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Köszönjük szépen folyamatos érdeklôdésüket, melyet 
útjaink iránt tanúsítottak és sok szeretettel nyújtjuk át 
2022. évi katalógusunkat. 

Kiemelt értéknek tekintjük több évtizedes utazásszer-
vezôi tevékenységünk tapasztalatait és hagyománya-
it. Ennek jegyében idei kínálatunk gerincét is a bejá-
ratott népszerû külföldi és belföldi útjaink alkotják. 

Ezek mindegyike irodánk saját szervezésû útja, 
melyek összeállításánál mindig fontos szempont  
a gazdag program, színvonalas szolgáltatás és szolid 
ár követése.

Változatlan célunk, hogy utasainkat hazánk és  
a közeli országok csodálatos helyeire invitáljuk és 

megismertessük az adott hely kulturális, földraj-
zi, történelmi és néprajzi értékeivel. Felkeressük  
a Világörökségi helyszíneket, egyedi és rejtett szép-
ségû csodákat – építészeti értékeket és, nem utolsó 
sorban, ismerkedünk az adott ország népének hagyo-
mányaival, múltjával és jelenével. 

Az elmúlt majdnem két éve tartó nehéz idôszak folya-
matosan változó, újabb és újabb kihívások elé állított 
bennünket a jövô tervezését illetôen. 

A járványhelyzet elhúzódása miatt korábbi sikeres 
külföldi útjaink egy részét az idén még nem indítjuk, 
fôleg a biztonságosabbnak, kiszámíthatóbbnak vélt 
közelebbi, európai, autóbusszal elérhetô programo-
kat terveztük be. 

Reméljük, hogy az egyre szélesebb körû átoltott-
ság valóban visszaszorítja a járvány terjedését,  
a védettséggel kapcsolatos szabályozás és az oltási 
igazolások EU-n belüli egységesítése pedig elôsegíti 
a turizmus megindulását. 

Köszönjük megtisztelô bizalmukat és igyekszünk 
elvárásaiknak a jövôben is megfelelni!

Továbbra is az a célunk, hogy élményekben gazdag, 
szép utazásokat szervezzünk. 

2022-ben is készséggel állunk rendelkezésükre! 

Tisztelettel: Zollerné Varga Anna  
ügyvezetô és munkatársai 

COVID-19: Kérjük, hogy a járványhelyzet-
tel kapcsolatban kizárólag hivatalos forrásból 
tájékozódjon és utazásai elôtt minden esetben 
ellenôrizze az aktuális járványügyi szabályokat és 
elôírásokat! Az oltási igazolását és a mindenhol 
elfogadott FFP2 típusú arcmaszkot, kérjük, feltét-
lenül hozza magával az utazásra és az elôírások-
nak megfelelôen használja!
- A hazai helyzetre vonatkozó általános tudnivalók 
a járványügyi helyzetrôl, az oltásról, a vakcinákról 
és az intézkedésekrôl: https://koronavirus.gov.hu/  
- Konzuli tájékoztatás külföldre utazóknak – 
Utazási tanácsok országonként: https://konzu-
liszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
- Az Európai Unió tagországaiba utazóknak:  
https://reopen.europa.eu/hu 
- Utazásra nem javasolt és fokozott biztonsági 
kockázatot jelentô országok és térségek: https://
konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-java-
solt-tersegek 
- Beutazás Magyarországra, határátlépéssel 
kapcsolatos információk: http://www.police.hu/
hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepes-
sel-kapcsolatos-informaciok 
Az Anna Tourist a jövôben is csak abban az eset-
ben indítja el utazásait, ha a célterület biztonságos 
és a meghirdetett program megvalósítható! 

I. AUTÓBUSZOS TÁRSASUTAZÁSOK 
(buszon alvás nélkül!)
Az utazás korszerû, biztonságos, légkondicio-
nált és büfé szolgálattal (kávé, leves, üdítô, sör, 
ásványvíz), WC-vel ellátott autóbusszal történik. 
Téli idôszakban a fagyveszély miatt a gépkocsive-
zetôk a WC-t víztelenítik és lezárják. 

Az autóbuszban lévô hûtôszekrény csak az 
Utasainknak kínált italok hûtésére szolgál. (Saját 
élelmiszer a hûtôben nem tárolható!) Az ülôhely-
foglalást a jelentkezés és az elôleg befizetésének 
sorrendje dönti el. Az elsô üléseket a személy-
zet (autóbuszvezetô/k/ és az idegenvezetô/k) 
részére tartjuk fenn. Esetenként – pl. autóbusz 
típusmódosítás miatt vagy a hozzátartozók egy-
más mellé ültetése érdekében, stb. – változhat 
az ülésrend, ez azonban nem jelent szerzôdés 
módosítást. Az utolsó ülések nem, vagy kevés-
bé dönthetôek, öt ülôhely esetén a középsô ülés 
viszont nem kerül értékesítésre. Csatlakozási és 
útvonal menti felszállási helyek a programokban 
külön megjelölésre kerültek. Fontos: a fel- és 
leszállítás a menetirány szerinti oldalon történik!  
Az egyéb transzferlehetôségekrôl kérjük, érdek-
lôdjön irodánkban. Adott esetben az iroda az  
utazást azonos részvételi díjért a létszámhoz 
igazodó kisebb autóbusszal is indíthatja, emi-
att kártérítési igényt, illetve útlemondást nem áll 
módunkban elfogadni. A nemzetközi forgalomban 
gyakori súlyellenôrzések miatt az autóbusz cso-
magterében utasonként maximum 20 kg súlyú 
poggyász szállítható. Kérjük, hogy az utastérbe 
csak kisebb méretû, személyenként maximum 
5 kg súlyú kézipoggyászt szíveskedjenek felvin-
ni. A közlekedési folyosót minden esetben sza-
badon kell hagyni, a lépcsôn csomagot tárolni 
tilos és balesetveszélyes. Biztonsági okokból 
menet közben csak ülve szabad utazni. Az autó-
buszokon a dohányzás tilos! Az utak indulási 
helye Veszprémben: OMV benzinkút parkolója 
(Budapesti út, Kossuth Általános Iskolával szem-
ben, Balaton Pláza mellett). A korai indulás miatt 
kérjük, hogy Utasaink szíveskedjenek megadni 
mobiltelefonszámukat! Amennyiben késése ese-
tén az utas nem elérhetô, az autóbusz 15 perces 
várakozás után, az értesítés lehetôsége nélkül 
indul tovább. Az ebbôl eredô károkért irodánk 
felelôsséget nem vállal. A hazaút során a várható 
érkezési idôpont a forgalmi, út- és határátkelési 
viszonyoktól függôen változhat. Az autóbuszok 
a programok szerint rendszeres pihenôt tarta-
nak, illetve folyamatos utazás esetén az EU-s 
szabályozásnak megfelelôen kb. 3-4 óránként 
megállnak 15-45 perces rövid pihenôidôre.  
A pihenôhelyeken esetleg felmerülô személyes 
kiadásokra (pl. fizetôs mosdóhasználat) érdemes 
némi aprópénzt vinni magukkal az adott ország 
fizetôeszközébôl. Kérjük, hogy az autóbuszon 

található WC-t – utastársaikra való tekintettel is 
– csak a legszükségesebb esetekben használják!

II. UTAZÁSI SZERZÕDÉS
Utazásainkra történô jelentkezéskor, utazási fel-
tételeink elfogadásával, az elôleg megfizetésével 
létrejött megállapodásra kizárólag – mint utazás-
szervezô – az Anna Tourist utazási szerzôdésében 
foglaltak érvényesek abban az esetben is, ha Ön 
útjainkra más – velünk szerzôdésben álló – utazási 
irodánál rendelte meg helyét. Az On-line meg-
rendelés ugyanolyan foglalásnak minôsül, mint 
a személyes vagy egyéb módon történô megren-
delés és a lemondási feltételek is megegyeznek. 
A jelentkezéseket irodánk 72 órán belül írásban 
igazolja vissza, valamint megküldi az utazási szer-
zôdést és a szükséges dokumentumokat.

III. RÉSZVÉTELI DÍJ
A részvételi díjak forint/fô értendôk. A részvételi 
díj tartalmazza az utazás költségeit, a szállást, 
a leírás szerinti ellátást, az idegenvezetést és  
az útlemondási biztosítást. A részvételi díj nem 
tartalmazza a felárakat, belépôket, a kötelezô 
BBP-t (baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás) 
és a fakultatív kirándulások árát. Jelentkezéskor 
elôlegként a részvételi díj 40%-a fizetendô. 
Legkésôbb indulás elôtt 1 hónappal kell kiegyenlí-
teni a részvételi díj fennmaradó részét (hátralékot). 
Foglaláskor kérjük Utasaink adatait (név, lakcím, 
születési dátum, telefonszám, egyes esetekben 
személyi igazolvány- vagy útlevélszám, esetleg 
további adatok) megadni. A hiányos vagy hibás 
adatközlés miatti esetleges kárért felelôsséget 
nem vállalunk. Az út indulása elôtt 6-7 munka-
nappal részvételi jegyet (vouchert) juttatunk el 
Utasaink részére. Kérjük, hogy az ebben található 
utastájékoztatót és részvételi jegyet figyelmesen 
olvassák át és az utazásra vigyék magukkal.  
A részvételi díj a programok nagy részét fedezi,  
a választható, fakultatív többletszolgáltatások árát 
az adott programoknál feltüntetjük.

IV. ÁRVÁLTOZÁS 
A részvételi díjakat Ft-ban, egy személyre szá-
mítva adtuk meg. A bel- vagy külföldi árak, ille-
tékek növekedése, a valutaárfolyamok jelentôs 
megváltozása miatt – kivételes esetekben –  
az Anna Tourist a részvételi díjat legkésôbb  
az utazás megkezdése elôtt 20 nappal módosít-
hatja. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meg-
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haladja, akkor az utas az errôl kapott értesítéstôl 
számított 3 napon belül írásban elállhat a szerzô-
déstôl és a befizetett részvételi díj részére teljes 
egészében visszafizetésre kerül. A részvételi díjak 
módosításának feltételeit az Általános Szerzôdési 
Feltételek (ÁSZF) III. Részvételi díj, fizetési felté-
telek c. fejezet 20. pontja rögzíti.

V. BBP BIZTOSÍTÁS
Biztosítási ügyekben az Anna Tourist szerzôdéses 
partnere az Európai Utazási Biztosító Zrt. (www.
eub.hu). Tekintettel arra, hogy sokan rendelkez-
nek különbözô utasbiztosítással, a részvételi díj 
nem tartalmazza a kötelezô baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítást, melynek megkötése azon-
ban az utazás feltétele. Amennyiben az utas nem 
irodánkban kívánja megkötni, köteles maga gon-
doskodni saját biztosításáról. Amennyiben nem 
köt biztosítást, akkor a betegségbôl, balesetbôl 
adódó összes felelôsség és költség az utast terhe-
li. Az OEP-kártyás és a bankkártyás biztosítások 
csak korlátozottan nyújtanak ingyenes és / vagy 
díjköteles szolgáltatásokat. Utazás elôtt a rész-
letekrôl, kérjük, tájékozódjon szolgáltatójánál és 
bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítás esetén 
feltétlenül vigyen magával igazolást és kontakt 
telefonszámot az utazásra! Fontos, hogy az eset-
leges kárigény a biztosító felé csak a káreset hely-
színén felvett hivatalos jegyzôkönyv benyújtásával 
érvényesíthetô. Utólagosan felvett jegyzôkönyv 
kiállítása nem lehetséges.

VI. ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS
Az útlemondási biztosítást a részvételi díj tar-
talmazza. A meghatározott sztornó határidôkön 
belül, rendkívüli ok (betegség, haláleset) miatti 
lemondás esetén az Európai Utazási Biztosító  
a 20%-os önrész levonása utáni összeget vissza-
téríti. A sztornó biztosítási tájékoztató az EUB Zrt. 
honlapján (https://eub.hu/storno-utlemondasi-biz-
tositas/) megtekinthetô vagy irodánkban kérhetô.

VII. ÚTI OKMÁNYOK
A határátlépéshez szükséges érvényes útiokmány 
és szükséges egyéb dokumentumok beszerzé-
sérôl az Utas köteles gondoskodni. Az egyes 
országokba való beutazáshoz szükséges okmá-
nyokról és egyéb engedélyekrôl utazásra jelent-
kezéskor irodánkban, és országonként a Konzuli 
Szolgálat hivatalos honlapján is tájékozódhat: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/uti-okma-
nyokkal-kapcsolatos-tajekoztato. Vízum beszer-
zésében vagy a beutazáshoz szükséges elôzetes 
regisztrációban az Utas külön megbízása alapján 
(kizárólag határon belüli magyar állampolgárok 
részére) az Anna Tourist minden lehetséges segít-
séget megad. A beutazás engedélyezése vagy 
megtagadása azonban nem az utazásszervezô 
hatásköre, az Anna Tourist ezért felelôsséget nem 
vállal. Amennyiben az Utas érvénytelen okmányt, 
nem valós, illetve nem az okmány(ok)ban feltünte-
tett adatokat adott meg, vagy az utazásszervezô 
által közölt határidôre a szükséges okmány(oka)t, 
adatokat, stb. nem juttatta el az utazásszervezô-
nek, az utazás esetleges meghiúsulásából adódó 
kárt az utas viseli. 

VIII. SZÁLLODÁK, TÁRSÍTÁS
A szálláshelyek kiválasztásánál igyekszünk 

körültekintô gondossággal eljárni, s bár minden 
szempontból ideális szálláshelyet olykor szinte 
lehetetlen találni, mindenkor az ár-érték arány 
érvényesítésére törekszünk. Egységes osztályba 
sorolás híján a programismertetôkben megjelölt 
kategóriák a helyi minôsítésnek felelnek meg. 
A szállodákban a hûtôszekrény általában nem 
alapszolgáltatás, olykor minibárként funkcionál 
és ilyen esetben nem a szállóvendégek ételeinek 
tárolására van kialakítva, a bekészített italokért 
pedig fizetni kell. Sok szálloda és panzió esetében 
az egyágyas és a háromágyas elhelyezés nem 
feltétlenül egyenértékû a kétágyas elhelyezéssel, 
még akkor sem, ha viszonylag magas az egyágyas 
felár, vagy ha a harmadik ágyra semmilyen ked-
vezményt nem adnak. Az egyágyas felárban nem 
a jobb minôség, hanem csak és kizárólag az egy-
személyes elszállásolás van benne (az egyágyas 
szobák általában kisebb méretûek). A 3 ágyas szo-
bák általában nem nagyobbak, mint a 2 ágyasok.  
A szobák kiosztása a szállodai recepció hatáskö-
re, az erre vonatkozó kéréseket (pl. egymás mel-
letti szobák) irodánk az elôre elküldött szobalistá-
kon továbbítja, de teljesítésükért felelôsséget nem 
tudunk vállalni. Irodánk igény esetén megpróbálja 
az egyedül utazókat társítani. Az egyedül jelent-
kezô utasoknak, akik nem vállalják az egyágyas 
felár kifizetését, vállalniuk kell a csoport más 
egyedülálló (azonos nemû) tagjaival az esetleges 
2-3 ágyas elhelyezést egy szobában. Amennyiben 
az Utas az utazás megkezdését követôen mégsem 
igényelné a társítást, úgy – rendelkezésre álló 
szabad szoba esetén – az egyágyas felár extra 
költségét köteles az idegenvezetônek a helyszínen 
megfizetni. A társításból eredô kellemetlenségért 
felelôsséget nem vállalunk.

IX. ELLÁTÁS
Reggeli vagy félpanziós (reggeli és vacsora) 
ellátás. Fakultatív vacsora esetén kérjük kedves 
Utasainkat, hogy igényüket legkésôbb a hátralék 
befizetésekor az irodában jelezzék. Helyszínen 
felmerülô igény esetén, amennyiben az étkezést  
a szolgáltató tudja biztosítani, az Utas az iroda 
által meghatározott félpanziós felárat az idegen-
vezetô útján köteles megfizetni. Az egyéni, speci-
ális ellátásra vonatkozó (pl. vegetáriánus, vegán, 
glutén- vagy laktózmentes, stb,) kívánságokat 
legkésôbb a hátralék befizetésekor kérjük beje-
lenteni, amit minden esetben továbbítunk, de ezek 
teljesítése kizárólag a szolgáltatók hatáskörébe 
tartozik, amiért az Anna Tourist nem tud garan-
ciát vállalni. A svédasztalos (büfé) reggeli önki-
szolgáló jellegû nagyobb ételkínálattal, a bôvített 
kontinentális reggeli péksüteményt, felvágottat, 
sajtot, vajat és lekvárt tartalmaz, a kontinentális 
reggeli tartalma vaj, jam, péksütemény (croissant 
vagy kenyér), kávé és tea. A fôétkezéseknél az ital 
ára általában külön fizetendô. Az étterembôl ételt 
kivinni tilos, köszönjük megértésüket!

