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2019. évben csoportos katalógusunkban partnereink ajánlatait szedtük egy csokorba. közeli és távoli tájak 
busszal vagy repülővel várnak felfedezésre, de egy kis vonatozást is tartogatunk az Önök számára.

Az egész évben napsütéses Máltára repülővel érkezünk, hogy felfedezzük 7000 éves múltját. Az örök várost, 
Rómát akár repülővel, akár busszal is elérhetjük és 5 vagy 6 nap alatt megpróbáljuk megismerni. ki ne ked-
velné a virágokat? virágtőzsde, 32 hektáros park, virágkötészeti bemutatók alkotják többek között a progra-
mot, a Hollandia a tulipánvirágzás idején elnevezésű buszos utazáson. Dalmáciát júliusban bemutató 
buszos körutazáson, a műemlékekben gazdag városokon kívül Nemzeti parkba is ellátogatunk és 3 éjszakát 
egy tengerparti üdülővárosban töltünk. Párizs és a Loire-völgye egy örök klasszikus, ahova ha már jártunk 
ott, visszatérni érdemes, ha még nem itt a remek alkalom, hogy felkeressük. Erdélyi utazások minden évben 
szerepelnek programjainkban, de most a Csiksomlyói búcsú is megtalálható az ajánlatok között. kelet és 
Nyugat kapujába, Isztambulba érkezik repülőnk, mely kiinduló pontja gazdag törökországi körutazásunk-
nak. A Festői baltikum csodás kincsei program, Észtország, Lettország és Litvánia titokzatos kincseit mu-
tatja be. Az Albuna-bernina-express kínálta különleges vonatozás is segít minket, hogy felfedezzük Svájcot.

kellemes utazást, kikapcsolódást kívánnak az Autoclub travel munkatársai!

Ta R Ta Lo M

Csillagtúra Máltán 4-5.

Róma, az Örök város 6.

Hollandia a tulipánvirágzás idején 7.

Dalmácia, a mediterrán gyöngyszem 8.

Párizs és a Loire-völgye 9.

Erdélyi körutazás 10.

Erdély rejtett kincsei / Csiksomlyói búcsú 11.

Körutazás Isztambultól antalyaig 12-13.

a festői Baltikum csodás kincsei 14-15.

Svájc vasúton felfedezve 16.

Magyar autóklub–autoclub Travel Utazási Iroda
1043 budapest, berda józsef u. 15., Nyilvántartási száma: budapest Főváros kormányhivatala r-199/1992/1999.

Kedves UtasainK!

aUToCLUB TRavEL ÜgyfÉLSzoLgáLaTI PonToK

1043 budapest, berda józsef u. 15. 1/345-1641 20/929-2865 berda@autoclubtravel.hu

1119 budapest, etele út 69. 1/464-7560 20/288-6809 etele@autoclubtravel.hu

1132 budapest, visegrádi u. 17. 1/237-1940 20/288-6795 visegradi@autoclubtravel.hu

4025 debrecen, Simonffy u. 4-6. (Halköz üzletház) 52/530-324 20/288-7038 debrecen@autoclubtravel.hu

3300 eger, jókai u. 5.  36/516-230 20/345-7199 eger@autoclubtravel.hu

4400 Nyíregyháza, dózsa György u. 9. 42/504-330 20/288-7018 nyiregyhaza@autoclubtravel.hu

7624 Pécs, Ferencesek u. 22. 72/324-729 20/288-6859 pecs@autoclubtravel.hu

6722 Szeged, bartók béla tér 6.  62/420-133 20/288-7028 szeged@autoclubtravel.hu

8000 Székesfehérvár, józsef Attila u. 2/A. 22/312-787 20/288-6849 szekesfehervar@autoclubtravel.hu

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3/A. 92/550-193 20/237-7881 zalaegerszeg@autoklub.hu
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A Földközi-tenger szigetállama, az egész évben napsütéses Málta maga a megelevenedő tör-
ténelem 7000 éves múltjával: a civilizáció hajnalából származó emlékek, római katakombák, 
katedrálisok, erődök, középkori városok, a máltai lovagrend öröksége, mindezeknek tökéletes 
hátteret biztosítanak a mesés természeti kincsek és a Földközi-tenger kékje.

1. nap: repülés Máltára budapestről, átszállással. idegenvezetőnk fogadja Önt Máltán. Szállás: 
Gillieru Harbour Hotel***.

2. nap: Az egész napos kiránduláson megtekintjük a fővárost, a kb. 6000 fős lakosságú, a  
16. században, a johannita lovagrend által alapított valletta-t. A rend irányította több mint 
kétszáz évig Máltát és az általuk örökül hagyott légkör a mai napig belengi a várost. A Felső 
barakka-kertekből mesés kilátás nyílik a Nagy kikötőre. Meglátogatjuk a barokk Szent jános  
társkatedrálist. A művészet rajongóinak kihagyhatatlanok az itt található caravaggio-festmé-
nyek, a flamand faliszőnyegek. elsétálunk a Nagymesterek Palotája mellett, majd rövid vásár-
lásra is adódik lehetőség. délután panoráma városnézés keretében valletta erőd-rendszerét 
tekintjük meg. Megpillanthatjuk ta Xbiex és Sliema sétányait is, ahogy a szálloda felé tartunk.

3. nap: egész napos kirándulásunk Málta középső része felé visz minket. A középkori Mdina 
utcácskái impozáns bástyákhoz vezetnek, melyek csodálatos kilátást ígérnek. A csendes 
városnak nevezett Mdina-ban mintha megállt volna az idő, így tökéletes helyszínt biztosít a 
filmeseknek. A Görög kapun át hagyjuk el Mdinát, majd a keresztény katakombák mesélnek 
letűnt időkről rabat-ban. dingli szikláiról letekinteni a tengerre kihagyhatatlan élmény. A San 
Anton botanikus kert az elnöki Palota közelében helyezkedik el, melyet kívülről tekintünk meg. 
ta Qali kézműves- központjában is töltünk időt, majd a Mosta-ban található dómot örökíthetjük 
meg (kívülről).

4. nap: Szabadidő vagy félnapos fakultatív program: Málta arisztokratikus arca alkot különleges 
keveréket a 400 éves bortermelő vidékkel. A Palazzo Parisio-t „Miniatűr versailles”-nak nevezik. 
Freskói, márvány díszei, festményei elvarázsolják a látogatót. A kert is a választékos pompát 
tükrözi. ezt követően Málta egyik vezető borászatát keressük fel, ahol a pincészetben beavatnak 
a bortermelés titkaiba, majd megkóstolhatjuk a helyi nedűket.

5. nap: Szabadidő vagy félnapos fakultatív program: a program Málta egyik legrégebbi 
kőfejtőjében kezdődik, melyet turista látványossággá alakítottak. A szigeten évezredek óta nagy 
hagyománya van a mészkő építészeti céllal történő felhasználásának. Hagar Quim, a prehisztori-
kus templom-együttes kr. e. 3600 körül épült. évezredes pillantását a Földközi-tenger kékségére 
és Filfla szigetére veti. Amennyiben az időjárás engedi, Wied iz-Zurrieq kikötőjéből hajóval át-
kelünk (külön fizetendő) a blue Grottohoz (kék barlang), ahol a szikrázó víztükör és a rajta táncot 
járó napfény elvarázsolja az utazókat.

