
amely visszaköszön minden képes-
lapról. 

Montepulciano és környéke 
Toszkána legjobb három borvidéké-
nek egyike (Montalcino és Chianti  mellett ). Hogy 
erről magunk is megbizonyosodjunk, útközben 
megállunk a Villa S. Anna családi pincészetnél. Meg-
tekintjük a pincészetet, majd egy kellemes, toszkán 
falatkákkal kísért borkóstolás keretében a pincészet 
3 kiváló borát kostoljuk meg. A déli órákban érke-
zünk Montepulcianoba.

A település szerkezete, az épületek ódonsága, stí -
lusa, fekvése lenyűgöző. Sétánk során megtekintjük 
a város reneszánsz főterét, melyen nyaranta színhá-
zi előadásokat tartanak. A négyszögletű teret a Dóm 
és régi paloták határolják. A városnézést követően 
az óváros sziklafaliban megbúvó patí náns pincé-
szetet látogatjuk meg. A vezetés után borkóstolón 
veszünk részt, melynek során több nemes bort is 
megízlelhetünk. Rövid szabadidő majd meseszép 
dombok között  haladva érkezünk Pienzába. 

Pienza, a reneszánsz építészet mintavárosa. Itt  
született  II. Pius pápa, aki a helységnek 1462-ben 
városi jogokat adott , és püspöki székhellyé tett e. 
Ő építt ett e a dómot, a püspöki palotát, a Palazzo 
Pubblicot, és a pompás Palazzo Piccolominát. A Porta 
al Praton keresztül jutunk el a város központjába. Itt  
láthatjuk a II. Pius által megálmodott  épületeket, és 
egy igen szép reneszánsz kutat. Pienzából Toszkána 

Piazza del Campo-nak legszebb épülete a Palazzo 
Pubblico. A teret, melyet a világ egyik legszebbjének 
tartanak, a 14. században a Kilencek Kormányának 
ti szteletére sárga és szürke kövekkel kilenc részre 
tagoltak. A városnézést követően szabadprogram. 
Vacsora, szállás Siena környékén.

4. nap | Siena–Firenze–Milánó–Budapest
Reggeli után utazás Firenzébe, egész napos vá-
rosnézés, séta. Az Arno folyó két partján, annak 
gyönyörű völgyében elterülő város nagyon hosszú 
múltra tekint vissza. Hosszú ideig a Medici család 
uralta. 1865-1870 között  az Olasz Királyság fővá-
rosa volt. Számtalan történelmi és művészeti  lát-
ványosságnak ad ott hont. A várost a „reneszánsz 
bölcsőjeként” is emlegeti k. Történelmi belvárosát 
1982-ban az UNESCO a Világörökség részévé nyil-
vánított a. Firenzében egy 3–4 órás helyi vezetett  
városnézésen vesz részt a csoport, majd szabad-
program következik. 

Itt  búcsúzunk Toszkánától, és indulunk Milánó-
ba, ahonnan 22:15 órakor indul a repülőgép Buda-
pestre. Érkezés Budapestre 23:50 órakor a Wizz Air 
menetrendszerinti  járatával.

egyik leghíresebb pincészete a Banfi  pincészet 
felé vesszük az irányt, ahol egy igazi Toszkán 
környezetben eltöltött  több fogásos gasztronó-
miai vacsorával egybekötött  borkóstolás emeli a 
Bor, Kultúra, Gasztronomia Toszkánában prog-

ramunkat. Érkezés 17:30 órakor, majd a bor 
bárban az alábbi Sangiovese Montalcino-i 
borokkal ismerkedik meg a csoport (2014-
es Rosso di Montalcino, 2011-es Brunelli di 
Montalcino, és egy 2005-os Brunelli Poggio 
alle Mura-t. 

A kóstolás után egy háromfogásos gaszt-
ronómiai vacsorában lesz részünk, ahol to-
vábbi 4 kiváló bort kóstolunk meg. A késő 
esti  órákban érkezünk vissza a szállásra.