X. REKLAMÁCIÓ
Kérjük utasainkat, hogy amennyiben a szolgál-
tatás teljesítésével kapcsolatban kifogás merül 
fel, azt haladéktalanul közöljék az idegenvezetô-
vel vagy a helyszíni szolgáltatóval. Amennyiben 
a helyszínen nem orvosolják, kérje panaszának 
jegyzôkönyvbe vételét, hogy annak megalapozott-
ságát utólag egyértelmûen ki lehessen vizsgálni. 

Kérjük, ilyen esetben panaszát (mellékelve a kül-
földi szolgáltató vagy idegenvezetônk által felvett 
eredeti jegyzôkönyvet) hazaérkezését követôen 5 
napon belül juttassa el irodánkhoz. Ezek elmara-
dása esetén panaszát nem tudjuk kivizsgálni. Helyi 
viszonyok miatt (közlekedés, idôjárási viszonyok, 
helyi ünnepek, tömegrendezvények, konferenciák, 
templomi szertartások miatti lezárások, útvonal-
terelések) a programmódosítás, illetve a prog-
ramok sorrendjének esetleges felcserélési jogát  
az utazásszervezô fenntartja.

XI. IDEGENVEZETÉS
Esetenként kiemelt turisztikai övezetekben, múze-
umokban, templomokban, mûemlékekben, illetve 
annak környezetében a vezetés nem engedélye-
zett. Ekkor az ismertetés a buszon vagy a látnivaló 
megtekintése elôtt történik. A legfontosabb turisz-
tikai városokban helyi idegenvezetôk kalauzolják 
csoportjainkat. A 2018. évtôl kezdôdôen irodánk 
minden külföldi program során az utazás teljes 
idôtartamára biztosít rádiós audioguide készülé-
ket. Ez – fôleg a kiemelt turisztikai látnivalóknál 
– jelentôsen megkönnyíti az idegenvezetô dolgát 
és a csoport együtt haladását.

XII. BELÉPÔDÍJAK
A részvételi díjban nem szerepelnek belépôdíjak, 
melyek a helyszínen, az adott ország valutájában 
fizetendôk. Csoportos látogatások esetén az ide-
genvezetô közremûködik a jegyek megvásárlá-
sában, az esetleges kedvezmények a szükséges 
igazolások bemutatásával a helyszínen érvénye-
síthetôk. A belépôjegyes programokon a részvétel 
nem kötelezô. A megadott összegek tájékoztató 
jellegûek. A katalógus szerkesztése idején ismert 
árak idôközben változhatnak. A társasutazásaink-
hoz kapcsolódó részletes belépôdíjak összegét 
az indulás elôtt megküldött Utastájékoztatóban 
adjuk meg.

XIII. FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
A fakultatív programokon való részvételt mini-
mum 20 fô jelentkezése esetén biztosítjuk és 
az erre vonatkozó igényt kérjük jelentkezéskor 
megadni. A fizetés – a program jellege szerint 
– mindig az adott valutanemben történik a hely-
színen vagy HUF-ban az irodában (elôre történô 
fizetés). Amennyiben megfelelô számú jelentkezô 
hiányában irodánk nem tudja biztosítani az adott 
szolgáltatást, úgy a befizetett összeget a hazaér-
kezést követôen visszatéríti, de kártérítési igényt 
ezen felül nem fogad el.

XIV. ZÁRT CSOPORTOK
A katalógusban szereplô utazások csoportos 
igény esetén más idôpontokban is lebonyolít-
hatóak. Irodánk vállalja az egyéni igény szerint 
összeállított szakmai, zarándok és turista utak 
megszervezését is.
Szervezési tevékenységért további kedvezmé-
nyeket tudunk biztosítani!

XV. TRANSZFER LEHETÔSÉGEK
Az adott programoknál a fel-és leszállási lehetô-
séget feltüntettük, azonban az ettôl eltérô igény 
és megfelelô létszám esetén transzfer lehetôséget 
tudunk biztosítani. A részletekrôl kérjük, érdeklôd-
jön irodánkban!
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ANNA TOURIST UTAZÁSI IRODA

H–8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.

Tel:  88/412-392

Tel/fax: 88/327-125

Nyitva:  H–P: 9.00–17.00

E-mail: info@annatourist.hu

Honlap: www.annatourist.hu

Eng. szám: U-000505

Vagyoni biztosíték:

Európai Utazási Biztosító Zrt.
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Tördelés: Skicc Kft., Veszprém

Nyomás: Prospektus Nyomda, Veszprém 

A képek illusztrációk

Az esetleges nyomdahibákért

az Anna Tourist nem vállal felelõsséget

A színvonalasabb, élvezhetôbb idegenvezetés érdekében a megjelölt utazásainknál 
rádiós audioguide rendszert alkalmazunk, melynek költségét a részvételi díj tartalmazza. 

A programjainknál megadott teljes részvételi díjak valamennyi kötelezôen fizetendô 
költséget tartalmaznak. Azok a tételek, amelyek választhatóak (fakultatív programok, 
vacsora- és egyágyas felárak, belépôdíjak stb.) külön fizetendôk. 
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SZOLGÁLTATÁSAINK:

 - belföldi és külföldi körutazások, 
  városlátogatások

 - tengerparti nyaralások, üdülések
  (egyénileg, autóbusszal és repülôvel)

 - szállásfoglalás bel- és külföldön

 - egzotikus üdülések és körutazások

 - sí utak és hegyvidéki üdülések

 - tengeri hajóutak

 - szakmai utazások, céges tanulmányutak

 - zarándokutak 

 - korszerû, kényelmes autóbuszok

 - felkészült, szakszerû idegenvezetés

 - utazási utalvány

 - utasbiztosítás

 - nemzetközi menetjegy-értékesítés 
  a FlixBus járataira

FOGLALÁSI TÁJÉKOZTATÓ: 

A katalógus megjelenését követôen az útjainkra történô 
jelentkezések folyamatosan történhetnek: honlapon keresz-
tül, e-mailen, telefonon és személyesen. 

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY:

2022. március 31-ig a június 30-ig induló utakra  
2022. április 30-ig a július 1-je után induló utakra
 40% elôleg befizetése esetén
 törzsutasoknak: 6% 
 új utasoknak: 4% 
Törzsutas kedvezmény 2022. április 30-a után:
 40% elôleg befizetése esetén: 4 %

Törzsutas: aki 2020-ban, vagy 2021-ben irodánk saját szer-
vezésû, többnapos útján vett részt. A törzsutassal együtt 
utazó közvetlen családtagoknak ugyanez a kedvezmény 
jár (maximum 3 fônek). A kedvezmények a részvételi díj 
összegére vonatkoznak.

2022 . évi naptár Autóbusz ülésrend

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

H 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 H
K 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 K

SZ 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 SZ
CS 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 CS
P 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 P

SZ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 SZ
V 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 V

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

H 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 H
K 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 K

SZ 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 SZ
CS 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 CS
P 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 P

SZ 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 SZ
V 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 V

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER

H 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 H
K 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 K

SZ 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 SZ
CS 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 CS
P 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 P

SZ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 SZ
V 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 V

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

H 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 H
K 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 K

SZ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 SZ
CS 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 CS
P 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 P

SZ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 SZ
V 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 V

2 0 2 2
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Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 4.30 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
a salzkammerguti tavakhoz és Bad Aussee 
érintésével érkezés Hallstattba, melyet nem 
véletlenül tartanak sokan Ausztria legszebb 
kisvárosának. Közös séta keretében a gyö-
nyörû fôtér és katolikus templom megtekin-
tése, majd Bad Goisern érintésével indulás  
Bad Ischlbe. Séta az egykori császári üdülô-
helyen, ahol Ferenc József császár meg-
ismerkedett Sisivel és 60 éven keresztül  
a nyarat töltötte. Ezt követôen utazás a salz-
kammerguti tavak másik gyöngyszeméhez,  
a különös és bájos hangulatú St . Wolfgangba, 
a Wolfgangsee partján álló világhírû üdülô-
helyre. Rövid séta és a templom megtekinté-
se után továbbindulás St . Gilgen érintésével 
Salzburgba. Esti séta Salzburgban, szállás 
a város közelében lévô szállodában (1 éj).

2 . nap:
Reggeli után indulás a berchtesgadeni üdülô-
paradicsomba, látogatás Hitler egykori ven-
dégházának helyén álló Kehlsteinhausban 
(Sasfészek). Az 1834 méteren található egy-
kori nyaralóházhoz helyi speciális buszok-
kal, valamint a hegy belsejében közlekedô 
lifttel lehet felmenni (a program idôjárás-
függô). Ezt követôen indulás az Inn völgyé-
ben található Kufsteinbe, rövid séta a vár 
alatti óváros középkori hangulatú utcáin, 
majd indulás Innsbruckba, Tirol tartomá-
nyi fôvárosába: városnézô séta (Hofkirche, 
Hofburg, Aranytetô, Mária Terézia utca). 
Szállás Innsbruck környékén, fakultatív 
vacsora (2 éj).

3 . nap:
Reggeli után utazás a Fernpass-hágón át 
a Füssen melletti bajor mesekastélyokhoz. 
A XIX. században épült Neuschwanstein 
kastély megtekintése belülrôl. A „kastélyok 
kastélya”, magányos szirtfokon álló csupa 
torony és bástya épületegyüttes, melynek 
kapujához meredek út vezet fel. Szintén a 
XIX. században épült a Hochenschwangau 
kastély, melyet az eredeti tervek alapján neo-
gótikus stílusban építettek újjá (megtekintése 
kívülrôl). Ezt követôen indulás Linderhofba, 
II. Lajos egyetlen befejezett kastélyához.  
A kastély termeinek megtekintése után rövid 
látogatás Oberammergauban, a passiójá-
tékokról és festett házairól híres kisváros-
ban. Visszautazás a szálláshelyre Garmisch 
Partenkirchen híres hegyi üdülô- és téli 
sportközpont érintésével. Szállás, fakultatív 
vacsora: mint elôzô nap.

4 . nap:
Korai reggeli után indulás a Gerlos-hágón át 
a Krimml-vízeséshez, az Alpok egyik legbô-
vebb hozamú, három lépcsôbôl álló természeti 
csodájához. Az alsó szakasz lábához óriási 
robajjal beérkezô víztömeg a látványával, 
hangjával és a mindent ellepô vízpermetével 
csodás élményt nyújt. Ezt követôen tovább- 
utazás Európa egyik leglátványosabb hegyi 
útján, a Großglockner panorámaúton, az 
Alpok festôi csúcsai között. A híres alpesi út 
48 km hosszan kanyarog vízesések és glecs-
cserek között. Rövid pihenô 2369 méteres 
magasságban a Ferenc József magaslatnál, 
a közel négyezer méter magasba nyúló „Nagy 
harang”-gal szemben (a program idôjárás-
függô). Ezután hazautazás rövid pihenôkkel, 
érkezés Veszprémbe a késô esti órákban.

Idõpont: 2022. július 28–31. 
 (4 nap/3 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált,   
 komfortos autóbusszal

Útvonal:  Veszprém – Devecser – Jánosháza – 
Sárvár – Szombathely – Liezen – Salzkammergut 
– Salzburg – Berchtesgaden – Kufstein – Innsbruck 
– Fernpass-hágó – Füssen – Neuschwanstein– 
Linderhof – Oberammergau – Garmisch Parten-
kirchen – Innsbruck – Gerlos-hágó – Krimml-
vízesés – Grossglockner-hágó – Klagenfurt – Graz 
– Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser 
– Veszprém

Elhelyezés:  3 csillagos szállodákban,
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban
 1 éjszaka Salzburg közelében,
 2 éjszaka Innsbruck környékén
  
Ellátás:   reggeli és fakultatív vacsora 

Részvételi díj:   87 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  18 900 Ft/fõ
Vacsora felár:   8 800 Ft/fõ 
 (2 vacsora)
BBP biztosítás:   1 840 Ft/fõ
Belépõdíjak:  kb. 90 /fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 3 éjszakai 
szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a  
felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós 
audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezô 
utasbiztosítást, a belépôdíjakat és a 2 fakultatív 
vacsora (a 2. és a 3. napon) költségét.

Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

SALZKAMMERGUT – SALZBURG – TIROL – BAJOR 
KASTÉLYOK – ZILLERTAL – GROSSGLOCKNER

A program során érintett világörökségi helyszínek: Salzburg, Hallstatt, Salzkammergut

Ennek a négynapos programnak külön érdekessége, hogy az útvonalnak egy része 
nem autópályán, hanem szebbnél szebb magashegyi utakon halad, leghíresebb közü-
lük a Grossglockner . De vadregényes a Gerlos- és a Fernpass-hágó is, nem is szólva 
Berchtesgadenben a Kehlsteinhaushoz felvezetô útról, melyre csak a speciális hegyi buszok-
kal szabad ráhajtani . Ezek az útvonalak csodálatos panorámát, friss hegyi levegôt kínálnak 
utasainknak, feledtetve a lassúbb haladást és a viszonylag sok kilométer megtételét .

6



A program során érintett világörökségi helyszínek:  
St . Gallen kolostora, Bern óvárosa, Jungfrau

Svájc minden évszakban klasszikus úti cél a turisták számára Európa közepén . Az Alpok 
magas hegyei között fekvô, földrajzi és néprajzi tekintetben is igen változatos kis ország sok 
természeti és kulturális kinccsel rendelkezik . Az alig Dunántúl nagyságú területen hihetetlen 
sokszínûségben bontakozik ki Európa minden jellegzetessége és szépsége . Elbûvölô városai, 
történelmi kincsei, építészeti remekmûvei, múzeumai, csodálatos gleccserei, vízesései, 
szurdokai és hágói maradandó látnivalót ígérnek az idelátogatók számára .

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 5 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
a salzkammerguti tóvidék festôi tájain: Bad 
Ischl – Wolfgangsee érintésével. Rövid séta 
Kufsteinben. Szállás Tirolban, Landeck kör-
nyékén (1 éj).

2 . nap:
Reggeli után indulás Vorarlberg vadregényes 
tájain át, az Arlberg-hágón keresztül Vaduzba, 
Liechtenstein hercegség fôvárosába, itt rövid 
séta. Ezt követôen továbbutazás Graubünden 
kanton csodálatos alpesi tájain keresztül a Rajna 
világhírû szurdokához: a Via Malahoz. Séta a 
gyors folyású patak által kialakított, lenyûgözô 
hasadékban. Ezután indulás olasz-Svájcba, 
séta Luganoban, a mediterrán tó partján épült 
elegáns üdülôhelyen, majd lehetôség a közeli 
Melidében a „Swissminiatur” megtekintésére, 
ahol a híres svájci turistahelyek 1:25 arányú 
makettjei vannak kiállítva. A késô délutáni 
órákban visszaindulás a Szent Gotthard-hágón 
keresztül, vadregényes alpesi tájakon, a Luzern 
közeli üdülôfaluban lévô szállodába (2 éj).

3 . nap: 
Reggeli után indulás a schaffhauseni Rajna-
vízeséshez, mely Európa legbôvebb hozamú 
ilyen természeti látványossága. Ezután rövid 
séta Schaffhausen városában, majd utazás 
Zürichbe, Svájc legnagyobb városába, mely 
az ország pénzügyi és üzleti központja. Séta a 
belvárosban: a Grossmünster és a Fraumünster 
megtekintése. Ezután indulás a Vierwaldstätti-tó 
partján fekvô, sajátos hangulatú gyönyörû város-
ba, Luzernbe: Kápolna híd, reneszánsz város-
háza, barokk templom. A késô délutáni órákban 
visszaindulás a szállodába a Vierwaldstätti-tó 
déli partján. Szállás: mint elôzô nap. 

4 . nap:
Reggeli után utazás a Berni-Alpokba, a „víze-
sések völgyébe”, a jégkorszaki gleccserek 
által kivájt Lauterbrunnen-völgybe, amely 
a Jungfrau-csoport 4000 m magas hegyei 
között fekszik. Jó idô esetén fakultatív lehetô-
ség fogaskerekû vasúton egy kilátópontig,  
a Kleine Scheideggig vonatozni, ahonnan  
a „Nagy Hármas”, az Eiger-Mönch-Jungfrau 
lélegzetelállító látványa tárul a látogatók elé. 
Ezután következik a Trümmelbach glecs-
cservízesés megtekintése, amely Európában 
egyedülálló geológiai képzôdmény. Délután 
utazás francia Svájcba, a Genf közelében lévô 
szállodába (1 éj).