6. nap: A félnapos kirándulás középpontjában a Három városként emlegetett vittoriosa, cos-
picua és Senglea környéke áll. vittoriosa-ban sétálunk a történelmi épületek árnyékában, többek 
között a lovagok által használt nemesi házaknál. A Senglea-kertből káprázatos, 360 fokos kilátás 
tárul a látogató elé, a Nagy kikötővel és a Sant Angelo-erőddel, ahonnan a rend Nagymestere 
sikeresen verte vissza az 1565-ös török támadást.

7. nap: Szabadidő vagy egész napos fakultatív program: Gozo festői lankái, nyugodtsága más 
benyomást kelt, mint a nagyobb sziget, Málta. Ggantija, a megalitikus templomrom a világ egyik 
legrégebbi, ember által alkotott építménye, mely szabadon áll. victoria citadellájának eredete 
a középkorba nyúlik vissza. A Xlendi-nél található öböl fjordokra emlékeztet. dwejra festői 
szépségű. Gozo hírnevét kézműves termékei, többek között csipkéje és kötött ruházati termékei 
is öregbítik.

8. nap: A busz a repülő indulásának függvényében visz ki a repülőtérre. Hazautazás átszállással.

fonToS InfoRMáCIÓK
•	Az	utazáshoz	új	típusú	személyi	igazolvány,	vagy	útlevél	szükséges,	melyeknek	minimum	az		
 utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.
•	Fakultatív	programok	vásárlására	előzetesen	vagy	helyszínen	nyílik	lehetőség.	
 A programváltozás jogát fenntartjuk! 
•	Minimum	csoportlétszám	30	fő.	
•	Igyekszünk	a	fent	említett	hotelben	elszállásolni	Önöket.	Amennyiben	külső	körülményekből	 
 fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelben  
 biztosítunk elhelyezést.

a részvételi díj tartalmazza: repülőjegyet, repüléshez kapcsolódó szolgáltatásokat: feladott 
poggyász, kézipoggyász, repülőtéri check-in, transzfereket modern, légkondicionált buszokkal, 
szállást 3 csillagos hotelben, reggelis ellátást, kirándulóprogramokat: valletta, Mdina, Három 
város-kirándulás a program szerint, magyar nyelvű idegenvezetést. 
a részvételi díj nem tartalmazza: repülőtéri illetéket, foglalási díjat, egyágyas szoba felárat, 
útlemondási biztosítást, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, idegenforgalmi adót: 0,5 €/
fő/éj, helyszínen fizetendő, vacsoracsomagot (menüs vacsorák a hotel éttermében): 33 990 Ft/
fő, fakultatív programcsomagot (Málta másik arca, Hagar Qim és mészkő örökség, Gozo): 49 990 
Ft/fő, fakultatív programcsomagot és vacsoracsomagot egyben (foglaláskor érvényes ár, kint 
Máltán már nem érvényes ez a kedvező, együttes ár): 69 990 Ft/fő.

Utazásszervező: Premio travel Holidays kft. MkeH engedély szám: u-001503

2019. március 15 – március 22. 
2019. április 15 – április 22.
2019. május 07 – május 14. 
2019. május 21 – május 28. 

(8 nap / 7 éjszaka reggelivel)

Az őszi időpontokról kérje munkatársaink tájékoztatását.

a TÖRTÉnELEM IzgaLMaS SzIgETE

CSILLAGTÚRA  MÁLTÁN

Részvételi díj 

2019.03.15 – 03.22.  119 990 Ft/fő+illetéktől
2019.04.15 – 04.22. 129 990 Ft/fő+illetéktől
2019.05.07 - 05.14. 139 990 Ft/fő+illetéktől
2019.05.21 – 05.28. 139 990 Ft/fő+illetéktől

repülőtéri illeték: 59 990 Ft/fő
Foglalási díj: 2 900 Ft/fő
egyágyas felár: 39 990 Ft
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1. nap: Ausztrián át érkezünk olaszországba. A Pó-síkságot átszelve, az Appenninek lábánál levő  
bolognában teszünk rövid látogatást, majd továbbutazunk Firenze környéki szálláshelyünkre (1 éj).

2. nap: toscana és umbria gyönyörű vidékein keresztül érkezünk rómába, az Örök városba! A római 
első napunkon a város egyházi emlékei közül a lateráni Szent jános-bazilikát, a Szent lépcsőt, majd a 
Falakon kívüli Szent Pál-bazilikát nézzük meg. Szállás rómában (3 éj).

3. nap: Mai napunkat a híres vatikánváros területén töltjük.  Helyi idegenvezető kalauzolásával 
nézzük meg a vatikáni múzeumokat, a Sixtus kápolnát és a Szent Péter-bazilikát. elsétálunk az An- 
gyalvárhoz, nézelődünk a tevere parton, majd a Piazza Navona, bernini híres szökőkútjával és 
nyüzsgő világával vár ránk.

4. nap: A római birodalom fénykorát megidézve, ellátogatunk a colosseumba, fakultatív belépési 
lehetőséggel.  A Forum romanum, a császári fórumok, a capitolium domb mesél a város múltjáról. 
Szabadidő a velence téren, hogy a ii. viktor emmanuel emlékműről is körbepillanthassunk, majd a 
belvárosi sétánk során már a reneszánsz és a barokk-kori épületek is megjelennek. A Pantheon, a 
Santa Maria sopra Minerva-templom Michelangelo szobrával, a Parlament, a trevi-kút és a Spanyol-
tér megtekintése mellett szakítunk időt arra is, hogy közben megkóstolhassuk az olasz fagyit, pizzát, 
és élvezhessük az olasz dolce vita-t!

5. nap: róma környékének leghíresebb városa, tivoli, ami az ókortól kezdődően a városiak divatos 
nyári szórakozóhelye volt.  ellátogatunk a villa d’este-hez, ahol liszt Ferenc is sokszor időzött. Maga 
az épület is különleges a reneszánsz freskókkal borított termekkel, de a legérdekesebb látnivaló a 
park,  szellemes szökőkutakkal, vízeséssel, gyönyörű virágokkal, érdekes növényekkel teli.  Folytatjuk 
az utazást, át az Appennineken keresztül az Adria felé.  Szállás riminiben, ahol igyekszünk arra is időt 
szakítani, hogy megmártózhassunk az Adria hullámaiban (1 éj).

6. nap: A titano-hegy magaslatán a világ legrégebbi köztársasága, San Marino vár ránk. A mini- 
államot ma főleg kedvező vásárlási lehetőségei miatt keresik fel sokan, de a remek italokkal, 
parfümökkel, bőrárukkal teli kirakatok mellett sétálva eljuthatunk a híres parlamenthez és a bazi-
likához, ahol a közösséget alapító dalmát kőfaragó, San Marino nyugszik. San Marinótól búcsúzva 
indulunk hazafelé. érkezés a késő esti órákban. 