3. nap | Siena–Chianti  vidéke–Siena
Reggeli után a Chianti  vidék felfedezésére indulunk. 
Gyönyörű dimbes dombos vidéken keresztül uta-
zunk Meletoba. A Castello Meleto anti k pincészet 
megtekintésével a csoport a méltán híres Chian-
ti  borokból kap kis ízelítőt. A kóstolás keretében 
a pincészet három borát kóstoljuk. (Vermenti no 
BiancoIGT Toscana, Borgaio IGT Toscana Rosso, 
Chianti  Classico DOCG)

A program után újabb pincelátogatás és kóstolás 
következik, ezútt al a mesebeli környezetben fekvő 
Albola kastély pincészetében, egy könnyű ebéddel 
kísérve. Ebéd közben az alábbi borokat kóstoljuk 
(2015-os Chardonnay, 2012-es Chianti  Classico, 
2011-es Chianti  Classico Riserva). Az ebédet és a 
kóstolást végül egy 2005-os Vinsanto desszertbor 
zárja.

 A gasztronómia élmények után, a nap kulturális 
programmal folytatódik. A látogatás után a kora 
délutáni órákban érkezünk Sienába, a régió egyik 
legszebb városába. A város híres műemléke, a dóm 
a 12-13. században épült, 1215-től miséztek itt . Bel-
sejét a román és góti kus stí lusok harmonikus keve-
redése jellemzi, a látvány lenyűgöző, mely magasba 
törő pilléreinek is köszönhető. Siena főterének a 

INDULÁSI IDŐPONT:
június 3.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas elhelyezés 219.900 Ft/fő
1 ágyas elhelyezés 249.200 Ft/fő
3. fő felnőtt  213.000 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 12 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• 1 éjszaka San Gimignano környékén 3*-os szállodában
• 2 éjszaka Siena környékén 4*-os szállodában
• Ellátás: félpanzió + 2 ebéd
• Gourmet vacsora a Banfi  kastélyban
• Szolgáltatások/borkóstolások a program szerint
• Helyi közlekedés 19 személyes autóbusszal olasz 

városi adókkal 
• magyar nyelvű idegenvezető 

(Firenzében helyi idegenvezető)

A részvételi díj nem tartalmazza, fakultatí v költségek:
• Repülőjegy Budapest–Pisa/Milánó–Budapest 

viszonylatban 55.000 Ft/fő + illeték + bőrönd
• BBP biztosítás 2160 Ft/fő
• Útlemondási biztosítás: 1,5%
• Belépők: Pisa: Busz: 3 Eur, Kápolna 6 Eur, 

Katedrális 2 Eur, Siena: Dóm 6 Eur, Palazzo 7.5 Eur

Palackozott  borok hazaszállítása 
5 üveg/fő ingyenes

TOSZKÁNA

Indulás Budapestről 07:55 órakor a Ryanair me-
netrendszerinti  járatával Pisába. Érkezés 09:40 
órakor, majd városnézés Pisában. A Campo dei 
Miracolin – azaz, a csodák terén – lélegzetel-

egyik leghíresebb pincészete a Banfi  pincészet 
felé vesszük az irányt, ahol egy igazi Toszkán 
környezetben eltöltött  több fogásos gasztronó-
miai vacsorával egybekötött  borkóstolás emeli a 
Bor, Kultúra, Gasztronomia Toszkánában prog-
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11
nap

RÉUNION A tűz és a víz szigete – 
Gyalogtúra a fournaise kráterben

A különleges sziget felfedezése igazi kihívás a kalandvágyók számára. 
Vulkán, holdbéli tájak, vízesések és pihenésként az Indiai óceán…

1. nap | Budapest–Párizs–Réunion
Elutazás Budapestről a déli órákban, utazás Párizson 
keresztül Réunion szigetére. Éjszaka a repülőn. 

2. nap | Saint Denis 
Érkezés Saint Denis-be délelőtt . Transzfer a szállo-
dába, majd szabadprogram. Vacsora, szállás Saint 
Denisben.

3. nap | Saint Denis–Salazie–Hell-bourg–Plaines 
des Palmistes
Reggeli után utazás a csodálatos Cirque de Salazie 
völgykatlanba, mely a sziget legzöldebb része. A 
gyönyörű vízesések és a dzsungelhez fogható gaz-
dag vegetáció ámulatba ejtőek. Séta Salazie trópusi 
csúcsai között , valamint meglátogatjuk a Kis Marieé 
vízesést. 

Következő állomásunk a bájos Hell-bourg telepü-
lés, Franciaország legszebb településeinek egyike. 
Érkezés után ebéd egy helyi étt eremben. A katlan-
ból kifelé menet megtekintjük a Cascada Blanche-t 
(Fehér vízesés), amely több mint 100 m magasság-
ból zuhan alá, majd utazás a keleti  part felé, Ste. 
Suzanne-ba, a 30 m magas Niagara vízeséshez. 

resztül leereszkedünk a kaldera medrében található 
Fournica Léo kráterterhez, amely az 1713-as vulkáni 
kitöréskor keletkezett . 