5 . nap:
Reggeli után indulás Genfbe: nagy múltú 
kongresszusi és diplomáciai világváros, töb-
bek között az ENSZ székhelye is. Ismerkedés 
a „protestáns Róma” nevezetességeivel: 
St. Pierre-katedrális, Diplomatanegyed, 
Nemzetek Palotája, Reformáció Emlékmûve, 
virágóra, kikötô. Ezt követôen indulás 
Bernbe, Svájc elbûvölô fôvárosába, mely 
Európa egyik legszebb történelmi belváro-
sával büszkélkedhet: Óváros, Parlament, 
Óratorony, Városháza. Továbbutazás Kelet-
Svájc gazdasági központjába, St Gallenbe. 
Látogatás a barokk katedrálisban. A kora 
esti órákban indulás az Arlberg alagúton át 
Voralberg vadregényes tájain a tiroli szállo-
dába (1 éj). 

6 . nap:
Reggeli után indulás Innsbruckba, Tirol fôvá-
rosába. Ismerkedés a város nevezetessége-
ivel: Hofkirche, Hofburg, Aranytetô, Mária 
Terézia utca. Ezt követôen hazautazás rövid 
pihenôkkel Kitzbühel – Liezen – Graz útvona-
lon. Érkezés Veszprémbe a késô esti órákban.

Idõpont: 2022. július 22–27.  
 (6 nap/5 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált,
 komfortos autóbusszal

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza 
– Sárvár – Szombathely – Graz – Salzkammergut 
– Salzburg – Innsbruck – Landeck – Arlberg – 
Vaduz – Via Mala – Melide – Lugano – St. Gotthard 
– Schaffhausen – Zürich – Luzern – Trümmelbach 
– Lauterbrunnen – Genf – Bern – St. Gallen – Arlberg 
– Innsbruck – Liezen – Graz – Szombathely – Sárvár 
– Jánosháza – Devecser – Veszprém

Elhelyezés:  3 csillagos panziókban, szállodákban,
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban, 
 1-1 éjszaka Landeck környékén,
 2 éjszaka Luzern környékén,
 1 éjszaka Genf környékén 

Ellátás: büféreggeli és fakultatív vacsora

Részvételi díj:  159 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  28 500 Ft/fõ 
Vacsora felár:  28 500 Ft/fõ 
BBP biztosítás: 2 760 Ft/fõ 
Belépõdíjak: kb. 110 CHF/fõ
  + kb. 7 /fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 5 éjszakai 
szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a  
felsorolt programokat, idegenvezetést (rádiós 
audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezô  
utasbiztosítást, a belépôdíjakat és a fakultatív  
vacsora költségét.

Csatlakozási lehetôség: a fenti útvonalon.
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A SORRENTOI-FÉLSZIGET GYÖNGYSZEMEI

A program során érintett világörökségi helyszínek:  
Nápoly, Pompei, Amalfi, Caserta, Ferrara

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 4.30 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
Padovába: itt a Szt. Antal-bazilika megtekin-
tése. Ezt követôen továbbutazás a Firenze 
környéki szálláshelyre: fakultatív vacsora és 
szállás (1 éj).

2 . nap:
Reggeli után indulás Nápolyba: zsúfolt óvá-
ros, kikötô, Castel Nuovo, Umberto Galéria, 
Királyi Palota (kívülrôl), Anjou emlékek.  
Ezt követôen utazás a Sorrentoi-félszigetre: 
fakultatív vacsora, szállás (4 éj).

3 . nap: 
Reggeli után fakultatív kirándulás hajóval 
Capri szigetére. Ismerkedés a Földközi-tenger 
gyöngyszemével: a sziget körülhajózása során 
a smaragd, fehér és zöld barlangok megtekin-
tése (a program idôjárásfüggô). Ezt követôen 
bérelt kisbuszokkal indulás Capri városá-
ba: séta a kis utcákon, látogatás Augustus 
kertjében, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik  
a kikötôre és a Faraglioni-sziklákra. A délutáni 
órákban továbbutazás az ôslakosok városába, 
Anacapriba: a híres svéd orvos, Axel Munthe 
villájának megtekintése, melynek kertjébôl 
szintén csodálatos kilátás nyílik a sziget másik 
oldalára. Szabadidô keretében limoncello kós-
tolási lehetôség vagy libegôzés (szép idôben) 
a Monte Solaro hegyre. Visszatérés a kikötô-
be és utazás Sorrento városába. Fakultatív 
vacsora, szállás: mint elôzô nap. 

4 . nap:
Reggeli után egész napos fakultatív kirándulás 
Pompeibe, az eltemetett városba. Pompei föl-
dünk talán legépebben megmaradt ókori rom-
városa, mely a Római Birodalom egyik virágzó 
városa volt és a Vezúv i. sz. 79-ben bekövet-
kezett kitörése során pusztult el. Látogatásunk 
során feltárulnak elôttünk a hajdani polgárok 
házai, pékmûhelyei, fürdôi, melyek hûen tükrö-
zik a korabeli élet mindennapjait. Ezt követôen 
indulás Torre del Grecoba, majd innen a Vezúv 
lábaihoz, az 1000 méter magasan fekvô par-
kolóig. A bátrabbak innen kb. 300 m sétával 
eljuthatnak a kráter széléig. A Vezúv a világ 

egyik legnevezetesebb, ma is mûködô vulkánja. 
A késô délutáni órákban visszautazás a szállo-
dába. Fakultatív vacsora, szállás: mint elôzô nap.

5 . nap:
Reggeli után fakultatív kirándulás autóbusszal 
az isteni partszakaszként emlegetett kanyar-
gós útvonalon. A Sorrentói-félszigeten halad-
va fotószünet Positano városánál, ahonnan 
fantasztikus panoráma nyílik a mediterrán 
házakkal és rózsalugasokkal tarkított tájra. 
Továbbutazás szerpentinekkel tûzdelt utakon 
a Smaragd barlanghoz, ahova liftek segítsé-
gével lehet eljutni. Látogatás a barlangban, 
amennyiben az idôjárás azt lehetôvé teszi. Ezt 
követôen indulás Amalfiba. Séta az elbûvölô 
kisvárosban: a Szent András dóm és múzeu-
mának megtekintése. Amalfi a X. században 
Itália erôs tengeri bástyája volt, a szaracén 
kalózok féken tartására. A délutáni órákban 
utazás a gyönyörû fekvésû Ravelloba, láto-
gatás a középkorban épült Rufolo villában. 
Érkezés a szálláshelyre az esti órákban. 
Fakultatív vacsora, szállás: mint elôzô nap.

6 . nap:
Reggeli után indulás Casertába, ahol 
Olaszország legnagyobb királyi palotájának 
és kertjének megtekintése következik, melyet 
a nápolyi királyok az 1700-as években a Párizs 
melletti versailles-i kastély mintájára építtettek, 
s ezért is nevezik a casertai királyi kastélyt 
Nápoly Versailles-jának. Ezt követôen utazás 
Orvietoba, séta a sziklatetôre épült, középkori 
óvárosban, ahova felvonóval és helyi kisbu-
szokkal juthatunk fel. Az „Itália csodájának” is 
nevezett dóm megtekintése, mely Olaszország 
egyik legszebb építménye, belsô terében 
lebilincselô freskóival (Brizzio-kápolna). Ezt 
követôen továbbutazás a Firenze környéki szál-
láshelyre: fakultatív vacsora és szállás (1 éj).

7 . nap:
Reggeli után indulás Ferrarába, mely a mai 
napig az itáliai kultúra és mûvészet egyik fel-
legvára, az Este hercegség egykori székhelye. 
Az óváros nevezetességeinek megtekintése 
(Castello Estense, Dóm) után hazaindulás 
Mestre-Klagenfurt-Graz útvonalon rövid 
pihenôkkel. Érkezés Veszprémbe a késô esti 
órákban.
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Idõpont: 2022. szeptember 23–29.  
 (7 nap/6 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált, 
komfortos autóbusszal

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – 
Sárvár – Szombathely – Graz – Padova – Nápoly 
– Pompei – Sorrento – Capri – Caserta – Orvieto 
– Ferrara – Klagenfurt – Szombathely – Sárvár – 
Jánosháza – Devecser – Veszprém

Elhelyezés:  3 csillagos szállodákban, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 

Ellátás: bôvített kontinentális reggeli 
 és fakultatív menüvacsora

Részvételi díj:  149 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  36 600 Ft/fõ
Vacsora felár:  27 600 Ft/fõ 
BBP biztosítás:  3 220 Ft/fõ
Belépõdíjak: kb. 25 /fõ
Fakultatív programok 
(minimum 20 fõ jelentkezése esetén):

Capri: hajójegy + helyi idegenvezetõ + kisbusz                                  

 kb. 57 /fõ
sziget körülhajózása + belépõdíjak: kb. 30 /fõ

(+ libegõzés: kb. 11 /fõ)
Pompei – Vezúv: közlekedés + helyi ide-
genvezetõ + belépõk + helyi busz a Vezúvra:

 kb. 48 /fõ
Sorrento – Amalfi – Positano – Ravello: 

helyi kisbusz + belépõk:

kb. 50 /fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 6 éjszakai szál-
lást reggelivel, az idegenforgalmi adókat, az útlemon-
dási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenve-
zetést (rádiós audio készülékkel), de nem tartalmazza 
a kötelezô utasbiztosítást, a belépôdíjakat, a fakultatív 
programok és a fakultatív vacsora költségét.

Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.
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Idõpont: 2022. október 22–27.   
 (6 nap/5 éjszaka) 

Utazás:  légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Devecser – Jánosháza 
– Sárvár – Szombathely – Graz – Mestre – 
Ravenna – Rimini – San Marino – Assisi – Róma 
– Orvieto – Siena – Padova – Klagenfur t – Graz 
– Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser 
– Veszprém

Elhelyezés:  3 csillagos szállodákban, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban
  
Ellátás:   bôvített kontinentális reggeli 
 és fakultatív vacsora

Részvételi díj:   134 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  29 500 Ft/fõ
Vacsora felár:  20 500 Ft/fõ 
BBP biztosítás:  2 760 Ft/fõ
Belépôdíjak:  kb. 65 /fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, a behajtási 
engedélyt Rómába, 5 éjszakai szállást reggelivel, az 
idegenforgalmi adókat, az útlemondási biztosítást, 
a felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós 
audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezô 
utasbiztosítást, a belépôdíjakat és a fakultatív vacso-
ra költségét.

Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 4.30 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
Ravennába. Informatív városnézô séta a 
világhírû és épségben megmaradt mozaikok-
ról nevezetes városban. Fakultatív vacsora, 
szállás Riminiben (1 éj).

2 . nap:
Reggeli után indulás San Marinóba, a roman-
tikus hegyi köztársaságba. Séta a miniállam 
fôvárosában: Kormányzói palota, Piazza della 
Liberta, csodálatos várostornyok, paloták. Ezt 
követôen továbbutazás az Appennineken át 
Assisibe, Szent Ferenc városába. Itt a San 
Francesco templom megtekintése, melynek 
legfôbb látványossága a Giotto által festett, 
több mint 20 képbôl álló, Szt. Ferenc legendá-
ját ábrázoló freskósorozat. A délutáni órákban 
indulás Rómába. Fakultatív vacsora, szállás 
Róma közelében (3 éj). Rómába a bejutás saját 
autóbusszal történik!

3 . nap:
Reggeli után egész napos városnézés: San 
Pietro in Vincoli templom (gyönyörû Mózes 
szobor, Michelangelo híres alkotása találha-
tó), Colosseum és Forum Romanum kívülrôl  
(a politika egykori köztere, melyet csodás épü-
letek díszítenek), Victor Emmanuel emlék-
mû, Capitolium (Róma leghíresebb dombja, 
az ókori vallási élet központja, a téren Marcus 
Aurelius lovasszobrával), Trevi-kút (a világ-
hírû szökôkút), Spanyol-lépcsô (a díszlépcsô 
tetejérôl gyönyörû kilátás nyílik a városra), 
Pantheon, Piazza Navona, Santa Maria 
Maggiore bazilika (melynek boltozatát pom-
pás mozaikok borítják). Fakultatív vacsora, 
szállás: mint elôzô nap.

4 . nap:
Reggeli után ismerkedés Vatikán miniállam 
látnivalóival: Vatikáni Múzeumok (Raffaello 
stanzái, antik szoborgyûjtemény, a híres 
Laokoon szoborcsoport, Sixtus-kápolna 
– Michelangelo híres mûve, a világ talán 
legismertebb alkotása és legnagyobb egy-
befüggô freskója), Szent Péter bazilika  
(az apostol sírjára épített bazilika a világ 
legnagyobb keresztény temploma, itt talál-
ható az a gyönyörû Pietá szoborcsoport is, 
melyen Mária a keresztrôl levett fiát gyá-
szolja), Szent Péter tér (mely közel 100 
ezer ember befogadására alkalmas, és ahol 
a különbözô egyházi szertartások is zajla-
nak), Angyalvár (kívülrôl). Fakultatív vacso-
ra, szállás: mint elôzô nap. 

5 . nap:
Korai reggeli után indulás Orvietóba: séta  
a sziklatetôre épült középkori óvárosban, 
ahova felvonóval és helyi kisbuszokkal jut-
hatunk fel. Az „Itália csodájának” is nevezett 
dóm megtekintése, mely Olaszország egyik 
legszebb építménye, belsô terében lebilincselô 
freskóival (Brizzio-kápolna). Ezt követôen 
továbbutazás Sienába, Európa legnagy-
szerûbb gótikus városába: katedrális, a fôtéren 
a városháza és tornya (mely lenyûgözô mére-
tével uralja a panorámát). Fakultatív vacsora, 
szállás Firenze környékén (1 éj).

6 . nap:
Reggeli után indulás Padovába, itt a Szt. 
Antal bazilika, Donatello nagyszerû mûve, 
a reneszánsz plasztika egyik fô alkotása,  
a Gattamelata szobor és a Prato della Valle 
fôtér megtekintése. Ezt követôen hazauta-
zás rövid pihenôkkel. Érkezés Veszprémbe  
a késô esti órákban.

RAVENNA – SAN MARINO – ASSISI – RÓMA  
– ORVIETO – SIENA – PADOVA

A program során érintett világörökségi helyszínek: Ravenna, Assisi, Róma, Vatikán, Siena

Róma, az „örök város” 3000 éves történelmével nem egy a sok közül . Az olasz fôváros a 
világ fôvárosa, melynek története kicsit a világ története is . Fedezze hát fel Rómát, járja 
végig ezt a nyüzsgô, csodálatos várost, nézze meg a vatikáni múzeumok kincseit, s hagyja, 
hogy ez a gyönyörû metropolisz Önnek is megmutassa minden csodáját, szépségét . Tekintse 
meg a Colosseumot, üljön le a Spanyol lépcsô köveire, s dobjon egy érmét a Trevi-kútba! 
Hisz Róma mindenkit hív, mindenkit vár, s aki már járt itt, újra és újra visszavágyik ide .

RÓMA, AZ „ÖRÖK VÁROS”
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LUCCA – PISA – VOLTERRA – SAN GIMIGNANO  
– SIENA – CINQUE TERRE – FIRENZE

A program során érintett világörökségi helyszínek: 
Pisa, San Gimignano, Siena, Cinque Terre, Ferrara

Toszkána nemcsak Észak-Olaszország egyik közigazgatási régiója . Toszkána neve ma már 
egyet jelent a reneszánsszal, neves mûvészek alkotásaival, kôfallal körülvett elbûvölô 
városokkal, olajfaligetekkel, borral és romantikával . A napsütötte és zöldellô dombok 
mellett azonban ne feledkezzünk el a Ligur-tenger gyöngyszemérôl, az „öt föld vidékérôl”, 
ahol a hegyoldalban megbúvó aprócska és színes házak sora mesebeli látványt nyújt az 
ide látogatók számára .

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 4.30 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
Palmanovába: a település erôdvárosnak épült, 
szabályos 9 szögletû alaprajzát máig épség-
ben megôrizte. Séta a városban, melyet a XVI. 
században alapítottak, amikor Friuli vidéke a 
Velencei Köztársaság fennhatósága alatt 
állt. Ezt követôen továbbutazás Montecatini 
Terme-be: fakultatív vacsora és szállás (5 éj).

2 . nap:
Reggeli után utazás Lucca városába: a Piazza 
dell'Anfiteatro fõtér (szabályos ellipszis alakú 
tér, mely egy régi amfiteátrum helyén épült), 
valamint a San Frediano katedrális megtekin-
tése a városfallal körülvett, hangulatos város-
ban. Ezt követõen indulás Pisába, ismerkedés 
a város nevezetességeivel: dóm, keresztelõ 
kápolna, Ferde torony, Csodák tere. A délutá-
ni órákban továbbutazás Volterrába. Ebben  
a régi, etruszk múltra visszatekintõ városban 
található a Piazza dei Priori tér, római kori szín-
ház, katedrális. Fakultatív vacsora, szállás: 
mint elõzõ nap.