1. nap: indulás a kora reggeli órákban,  késő délután érkezés kölnbe, ahol a gótika csodájaként is 
emlegetett gyönyörű dómot tekintjük meg, majd továbbutazás a bonn környéki szálláshelyre (1 éj).

2. nap: Hollandia különleges vidékeit fedezzük fel: körbekerüljük a hajdani tengeröblöt, a ma már 
édesvízi tavat, az ijsselmeer-t. végigmegyünk a 32 km hosszú Afsluitdijk-en, vagyis a Zárógáton, ami 
a világörökségi Watt-tengert és az ijssel-tavat választja el egymástól. rövid megálló enkhuizenben, 
Hollandia egyik hajdani legfontosabb és ma egyik legromantikusabb kikötőjében. továbbutazás Am-
szterdamba. Séta a híres „piroslámpás negyedben”. Szállás, vacsora Amszterdam környékén (3 éj).

3. nap: korai reggelit követően az alsmeeri virágtőzsdét keressük fel, ahol megnézhetjük, miként 
értékesítik a virágokat. A hatalmas csarnokban, virágok ezreiben gyönyörködhetünk. továbbutazás 
keukenhofba, ahol „európa tavasza” vár ránk!  A 32 hektáros park területén tulipánok, jácintok, nár-
ciszok, krókuszok és még számos különleges virág kíséri a sétánkat. A csarnokokban csodálatos virág-
kötészeti bemutatók, orchideák százai láthatók. délután Amszterdamban folytatjuk a városnézésün-
ket: dam-tér, királyi palota, begina-udvar, úszó virágpiac, majd hajóra szállunk, hogy a grachtok, 
csatornák övezte várost a víz felől is megismerhessük.

4. nap: első megállónk a Schermerhorni  polderek területe, ahol megismerhetjük a szélmalmok 
működését és bejárhatjuk az aprócska lakást is rejtő malom épületét. tulipánföldek között folytatjuk 
utunkat a sajtjáról híres edamba, majd a nevezetes halászfalu, volendam következik, ahol megkóstol-
hatjuk a különböző tengeri finomságokat, vagy ehetünk egy igazi holland palacsintát gyümölcsökkel 
megrakva, óriási tejszínhabbal kísérve. ezt követően látogatást teszünk egy tipikus holland farmon, 
ahol beavatnak bennünket a sajtkészítés és a fapapucsgyártás rejtelmeibe.  A valamikori sziget, 
Marken, elbűvölő házacskái, csatornái látványával zárjuk a napot.

5. nap: délelőtt Hágát, a holland kormányzati székhelyet keressük fel. Megnézzük a binnenhofot, 
a parlament középkori épületét, a lovagtermet, a királyi hivatalt és megtekinthetjü a Mauritshuis-t,  
a királyi képtárat, ahol a németalföldi mesterek híres képeiben gyönyörködhetünk. itt látható 
vermeertől a leány gyöngyfülbevalóval, delft látképe, vagy rembrandt néhány alkotása is. Majd rot-
terdamban az euromast toronyból élvezzük a fantasztikus kilátást a világ egyik legérdekesebb pano-
rámájú kikötővárosára. késő délután az első napi németországi szálláshelyünk felé indulunk (1 éj).

6. nap: A várakkal, hangulatos városkákkal kísért rajna-völgyéhez teszünk egy kitérőt, majd tovább-
utazva Németországon és Ausztrián át érkezünk haza a késő esti órákban.

2019. május 12 – május 17.

(6 nap / 5 éjszaka félpanzióval)

Kérje Róma, az örök város  
programot repülővel!

Időpont: 
2019. szeptember 26 – szeptember 30. 

(5 nap / 4 éjszaka félpanzióval)!

2019. április 28 – május 03.
(6 nap / 5 éjszaka félpanzióval)

RóMA, A z öRök vÁRoS HoLLANdIA 
A TuLIpÁNvIRÁGz ÁS Ide jéN

a részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást 3csillagos szállodák két-, háromágyas 
szobáiban, félpanziós ellátást, a csoportkísérő és a helyi idegenvezető díját, a parkolást, az úthasznála-
ti díjakat, az audio-guide használatot az utazás teljes időtartamára és az útlemondási biztosítást.
a részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat (kb. 70 €/fő), a turistaadót és a betegség-, baleset-  
és poggyászbiztosítást, melynek megkötése szerződéskötési feltétel, kivéve, ha az utas írásban nyilat-
kozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra. Fakultatív program: colosseum 25 €/fő 
(tájékoztató jellegű ár).

Utazásszervező: Gál-busz utazási iroda kft. MkeH engedély szám: u-0017017

a részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást 3csillagos szállodák két-, háromágyas 
szobáiban,  félpanziós ellátást, a csoportkísérő idegenvezető díját, a parkolást, az úthasználati díjakat, 
az audio-guide használatot az utazás teljes időtartamára és az útlemondási biztosítást.
a részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat ( kb. 75 €/fő), a turistaadót és a betegség-, bale-
set- és poggyászbiztosítást, melynek megkötése szerződéskötési feltétel, kivéve, ha az utas írásban 
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.

Utazásszervező: Gál-busz utazási iroda kft. MkeH engedély szám: u-0017017

Részvételi díj:      162 000 Ft/fő
Egyágyas felár:     32 000 Ft

Részvételi díj:      167 000 Ft/fő
Egyágyas felár:     49 000 Ft
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1. nap: elsőként a magyar emlékekben gazdag Zadart keressük fel, melynek ódon hangulatú utcái 
elbűvölik a látogatót. A város az ókortól lakott, mely korra az egykori római Forum feltárt emlékei 
utalnak.  Szállás elfoglalása Sinjben (1 éj). 

2. nap: A délelőtt folyamán megismerkedünk a krka Nemzeti Park csodálatos látnivalóival, Skradin-
ból hajókázva a folyón a szárazföld belseje felé utazva. ezt követően sétálunk a Skradini-zuhogóhoz, 
mely egy csodálatos vízlépcsőrendszer. Szabadidő után Sibenikbe utazunk, mely a krka torkolata kö-
zelében fekvő gyönyörű város. Stratégiai fontossága miatt erődök védték, melynek legfőbb nevezet-
essége a juraj dalmatinacra által épített Szt. jakab székesegyház. A város műemlékei (városháza, 
loggia) emlékeztetnek a több évszázados velencei korszakra. továbbutazunk délre, 3 éjt töltünk 
bosznia-Hercegovina területén lévő tengerparti üdülővárosban Neumban (3 éj). 

3. nap: A világ egyik gyöngyszemének tartott dubrovnik lesz a mai kirándulásunk célpontja, ahol 
helyi idegenvezető mutatja meg számunkra raguza városának felbecsülhetetlen értékeit, kolostoro-
kat és templomokat, a velencei stílusú városházát, a mindig nyüzsgő piacokat. Szabadidő keretében 
hajókázásra is van lehetőségünk. 