A csodálatos túra után megpihenünk a 
Bellecombe turista házban, hogy utána a Plane 
des Sableson keresztül visszatérjünk a La Plaine 
des Cafres fennsíkra. Burg Muratban látogatás a 
Vulkán Házában, ahol megtekinthetőek a sziget és 
a világ legnagyobb vulkánkitörései. Vacsora, szállás 
a sziget belsejében.

6. nap | Plaine des Cafres–Cilaos
Reggeli után utazás Cilaos felé. Cilaos a bakancsos 
turisták Mekkája. A legszebb turista utak innen in-
dulnak a Mafate csak gyalogosan megközelíthető 
településeihez. 

Cilaos egy magasan fekvő völgy a 3069 méteres 
Piton des Neiges csúcs mellett , melyet kanyargós, 
szerpenti nes úton közelít meg a busz (közel 400 
kanyar!). 

Érkezés után felmegyünk a „La Roche 
Merveilleuse” (Csodálatos Szikla) kilátóhelyhez, 
ahonnan belátni az egész Cilaosi kalderát. Ezután 
szabadprogram. Vacsora, szállás Cilaosban. 

7. nap | Cilaos–Saint-Gilles
Reggeli után indulunk le a völgyből a nyugati  part 
felé. Útközben rövid időre megállunk L’Étang-Salé-
les-Bainsben, hogy megtekintsük a tengerparton 
található Le Gouff re (Csatorna) sziklaképződményt. 
Ezt követően óceánparti  szállodánkba utazunk, 
Saint.Gilles-be (3 éj). Délután szabadprogram, für-
dés. Vacsora a szállodában.

8. nap | Saint-Gilles–Piton Maido
Kora reggeli indulás a híres Piton Maido kilátóhoz, 
ami a maga 2200 m-es magasságával, és 700 m-es 
függőleges falával, Réunion legszebb kilátója. Innen 
a leglátványosabb a Mafate kaldera. Gyönyörködni 
lehet a katlan legszebb völgyeiben, szikla alakza-
taiban. Tiszta időben még a keleti  partvidékre is 
átlátni.

Visszafelé rövid pihenő Saint-Gilles les Hautes 
településen, ahol a Madame Debassyn múzeumban 
megtekintjük a rabszolgaság történetét bemutató 
kiállítást.

Kora délután érkezünk vissza a szállásra, majd 
szabadprogram. Vacsora a szállodában.

9. nap | Saint-Gilles – szabadnap
Fakultatí v programként egy felejthetetlen 45 perces 
élményt kínálunk: helikopteres repülés Réunion fö-
lött , mely madártávlatból mutatja be ezt a kivételes 
szigetet.

10. nap | Saint Denis–Párizs
Délelőtt  szabadprogram, délután transzfer Saint De-
nis-be, a repülőtérre. Elutazás menetrendszerinti  
járatt al az esti  órákban Párizs felé, éjszaka a repülőn.

11. nap | Párizs–Budapest
Érkezés Párizsba a reggeli órákban, majd továbbuta-
zás Budapestre. Érkezés az esti  órákban.

Ezután látogatás egy vanília ültetvényen, vásárlási 
lehetőséggel. Vacsora, szállás a sziget belsejében, 
Plaine des Palmistes településnél.

4. nap | Grande Anse–Cap Méchant–Plaine des Cafres
Egésznapos program, sok látnivalóval! Reggeli után 
indulás a vad déli part felé, mely a sziget egészen 
más oldalát mutatja be. Még a klíma is teljesen kü-
lönböző. Az út hatalmas lávamezőkön halad keresz-
tül, Réunion virágokban (orchidea, vanília) nagyon 
gazdag déli partja felé. Útközben, Saint Rose-ban 
megtekintjük a Notre Dame templomot, mely 1977-
ben éppen megmenekült a kiömlő lávafolyamtól; a 
forró láva a templom előtt  kett évált és megkerülte 
az épületet.

Érdekes látnivalóval találkozunk utunk során az 
Anse les Cascade-ban (vízesések öblében) az itt  
őshonos „Elefánt láb” pálmafával, mely alakjáról 
kapta a nevét.