3 . nap: 
Korai reggeli után utazás varázslatos tosz-
kán tájakon San Gimignanóba, a „tornyok 
városá”-ba: rövid séta a kiváló állapotban 
megmaradt középkori építészeti emlékek 
között. Ezt követõen továbbutazás Sienába, 
Európa legnagyszerûbb gótikus városába: 
katedrális, a fõtéren a városháza és tornya 
(mely lenyûgözõ méretével uralja a panorá-
mát). Visszautazás Montecatini Terme-be  
a világhírû Chianti borvidék érintésével, bor-
kóstolási és vásárlási lehetõség egy autentikus 
toszkán pincészetben. Érkezés a szálláshelyre 
az esti órákban.

4 . nap:
Reggeli után egész napos kirándulás az „öt 
föld” vidékére, Cinque Terrére: a világörök-
ség részeként nyilvántartott természeti kincs 
lenyûgözõ látványt nyújt az ide érkezõknek. 
Utazás Manarolába (rövid pihenõ), majd 
tovább Riomaggiore bájos kis városába. 
Ezt követõen kb. 45 perces hajóút után érke-
zés Monterossóba, a csodás tengerparti 
üdülõhelyre: itt rövid szabad program (és az 
idõjárás függvényében fürdési lehetõség). 
Továbbindulás vonattal Vernazzába: ismer-
kedés a Cinque Terre gyöngyszemével, a szik-
lákon épült házak és a közöttük kanyargó siká-
torok mesébe illõ városképével. Visszaindulás  
a szálláshelyre, fakultatív vacsora, szállás: 
mint elõzõ nap. (A program idõjárásfüggõ, 
melynek részei felcserélõdhetnek.)

5 . nap:
Reggeli után utazás Firenzébe. Egész napos 
városnézõ séta, ismerkedés a toszkán fõvá-
rossal: Santa Croce templom, a gyönyörû 
szobrokkal díszített Palazzo Vecchio tér,  
a város jelképévé vált Ponte Vecchio híd, 
dóm, Keresztelõ kápolna (kívülrõl), Uffizi 
képtár (megtekintése helyi idegenvezetõvel). 
A „reneszánsz bölcsõjeként” is ismert Firenze 
történelmi belvárosa 1982 óta a Világörökség 
része. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ 
nap. Firenzébe a be-és hazajutás vonattal 
történik.

6 . nap:
Reggeli után indulás Ferrarába, mely a mai 
napig az itáliai kultúra és mûvészet egyik fel-
legvára, az Este hercegség egykori székhelye. 
Az óváros nevezetességeinek megtekintése 
kívülrõl (Castello Estense, Dóm), majd haza-
indulás rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe 
a késõ esti órákban.

Idõpont: 2022. augusztus 27–
 szeptember 1.
 (6 nap/5 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált, 
 komfortos autóbusszal 

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza 
– Sárvár – Szombathely – Klagenfurt – Mestre – 
Palmanova – Montecatini Terme – Lucca – Pisa – 
Volterra – San Gimignano – Siena – Chianti – La 
Spezia – Cinque Terre – Firenze – Montecatini Terme 
– Ferrara – Szombathely – Sárvár – Jánosháza – 
Devecser – Veszprém

Elhelyezés: 5 éjszaka Montecatini Terme-ben
 3 csillagos szállodában,  
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban

Ellátás:  bõvített kontinentális reggeli
 és fakultatív menüvacsora

Részvételi díj:  139 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  23 500 Ft/fõ
Vacsora felár:  19 500 Ft/fõ 
BBP biztosítás:  2 760 Ft/fõ
Belépõdíjak:  kb. 75 /fõ
Fakultatív kirándulások 
(minimum 20 fô jelentkezése esetén):
Cinque Terre
(helyi közlekedés + helyi idegenvezetés):

 kb. 42 /fõ (helyszínen fizetendô)
Uffizi képtár
(belépôdíj + helyi tárlatvezetés): 

kb. 35 /fõ (helyszínen fizetendô)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 5 éjsza-
kai szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót, az 
útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat,  
az idegenvezetést (rádiós audio készülékkel), de nem 
tartalmazza a kötelezô utasbiztosítást, a belépôdí-
jakat, a helyi közlekedési költségeket, a fakultatív 
vacsora és a fakultatív programok költségét.

Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.
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CSILLAGTÚRA ITALIA KÖZEPÉN 
TENGERPARTI PIHENÉSSEL

BOLOGNA – RIMINI – SAN MARINO  
– ASSISI – RAVENNA – FERRARA

A program során érintett világörökségi helyszínek: 
Ravenna, Assisi, Ferrara 

A közép-itáliai Adria partján fekvô Rimini városa és környéke Olaszország egyik leg-
kedveltebb üdülôhelye végeláthatatlan, sekély, homokos tengerpartjával . Az üdülés és 
változatos szórakozási lehetôségek mellett jelentôs vonzerô a környéken található sok 
értékes látnivaló is: San Marino, San Leo, Assisi, Ravenna, melyek megtekintése mara-
dandó élményt nyújt . 

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 4.30 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
a jelzett útvonalon. Városnézés Bolognaban, 
az „árkádok városá”-ban, melynek egyete-
me a legrégibb Európában, emellett pompás 
paloták, óriási harangtornyok, a középkori 
templomépítészet remekmûvei emlékeztet-
nek a város egykori gazdagságára. A késô 
esti órákban érkezés Riminibe, fakultatív 
vacsora, szállás (5 éj).

2 . nap:
Reggeli után indulás a meredek sziklafal 
peremére épített, csendes, középkori han-
gulatú San Leo városkába, ahol a kated-
rális és fellegvár megtekintése következik.  
Ezt követôen látogatás a világ egyik legki-
sebb és legrégebbi romantikus hegyi köz-
társaságában: San Marinoban, mely máig 
megôrizte független államiságát. Séta a 
miniállam fôvárosában: Kormányzói palota, 
Piazza della Liberta, csodálatos várostor-
nyok, paloták. A délutáni órákban vissza-
utazás Riminibe: szabadprogram, fakultatív 
vacsora, szállás.

3 . nap: 
Pihenés, fürdés a tengerparton, vagy egész 
napos fakultatív kirándulás Assisibe, Szt. 
Ferenc és Szt. Klára városába. Látogatás  
a Szt. Klára bazilikában, ahol a Ferences 
rend nôi ágának alapítója, Szt. Klára és test-
vére, Szt. Ágnes nyugszik. Ezután a hangu-
latos óvároson keresztül séta a Szt. Ferenc 
bazilikához, melynek kriptájában találha-
tó Ferenc testvér sírja, felsô templomát 
pedig Giotto- több, mint húsz képbôl álló,  
Szt. Ferenc legendáját ábrázoló - nagyszerû 
freskósorozata díszíti. Ezt követôen látoga-
tás a Santa Maria degli Angeli Bazilikában, 

mely Szt. Ferenc kedvelt tar tózkodási 
helye-a Porciunkula kápolna-fölé épült.  
A kora esti órákban visszautazás Riminibe, 
fakultatív vacsora, szállás. 

4 . nap:
Reggeli után félnapos fakultatív kirán-
dulás Ravennába, a mozaikok városába. 
Ismerkedés a város nevezetességeivel: 
hangulatos fô tér, Velencei palota, Dante 
síremléke, St. Apollinare bazilika a világ-
hírû bizánci mozaikokkal majd látogatás  
a Római Birodalom utolsó uralkodója, Galla 
Placidia császárnô sírjánál és a San Vitale 
templomban. Délután szabadprogram, für-
dés. Fakultatív vacsora, szállás: mint elôzô 
nap.

5 . nap:
Reggeli után pihenés, fürdés a tengerparton, 
vagy fakultatív kirándulás a Rimini közelé-
ben lévô Mini Italia-ba, ahol Olaszország 
nevezetességeinek kicsinyítet t másait 
tekinthetjük meg. Összesen 270 híres olasz 
és európai épület miniatûr másolata talál-
ható 1:25 és 1:50 arányokban csökkentett 
méretekkel. Az egyik legnagyobb látványos-
ság a mini Velence, így a látogatók átélhe-
tik, milyen érzés lenne Velencében lenni és 
csónakokkal hajózhatnak a Canal Grande 
kicsinyített másán. Ezeken kívül hullámvas-
út, vízi játékok és egyéb attrakciók várják 
a látogatókat. Fakultatív vacsora, szállás: 
mint elôzô nap.

6 . nap:
Reggeli után indulás Ferrarába, mely a mai 
napig az itáliai kultúra és mûvészet egyik  
fellegvára, az Este hercegség egykori szék-
helye. Az óváros nevezetességeinek meg-
tekintése kívülrôl (Castello Estense, Dóm), 
majd hazautazás rövid pihenôkkel. Érkezés 
Veszprémbe a késô esti órákban. 

Idõpont: 2022. augusztus 29–
 szeptember 3. 
 (6 nap/5 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált, 
 komfortos autóbusszal

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza 
– Sárvár – Szombathely – Klagenfurt – Mestre – 
Bologna – Rimini – San Marino – Assisi – Ravenna 
– Ferrara – Mestre – Klagenfurt – Szombathely – 
Sárvár – Jánosháza – Devecser – Veszprém

Elhelyezés: 5 éjszaka Riminiben,
 3 csillagos tengerközeli szállodában,  
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban

Ellátás:  félpanzió  
(büféreggeli és menüvacsora) 

Részvételi díj:  129 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  27 900 Ft/fõ
BBP biztosítás:  2 760 Ft/fõ
Belépõdíjak:  kb. 50 /fõ
Fakultatív kirándulások 
(minimum 20 fô jelentkezése esetén):

Assisi:  7 700 Ft/fõ 
(irodánkban fizetendô) kb. 5 /fõ belépõ

Ravenna:  3 900 Ft/fõ
(irodánkban fizetendô) kb. 12 /fõ belépõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 5 éjszakai 
szállást reggelivel, az idegenforgalmi adókat, az 
útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az 
idegenvezetést (rádiós audio készülékkel), de nem 
tartalmazza a kötelezô utasbiztosítást, a belépôdí-
jakat, a fakultatív programok és a fakultatív vacsora 
költségét.

Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.
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A program során érintett világörökségi helyszínek: Velence, Verona

E csodálatos program során Észak-Olaszország gyöngyszemeivel ismerkedhet meg a kíván-
csi utazó . Romantikus sétára hívjuk a „gondolák városá”-nak sikátoros utcácskáin: Velence, 
mint az „Adria királynôje” és a „lagúnák városa” örök érvényû, megunhatatlan úti cél . 
Veronában a világ leghíresebb szerelmes párjának városában magunk is szerelembe esünk 
a település csodás nevezetességeinek láttán .

TRIESZT – VELENCE – VERONA 
– GARDA-TÓ – PADOVA – WÖRTHI-TÓ

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 5 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Folyamatos utazás a 
jelzett útvonalon, útközben rövid technikai 
pihenôkkel Triesztbe. A nagy múltú olasz 
kikötôváros kultúrák történelmi keresztezô-
désében fekszik, de emellett varázslatos ter-
mészeti adottságai teszik különleges hellyé. 
A Karsztvidék ölelésében kialakult táj sajátos 
szépségét a tenger kékje, a mészkô sárgája 
és a szomszédos hegyek zöldje teljesíti ki. 
Látogatás Habsburg Miksa herceg és mexikói 
császár híresen szép egykori birtokán, a szik-
lákra épített Miramare kastélyban, melynek 
növénykülönlegességekkel teli parkját maga 
a fôherceg tervezte. Továbbutazás a tenger-
parti üdülôhelyre, Lido di Jesoloba: fakultatív 
vacsora és szállás (3 éj).

2 . nap:
Reggeli után egész napos kirándulás hajóval 
Punta Sabbioni kikötôbôl. Délelôtt látogatás  
a két legszebb lagúnaszigeten. Burano szí-
nes, élénk színû házairól és a több évszázados 
hagyományú csipkekészítésérôl nevezetes. 
A csipkeverés néhány XVI. századi remeke 
mellett Santa Croce és Tiepolo festményei is 
megcsodálhatók a kis sziget plébániatemplo-
mában. Murano a világhírû velencei üvegipar-
nak köszönheti jelentôségét, mivel a gyártást 
– tûzveszélyessége miatt – a XIII. században 
erre a közeli szigetre telepítették át. Bemutató 
megtekintése az egyik üvegkészítô mûhelyben 
és vásárlási lehetôség a manufaktúra bolt-
jában. Velence vitathatatlanul a „Lagúnák 
királynôje”, melynek különlegességét és 
varázsát megannyi jelzôs szerkezet, szám-
talan irodalmi mû, festmény és fotó próbálta 
megragadni, de a személyes élményt egyik 
sem pótolhatja. 

Délután ismerkedés a cölöpökre épült város 
nevezetességeivel: Sóhajok hídja, Szent Márk 
tér, bazilika, Campanile, Doge palota (kívül-
rôl), Rialto. Fakultatív vacsora, szállás: mint 
elôzô nap.

3 . nap: 
Reggeli után fakultatív kirándulás Garda-tó  
– Verona – Padova útvonalon. Séta a Garda-
tóba nyúló, félszigetre épült csodás kisváros-
ban, Sirmioneban (fakultatív hajókirándulás 
a tavon), majd ismerkedés Rómeó és Júlia 
városának nevezetességeivel: Amfiteatrum, 
Júlia erkélye, Scaligeri-vár. Veronában külö-
nös történelmi középkori hangulat árad. Ezt  
a X-XII. századi tornyok, bástyák, a rozsdavö-
rös patinás házak, a sok hangulatos utca és 
tér teszi. Továbbutazás Padovába: itt a Szent 
Antal bazilika, Donatello nagyszerû mûve, 
a reneszánsz plasztika egyik fô alkotása,  
a Gattamelata szobor és a Prato della Valle 
fôtér megtekintése. Fakultatív vacsora, szál-
lás, mint elôzô nap. (A program minimum 20 
fô jelentkezése esetén indul.)

4 . nap:
Reggeli után indulás hazafelé Ausztrián 
keresztül, útközben pihenô a Wörth-i tónál. 
A 16 km hosszú tó partján olyan csendes fal-
vak bújnak meg, mint a névadó Maria Wörth 
és olyan elegáns üdülôvárosok tetszelegnek, 
mint a kaszinójáról híres Velden. A Wörthersee 
Európa egyik leglátogatottabb alpesi tava, 
Ausztria riviérájaként ismert. Séta a tóba 
benyúló, festôi szépségû Maria Wörth-ben  
(a késô gótikus plébániatemplom megte-
kintése), majd a Pyramidenkogelen épült 
új kilátótoronynál, ahonnan – szép idô ese-
tén – páratlan kilátásban gyönyörködhetünk 
Karintia völgyei és tavai felett. A délutáni 
órákban hazautazás rövid pihenôkkel. Érkezés 
Veszprémbe a késô esti órákban. 

ÉSZAK-OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI

Idõpont: 2022. szeptember 16–19.
 (4 nap/3 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált, 
 komfortos autóbusszal 

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – 
Sárvár – Szombathely – Rédics – Ljubljana – Trieszt 
– Miramare – Lido di Jesolo – Velence – Garda-tó 
– Verona – Padova – Maria Wörth – Klagenfurt – 
Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser – 
Veszprém

Elhelyezés: 3 éjszaka Lido di Jesoloban
 3 csillagos szállodában,  
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban

Ellátás:  Bôvített kontinentális reggeli  
és fakultatív menüvacsora

Részvételi díj:  79 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  17 800 Ft/fõ
Vacsora felár:  9 900 Ft/fõ 
BBP biztosítás:  1 840 Ft/fõ
Belépõdíjak:  kb. 35 /fõ
Fakultatív kirándulás 
(minimum 20 fõ jelentkezése esetén): 

Velence szigetek + hajójegy:
  kb. 25 /fõ 
Verona – Garda-tó – Padova:
  8 900 Ft/fõ
(irodánkban fizetendô) + kb. 25 /fõ belépô

 
A részvételi díj tartalmazza az utazást, 3 éjszakai 
szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót, az útle-
mondási biztosítást, a felsorolt programokat, az 
idegenvezetést (rádiós audio készülékkel), de nem 
tartalmazza a kötelezô utasbiztosítást, a belépô-
díjakat, a hajójegyeket, a fakultatív vacsora és a 
fakultatív program költségét.