4. nap: A mai napon fakultatív kirándulás keretében látogatunk egy „más” világba, bosznia-Hercego-
vina műemlékekben bővelkedő városába, Mostarba. A Neretva két partján elterülő város lenyűgöző 
hatást kelt mecsetjeivel, minaretjeivel és az új keresztény templomokkal. igazi keleti hangulatot 
tapasztalunk kujundzilukban, átsétálva a csontváry-t is megidéző újjáépített Öreg hídon. délután a 
középkori Pocitelj fellegvárat látogatjuk meg és ezután térünk vissza a tengerpartra.

5. nap: elsőként Split városát keressük fel, mely 2000 év tanúja, hiszen láthatjuk az egykori 
császári palotát, amit diocletianus építtetett. Megtekintjük az egykori pogány szentélyből kialakí-
tott keresztelőkápolnát és kisétálunk a gyönyörű pálmafákkal díszített tengerparti korzóra, majd 
a szabadidő után trogirba látogatunk. A városban sétálva igazi velencei hangulatot tapasztalunk, 
hiszen a velencei köztársaság idejében kiemelkedő jelentősége volt, melyet a városfal és a kamer-
lengo erőd bizonyít. legnagyobb nevezetessége a Szt. lőrinc székesegyház, melynek kincstárát is 
látjuk majd. Második honalapítónknak nevezett iv. bélára a közeli király-sziget emlékeztet, aki itt ta-
lált menedéket a tatár elől. Szállás Sinjben (1 éj).

6. nap: búcsúzunk dalmáciától és hazaútban az ország fővárosát, Zágrábot látogatjuk meg, ahol 
szent királyaink emlékével találkozunk először, amikor a kaptolban található székesegyházat tekintjük 
meg. A városnézést a Gradecen folytatjuk, a parlament, a kormányzói palota és a Szt. Márk templom-
mal. Szabadidő után indulunk Magyarországra.

1. nap: utazás Németországon keresztül Metzbe, a tranzitszállásunkra. Útközben rövid pihenő a 
hangulatos regensburgban. Szállás elfoglalása (1 éj).

2. nap: Folytatva utunkat, reimsben megnézzük a francia királyok ősi koronázó templomát, a 
gyönyörű gótikus katedrálist. chagall üvegablakai mellett a középkori mesterek kőfaragásai és a 
híres mosolygó angyal várnak ránk. továbbutazás Párizsba, ahol a Montparnasse torony tetejéről 
találkozunk először a város lenyűgöző látványával, majd tovább ismerkedünk a város nevezetes-
ségeivel: Notre dame katedrális, Pompidou központ, Forum des Halles, Palais royal, a louvre híres 
üvegpiramisa, diadalív, végül a város legelegánsabb sugárútján a champs elysées-n sétálunk. 
Szállás elfoglalása Párizsban (4 éj).

3. nap: A Napkirály hajdani rezidenciáját, a versaillesi kastélyt és kertjét keressük fel.  A kastély 
pompáját a királyi lakosztályok és a tükörterem, a mai napig hűen őrzik.  A kertépítészet külön-
leges alkotása a szökőkutakkal, szobrokkal, medencékkel és a csodálatos virágokkal díszített 
park. visszatérve Párizsba az eiffel-toronyhoz látogatunk, majd a város híres bohém-negyede, a  
Montmartre következik. A Festők terénél figyelhetjük a portrékészítőket, megihatunk egy po-
hár calvados-t és a Szent-Szív-bazilika, vagyis a Sacre coeur lépcsőiről élvezhetjük a város esti  
panorámáját. 

4. nap: A délelőtti órákban látogatást teszünk a híres párizsi képtárban, a louvre-ban, a világ egyik 
leggazdagabb múzeumában. Megtekinthetjük leonardo da vinci híres Mona lisa-ját. A képtár-
palota meglátogatása után egy rövid sétát teszünk a belvárosban a Szajna parton, utána elláto-
gatunk az invalidusok dómjába, ahol Napóleon sírja is található, és a Pantheon. este egy kellemes 
hajókiránduláson veszünk részt a Szajnán, melyről gyönyörű kilátás nyílik a megvilágított Párizsra. 

5. nap: egész napos kirándulást teszünk a loire völgyében. először meglátogatjuk a chambord-i 
kastélyt, ezt követően az egyik legszebbnek tartott, hölgyek kastélyába, a chenonceaux-i vízi kas-
télyba és parkjába teszünk látogatást.

6. nap: reggeli után vásárlási lehetőség a défense negyedben, majd búcsút veszünk Párizstól, 
továbbutazunk elzász fővárosába, Strasbourgba. este a szállás elfoglalása (1 éj).

7. nap: délelőtt városnézés Strasbourgban, a világ egyik legmagasabb templomtornyának meg-
látogatása. dél körül indulás hazafelé, folyamatos hazautazás rövid megállókkal, érkezés a késő 
éjszakai órákban. 

2019. július 5 – július 10.
(6 nap / 5 éjszaka félapnzióval)

2019. augusztus 1 – augusztus 7.
(7 nap / 6 éjszaka félpanzióval)

dALMÁCIA, A MedITeRRÁN 
GyöNGySzeM

pÁRIzS éS A LoIRe-vöLGye

a részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást 3csillagos szállodák két-, háromágyas szobáiban, félpanziós ellátást, a csoportkísérő és a 
helyi idegenvezető díját, a parkolást, az úthasználati díjakat, az audio-guide használatot az utazás teljes időtartamára és az útlemondási biztosítást.
a részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat (kb. 250 Hrk/fő), a turistaadót és a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, melynek megkötése 
szerződéskötési feltétel, kivéve, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra. Fakultatív program (minimum 20 fő 
jelentkezése esetén) díját a 4. napon, mely 4 000 Ft/fő.

Utazásszervező: Gál-busz utazási iroda kft. MkeH engedély szám: u-0017017

a részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást 3csillagos szállodák két-, háromágyas szobáiban, félpanziós ellátást, a csoportkísérő díját, 
a parkolást, az úthasználati díjakat, az audio-guide használatot az utazás teljes időtartamára és az útlemondási biztosítást.
a részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat (kb. 175 €/fő), a turistaadót és a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, melynek megkötése 
szerződéskötési feltétel, kivéve, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra. 

Utazásszervező: Gál-busz utazási iroda kft. MkeH engedély szám: u-0017017

Részvételi díj:  135 000 Ft/fő
Egyágyas felár:    22 500 Ft

Részvételi díj:  204 000 Ft/fő
Egyágyas felár:     76 800 Ft



eRdéLy RejTeTT kINCSeI

CSIkSoMLyóI BÚCSÚ
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1. nap: Gyalogos-buszos városnézés Nagyváradon. látogatást teszünk a Szent lászló bazilikában, 
majd sétálunk a székesegyház kertjében érintve a Szent lászló szobrot, a Püspöki palotát, majd a 
kanonok sort. továbbutazás a királyhágón át a kalotaszeg vidékére, majd érkezés kolozsvárra, a szál-
lás elfoglalása. 