Ezután Saint Philippe felé vesszük az irányt. Utunk 
a sziget egy igen érdekes részén vezet keresztül. 
Az út kett évágja a Fournaise vulkán domb oldalán 
lefolyt vulkánkitörések még néhol ma is füstölgő 
nyomait. A látvány csodálatos, így két helyen is 
megállunk fotózni. Ezután továbbutazunk Saint 
Philippe-be, ahol megtekintjük a sziget talán leg-
szebb vulkáni képződményét. A Puits Arabes-nál 
(Arab kutak) az 1986-os kitörés nyomai láthatóak, 
amikor is több millió köbméter láva folyt a tengerbe. 
Ezután a híres Cap Méchant, avagy a „Kalóz lyuk” 
felé vesszük utunkat. A vulkáni eredetű bazalt kép-
ződmény a tengerpart mentén található. Délutáni 
programunkat a Langevin völgyben található Fátyol 
vízesés megtekintésével zárjuk, ami a sziget talán 
legszebb vízesése. Magassága és szélessége miatt  a 
legnagyobbak közé tartozik. Vacsora, szállás a sziget 
belsejében, Plain des Cafres településen. 

5. nap | Piton de la Fournaise/Vulkán túra
Indulás kora reggel a Fournaise vulkánhoz.

A Réunion szigetén található Fournaise vulkán a 
föld egyik legszebb és talán legaktí vabb tűzhányója. 
Megközelítése fárasztó, de egyáltalán nem veszé-
lyes! A vulkán lábához vezető út egy csodálatos, 
színpompás holdbéli tájon vezet keresztül.

Utunk első állomás a Nez de Boeuf (a Bika szarva 
kilátó), ahonnan csodálatos a kilátás a Remparts 
folyó völgyére. Következő pihenőnk a Commerson 
Crater, egy kialudt kb. 200–300 m átmérőjű és 150 m 
mély kráter. A kráter fölé benyúló kilátóról fantasz-
ti kus a kilátás, szinte meg lehet érinteni a szemben 
lévő vulkáni fal csodálatos képződményeit. Ezután 
leereszkedünk a Plaine des Sableshoz, melyet a 
fi nom vulkáni hamu és szikla alakzatok sokasága 
díszit. A vidék holdbéli tájra emlékeztet csupasz, 
vöröses szikláival. Tiszta időben lehet csak igazán 
észrevenni azt a fényjátékot, ahogy a barna homok 
fokozatosan vörösre vált. Ezt követően egy közel 
2 órás gyalogtúrán veszünk részt, 563 lépcsőn ke-

INDULÁSI IDŐPONT:
2016. szeptember 20.
2017. március 10.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
2 ágyas szobában: 496.000 Ft/fő
1 ágyas szobában: 536.300 Ft/fő

Minimális indulási létszám: 12 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• Repülőjegy: Bp.–Reunion–Bp. között 
• Elhelyezés: 2–3*-os szállodákban a program 

szerinti  helyeken
• Ellátás: félpanzió ( reggeli + vacsora )
• Ebéd: 1 alkalommal
• helyi közlekedés 29 fős busszal
• magyar nyelvű idegenvezető
• 1 fő csoport vezető

A részvételi díj nem tartalmazza:
• Repülőtéri illeték: 290.000 Ft/fő

Fakultatí v program:
• 45 perces helikopter kirándulás: 265 Eur/fő

privát transzferrel

Saint.Gilles-be (3 éj). Délután szabadprogram, für-

Kora reggeli indulás a híres Piton Maido kilátóhoz, 
ami a maga 2200 m-es magasságával, és 700 m-es 
függőleges falával, Réunion legszebb kilátója. Innen 
a leglátványosabb a Mafate kaldera. Gyönyörködni 
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Trópusi nyaralás a Karib-tengeren
GUADELOUPE

10
nap

Guadeloupe egy igazi ékkő a Karib tenger és az Atlanti  óceán ölelésében. 
Buja trópusi növényzet, csodálatos vízesések, működő vulkán, türkízkék öblök, 
a francia kultúra és a kreol hagyományok idilli keverdése jellemzik 
a pillangóformájú szigetet…

1. nap | Budapest–Párizs–Pointe á Pitre
Utazás Párizson keresztül Guadeloupe szigetre me-
netrend szerinti  járatt al. Érkezés helyi idő szerint a 
délutáni órákban, transzfer a szállásra.