Csatlakozási lehetôség: a fenti útvonalon.
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PRÁGA – KARLOVY VARY  
ÉS DÉL-CSEHORSZÁG KINCSEI 

Idõpont: 2022. június 22–26. 
 (5 nap/4 éjszaka)

Utazás: légkondicionált, 
 komfortos autóbusszal 

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – 
Sárvár – Szombathely – Mosonmagyaróvár – Rajka 
– Lednice – Prága – Karlovy Vary – Hluboká – České 
Budejovice – Český Krumlov – Telč – Bécs – Kôszeg 
– Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser – 
Veszprém

Elhelyezés: 3 csillagos szállodákban, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 
 3 éjszaka Prágában, 
 1 éjszaka České Budejovice környékén

Ellátás: büféreggeli 
 (fakultatív menüvacsora)

Részvételi díj:  87 900 Ft/fõ
1 ágyas felár: 29 000 Ft/fõ
Vacsora felár:  22 000 Ft/fõ 
BBP biztosítás:  2 300 Ft/fõ
Belépõdíjak:  1 220 CZK/fõ
Fakultatív kirándulás 
(minimum 20 fô jelentkezése esetén):

Karlovy Vary:  9 900 Ft/fõ
(irodánkban fizetendô)

   + kb. 210 CZK/fõ
(belépôdíj a Becherovka Múzeumba)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 4 éjszakai 
szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást,  
a felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós 
audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezô 
utasbiztosítást, a belépôdíjakat, a helyi idegenveze-
tés díját a prágai várnegyedben, a fakultatív vacsora 
és a fakultatív kirándulás költségeit.

Csatlakozási lehetôség: a fenti útvonalon.

A program során érintett világörökségi helyszínek: Lednice, Prága, Hluboka, Český 
Krumlov, Telč 

Prága ezeréves történelme során sokféle nevet és díszítôjelzôt kapott csodálóitól . Nevezték 
Városok Anyjának, Városok Királynôjének, Goethe szerint a világ kôkoronájának drágaköve, s 
ma is szívesen mondják száztornyú múzeumvárosnak, vagy még találóbban Arany Prágának . 
Sokszor hasonlították Rómához, Firenzéhez, noha önmagán kívül nem hasonlítható semmi-
hez . A nevek, jelzôk és hasonlatok bámulatra és szeretetre vallanak, s Prága meg is érdemli 
mindkettôt . Valóban csodálatos és szeretetre méltó város .

LEDNICE – HLUBOKA – ČESKÉ BUDEJOVICE 
– ČESKÝ KRUMLOV – TELČ

Program:

1 . nap:
Indulás 5 órakor Veszprémbôl az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôk-
kel Lednicébe: itt látogatás a dúsgazdag 
Liechtenstein hercegek egykori pazar, angol 
fôúri mintára építtetett nyári kastélyában. 
1945-ben került állami tulajdonba, ekkor 
hagyta el az épületet a vár utolsó gazdája.  
Ezt követôen indulás Prágába, séta az 
Újvárosban (Vigadó, Lôportorony, Vencel tér 
stb.), majd a szállás elfoglalása (3 éj).

2 . nap:
Reggeli után egész napos városnézés kere-
tében látogatás a prágai várnegyedben 
(Sztrahovi kolostor, Loreto-templom, Szt. 
Vitus-székesegyház, királyi palota, Szt. 
György-bazilika, Arany utcácska), séta  
a Kisoldalon (Szt. Miklós-templom, Kisoldali 
fôtér, Máltai lovagok tere, Kampa-sziget), majd 
a város legnevezetesebb hídján, a Károly hídon 
áthaladva (a Moldva elsô állandó hídja, melyet 
a folyó egyik gázlója fölé emeltek) az Óváros 
látnivalói következnek (Klementinum, Óvárosi 
fôtér, Zsinagógák, Karolinum, Rudolfinum, 
stb.). Szállás: mint elôzô nap.

3 . nap: 
Reggeli után egész napos fakultatív kirán-
dulás a Tepla-folyó völgyében fekvô Karlovy 
Vary-ba (Karlsbad), Európa egyik leghíresebb 
fürdôhelyére. 1370-ben IV. Károly alapította  
a róla elnevezett várost, ahol jelenleg több  
mint 300 gyógyvízforrás található. Séta és 
városnézés (Kollonád, fürdôházak, Mária 
Magdolna-templom) a szép fekvésû város-
ban, ahol ma is sok pompás épület emlé-
keztet a Monarchia idôszakára. Látogatás  

a Becherovka Múzeumban kóstolási lehetô-
séggel (a gyárat Jan Becher építtette 1867-
ben, innen indult el a híres likôr szállítása az 
egész világra), majd visszautazás Prágába. 
Szállás: mint elôzô nap.

4 . nap:
Reggeli után séta, szabad program Prága 
belvárosában, majd a déli órákban utazás 
Dél-Csehországba. Látogatás a hlubokai kas-
télyban, melyet egykori tulajdonosai az angol 
uralkodó rezidenciájának, a windsori kastély-
nak a mintájára alakítottak át. A Moldva felett, 
festôi környezetben épült vár egyedülálló fegy-
vergyûjteménnyel rendelkezik. Továbbutazás 
a közeli České Budejovicébe és séta Európa 
egyik legszebb, pontosan négyzet alakú fôte-
rén, majd fakultatív vacsora egy tradicionális 
cseh sörözôben. České Budejovice régóta 
ismert a jó sörérôl, amit a XIII. század óta 
fôznek. A legnagyobb serfôzde az 1895-ben 
alapított Budejovicky Pivovar (Budvar). Szállás 
České Budejovice környékén (1 éj).

5 . nap:
Reggeli után ismerkedés a cseh városok 
gyöngyszemével, Český Krumlovval. Séta  
a Moldva kanyarulata által ölelt festôi, ódon han-
gulatú belvárosban és a Schwarzenberg grófok 
egykori várának megtekintése. A XVI. századtól 
medvéket is tartottak a vár területén, mely –  
a rózsa mellett – a Rosenberg család jelképe 
volt. A prágai Hradzsin után a krumlovi vár-
kastély Csehország második legnagyobb vára.  
Ezt követôen továbbutazás Telč-be: séta  
az árkádos házakkal övezett híres reneszánsz 
fôtéren. 1992-ben a történelmi városközpontot 
az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. 
Hazautazás Ausztrián keresztül rövid pihenôkkel. 
Érkezés Veszprémbe a késô esti órákban.

^

^

^

^

^
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Idõpont: 2022. szeptember 16–19.  
 (4 nap/3 éjszaka)

Utazás: légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza 
– Sárvár – Szombathely – Körmend – Rédics – 
Ljubljana – Skofja Loka – Bohinj – Bled – Portoroz 
– Piran – Koper – Skocjan – Predjama – Postojna 
– Rédics – Körmend – Szombathely – Sárvár – 
Veszprém

Elhelyezés: 3 csillagos szállodákban
 2 ágyas zuhanyzó/WC szobákban 
 1 éjszaka Bled környékén
 2 éjszaka Portorozban, a Vile Park   
 szállodában, a kiépített és füves 
 tengerparton, sétáló utcák, üzletek,   
 bárok és éttermek közelében.  

Ellátás: büféreggeli
 és fakultatív vacsora

Részvételi díj: 82 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  14 400 Ft/fõ
Vacsora felár:  10 800 Ft/fõ 
BBP biztosítás:  1 840 Ft/fõ
Belépõdíjak:  kb. 100 /fõ
Fakultatív kirándulás 
(minimum 20 fô jelentkezése esetén):
Skocjan-barlang:  4 900 Ft/fõ

(irodánkban fizetendô)
   + kb. 18 /fõ

belépôdíj a barlangba

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 3 éjszakai 
szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót, az útle-
mondási biztosítást, a felsorolt programokat, az 
idegenvezetést (rádiós audio készülékkel), de nem 
tartalmazza a kötelezô utasbiztosítást, a belépôdí-
jakat, a fakultatív vacsora és fakultatív kirándulás 
költségét.

Csatlakozási lehetôség: a fenti útvonalon. 

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 6 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
Ljubljanába, városnézés a szlovén fôvárosban: 
belváros, Székesegyház, Hármas-híd (a fiatalok 
kedvelt találkozóhelye, mely a város régi és új 
negyedét köti össze). Ezt követôen kirándulás 
siklóval a várba: a „szlovén Akropolisz” vár-
dombja már az illír és a kelta idôkben is lakott 
volt. A város jelképe a sárkány, a település 
címerében is megtalálható. A délutáni órákban 
érkezés Skofja Lokába és séta a szép fekvésû, 
mûemlékekben gazdag, legrégebbi szlovén kis-
városban. Szállás és fakultatív vacsora a Bled 
közelében lévô szállodában (1 éj). 

2 . nap:
Reggeli után utazás a Júliai Alpok legvadre-
gényesebb tengerszeméhez, a Bohinji-tóhoz. 
Szlovénia legnagyobb tavát gleccserek for-
málták és morénák veszik körül, hosszúsága 
4 km. Fakultatív kirándulás felvonóval a tó 
fölé magasodó (1530 m magas) Vogel-hegyre  
(a program idôjárásfüggô). Ezt követôen indulás 
a Triglav Nemzeti Park területén fekvô csodá-
latos üdülôhelyre, Bledbe. A 475 m magasan 
fekvô tó nagyszerû klímájának, enyhe éghaj-
latának köszönhetôen népszerû lett a XIX. 
századi arisztokraták körében, felvirágzását 
is ennek a kornak köszönheti. Ismerkedés  
a tóparti település látnivalóival. Látogatás a tó 
fölé magasodó sziklacsúcson álló középkori 
lovagvárban, majd fakultatív kirándulás pletná-
val (kb. 20 személyes kishajó) a tó közepén 
lévô kis szigetre, itt a Szûz Mária zarándok-
templom megtekintése. A településnek gaszt-
ronómiai jelentôsége is van: Szlovénia-szerte 
ismert és kedvelt sütemény a bledi krémes.  
A délutáni órákban utazás a szlovén tenger-
partra, Portorozba. Fakultatív vacsora és szállás  
a Vile Park szállodában (2 éj).

3 . nap: 
Reggeli után kirándulás Piranba az elbûvölô, 
olasz hangulatú kisvárosba. Ismerkedés  
a fôbb látnivalókkal (a városfalon belüli óvá-
ros csak gyalogosan járható be): fô tér, Szent 
György székesegyház (valószínûleg Európa 
leglátványosabb fekvésû temploma, mely egy 
aprócska domb tetején áll a város felett és 

teraszáról csodálatos panoráma tárul elénk) 
és harangtorony, óváros. Az egykor jelentôs 
kereskedelmi központ hangulatán érzôdik  
a velencei hatás. A déli órákban visszatérés  
a szállodába, délután szabadprogram, für-
dési lehetôség vagy fakultatív kirándulás  
a Skocjan barlanghoz. A barlang kontinensünk 
egyik legszebb, legmonumentálisabb üreg-
rendszere és 1986 óta a Világörökség része. 
A barlang eredetiségét az adja, hogy benne  
a Reka folyó egy 1400 m hosszú, egyes helye-
ken 150 m mély föld alatti kanyont vájt magának.  
A háromszintes, közel 6 km hosszúságban 
feltárt barlang rabul ejt bennünket. A kora esti 
órákban visszautazás a szállodába. Fakultatív 
vacsora, szállás: mint elôzô nap.

4 . nap:
Reggeli után indulás Koperbe, városnézés 
és séta a mediterrán hangulatú óvárosban 
(Fôtér, Székesegyház). Ezt követôen utazás 
Postojnára, itt a világhírû cseppkôbarlang 
megtekintése, ahol a „természet legcsodálato-
sabb galériája” tárul a szemünk elé (közlekedés 
villanyvasúttal, majd gyalog a meseszerûen 
megvilágított termekben, a szakadékok, a föld 
alatti erek és tavak mellett). A híres cseppkô-
barlang a szlovén karsztvidék szívében találha-
tó és az ország egyik legfontosabb turisztikai 
látványossága: a látogatók száma évente eléri 
az egymillió fôt. Ezután látogatás Predjaman, 
Szlovénia páratlan fekvésû lovagvárában, 
melyet egy magas (123 m) sziklafal közepé-
re, egy barlang bejárata elé építettek. A vár 
egy sziklába ágyazott monumentális épület, 
melyet az 1990-es években, XVI. század végi 
állapotában állították helyre, benne középko-
ri berendezési tárgyak és múzeum található.  
A délutáni órákban hazautazás rövid pihenôk-
kel, érkezés a késô esti órákban. 

LJUBLJANA – SKOFJA LOKA – BOHINJ – BLED  
– PIRAN – POSTOJNA – PREDJAMA 

Szlovénia az 1990-es évek elejéig nem rendelkezett saját állammal . A nemzet mégis létezett 
idegen uralkodók, uralmak alatt, saját nyelvét, népi kultúráját és sajátosságait megôrizve . 
A mintegy 20 ezer km2 területû, 2 millió lakosú kis ország gyönyörû természeti tájakkal, 
hangulatos kisvárosokkal, kristálytiszta folyókkal és patakokkal, magas hegyekkel és apró, 
de látványos tengerparttal rendelkezik . A változatos országban a Triglav hófödte csúcsától 
Kamnik alpesi kisvárosáig megtalálunk minden szépséget, egészen a Piran kikötôjében 
ringatózó halászhajókig vagy a postojnai cseppkôbarlang különleges élôlényeket rejtô 
járatain át a dübörgô vízesésekig . 
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FELVIDÉKI BARANGOLÁS 

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 6 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából és utazás a jelzett útvo-
nalon rövid pihenôkkel Rozsnyóra. Séta a 
belvárosban, Szlovákia legnagyobb négyzet 
alakú terén és ismerkedés a város nevezetes-
ségeivel: Andrássy Franciska szobra, Rákóczi 
ôrtorony, Szt. Anna templom, Püspöki szé-
kesegyház, majd indulás Betlérre. Látogatás 
a gyönyörûen felújított, Európa Nostra díjas 
Andrássy vadászkastélyban, melynek belsô 
berendezése eredeti. Séta a kastélyt körülö-
lelô csodálatos angol parkban. Ezt követôen 
Krasznahorkan az Andrássy mauzóleum 
megtekintése, ahol figyelemre méltó az arany 
mozaikokból és többfajta márványból készült 
belsô díszítés. A délutáni órákban érkezés 
Kassára, Kelet-Szlovákia legnagyobb váro-
sába. Szállás városközponti szállodában, 
fakultatív vacsora után gyalogos belvárosi 
séta Márai Sándor szülôhelyén, a magyar 
emlékekkel teli gyönyörû városban, mely 
2013-ban Európa kulturális fôvárosa volt. 

2 . nap:
Reggeli után a városnézés folytatása helyi 
idegenvezetõvel: Szt. Erzsébet Székesegyház 
(a gótikus építészet egyik legszebb alkotá-
sa, II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós 
nyughelye), Szt. Mihály kápolna, Orbán 
torony, Színház, Rodostó-ház (a törökor-
szági Rákóczi-ház mása), Márai emlékki-
állítás (nyitva tartástól függõen). A déli 
órákban utazás a Szepesi vár közelében 
fekvô Szepeshelyre (Szepeskáptalan),  
a Szepesség egyházi központjába. A maga 
nemében egyedülálló és mintegy 36 épü-
letbôl álló egyházi erôdítmény fô látnivalói:  
a középkori püspöki palota, a kéttornyú  
Szt. Márton katedrális, az óratorony és 
a kanonok házak. A városka a zsigrai 
Szentlélek templommal és a szepesi vár-
ral – mely a középkorban Magyarország és 
egyben Közép-Európa legnagyobb vára volt 
– a Világörökség részét képezi. Ezt követôen 
indulás Lôcsére, Szepes vármegye egykori 

székhelyére és ismerkedés a „fekete város” 
nevezetességeivel. A fô téren több gyönyörû 
épület látható: a Szent Jakab templom (itt 
található a Felvidék legmagasabb gótikus 
oltára), a régi árkádos városháza, a közép-
kori nôi szégyenketrec stb. Az esti órákban 
érkezés Poprádra, mely a Magas-Tátra kapu-
ja. Fakultatív vacsora, szállás (2 éj). 

3 . nap: 
Reggeli után utazás Késmárkra: itt az 1717-
bôl származó, egyedülálló értékû evangélikus 
fatemplom, az új, XIX. századi, bizánci stí-
lusban épült evangélikus templom (Thököly 
Imre mauzóleuma) megtekintése és fotószü-
net a Thököly várnál. Ezután indulás a duna-
jeci áttöréshez, a szlovák-lengyel határra.  
A folyó szlovák oldalán lévô Vörös-Kolostor 
megtekintése után tutajozási lehetôség  
a meseszép Dunajec-szoroson. A délutá-
ni órákban Tátralomnic érintésével érke-
zés Ótátrafüredre, a Magas-Tátra kedvelt 
üdülôhelyére. Fogaskerekûvel kirándulás  
a Tarajkára, majd innen gyalogosan a Nagy-
tarpataki vízeséshez. Fakultatív vacsora, 
szállás: mint elôzô nap.