2. nap: tordára látogatunk, ahol megcsodáljuk a tordai sóbánya gigantikus méretű tárnáit. A délu-
tánt kolozsvár központjában töltjük, Mátyás király szülőházához, a híres Farkas utcába, Mátyás király 
szobor együtteséhez, a Házsongárdi temetőbe megyünk, érintve a Szent Mihály templomot. innen 
visszautazunk a szállodába.

3. nap: utazás az európa Nostra díjas, erdély legnyugatibb székely végvárához, torockóra. innen a 
bethlen Gábor alapította híres nagyenyedi kollégiumhoz vezet utunk. egy borkostoló keretén belül 
megtudjuk, hogy a borvidék sokszínűsége a borok különbözőségében mutatkozik meg. A délutánt 
Gyulafehérváron töltjük, a várnegyedben, a római katolikus Székesegyházat, a Felső- és Alsó-károly 
kaput tekintjük meg. Szállás elfoglalása déván.

4. nap: Megtekintjük a Hunyadiak ősi fészkét, a „várak királya” jelzővel is emlegetett, impozáns vajda-
hunyad várát. délután felkeressük Marosillyét, itt bethlen Gábor fejedelem szülőházát tekintjük meg, 
majd siklóval feljutunk „magos déva” várába. visszautazunk a szállásra.

5. nap: Hazautazás közben pihenőt tartunk Máriaradnán, amely a Maros-mente és a bánság legna-
gyobb Mária kegyhelye: az 1767-ben épített, barokk templomot tekintjük meg és bekapcsolódunk 
a katolikus szentmisébe is. Aradon meglátogatjuk a 13 aradi vértanúnak emléket állító Szabadság-
szobrot és rövid városnézés után felkeressük a vesztőhelyet is. utazás rövid pihenőkkel haza, érkezés 
az éjszakai órákban.

1. nap: Gyalogos-buszos városnézés Nagyváradon. utána királyhágón át a kalotaszeg vidékére megyünk. A délutánt kolozsvár központjában töltjük, este 
a szállás elfoglalása kolozsvárott. 

2. nap: elsőként megcsodáljuk a tordai sóbánya gigantikus méretű tárnáit.  ezután Marosvásárhelyre vezet utunk, a székelység fővárosába, majd koron-
don, a székely népi fazekassággal ismerkedhetünk meg. érkezés tusnádfürdőre a szállásra, vacsora.

3. nap: csíkszereda érintésével indulunk csíksomlyóra, a keresztény világ egyik legnagyobb búcsújáró helyére. Az itt látható Szűz Mária szobor a világon 
a legnagyobb, lábának megérintésével minden jóakaratú kívánságunk teljesülhet. A nap során a somlyói búcsúban veszünk részt (18.00 órakor ér véget). 
este vacsora a szálláshelyen, tusnádfürdőn.

4. nap: rövid városnézés csíkszeredán, majd Madéfalván, a Siculicidium emlékoszlopánál hajtunk fejet a madéfalvi veszedelemben elhunyt székelyek 
előtt. A Gyergyói-medencén és a Pongrác tetőn át megérkezünk a Gyilkos-tóhoz. A tóparti séta után megcsodáljuk a messze földön híres békás-szoros 
meredek sziklafalait. késő délután Nyergestetőn rójuk le tiszteletünket az 1848-1849-es forradalom- és szabadságharcban elhunyt katonák előtt. este 
érkezés vissza a szálláshelyünkre, tusnádfürdőre, vacsora.

5. nap: Fehéregyházán, a Petőfi emlékhely felkeresése következik. 1849. július 31-én a Fehéregyháztól keletre lévő sík mezőn történt ütközetben esett el 
Petőfi Sándor nemzeti költőnk. utazásunk következő célpontja Segesvár. erdély legfestőibb középkori várnegyedét a világörökség részét képező segesvári 
vár falain belül találjuk.  ezután folyamatosan utazunk Magyarországra rövid pihenőkkel.

2019. október 16 – október 20.  (5 nap / 4 éjszaka félpanzióval)

2019. június 6 – június 10.  (5 nap / 4 éjszaka félpanzióval)
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1. nap: A határátkelés után utazás a királyhágón át kalotaszeg vidékére, ahol a körösök erednek. 
A délutánt kincses kolozsvár központjában töltjük, ahol ellátogatunk a Házsongárdi temetőbe, a 
Mátyás király Szoboregyütteshez, a híres Farkas utcába, majd Mátyás király szülőházához, érintjük 
a Szent Mihály templomot. este a szállás elfoglalása kolozsvárott. 

2. nap: torda irányába indulunk, ahol megcsodáljuk a tordai Sóbánya gigantikus méretű tárnáit.  
ezután Marosvásárhelyen, a székelység fővárosában sétálunk a rózsák terén, majd látoga-
tást teszünk a gyönyörű szecessziós stílusban megépített kultúrpalota épületében. korondon, 
elsősorban a székely népi fazekassággal ismerkedhetünk meg, majd a kirakodóvásárban lehetőség 
nyílik a falu iparművészeti remekeinek megvásárlására is. érkezés tusnádfürdőre a szállásra.

3. nap: látogatás az igazi csíki Sör Manufaktúrában, ahol bepillanthatunk a sörgyártás titkaiba, 
melyet sörkóstolás követ. ezután Újtusnádra jutunk, itt lovaskocsikra szállunk és a Hargita-hegység 
festői környezetébe kirándulunk, kipróbálva a helyi gasztronómiai finomságokat. késő délután 
hazatérés tusnádfürdőre, fakultatív programként kipróbálhatjuk a tusnádfürdői Wellnessfürdőt.

4. nap: Sétálunk a Szent Anna-tó partján, amely közép-kelet-európa egyetlen épségben megma-
radt vulkáni krátertava. következő állomásunk kézdivásárhely, ahol megtudhatjuk mi az udvar-
tér, megemlékezünk Gábor áron ágyúöntőről. utunk innen Alsócsernátonba vezet, ahol Székely- 
föld leggazdagabb szabadtéri kiállítását láthatjuk a Haszmann Pál Múzeumban. késő délután 
Nyergestetőn rójuk le tiszteletünket az 1848-1849-es forradalom- és szabadságharcban elhunyt 
katonák előtt. vacsora a szálláson.

5. nap: utunk csíksomlyóra, a római katolikus vallás fellegvárába vezet, ahol a csíksomlyói kegy-
templomot tekintjük meg. ezután rövid séta a barátok feredőjének nevezett népi fürdőhöz, majd 
a Gyergyói-medencén és a Pongrác tetőn át megérkezünk erdély legnagyobb természetes tor-
lasztavához, a Gyilkos-tóhoz. A tóparti séta után megcsodáljuk a messze földön híres békás-szoros 
meredek sziklafalait. 

6. nap: Hazafelé megállunk a szászok alapította Segesváron, látogatást teszünk a középkori várne-
gyedben, amely a világörökség részét képezi, a gyönyörű óratorony- és a bástyák által körülvett 
épületekben gyönyörködhetünk. ezután kolozsvár, Nagyvárad irányában, folyamatosan utazunk 
Magyarországra rövid pihenőkkel.