1–8. nap | Sainte-Anne – szabadprogram, pihenés, 
fürdés az üdülőben
Nyaralás a Pierre&Vacances több úszómedencével 
rendelkező, közvetlen tengerparti  4*-os üdülőjé-
ben, mely a sziget legszebb, fehér homokos partja 
mentén található. A kellemes pihenés alatt  izgal-
mas, színes, egyedi programajánlatok közül választ-
hatnak a kalandvágyók.

9. nap | Sainte-Anne–Pointe á Pitre–Párizs 
Délelőtt  szabadprogram, kora délután transzfer 
a repülőtérre, majd utazás Párizs felé menetrend 
szerinti  járatt al. Éjszaka a repülőn.

10. nap | Párizs-Budapest 
Kora reggel érkezés Párizsba, majd továbbutazás 
Budapestre. Érkezés a déli órákban.

Fakultatí v programlehetőségek:

3. nap | COUSTEAU NYOMÁBAN –
A MALENDURE REZERVÁTUM FELFEDEZÉSE
Reggel indulás Basse Terre északi része felé, a cukor-
nád „hazájába”. Egy százéves hagyományokat őrző 
rumfőzde meglátogatása kóstolóval egybekötve. 
Továbbutazás a Karib-partok felé, Malendure tele-

7. nap | A LES SAINTES SZIGET FELFEDEZÉSE
Reggel indulás a sziget dél-nyugati  részén található 
Trois-Riviéres kikötőbe, majd egy gyorshajóval át-
hajózás Les Saintes szigetre. A pezsgő életű sziget 
nevezetessége a 17. századi erődítmény, mely so-
kak szerint a világ legszebb öble felett  őrködik. A 
panoráma lenyűgöző! Később fürdési lehetőség a 
Pompierre Plage-on. Speciális ebéd egy hangula-
tos tengerparti  étt eremben, majd szabadprogram 
vásárlási lehetőséggel. Az „édesszájúaknak” köte-
lező megkóstolni a helyi süteményt: „tourments 
d’amour” („szerelmi kínok”)! (128 Eur/fő)

püléshez, ahol a csoport üvegfenekű hajóra száll, 
hogy megcsodálhassa Cousteau egyik csodálatos víz 
alatti   felfedezését. (A bátrabbak búvárfelszerelést 
kölcsönözhetnek.) Hajókázás közben a fedélzeten 
frissítőket szolgálnak fel. Ebéd a tengerparton, han-
gulatos környezetben, helyi specialitásokkal. Ebéd 
után továbbutazás a trópusi esőerdő szívébe, me-
lyet a Soufriere vulkán ural. Rövid pihenő a káprá-
zatos Ecrevisses vízesésnél. Visszatérés a szállásra 
késő délután. (84 Eur/fő)

4. nap | ROBINSON NYOMÁBAN – 
EGY IDILLI NAP A PETITE TERRE SZIGETEN
Reggel indulás Saint-Francois kikötőjébe, hajókirán-
dulás motoros katamaránnal (45 perc) a kristály-
ti szta vizű, két kis szigetecskéből álló Peti te Terre 
szigetekre, melyek még mindig őrzik természetes 
szépségüket. Útközben a hajó elhalad a sziget dél-
keleti  részén fekvő „legvadabb”, sziklás partszakasz 
mentén, melyet már az Atlanti -óceán hullámai ost-
romolnak (La Pointe des Chateaux)

A program a szigeten délelőtt  búvárkodás-
sal, fürdéssel kezdődik. Ez az Atlanti -óceánban 
„megbújó” lakatlan sziget sekély, kristályti szta 
vízével paradicsomi helyszínt biztosít! Ebéd 
a kókuszpálmák árnyékában (grillezett  halak, 
helyi saláták és egyéb specialitások, italok). 
A kivételes környezet és az ebéd garantáltan 
feledteti  a résztvevőkkel a hétköznapok szür-
keségét! Ebéd után séta a szigeten, a kedves 
és félénk leguánák felkutatására. Visszatérés 
Guadeloupe-ra a csodálatos lemenő nap na-
rancsos fényében. (144 Eur/fő)