4 . nap: 
Reggeli után indulás a Csorba-tóhoz, rövid 
séta a népszerû szlovák üdülôhelyen, majd 
hazaindulás az Alacsony-Tátrán keresztül. 
A déli órákban érkezés Besztercebányára 
és ismerkedés az egyik legszebb felvidéki 
bányaváros nevezetességeivel: Várnegyed, 
Óvárosháza, Mátyás király háza, Fô tér, 
Püspöki székesegyház, várostorony, Bethlen 
Gábor háza, Thurzó-Fugger ház stb. Ezt 
követôen indulás Zólyomba: itt séta a város-
központban és a várkastély megtekintése.  
A város híres szülötte Balassi Bálint, aki  
mûveiben a kor hangulatát és a végvári életet 
örökítette meg. A vár elôdje a XII. században 
egy meredek sziklaszirten épült, melynek 
helyére I. Lajos az olasz városi kastélyok 
mintájára új várat építtetett, mely máig meg-
maradt eredeti formájában. A kora esti órák-
ban hazautazás a jelzett útvonalon, érkezés 
Veszprémbe a késô esti órákban. 

KASSA – SZEPESSÉG – MAGAS-TÁTRA

A program során érintett világörökségi helyszínek:  
Szepes vára és a kapcsolódó mûemlékek, Lôcse, Késmárk evangélikus fatemplom

Idõpont: 2022. augusztus 4–7. 
 (4 nap/3 éjszaka)

Utazás: légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal: Veszprém – Budapest – Ózd – Bánréve 
– Rozsnyó – Betlér – Krasznahorka – Kassa – 
Szepeskáptalan – Lôcse – Poprád – Késmárk – 
Dunajec – Tátralomnic – Ótátrafüred – Csorba-tó 
– Besztercebánya – Zólyom – Budapest – Veszprém

Elhelyezés: 3 csillagos szállodákban, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban
 1 éjszaka Kassán, 2 éjszaka Poprádon

Ellátás:  büféreggeli és  
 fakultatív menüvacsora

Részvételi díj:  74 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  13 500 Ft/fõ
Vacsora felár:  12 900 Ft/fõ
BBP biztosítás:  1 840 Ft/fõ
Belépõdíjak:  kb. 70 /fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 3 éjszakai 
szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a fel-
sorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós audio 
készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezô utas-
biztosítást, a belépôdíjakat és a fakultatív vacsora 
költségét. 

Ingyenes fel- és leszállási lehetôség: Szombathely 
– Sárvár – Jánosháza – Devecser – Bakonygyepes 
– Várpalota – Székesfehérvár – Budapest útvonalon.
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JAJCE – MEDJUGORJE – POČITELJ – BLAGAJ  
– MOSTAR – SARAJEVO – VISOKO

A program során érintett világörökségi helyszín: Mostar

Bosznia-Hercegovina – eseménydús, különös történelmi fordulatokban gazdag évszázadai 
miatt - számos megismerésre váró kincset tartogat az utazó számára . Keleties hangulata, 
csodálatos természeti adottságai, keresztény és muszlim történelmi mûemlékei, misztikus 
régészeti leletei, színes kulturális öröksége mind-mind felfedezésre várnak . Az ország név-
adó folyója a Bosna, amely sejteni engedi, hogy rengeteg tiszta vizû forrást, folyót találunk 
ezen a vidéken, amelyeknek valódi ékei a felettük átívelô középkori kôhidak .

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 4 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
a Vrbas-folyó gyönyörû, kanyonokkal tarkított 
völgyén át Jajce városába. A város jelképe  
a 23 méter magas vízesés, melynek szépsége 
magát Csontváry Kosztka Tivadart is megih-
lette, aki „Jajcei vízesés” címmel festette meg 
a tájat. A közelben láthatóak a Pliva-folyóra 
épített vízimalmok is, melyeket Bosznia 
nemzeti emlékmûveiként tartanak számon.  
Ezt követôen továbbutazás dél felé, fakultatív 
vacsora és szállás Medjugorjéban (2 éj).

2 . nap: 
Reggeli után séta Medjugorje városában, mely 
az 1981. évi Szûz Mária jelenés óta lett ismert 
zarándokhely. Az elmúlt 20 évben ide látoga-
tó több millió turista békét és megnyugvást 
talált ezen a helyen. Fakultatív programként  
a kegytemplom és környékének megtekintése. 
Ezt követôen utazás a festôi szépségû termé-
szeti látványossághoz, a Kravice vízeséshez. 
Fotószünet a 25 méter magas és közel 120 méter 
széles zuhatagnál. Továbbutazás a keleties han-
gulatú, ôsi muszlim városba, Počiteljbe, séta  
a hangulatos kis utcákon (Hadzsi Ali mecset  
a medreszével, középkori várrom). A látogatást 
követôen indulás a Buna partján épült Blagajba. 
A város legfôbb nevezetessége a Buna forrásá-
nál, csodálatos természeti környezetben, tán-
coló dervisek által alapított kolostor (Tekija).  
A folyó partján sétálva bepillantást nyerhetünk  
a hagyományos oszmán kori építészet emléke-
ibe, ilyen a Velagić-ház és a hozzá tartozó vízi-
malom (kívülrôl). Ezután indulás Mostarba: séta 
a gyönyörû, törökös hangulatú városban, a jel-
legzetes bazárral szegélyezett utcákon. A város 

a mai napig etnikailag megosztott, a folyó egyik 
partján jellemzôen bosnyákok, a másik parton 
pedig horvátok élnek: a víz fölött átívelô, újjáépí-
tett Öreg híd (Stari most) ma része az UNESCO 
világörökségének. A séta végén a Muslibegović 
ház megtekintése. Szabadprogram Mostarban 
majd visszautazás a szálláshelyre és fakultatív 
vacsora.

3 . nap:
Reggeli után utazás a Neretva vadregényes 
völgyét követve a folyó partján elterülô Konjic 
város érintésével, amelynek jelképét, az Öreg 
hidat csak 2009-ben nyitották meg ismét. Ezt 
követôen továbbutazás Szarajevóba és gya-
logos belvárosi séta keretében ismerkedés  
a bosnyák fôváros középkori török és monarchiás 
nevezetességeivel: Városháza, Ferenc Ferdinánd 
elleni merénylet helyszíne, a Baščaršijában  
a sok törökös emlék (a Gázi Huszrev bég dzsámi, 
medresze, Sebilj, stb.), majd látogatás a Régi 
szerb templomban és a hozzá tartozó értékes 
ikonmúzeumban. Szabadidô, szállás és fakultatív 
vacsora a fôvárosban (1 éj).

4 . nap:
Reggeli után utazás a Visoko melletti rejtélyes 
boszniai piramisokhoz. Dr. Semir Osmanagić 
amatôr régész nemrég közzétett hipotézise 
szerint a sûrû növényzettel borított, szabályos 
piramis alakú hegyeket nem a természet hozta 
létre, hanem ember alkotta piramisok. Az általa 
a völgyben talált 7 hegy közül néhánynak már 
nevet is adott, közülük a leghíresebb a 220 
méter magas Nap piramis. A régész elmélete 
szerint a piramisokat alagutak kötik össze és  
a közelben már egy földalatti járat feltárása 
folyik: látogatás az eddigi feltárások helyszínén. 
Ezt követôen hazautazás, érkezés Veszprémbe 
a késô esti órákban.

Idõpont: 2022. október 13–16.
 (4 nap/3 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált,
 komfortos autóbusszal

Útvonal:  Veszprém – Tapolca – Keszthely – 
Marcali – Nagyatád – Barcs – Daruvár – Banja Luka  
– Jajce – Medjugorje – Kravice – Počitelj – Blagaj – 
Mostar – Medjugorje – Konjic – Szarajevó – Visoko 
– Zenica – Eszék – Mohács – Veszprém

Elhelyezés: 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban,
 2 éjszaka Medjugorjéban B kategóriás
 panzióban, 1 éjszaka Szarajevóban, 
 3 csillagos szállodában

Ellátás:  reggeli és fakultatív vacsora

Részvételi díj: 71 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  11 700 Ft/fõ 
Vacsora felár:  9 900 Ft/fõ 
BBP biztosítás:   1 840 Ft/fõ
Belépõdíjak:  kb. 60 /fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 3 éjszakai szál-
lást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt 
programokat, az idegenvezetést (rádiós audio készü-
lékkel), de nem tartalmazza a kötelezô utasbiztosítást, 
a belépôdíjakat és a fakultatív vacsora költségét.

Csatlakozási lehetôség: Veszprém – Tapolca – 
Keszthely – Marcali – Nagyatád 
Leszállási lehetôség: Mohács – Szekszárd – Siófok 
– Veszprém

Ingyenes tranfszerlehetôség Szombathelyrôl és 
Sárvárról.

Az utazáshoz érvényes útlevél vagy kártya típu-
sú személyi igazolvány szükséges! A belépéshez 
használt úti okmánynak az országból való tervezett 
kilépéstôl számítva 90 napig érvényesnek kell lennie.
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DALMÁCIA ÉS MONTENEGRO MESÉS TÁJAIN 
BOSZNIA ÉRINTÉSÉVEL

Idõpont: 2022. szeptember 8–14. 
 (7 nap/6 éjszaka)

Utazás: légkondicionált,
 komfortos autóbusszal

Útvonal: Veszprém – Tapolca – Keszthely – 
Barcs – Daruvár – Banja Luka – Mostar – Medjugorje 
– Neum – Dubrovnik – Budva – Sveti Stefan – Kotor – 
Makarska – Split – Trogir – Krka – Plitvice – Karlovac 
– Zágráb – Keszthely – Tapolca – Veszprém

Elhelyezés: 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban
 1 éjszaka Medjugorjéban 
 B kategóriás panzióban,  
 3 éjszaka Montenegroban, 
 3 csillagos tengerközeli üdülôfaluban, 
 2 éjszaka Sibenik környékén 
 tengerközeli szállodában

Ellátás: félpanzió

Részvételi díj:  164 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  33 000 Ft/fõ
BBP biztosítás:  3 220 Ft/fõ
Belépõdíjak:  kb. 820 HRK/fõ
Fakultatív
hajókirándulás: kb. 35 /fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 6 éjszakai 
szállást félpanzióval, az üdülôhelyi díjat, az útlemon-
dási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegen-
vezetést (rádiós audio készülékkel), de nem tartal-
mazza a kötelezô utasbiztosítást, a belépôdíjakat, a 
helyi vezetéseket és a fakultatív hajókirándulás árát.

Csatlakozási lehetôség: a fenti útvonalon.

Ingyenes transzferlehetôség Szombathely – Tapolca 
és vissza útvonalon.

Az utazáshoz érvényes útlevél vagy kártya típu-
sú személyi igazolvány szükséges! A belépéshez 
használt úti okmánynak a Boszniából való tervezett 
kilépéstôl számítva 90 napig érvényesnek kell lennie.

MOSTAR – MEDJUGORJE – DUBROVNIK  
– KOTOR – BUDVA – SPLIT – TROGIR – PLITVICE

A program során érintett világörökségi helyszínek: 
Mostar, Dubrovnik, Kotor, Split, Šibenik, Trogir, Plitvice

Horvátország középsô-déli vidékén és Montenegro tájain tett körutazásunk már több mint 15 
éve nagy sikernek örvend utasaink körében . Mindez azonban nem véletlen: mindkét ország 
gyönyörû tengerpartokkal és hangulatos városokkal büszkélkedhet, ahol a kristálytiszta 
víz, az ôszinte vendégszeretet, a természeti és kulturális látnivalók sokasága, a napfényes 
strandok feledtetik velünk a mindennapok egyhangúságát .

Program:

1 . nap:
Indulás 4 órakor Veszprémbôl az OMV ben-
zinkút parkolójából. Folyamatos utazás rövid 
pihenôkkel a turisták által kevésbé ismert, 
de biztonságos boszniai tájakon, a Neretva-
folyó vadregényes völgyét követve Mostarba, 
melynek újjáépített hídja ma a megbékélés 
szimbóluma. Séta a gyönyörû, törökök alapí-
totta városban, a jellegzetes muszlim utcákon. 
A kora esti órákban érkezés Medjugorjéba: 
vacsora, szállás (1 éj). Az érkezési idôtôl és  
a nyitva tartástól függôen a kegytemplom 
fakultatív megtekintése.

2 . nap:
Reggeli után indulás Dubrovnikba, mely a horvát 
tengerpart legfestôibb, legvonzóbb mûemléke-
gyüttese, az Adria „gyöngyszeme”. Városnézés 
az Óvárosban: Pile-kapu, Szt. Balázs-templom,  
Minčeta-erôd. Szabadprogram, majd továbbuta-
zás Montenegroba. Vacsora, szállás Budván, 
Montenegro leglátogatottabb turista központ-
jában (3 éj).

3 . nap: 
Reggeli után utazás a közeli Sveti Stefanig,  
a sziklaszigetre települt városkáig, mely egykor 
csendes halászfalu volt, mostanra azonban  
a milliomosok zárt, luxus hotelszigetévé vált.  
Ezt követôen városnézés Budva festôi szép-
ségû óvárosában, séta sikátoros utcáiban. 
Szabadprogram és strandolási lehetôség a  
Budvai Riviérán. Vacsora, szállás: mint elôzô nap.

4 . nap:
Reggeli után egész napos fakultatív hajókirán-
dulás a Kotori öbölbe: Tivat – Herceg Novi 
– Zanjice – Perast – Szirti Madonna szigete 

– Kotor érintésével. A program az ôsi és szép-
séges névadó városban, Kotorban fejezôdik be. 
Ismerkedés a város nevezetességeivel, séta 
az óvárosban, ahol különbözô stílusú paloták, 
házak és templomok csodálatos egyvelege 
található (XIII. századi Szûz Mária templom, Szt. 
Trifun katedrális, régi városfalak). Szûk, sikáto-
ros utcácskái, napsütötte terei igazi mediterrán 
hangulatot árasztanak. Vacsora, szállás: mint 
elôzô nap. (A program idôjárásfüggô.)

5 . nap:
Reggeli után búcsú Montenegrotól, uta-
zás a Makarskai Riviérán rövid pihenôkkel 
Horvátország második legnagyobb városába, 
Splitbe. Városnézô séta keretében Diocletianus 
császár impozáns palotájának megtekintése. 
Vacsora, szállás Sibenik környékén (2 éj).

6 . nap:
Reggeli után egész napos kirándulás. Krka-
vízesés: séta a Krka-folyó vad szépségû, 5 
lépcsôs, 17 kisebb-nagyobb zuhatagánál. 
Megfelelô idôjárás esetén fürdési lehetôség a 
vízesés alatt. Šibenik: ismerkedés az óváros 
nevezetességeivel (Szt. Jakab székesegyház, 
városháza, várkapu). Trogir: séta a kis szigetre 
épült olaszos mûemlékvárosban (Szt. Lôrinc-
székesegyház, városháza, városkapuk, palo-
ták, Riva stb.). Vacsora, szállás: mint elôzô nap.

7 . nap:
Reggeli után indulás a Plitvicei-tavakhoz. 
Látogatás az Európa-szerte ismert 200 km2 
nagyságú természetvédelmi területen, ahol 
16 tó és 90-100 vízesés található. Mindez 
hidakról, hajókról és fából készült kis utak-
ról csodálható meg. Hazaindulás a délutáni 
órákban Karlovac – Zágráb útvonalon. Érkezés 
Veszprémbe a késô esti órákban.
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Idõpont: 2022. június 2–6.
 (5 nap/4 éjszaka)
 Pünkösd

Utazás: légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal: Veszprém – Budapest – Ártánd/Bors 
– Nagyvárad – Kolozsvár – Marosvásárhely – 
Parajd – Csíksomlyó – Gyilkos-tó – Békás-szoros 
– Gyimesbükk – Székelyudvarhely – Segesvár – 
Ákosfalva – Nagyvárad – Veszprém

Elhelyezés:  1 éjszaka panzióban, 
 3 éjszaka vendégházban 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 

Ellátás: félpanzió 
 (bôséges reggeli és háromfogásos   
 menüvacsora) 

Részvételi díj:  84 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  10 800 Ft/fõ
BBP biztosítás:  2 300 Ft/fõ
Belépõdíjak: kb. 3 500 Ft/fõ 

(kb. 50 RON/fõ)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 4 éjszakai 
szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a 
felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós 
audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezô 
utasbiztosítást és a belépôdíjakat.

Ingyenes fel- és leszállási lehetôség: Szombathely 
– Sárvár – Jánosháza – Bakonygyepes – Veszprém 
– Várpalota – Székesfehérvár – Budapest útvonalon. 

Az utazáshoz érvényes útlevél vagy kártya típusú 
személyi igazolvány szükséges!