2019. augusztus 15 – augusztus 20.
(6 nap / 5 éjszaka félpanzióval)

eRdéLyI köRuTAzÁS

a részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást, félpanziós ellátást, a csoportkísérő díját, a parkolást, az úthasználati díjakat, az audio-
guide használatot az utazás teljes időtartamára és az útlemondási biztosítást. a részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat, a turistaadót és 
a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, melynek megkötése szerződéskötési feltétel, kivéve, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra. 

Utazásszervező: Gál-busz utazási iroda kft. MkeH engedély szám: u-0017017

Minden erdélyi utazásra vonatkozó információ:

Részvételi díj:  106 000 Ft/fő
Egyágyas felár:     30 000 Ft

Részvételi díj: 89 800 Ft/fő           Egyágyas felár: 24 000 Ft

Részvételi díj: 89 000 Ft/fő           Egyágyas felár: 24 000 Ft

Belépődíjak: kb. 50 €/fő

Belépődíjak: kb. 40 €/fő

Belépődíjak: kb. 20 €//fő
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isztambulban, a kelet és Nyugat kapujában, két kontinens találkozásánál, a Selyemút egykori 
utolsó állomásánál, a boszporusz partján található nagyvárosban elképesztő a múlt és jelen 
megkapó, harmonikus együtt létezése. Gazdag körutazásunkon törökország további kincseit 
is megismerhetjük, a misztikus trójától Pergamonig, Pamukkale mészkőteraszaitól a festői  
Antalya-ig.

1. nap: repülés törökországba átszállással. kollégánk a repülőtéren fogadja, majd a szállodában 
frissítő welcome drinkkel üdvözli Önöket. két éjszakára szállás isztambul környékén.

2. nap: isztambulban, a boszporusz büszke nagyvárosában elbűvölő módon keveredik a keleti 
mesék és a mai kor világa. Sziluettjét titokzatos minaretek, a boszporuszon átívelő függőhíd, az 
Aranyszarv-öböl opálos víztükrén úszó hajók határozzák meg. A reggeli után az egykori Hip-
podromhoz látogatunk el, mely gyülekezési helyként szolgált. itt megtekintünk három ókori 
emléket, ezek mellett meglátogatjuk még a káprázatos kék Mecsetet, melyet az iszlám világ 
kiemelkedő szent helyeként tartanak számon. jellegzetessége, hogy egyedülálló módon hat 
minarettel rendelkezik.  Felkeressük a topkapi palotát, mely évszázados méltóságában a Szeráj-
csúcsról tekint le, az Aranyszarv-öböl és a Márvány-tenger között. Falai között szultánok éltek. 
A szeráj ma is az egykori oszmán birodalom erejét sugározza és kincseit őrzi.  lehetőségünk 
adódik élvezni az egyiptomi bazár, vagy más néven Fűszerpiac egzotikus nyüzsgését, színeit és 
illatait. visszatérés a hotelbe. 

3. nap: A reggeli után fakultatív program keretében a két part, európa és ázsia között szeli 
hajónk a hullámokat, míg csodálattal adózhatunk a múlt és jelen megkapó, harmonikus együtt 
létezésének, a ragyogás és a letisztult szépség kontrasztjának. A távolban számos festői hom-
lokzat, impozáns erőd, mesés palota körvonalai rajzolódnak ki. továbbutazás, canakkale vár 
ránk, Homérosz iliászának színhelye. ezen a misztikus-időtlen helyen megelevenednek előttünk 
a trójai háború hősei, az iliász és odüsszeia legendás alakjai. tróját sokáig csak misztikus törté-
netek fiktív helyszíneként tartották számon, míg a német Heinrich Schliemann bele nem fogott 
a 19. században régészeti ásatásaiba. ennek eredményeképpen fedezhetjük ma itt fel a városfal-
akat, tornyokat, szentélyeket, melyek évszázadokon keresztül rejtőztek az emberiség elől. innen 
továbbutazunk Ayvalikba. Szállás Ayvalik környékén.

4. nap: A csodaszép tengerpart vonalát követve utazunk Pergamonba. többek között az Ak-
ropoliszt és az ókor legmeredekebb színházát, a Zeusz-oltár alapzatát, a szentélyt és az egykori 
világhírű könyvtár maradványait tekintjük meg. ez volt az alexandriai mellett korának legna-
gyobb könyvtára és itt találták fel a pergament is. ezután továbbutazunk kusadasiba. Szállás 
kusadasi környékén.

5. nap: törökország egyik legfontosabb régészeti nevezetességének, efezusnak, az antik világ 
legjelentősebb kereskedelmi és kulturális központjának megtekintése vár ránk a mai napon. Az 
antik világ életre kel a szemünk előtt, megcsodálhatjuk a múlt titkait őrző agorát, az Arkadiana 
utat, a termálforrásokat, domiciánus templomát, a tágas színházat (mely a legnagyobbak közé 
tartozott, 25.000 fő befogadására volt alkalmas), a celsus könyvtárat. Folytatjuk utunkat a Me-
ander-völgyön át Pamukkale felé, melyet Gyapotvárnak is becéznek és az uNeSco világörökség 
része. A gyógyvíznek köszönhetően megkapó szépségű hófehér mészkőteraszok alakultak ki. 
ez a lenyűgöző természeti csoda már az ókorban vonzotta az embereket gyógyító ereje miatt. 
lehetőségünk lesz fürdésre a hotel termálvizében. Szállás Pamukkaléban.

6. nap: ezen a napon, a fénykorát a római birodalomban élő, Hierapolis város romjait tekintjük 
meg. A kr. e. iii. századból származó Apolló-szentély és a római színház fenséges látványt nyújt. 
utunk során Antalya felé áthaladunk a festői szépségű taurus-hegységen. Útközben meglátoga-
tunk egy szőnyeggyárat, ahol megismerhetjük a török szőnyegszövés egész folyamatát. Szállás 
2 éjszakára Antalya környékén.

7. nap: körutazásunk végén Antalyába látogatunk, amely a török riviéra egyik legszebb városa. 
A taurus-hegység gyönyörű csúcsai és a régióra jellemző buja növényzet csodálatos látványt 
nyújtanak. Megnézzük a város szimbólumait, többek között a „rovátkolt” Yivli Minaretet, az óra-
tornyot és a régi városfalat. A séta folyamán lehetőségünk lesz vásárolni, alkalmunk nyílik meglá-
togatni egy ékszer- és egy bőrmanufaktúrát, ahol kedvező áron juthatunk a török kézművesipar 
remekeihez. A kirándulás fénypontja a karpuzkaldiran vízesés megtekintése. Szállás Antalya 
környékén.