6. nap | A KIS ANTILLÁK TETEJE – 
A SOUFRIÉRE VULKÁN (1467 m)
Kora reggel indulás Basse-Terre déli része 
felé, melyet a ma is aktí v Soufriére vul-
kán ural. A vulkán kráterének és tetejének 

megközelítése közepesen nehéz, a gyalogtúra kb 5 
óra oda-vissza, a csoportot vizsgázott  hegyi vezető 
kíséri. Az idő gyakran változik: eső, szél, nagy pára-
tartalom nehezítheti  a túrát. A megfelelő öltözet 
nélkülözhetetlen (túracipő, meleg zokni, pulóver, 
esőkabát…). A kirándulás izgalmas, meglepő és 
gyönyörű élményeket ígér, melyet egy kellemes 
kreol ebéd koronáz meg, egy 19. századi kávéül-
tetvényen. (84 Eur/fő)

INDULÁSI IDŐPONT:
2016. október 22.
2017. február 15.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
3 ágyas szobában 2 fő esetén: 275.400 Ft/fő
3 ágyas szobában 3 fő esetén: 230.600 Ft/fő
3 ágyas szobában 1 fő esetén: 409.600 Ft/fő
Július 1. utáni foglalás esetén érvényes árak 
a honlapon találhatóak.

Minimális indulási létszám: 12 fő

A részvételi díj tartalmazza:
• Repülőjegy: Bp.–Gaudeloupe–Bp. közözött 
• Elhelyezés: 4*-os Pierre & Vacances Resortban,

3 ágyas szobákban (felszerelt konyhával), 
közvetlenül tengerparton.

• Ellátás: büfé reggeli
• Transzfer: reptér–szálloda–reptér között 
• magyar nyelvű idegenvezető

A részvételi díj nem tartalmazza:
• Repülőtéri illeték: 275.000 Ft/fő
• Fakultatí v kirándulások: ebéddel együtt 
 Malendure: 84 Eur/fő, Peti te Terre: 144 Eur/fő,
 Soufriére: 84 Eur/fő, Les Saintes: 128 Eur/fő 
• Fakultatí v vacsora: 71.600 Ft/fő/8 vacsora  Fakultatí v vacsora: 71.600 Ft/fő/8 vacsora 

(3 fogásos menü itallal)

Budapestre. Érkezés a déli órákban.
romolnak (La Pointe des Chateaux)

A program a szigeten délelőtt  búvárkodás-
sal, fürdéssel kezdődik. Ez az Atlanti -óceánban 

felé, melyet a ma is aktí v Soufriére vul-
kán ural. A vulkán kráterének és tetejének 

sal, fürdéssel kezdődik. Ez az Atlanti -óceánban 

Kora reggel indulás Basse-Terre déli része 
felé, melyet a ma is aktí v Soufriére vul-

sal, fürdéssel kezdődik. Ez az Atlanti -óceánban 
„megbújó” lakatlan sziget sekély, kristályti szta 
vízével paradicsomi helyszínt biztosít! Ebéd 
a kókuszpálmák árnyékában (grillezett  halak, 
helyi saláták és egyéb specialitások, italok). 
A kivételes környezet és az ebéd garantáltan 
feledteti  a résztvevőkkel a hétköznapok szür-
keségét! Ebéd után séta a szigeten, a kedves 
és félénk leguánák felkutatására. Visszatérés 
Guadeloupe-ra a csodálatos lemenő nap na-
rancsos fényében. (144 Eur/fő)

6. nap | 
A SOUFRIÉRE VULKÁN
Kora reggel indulás Basse-Terre déli része 

A REUNION-i és GUADELOUPE-i utazási programcsomagot ajánljuk azoknak is, akik egyénileg, baráti 
társasággal szeretnék felfedezni a szigetet. Kérésre egyedi és testreszabott programot állítunk össze.
Bővebb információért keresse irodánkat vagy látogasson el honlapunkra: www.korzika-holidays.hu!



„Az utazás élményeit 
örökre megőrzi 
a szívem...”

Endrei Judit

VÁROSLÁTOGATÁSOK, KÖRUTAZÁSOK VILÁGSZERTE.

Központi telefonszám: .........................................................................................+36 (1) 354 3990
Csoportos utazások: .............................................................................+36 (1) 354-3996, -97, -94
Vízum, repülőjegy, szállás: ............................................................+36 (1) 354 3991, -92, -93, -99
Fax: .........................................................................................................................+36 (1) 354 0874
E-mail: ......................................................................................................................info@1000ut.hu

Cím:  ......1067 Budapest, Teréz krt. 33., 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 14. (2016. áprilistól)
Nyitva tartás: ......................................................................hétfő - péntek 9 - 18; szombat 10 - 13

Kövessen minket a facebookon         facebook.com/1000ut
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