8. nap: A busz az indulás függvényében visz ki bennünket a repülőtérre. Hazautazás átszállással.

fonToS InfoRMáCIÓK
•	Az	utazáshoz	az	útlevélnek	érvényesnek	kell	lennie	a	visszatérés	napjától	számított	
 minimum 6 hónapig!
•	Fakultatív	programok	vásárlására	a	helyszínen	nyílik	lehetőség,	helyi	szolgáltatók	
 szervezésében. 
•	A	programváltozás	jogát	fenntartjuk!	A	programok	sorrendje	változhat,	fel	is	cserélődhetnek!
•	Az	egyes	időpontokon	a	csoportok	indulásához	minimum	csoportlétszám	szükséges.

2019. március 29 – április 5., 2019. április 5 – április 12., 
2019. április 12 – április 19., 2019. április 19 – április 26., 

2019. április 26 – május 3., 2019. október 18 – október 25., 
2019. október 25 – november 1., 2019. november 1 – november 8., 

2019. november 8 – november 15., 2019. november 15 – november 22.

(8 nap / 7 éjszaka reggelivel)

köRuTAzÁS 
ISzTAMBuLTóL ANTALyA-IG

a részvételi díj tartalmazza: repülőjegyet, repüléshez kapcsolódó szolgáltatásokat: feladott 
poggyász, kézipoggyász, repülőtéri check-in, repülőtéri illetéket, transzfereket, szállást 3 csillagos 
hotelben, svédasztalos reggelit, kirándulóprogramokat: valletta, Mdina, Három város-kirándulás a 
program szerint, magyar nyelvű csoportkísérőt. 
a részvételi díj nem tartalmazza: repülőtéri illetéket, foglalási díjat, egyágyas szoba felárat, útle-
mondási biztosítást, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, vacsoracsomagot: 26 990 Ft/fő, 
kultúracsomagot, mely tartalmazza az alap kirándulásokhoz tartozó belépőket, és idegenvezetést: 
29 990 Ft/fő.

Részvételi díj 

2019.03.29 – 04.05.
2019.11.15 – 11.22.   99 990 Ft/főtől illetékkel!

2019.04.05 – 04.12.
2019.11.08 – 11.15. 109 990 Ft/főtől illetékkel!

2019.04.12 – 04.19.
2019.11.01 – 11.08. 119 990 Ft/főtől illetékkel!

2019.04.19 – 04.26.
2019.10.25 – 11.01. 129 990 Ft/főtől illetékkel!

2019.04.26 – 05.03.
2019.10.18 –10.25. 134 990 Ft/főtől illetékkel!

Foglalási díj: 2 900 Ft/fő
egyágyas felár: 49 990 Ft

Utazásszervező: 
Premio travel Holidays kft. 
MkeH engedély szám: u-001503
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körutazásunkon a baltikum titokzatos kincseit fedezhetjük fel, észtország, lettország, litvá-
nia csodái a magyar utazók előtt még kevéssé ismertek. északias bájjal megrajzolt városok, 
múltról mesélő, lenyűgöző építmények, modern, innovatív megoldások, építészeti stílusok 
kavalkádja,vadregényes tájak, természeti kincsek várják az utazót.

1. nap: utazás budapestről rigába, lettország fővárosába, ahol idegenvezetőnk fogadja Önt. 
A mintegy 641.481 főnyi lakossággal rendelkező állam ezernyi arca fogadja a turistákat: több 
mint ötszáz kilométeres csodaszép partvonal, zöldellő, nagy területű erdőségek és a világon 
a legtöbb art nouveau épület. városnézést teszünk rigában (busszal és gyalogosan), mely a 
balti-tengeri térség legnagyobb városa, fontos kulturális, politikai és kereskedelmi központ. kül-
önösen szecessziós épületei ragadják meg a szépre fogékony látogató tekintetét. Meglátogatjuk 
a katedrálist is, mely több évszázad és stílus örökségének őrzője: román, korai gótika, barokk és 
art nouveau. Szállás: bellevue Park Hotel**** .

2. nap: reggeli a hotelben, majd kijelentkezés a szállodából és elindulunk tallinnba. Útközben 
megtekintjük az észtországi Pärnu körülbelül negyvenezer fős, festői városát a balti-tenger 
partján, melyet népszerű üdülőhelyként jegyeznek. észtország a balti-partvidék egyik ékköve, 
mely 1991-ben nyerte el függetlenségét a Szovjetuniótól. buszos és gyalogos városnézés kere-
tében fedezzük fel az észt fővárost, tallinnt. bájos középkori épületei, álmos-rejtett udvarai 
elbűvölik a látogatót. Megtekintjük belülről az orosz ortodox Nyevszkij-katedrálist és a városházi 
gyógyszertárat. ez a legrégebbi, folyamatosan működő patika európában, a feljegyzésekben 
már 1422-ben is tesznek róla említést. Szállás: Go Hotel Shnelli*** .

3. nap: reggeli a hotelben, ezt követően töltse kedvére az időt, vagy tartson velünk egész napos 
fakultatív programra: Helsinki-kirándulásra. A legészakibb európai főváros fenséges stílusával, 
vibráló, friss energiájával, úttörő, egyedi építészeti megoldásaival mély benyomást tesz ránk. 
Majd visszatérés a hotelbe. Szállás: Go Hotel Shnelli***.

4. nap: A reggeli elfogyasztása után kijelentkezés a hotelből, majd Sigulda felé indulunk. Út-
közben csodálattal adózhatunk a keila joa vízesés szépségének, mely a harmadik legnagyobb 
zuhatag észtországban. A víz körülbelül hat méter magasról zúdul alá. A neogótikus stílusban 
épült keila-kúria történelme során illusztris vendégeket, koronás főket is fogadott. ezt követően 
lettország felé visz utunk. A Gutmanis-barlang a baltikum legszélesebb és legmagasabb bar-
langja. következő úti célunk Sigulda, a lett kisváros rigától mintegy 50 kilométerre található, 
a Gauja folyó völgy-szorosában. délután szabadidő keretében fedezze fel a környéket, vagy 
válassza félnapos fakultatív kirándulásunkat: turaida-kastély. A középkori, romantikus látványt  
ígérő, múltról mesélő vár építését még 1214-ban kezdték el. rekonstrukcióját nemrég vé-
gezték el. A vörös téglás épület az északi mesekastélyok világát idézi. Szállás: Segevold Hotel  
Sigulda****.

5. nap: délelőtt utazás vilnius-ba, litvánia fővárosába, a harmadik és egyben legnagyobb 
balti államba. A majdnem hárommilliós lakosságú ország története a régmúltba nyúlik vissza, 
már 1009-ből is szólnak róla írásos feljegyzések. Napjainkban egyre inkább kezdik felfedezni 
maguknak a természet rajongói, turisták áradatától kissé megkíméltebb, különleges úti célok 
kedvelői. Megállunk a keresztek hegyénél, mely egy jelentős katolikus zarándokhely. itt a láto-
gatók mindenféle méretű és anyagú feszületet helyeztek el hitük zálogaként – egyes becslések 
szerint több mint százezer található itt belőlük, szobrok és egyéb faragványok mellett. Szállás: 
Panorama Hotel***.

6. nap: A reggeli elfogyasztása után vilnius városát fedezzük fel sétálva, illetve buszunkkal. A 
gótikus Szent Anna-templom szépségét belülről is megcsodáljuk. A legenda szerint az épület 
annyira lenyűgözte Napóleont, hogy szerette volna hazavinni magával Párizsba. délután tölt-
se kedvére az időt, vagy fakultatív programunk kínál újabb üde színfoltot a baltikum megis-
merésére: trakai-kastély. Az egykori litván főváros, trakai vára stratégiai szempontból jelentős 
szerepet töltött be a múltban. Fekvése elképesztően gyönyörű, öt tó öleli körbe, és egy kis 
szigeten magasodik. Szállás: Panorama Hotel***.

7. nap: utazás rigába, útközben megtekintjük jürmalát. A rigától mintegy 25 kilométerre található 
hangulatos tengerparti lett város ékességét tovább fokozza az üdítő természeti környezet, fehér ho-
mokos parttal büszkélkedhet. Nem meglepő, hogy a szovjet uralom éveiben a párt vezető politikusai, 
többek között brezsnyev és Hruscsov is szívesen időztek itt. Szállás: bellevue Hotel riga****.

8. nap: reggeli, majd transzfer a rigai repülőtérre a repülőgép indulásának függvényében és 
hazautazás. Felejthetetlen élményekkel érkezünk meg a budapesti reptérre. 

fonToS InfoRMáCIÓK
•	 Az	Észtországba,	Lettországba	és	Litvániába	történő	beutazáshoz	olyan	útlevél	vagy	új	típusú	
 személyi igazolvány szükséges, mely minimum az utazás utolsó napjáig érvényes! 
•	 Fakultatív	programok	vásárlására	előzetesen	vagy	helyszínen	nyílik	lehetőség.	
 A programváltozás jogát fenntartjuk! 
•	 Minimum	csoportlétszám	30	fő.	
•	 Igyekszünk	a	fent	említett	hotelben	elszállásolni	Önöket.	Amennyiben	külső	körülményekből	
 fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelben 
 biztosítunk elhelyezést.

a részvételi díj tartalmazza: repülőjegyet, repüléshez kapcsolódó szolgáltatásokat: feladott pogy-
gyász, kézipoggyász, repülőtéri check-in, transzfereket modern, légkondicionált buszokkal, szállást 
3 és 4 csillagos hotelekben, reggelis ellátást, kirándulóprogramokat: riga, tallin, keila joa, Gutmanis 
barlang, vilnius, jürmala, a program szerint, magyar nyelvű idegenvezetést. 
a részvételi díj nem tartalmazza: repülőtéri illetéket, foglalási díjat, egyágyas szoba felárat, útle-
mondási biztosítást, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, helyi adót vilniusban: 1 €/fő/éj,  
helyszínen fizetendő, vacsoracsomagot: 39 990 Ft/fő, fakultatív programcsomagot (Helsinki – egész 
napos kirándulás, turaida kastély, trakai kastély): 49 990 Ft/fő.

Részvételi díj 

2019.04.16 – 04.23. 149 990 Ft/fő + illetéktől
2019.04.30 – 05.07.
2019.05.14 – 05.21. 169 990 Ft/fő + illetéktől
2019.10.01 – 10.08. 
2019.05.28 – 06.04.
2019.09.24 – 10.01. 179 990 Ft/fő + illetéktől

2019.06.11 – 06.18.
2019.09.10 – 09.17. 189 990 Ft/fő + illetéktől

2019.10.08 – 10.15. 159 990 Ft/fő + illetéktől

repülőtéri illeték: 69 990 Ft/fő
Foglalási díj: 2 900 Ft/fő
egyágyas felár: 69 990 Ft

utazásszervező: 
Premio travel Holidays kft. 
MkeH engedély szám: u-001503

2019. április 16 – április 23., 2019. április 30 – május 7.,
2019. május 14 – május 21., 2019. május 28 – június 4.,

2019. június 11 – június 18., 2019. szeptember 10 – szeptember 17.,
2019. szeptember 24 – október 1., 2019. október 1 – október 8.,

2019. október 8 – október 15.
(8 nap / 7 éjszaka reggelivel)

A feSTőI BALTIkuM CSodÁS kINCSeI

Körutazás: Észtország, Lettország, Litvánia
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1. nap: korai indulás után átszeljük Ausztriát egy köztes megállóval. Az inn partján kialakult 
Schwaz egykoron bányászváros volt. Az innen származó ezüstből készült a tiroli ezüsttallér, 
mely európa szerte szívesen látott fizetőeszköz volt. Fő útja és temploma, egykori jelentőségét 
még ma is jól mutatja. továbbutazás Graubündenbe, az inn medrét követve a svájci határon át.  
A majd 2400 m magas Flüela-hágón átkelve érjük el szállásunkat davosban.

2. nap: reggelit követően ma jórészt vasúton ismerkedünk Svájc hegyeivel. tiefencastel vasútál-
lomásán szállunk fel az Albula-bernina-express különleges vonatára. ez a hegyi szakasz valódi 
úttörő munka volt a svájci vasút történetében és a rétóromán és az olasz nyelvi területeket köti 
össze. A bernina-hágó a duna révén a Fekete-tenger és a Pó-folyó által az Adria vízválasztó terü-
leteit választja el egymástól. végállomása tirano már olaszországban van. Hazafelé megállunk 
Sankt Moritzban, ahol a téli sportok több válfaja is kialakulhatott. 

3. nap: délelőtt Graubünden kanton központjába utazunk, ahol közös sétával ismerkedünk az 
egymástól jól elkülönülő polgári és egyházi negyeddel. Szabadidőt követően vonatra szállunk, 
hogy a Glacier express vonalán a rajnát követve, annak egyedülálló áttörését megcsodáljuk.  
disentisben szállunk újra buszra és a rajna másik forráságát követve jutunk el rhäzüns is-
meretlen templomába, majd a rajna szurdokához, a via Malahoz. 

4. nap: Hazafelé megszakítjuk utunkat a Stamsi Apátságnál. itt temetkeztek a ciszterciek támo-
gatásával a tiroli hercegek. Folyamatos utazás pihenőkkel, majd hazaérkezés a késői órákban.

a részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást 3csillagos szállodák két-, háromá-
gyas szobáiban, félpanziós ellátást, a csoportkísérő és a helyi idegenvezető díját, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az utazás teljes időtartamára és az útlemondási biztosítást.
a részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat (kb. 10 cHF/fő), a turistaadót és a betegség-, 
baleset- és poggyászbiztosítást, melynek megkötése szerződéskötési feltétel, kivéve, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra. 

Utazásszervező: Gál-busz utazási iroda kft. MkeH engedély szám: u-0017017

SvÁjC vASÚToN feLfedezve
2019. 07. 29-08.01.

(4 nap / 3 éjszaka félpanzióval)

Részvételi díj:  107 000 Ft/fő
Egyágyas felár:     23 000 Ft



Egyéni utazások  2019.

A katalógus elérhető irodáinkban vagy honlapunkon.