NAGYVÁRAD – KOLOZSVÁR – MAROSVÁSÁRHELY 
– CSÍKSOMLYÓ – BÉKÁS-SZOROS – GYILKOS-TÓ 
– GYIMESEK – SEGESVÁR 

A program során érintett világörökségi helyszín: Segesvár

Erdély a beszélô kövek földje, ahol a nemzeti tudat erôsebb, mint bárhol . A magyar törté-
nelem szempontjából hosszú évszázadokon keresztül Erdély léte egyet jelentett a megma-
radásunkkal . Ha Erdélyben járunk, ne csak a gyönyörû tájat lássuk, hanem engedjük, hogy 
megelevenedjen a szemünk elôtt a múlt . Középkori várkastélyok, századfordulós nagyvárosi 
építészet, történelmi és irodalmi emlékhelyek, mesebeli falvak, lenyûgözô természeti szép-
ségek, tüneményes emberek – Erdély mindenki számára kínál valamit . 
 
Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 5 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
Budapest- Ártánd útvonalon Nagyváradra 
és ismerkedés a város nevezetességei-
vel (püspöki székesegyház, kanonok sor, 
belváros: Szt. László tér, Bremer tér fon-
tosabb épületei, Szigligeti színház, sétáló 
utca, „Holnaposok” szoborcsoport stb.).  
Ezt követôen továbbutazás Király-hágóra:  
itt rövid pihenô majd a Bánffyhunyad-i  
Árpád-kori református templom megte-
kintése kívülrôl. Az esti órákban érkezés  
a Kolozsvár közeli magyar panzióba: vacso-
ra, szállás (1 éj).

2 . nap:
Reggeli után indulás Kolozsvárra. Ismerkedés 
a „kincses” város nevezetességeivel: Szt. 
Mihály templom, Fô tér palotái és neve-
zetes épületei, Mátyás király lovasszob-
ra és szûlôháza. Ezt követôen utazás 
Marosvásárhelyre, a legnagyobb székely 
városba: itt a Kultúrpalota és képtár megte-
kintése után rövid szabadidô. A kora délutáni 
órákban indulás Parajd (sóbánya látoga-
tás) – Korond (kirakodóvásár) – Farkaslaka 
(Tamási Áron sírja, Trianoni emlékmû) érinté-
sével a Székelyudvarhely közeli vendégház-
ba. Vacsora, szállás (3 éj). 

3 . nap: 
Reggeli után utazás Csíkszeredára. Fakultatív 
részvétel a csíksomlyói búcsún, a hálaadó 
körmeneten és a szabadtéri szentmisén,  
a világ magyarságának mára egyik legfon-
tosabbá vált rendezvényén. A késô délutá-
ni órákban kb. 17 óra körül visszautazás  
a szálláshelyre Tolvajos-tetô (Hármas kereszt 
emlékmû) és Székelyudvarhely (rövid ismer-
kedô séta a „legmagyarabb” városban) útvo-
nalon. Vacsora, szállás: mint elôzô nap. 

4 . nap:
Reggeli után indulás a Gyimesekbe, útközben 
Máréfalván fotószünet a híres székelykapunál. 
Gyimesbükkön a Rákóczi vár, Ezeréves határ, 
30-as ôrház, Kontumáczi emlékhely megte-
kintése, majd utazás Madéfalva (veszedelem 
emlékmû) – Gyergyószentmiklós – Pongrác 
tetô útvonalon a Gyilkos-tóhoz és Békás-
szoroshoz. Séta a tónál és a szorosban, majd 
visszautazás a zeteváraljai víztározó érinté-
sével a szálláshelyre: vacsora, szállás. 

5 . nap:
Reggeli után utazás Fehéregyháza (fotó-
szünet a Petôfi emlékhelynél) érintésével 
Segesvárra. Ismerkedés az ôsi szász tele-
pülés nevezetességeivel, majd hazaindulás. 
Útközben rövid pihenô és vásárlási lehetôség 
Kôrösfôn. Érkezés Nagyvárad – Budapest 
útvonalon az esti órákban Veszprémbe. 
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ERDÉLYI NAGY KÖRÚT

Idõpont: 2022. augusztus 23–29.  
 (7 nap/6 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Budapest – Szeged – Arad 
– Máriaradna – Déva – Vajdahunyad – Gyulafehérvár 
– Nagyszeben – Bilea-tó – Brassó – Sinaia – 
Fehéregyháza – Segesvár – Székelyudvarhely 
– Gyilkos-tó – Békás-szoros – Parajd – Korond 
– Farkaslaka – Csíkszereda – Csíksomlyó – 
Gyimesbükk– Marosvásárhely – Kolozsvár – 
Kôrösfô – Bánffyhunyad – Király-hágó – Nagyvárad 
– Budapest – Veszprém

Elhelyezés: 4 éjszaka magyar panziókban és
 vendégházban, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban, 
 2 éjszaka vendégszeretô 
 magyar családoknál, 2 ágyas szobákban 
 fürdôszoba használattal

Ellátás:  félpanzió (bôséges reggeli és 
 háromfogásos menüvacsora)

Részvételi díj:  119 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  16 200 Ft/fõ
BBP biztosítás:  3 220 Ft/fõ
Belépõdíjak: kb. 13 000 Ft/fõ 

(kb. 170 RON/fõ)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 6 éjszakai 
szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a 
felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós 
audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezô 
utasbiztosítást és a belépôdíjakat.

Ingyenes fel- és leszállási lehetôség: Szombathely 
– Sárvár – Jánosháza – Bakonygyepes – Veszprém 
– Várpalota – Székesfehérvár – Budapest útvonalon. 

Az utazáshoz érvényes útlevél vagy kártya típusú 
személyi igazolvány szükséges!

BÁNSÁG – SZÁSZFÖLD – SZÉKELYFÖLD  
– GYIMESEK – KALOTASZEG

A program során érintett világörökségi helyszín: Segesvár

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 5 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
Aradra, Erdély déli kapujába. Autóbuszos 
városnézés keretében ismerkedés a város 
nevezetességeivel, majd tisztelgés a Vértanúk 
emlékmûvénél és a Szabadság szobornál. 
Ezután indulás Máriaradnára, itt a XVIII. szá-
zadban épített barokk templom megtekintése, 
majd Vajdahunyadon látogatás a Hunyadiak 
várkastélyában. Vacsora, szállás a közelben 
lévô faluban (1 éj).

2 . nap:
Reggeli után utazás Dévára és fakulta-
tív programként látogatás a romos várban  
(felvonóval), majd indulás Gyulafehérvárra. 
A katolikus érseki székesegyház és palota  
megtekintése után utazás Nagyszebenbe. 
Séta az ódon szász belvárosban: evangéli-
kus székesegyház (kívülrôl), várfalak (külsô-, 
belsô), Nagy- és Kis-Piac tér épületei, majd 
indulás a csodálatos transzfogarasi alpesi 
úton a 2034 m magasan fekvô Bilea-tóhoz. 
Vacsora, szállás Brassó közelében lévô falu-
ban (1 éj).

3 . nap:
Reggeli után utazás Sinaiara, itt Európa egyik 
legszebb királyi rezidenciájának megtekinté-
se. Ezt követôen városnézés Brassóban (régi 
városháza, kereskedôk háza, Fekete temp-
lom) és rövid szabadprogram. Délután indu-
lás Segesvárra, ismerkedés a város neveze-
tességeivel: óratorony, kolostortemplom, régi 
megyeháza (fakultatív: diáklépcsô és vártemp-
lom megtekintése). Ezt követôen továbbutazás 
Fehéregyháza (Ispán kút – Petôfi emlékhely) 
érintésével a Székelyudvarhely közeli faluba. 
Vacsora, szállás magyar vendégházban (3 éj). 

4 . nap:
Reggeli után egész napos kirándulás. Utazás 
Gyergyószentmiklóson át (Kézmûves sajtmû-
hely-látogatás kóstolóval) Pongrác-tetô (rövid 
pihenô) érintésével a Békás-szorosba (kb. 
2 km kényelmes gyaloglás a szorosban) és  
a Gyilkos-tóhoz (szabadprogram a tónál).  
A délutáni órákban látogatás a Parajd-i sóbá-

nyában és Korondon vásárlási lehetôség a nép-
mûvészeti termékekbôl. Ezt követôen ismerke-
dés Farkaslaka nevezetességeivel (Tamási Áron 
sírja, Trianon emlékmû). Szabadprogram, majd 
visszautazás a szálláshelyre.

5 . nap:
Reggeli után indulás Csíkszentsimonba és 
kóstolással egybekötött látogatás a Csíki Sör 
Manufaktúrában, majd utazás a Háromszéki- 
és Csíki medencét összekötô, 878 m magas 
Nyerges-tetôre, az 1848-49-es szabadság-
harc egyik utolsó székelyföldi helyszínére, ahol  
a maroknyi székely sereg vereséget szenvedett 
a többszörös létszámú orosz és osztrák ellen-
séges hadsereg ellen. A csatában nagyon sokan 
életüket veszítették, a helyszínén emlékoszlop 
és ezzel átellenben, az erdô szélén lévô tömegsí-
ron több száz kopjafa ôrzi az elesett székely 
hôsök emlékét. Ezután indulás Csíkszeredába: 
itt Makovecz Imre Millenniumi templomának 
megtekintése, majd látogatás a Csíksomlyó-i 
kegytemplomban. Ezt követôen utazás 
Madéfalva (emlékmû) érintésével a Gyimesek 
vidékére: Gyimesbükkön látogatás a Rákóczi 
(Bethlen) vár romjainál, „az ezeréves” határnál 
és emlékhelynél. A kora esti órákban vissza-
utazás Csíkszereda-Tolvajos tetô (Hármas 
kereszt emlékmû) és Székelyudvarhely (rövid 
ismerkedô séta a „legmagyarabb” városban) 
útvonalon a szálláshelyre. 

6 . nap:
Reggeli után indulás Marosvásárhelyre,  
a legnagyobb székely városba. Városnézés (régi 
városháza, Kultúrpalota, katolikus templom és 
kolostor) után indulás Kolozsvárra. Ismerkedés 
a „kincses” város nevezetességeivel: Szt. 
Mihály templom, Fô tér palotái és nevezetes 
épületei, Mátyás király lovasszobra és szülôhá-
za. Vacsora, szállás Kolozsvár környékén (1 éj).

7 . nap:
Reggeli után hazaindulás rövid pihenôkkel: 
Kôrösfô (vásárlási lehetôség) – Bánffyhunyad 
(XIII. századi, Árpád kori református temp-
lom megtekintése kívülrôl) – Király-hágó 
(rövid pihenô) – Nagyvárad (Szt. László tér, 
Brémer tér nevezetes mûemlékei, kanonok sor, 
püspöki székesegyház és palota) útvonalon.  
Érkezés Veszprémbe az esti órákban. 
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Idõpont: 2022. október 1–3. 
 (3 nap/2 éjszaka) 
  
Utazás: légkondicionált, 
 komfortos autóbusszal 

Útvonal: Veszprém – Budapest – Besztercebánya  
– Zakopane – Krakkó – Auschwitz – Wieliczka – 
Rózsahegy – Besztercebánya – Zólyom – Budapest 
– Veszprém

Elhelyezés:  2 éjszaka Krakkó belvárosában, 
 2 csillagos, egyszerû szállodában, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban

Ellátás: büféreggeli 
 és fakultatív menüvacsora

Részvételi díj:  54 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  7 400 Ft/fõ
Vacsora felár:  6 400 Ft/fõ
BBP biztosítás:  1 380 Ft/fõ
Belépõdíjak:   kb. 170 PLN/fõ
Fakultatív kirándulás (minimum 20 fô 
jelentkezése esetén, irodánkban fizetendô):  

Auschwitz:  9 900 Ft/fõ
(Tartalmazza: 

közlekedés + idegenvezetés+ belépôdíjak)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai 
szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a 
felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós 
audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezô 
utasbiztosítást, a belépôdíjakat, a fakultatív vacsora 
és a fakultatív program árát. 

Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

Ingyenes transzfer Szombathelyrôl és Sárvárról 
minimum 4 fô jelentkezése esetén. 

LE
NG

YE
LO

RS
ZÁ

G 

A program során érintett világörökségi helyszínek: 
Krakkó, Auschwitz, Wieliczka

Lengyelország történelmi központja a dél-lengyel régió: Malopolska, egyike a kis területû 
vajdaságoknak, amit jelentôs számú népesség és azon turisták tömegei kompenzálnak, 
akiket a Tátra és Krakkó vonz ebbe a térségbe . Közvetlen szomszédságunk számtalan 
magyar vonatkozású emlékét ôrzi Kis-Lengyelország, hiszen évszázadokon keresztül a 
Külsô-Kárpátok és a Tátra fô hegygerincén húzódó közös határunkon nyílt kapu a Balti-
tenger felé, erre vezettek a legfontosabb kereskedelmi útvonalak, az itteni hágókon keltek 
át a királyi küldöttségek és karavánok is .

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 5 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás a jelzett útvonalon 
rövid pihenôkkel. Az Alacsony- és Magas-
Tátra érintésével a kora délutáni órákban 
érkezés Zakopanéba, a lengyel Tátra fôvá-
rosába, mely különleges építészete, hangu-
lata révén méltán ismert és kedvelt üdülô-
hely. Fakultatív kirándulás fogaskerekûvel a 
Gubalowka-hegyre (1125 m), ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílik a városra és a Magas-
Tátrára. Rövid szabadprogram után indulás 
Krakkóba. Fakultatív vacsora, szállás (2 éj).

2 . nap:
Reggeli után fakultatív kirándulás Auschwitz-
ba: itt a koncentrációs tábormúzeum meg-
tekintése. Az 1947-ben létrehozott múze-
um maradandó emléket állít a történelem e 
szörnyû idôszakáról, elrettentô példaként 
szolgálva az utókor számára (A fakultatív 
programon való részvételt már jelentkezéskor 
kérjük megadni, mert a létszám korlátozott!). 
Délután városnézés Krakkóban, a lengyel 
királyok egykori koronázó városában: Wawel 
(évszázadokig a lengyel királyok rezidenciája 

volt), katedrális (a lengyel királyok síremlé-
keivel), Jagello egyetem (Lengyelország 
legôsibb egyetemét 1364-ben alapították, 
így a világ egyik legrégebbi egyetemének 
számít), Fô tér, Posztócsarnok (a Fô téren 
található Krakkó egyik legjellegzetesebb épü-
lete, mely XV. századi virágkorában fontos 
kereskedelmi központ volt), Mária-templom 
(Krakkó egyik legszebb temploma, melynek 
legfôbb látványossága a fából készült szár-
nyas oltár), sárkány szobor (a legenda szerint 
a Wawel-domb barlangjában élt egy sárkány, 
aki Krakkó megalapítása elôtt ezen a vidéken 
pusztított). Fakultatív vacsora, szállás: mint 
elôzô nap. 

3 . nap:
Reggeli után látogatás a wieliczkai sóbá-
nyában, mely a világ egyik legrégebbi sóbá-
nyájaként ismert. A bányamúzeum legérde-
kesebb látnivalója a Kinga-kápolna, melynek 
szinte minden díszítô elemét sóból faragták.  
A középkorban Lengyelország egyik fô jöve-
delemforrását bányászták itt, ma inkább ide-
genforgalmi és egészségügyi célokat szolgál. 
A déli órákban hazaindulás a jelzett útvonalon 
rövid pihenôkkel. Érkezés Veszprémbe az esti 
órákban.
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KRAKKÓ – CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ  
– DUNAJEC – ZAKOPANE

Idõpont: 2022. augusztus 18–22. 
 (5 nap/4 éjszaka)

Utazás: légkondicionált, 
 komfortos autóbusszal 

Útvonal: Veszprém – Budapest – Árvaváralja 
– Kalwaria Zebrzydowska – Krakkó – Wieliczka – 
Czestochowa – Auschwitz – Dunajec – Zakopane – 
Ótátrafüred – Besztercebánya – Zólyom – Budapest 
– Veszprém

Elhelyezés: 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban
 3 éjszaka Krakkó belvárosában 
 2 csillagos egyszerû szállodában, 
 1 éjszaka a Magas-Tátrában 
 középkategóriájú szállodában

Ellátás: büféreggeli 
 és fakultatív menüvacsora

Részvételi díj:  79 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  12 800 Ft/fõ
Vacsora felár:  14 800 Ft/fõ  
BBP biztosítás: 2 300 Ft/fõ
Belépõdíjak:  kb. 170 PLN/fõ 

+ kb. 15 /fõ
Tutajozás a Dunajecen:  kb. 58 PLN/fõ
Fakultatív kirándulások 
(minimum 20 fô jelentkezése esetén,  
irodánkban fizetendô):  
Czestochowa:  10 900 Ft/fõ 
Auschwitz:  9 900 Ft/fõ 

(A fakultatív programok árai tartalmazzák:  
közlekedés + idegenvezetés + belépôdíjak)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 4 éjszakai 
szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a fel-
sorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós audio 
készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezô utas-
biztosítást, a belépôdíjakat, a tutajozást, a fakultatív 
vacsora és a fakultatív programok költségeit.

Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

Ingyenes transzferlehetôség Szombathely – Sárvár 
– Jánosháza – Veszprém útvonalon.

A program során érintett világörökségi helyszínek: 
Kalwaria Zebrzydowska, Krakkó, Wieliczka, Auschwitz

Lengyelország sok értéket tartogat a külföldi látogató számára, többet, mint azt általában gondolják . 
Mindenki megtalálhatja azt az ember alkotta, vagy természeti szépséget, amely biztosítja, hogy 
az utazás igazi kulturális élmény legyen . Krakkó, a Visztula két partján fekvô, korábban lengyel 
királyi fôváros, méltán vívta ki a „világkultúra kincse, a tudomány és a fiatalok városa” elnevezést . 
Szépségében kimeríthetetlen, megunhatatlan metropolisz .

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 5 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából, utazás rövid pihenôkkel. 
Áthaladva az Alacsony-Tátrán, fotószünet az 
Árva-folyó fölé magasodó várnál, Árvaváralján, 
mely Európa egyik leglátványosabb, XIII. szá-
zadban épült várkastélya. Ezt követôen láto-
gatás Kalwaria Zebrzydowskában, Lengyel-
ország legfontosabb zarándokhelyén, ahol 
Európa egyik legszebb, jeruzsálemi mintára 
épült kálváriája található. Fakultatív vacsora 
és szállás a lengyel királyok egykori koronázó 
városában: Krakkóban (3 éj).

2 . nap:
Reggeli után fakultatív kirándulás Czestoch-
owába: a Jasna-Gorai zarándokhely, Pálos-
rendi kolostoregyüttes (kegytemplom, kincs-
tár, múzeum) megtekintése. A kolostorban 
található a Fekete Madonna szentkép, mely 
csodával határos módon vészelte át a közép-
kori tûzvészt. A fakultatív program ára: 9 900 
Ft/fô, mely tartalmazza az autóbusz költ-
ségét, az idegenvezetést és a belépôdíjat. 
A kora délutáni órákban látogatás a wieliczkai 
sóbányában, mely a világ egyik legrégebbi 
sóbányájaként ismert. A bányamúzeum leg-
érdekesebb látnivalója a Kinga-kápolna, mely-
nek szinte minden díszítôelemét sóból farag-
ták. A középkorban Lengyelország egyik fô 
jövedelemforrását bányászták itt, ma inkább 
idegenforgalmi és egészségügyi célokat szol-
gál. (Aki a délelôtti fakultatív programon nem 
vesz részt, délután csatlakozhat a sóbánya 
megtekintéséhez.) Fakultatív vacsora, szállás: 
mint elôzô nap.

3 . nap:
Reggeli után fakultatív kirándulás Auschwitzba 
és látogatás a koncentrációs tábormúzeumban. 
Az 1947-ben létrehozott múzeum maradandó 
emléket állít a történelem e szörnyû idôszaká-

ról, elrettentô példaként szolgálva az utókor 
számára. A fakultatív program ára: 7 900 Ft/
fô, mely tartalmazza az autóbusz költségét, az 
idegenvezetést és a belépôdíjat. A fakultatív 
programon való részvételt már jelentkezés-
kor kérjük megadni, mert a létszám korláto-
zott! Délután városnézés Krakkóban: Wawel 
(évszázadokig a lengyel királyok rezidenciája 
volt), katedrális (a lengyel királyok síremléke-
ivel), Jagello egyetem, Fô tér, Posztócsarnok, 
Mária templom, sárkány szobor. Krakkót 
sokan Európa egyik legszebb városának tart-
ják, mely történelmi, kulturális és gazdasági 
adottságaival és számos szórakozási lehetô-
ségével egyike a legnépszerûbb úti céloknak. 
(Aki a délelôtti fakultatív programon nem vesz 
részt, délután csatlakozhat a krakkói város-
nézéshez.) Fakultatív vacsora, szállás: mint 
elôzô nap.

4 . nap:
Reggeli után indulás Zakopane felé a Dunajec-
áttöréshez, fakultatív tutajozás a Dunajec-
folyó csodálatos szurdokvölgyében. A délutáni 
órákban érkezés Zakopanéba, a Lengyel-Tátra 
fôvárosába, mely különleges építészete, han-
gulata révén méltán ismert és kedvelt üdülô-
hely. Fakultatív kirándulás fogaskerekûvel a 
Gubalowka-hegyre (1125 m), ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílik a Magas-Tátrára és a 
városra. Fakultatív vacsora, szállás a Magas-
Tátrában (1 éj).

5 . nap:
Reggeli után Ótátrafüreden fakultatív kirándu-
lási lehetôség siklóval és gyalog egy gyönyörû 
természeti látványossághoz, a Tarpataki 
vízeséshez, majd indulás Besztercebányára. 
Ismerkedés az egyik legszebb felvidéki 
bányaváros nevezetességeivel: Várnegyed, 
Óvárosháza, Mátyás király háza, Fô tér, 
Püspöki székesegyház, várostorony stb.  
Ezt követôen hazautazás a jelzett útvonalon, 
érkezés a késô esti órákban.
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Idõpont: 2022. június 16–19.
 (4 nap/3 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Székesfehérvár – Budapest 
– Gyöngyös – Mátraháza – Kékestetô – Eger – 
Szilvásvárad – Aggtelek – Vizsoly – Gönc – Hollóháza 
– Füzér – Telkibánya – Széphalom – Sárospatak – 
Tokaj – Boldogkôváralja – Lillafüred – Diósgyôr – 
Budapest – Veszprém

Elhelyezés: 3 csillagos szállodákban,  
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban
 1 éjszaka Egerben, 
 2 éjszaka Telkibányán

Ellátás:  félpanzió 
 (büféreggeli és büfévacsora)

Részvételi díj:  89 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  18 000 Ft/fõ
Belépõdíjak: kb. 15 000 Ft/fõ-tõl 

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 3 éjszakai 
szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a 
felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem 
tartalmazza a belépôdíjakat.

Ingyenes transzferlehetôség Szombathely – Sárvár 
– Jánosháza – Bakonygyepes – Veszprém útvo-
nalon.

MÁTRA – BÜKK – ZEMPLÉN – HEGYALJA FESTÔI 
TÁJAI ÉS VÁROSAI 

Program:

1 . nap:
Indulás 6 órakor Veszprémbôl az OMV benzin-
kút parkolójából és rövid pihenôvel Gyöngyös-
Mátrafüred-Mátraháza érintésével érkezés  
az 1014 m magas Kékes-tetôre, hazánk leg-
magasabb csúcsára, az „ország tetejére”. 
Kiváló klímája és tiszta hegyi levegôje révén 
magaslati gyógy- és üdülôhely, valamint  
a síelôk és túrázok körében is az egyik leg-
népszerûbb célpont a Mátrában. Jelképe a 
jellegzetes, 176 m magas TV-torony, ahonnan  
a csodálatos panorámát a 42 m magasan 
elhelyezkedô körpresszóból csodálhatjuk 
meg. Ezt követôen indulás a Mátrán keresz-
tül Parád – Recsk – Sirok érintésével Egerbe. 
Városnézô séta: Bazilika (hazánk 3. legna-
gyobb temploma), Líceum, Érseki palota, 
Dobó tér, Minorita templom és a vár, mely 
– Dobó István várkapitány vezetésével -  
a törökök elleni hôsi helytállás színtere volt 
1552-ben. A késô délutáni órákban indulás 
a Szépasszonyvölgybe, a közel 200 pincét 
számláló „pincevárosba”. Borkóstolási lehetô-
ség, majd vacsora, szállás Egerben. (1 éj).

2 . nap:
Reggeli után indulás Aggtelekre és látoga-
tás a Baradla barlangban, mely 1995. óta  
a Világörökség része. A barlanglátogatás 
után utazás Vizsolyba, ahol a magyar tör-
ténelem egyik legbecsesebb mûkincse, az 
1590-bôl származó elsô kiadású, elsô nyom-
tatású magyar nyelvû Károli Biblia található 
az Árpád-kori mûemléktemplomban. A Biblia 
megtekintése után indulás Gönc érintésével 
Hollóházára, a Zempléni hegység szép üdülô-
helyére, mely elsôsorban a XVIII. század óta 
gyártott híres porcelánjáról ismert. Látogatás 
a Porcelán-múzeumban, ahol kézzel festett 
gyönyörû tárgyakat csodálhatunk meg.  
A hollóházi porcelán 2017. óta „hungarikum”. 
Délután továbbutazás az Árpád-kor óta ismert 
Füzéri-várhoz, mely hazánk egyik csodája. 
170 m magas vulkáni Várhegyen magaso-
dik és hófehér várfalaival messzirôl uralja  
a vidéket. Látogatás a szabálytalan alaprajzú, 
belsôtornyos hegyi várban: alsóvár, felsôvár 
várkápolnája, palotaszárny és alsóbástya. 
Ezután indulás Telkibányára, a Zemplén egyik 
legszebb fekvésû üdülôfalujába, vacsora, 
szállás (2 éj). 

3 . nap:
Reggeli után egész napos kirándulás. 
Széphalom: a XIX. század eleji nagy nyelvújí-
tás központja volt, a mozgalom vezéralakja 
Kazinczy Ferenc lakott itt. Az Emlékcsarnok 
megtekintése, ahol méltó kiállítást rendez-
tek be Kazinczy életpályájának, majd láto-

gatás az egyedülálló témájú Magyar Nyelv 
Múzeumában. Ezután indulás a „Zemplén 
kapujá”-ba, Sátoraljaújhelyre. A városköz-
pontban található Börtönmúzeum megtekin-
tése, ahol bemutatják a büntetés-végrehaj-
tás történetét, majd utazás Sárospatakra.  
A város a Bodrog folyó mentén, Tokaj-
Hegyalja és az Alföld találkozásánál fekszik, 
a középkor óta fontos település. Látogatás  
a XVI. században épült Rákóczi-várban,  
mely hazánk egyik legismertebb, késô-rene-
szánsz stílusú épület-együttese: itt a Vörös-
torony (a vár legrégebbi része, négyzetes 
alaprajzú, 5 emelet magas) és a Rákóczi 
Múzeum kiállításainak megtekintése. Ezt 
követôen utazás Tokajba, mely a Szerencstôl 
Sátoraljaújhelyig tar tó Tokaj-Hegyalja 
Világörökségi borvidék központja. Séta a 
patinás belvárosban, a hangulatos fôutcán, 
majd szabadprogram keretében borkóstoló 
vagy fakultatív hajókirándulás a Bodrogon, 
ezután visszautazás Telkibányára, vacsora, 
szállás: mint elôzô nap.

4 . nap:
Reggeli után indulás Göncre és itt a mûem-
lék jellegû Huszita-ház megtekintése. Ezt 
követôen utazás Boldogkôváraljára, a bol-
dogkôi várhoz, mely a Zempléni hegység nyu-
gati szélén egy hatalmas kopár sziklagerincen 
magasodik. A tatárjárás után emelték a vidék 
akkori urai, mely egész Magyarország egyik 
legkülönlegesebb vára. Látogatás a várban: 
palota szárny, ciszterna udvar, középkori 
konyha, megújult kaputorony, mûködô csapó-
híd és különbözô kiállítások. A vár megtekin-
tése után indulás Monokra, ahol a Kossuth 
Lajos Emlékmúzeum megtekintése következik 
(itt született Kossuth Lajos 1802. szeptem-
ber 19-én). A kora délutáni órákban érkezés 
Lillafüredre és séta a gyönyörû üdülôhelyen 
(Hámori tó, Palotaszálló a megújult függô-
kerttel és a vízeséssel). Ezt követôen látoga-
tás a felújított diósgyôri várban. A honfogla-
lás kori földvár, majd a tatárjárás után épített 
kôvár helyén Nagy Lajos királyunk 1364-ben 
négysarkos, gótikus várkastélyt építtetett, 
mely az ország legszebb és legpompáza-
tosabb erôdítménye volt. A vár Lajos király 
kedvenc tartózkodási helye és fontos politikai 
események színtere lett fényûzô udvartartás-
sal, de Mohács után megkezdôdött a több 
évszázadig tartó pusztulás. 1962-ben rom 
állapotában rekonstruálták, majd az igazi 
felújítás 2013-ban kezdôdött és a 2015-ben 
átadott vár újra megtelt élettel korhû beren-
dezési tárgyak, jelmezes animátorok, törté-
nelmi játékok és hagyományôrzô programok 
révén. A vár megtekintése után hazaindulás 
rövid pihenôkkel, érkezés Veszprémbe az esti 
órákban. 
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG TÁJAI, 
TÖRTÉNELMI ÉS IRODALMI EMLÉKHELYEI

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 6 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôkkel 
Nyíregyházára. Az ország hetedik legnagyobb 
városa közel 120.000 lakossal rendelkezik,  
a térség gazdasági és kulturális motorja vala-
mint vonzó turisztikai célpont. Parkok, terek, 
hatalmas zöld területek, modern és régi épü-
letek alakítják a városképet, melynek sikerült 
megôriznie régi, meghitt hangulatát. A város-
nézô séta a Kossuth téren veszi kezdetét, mely-
nek legmeghatározóbb épülete a Városháza, 
mely 1872-ben épült. A tér közepén emelkedik 
Kossuth Lajos emlékmûve, melyet Bethlen 
Gyula készített. Öreg gesztenyefák árnyékában 
áll az Örökváltság-emlékoszlop, bal oldalán 
a kétkedô, jobb oldalán a bizakodó, kemény 
parasztarcokkal. A látnivalók megtekintését 
követôen indulás Sóstó-fürdôre, a várostól 6 
km-re lévô, tölgyerdô szélén elhelyezkedô ked-
velt gyógyfürdôhelyre. Itt látogatás az 1979-
ben létesített Múzeumfaluban, Magyarország 
legnagyobb regionális skanzenjében, mely  
a XIX. századi falusi környezetbe repít visz-
sza bennünket és megismerhetjük a parasz-
tok és kis nemesek életét, népszokásait. 
Ezután továbbutazás Kállósemjénbe, melyet  
az ôsfoglaló Balog-Semjén nemzetség alapított 
a XI. században. A községben található a Kállay 
család barokk stílusú kastélya, mely több mint 
200 éves, 1763-ban építette két olasz építô.  
A kastély megtekintését követôen lehetôség 
nyílik a kúria kávéházában kávékülönleges-
ségek és sütemények kóstolására. A késô 
délutáni órákban érkezés Vásárosnaményba: 
vacsora és szállás (2 éj).

2 . nap:
Reggeli után egész napos kirándulás, melynek 
elsô állomása Tákos tóháti település, a tó körül 
két házsorral, amelynek hosszanti tengelyé-
ben, a legmagasabb ponton áll a templom. 
Itt található a népi építészet gyöngyszeme,  
a „mezítlábas Notre Dame”, a tákosi reformá-
tus templom. Úgy tartják, hogy „a nép emel-
te magának fából és sárból”, Mária Terézia 
idejében, aki megtagadta a követ és a téglát  
a református vallást gyakorlóktól. Megtekinté-
sét követôen továbbutazás Csarodára, mely 
nevét az itt folyó Feketevíz-patak szláv elne-
vezésérôl (Csernavoda) kapta. A „mosolygó 
szentek” templom legismertebb és leghíresebb 
látványossága a XIII. századi bizánci freskó. 
Ezt követôen továbbindulás Tarpára, a híres 
„kuruc” településre, mely fontos szerepet ját-
szott a Rákóczi-szabadságharcot elôkészítô 
bujdosómozgalomban. Lehetôség nyílik az 
ország egyetlen épen maradt ipartörténeti 
mûemlékének, a szárazmalomnak megtekinté-
sére. Ezután Szatmárcseke következik. 1815-
tôl 1838. augusztus 24-én bekövetkezett halá-
láig itt élt Kölcsey Ferenc költô; itt fejezte be  
a Himnuszt 1823. január 22-én. A Kölcsey-kúria 

helyén álló Mûvelôdési Házban emlékszobát 
rendeztek be a tiszteletére. Csónak alakú, 
faragott fejfák sokasága mellett haladva érjük 
el Kölcsey Ferenc fehér márvány, klasszicista 
stílusú síremlékét a szatmárcsekei református 
temetôben. Ezután Tiszacsécsére látogatunk 
a Móricz Zsigmond emlékházba. Az épület 
tipikus Felsô-Tisza-vidéki szegény paraszti 
lakóház. Magas, meredek hajlású tetôszerke-
zete a Kárpátok népi építészetének alföldszéli 
változata. A következô helyszín Túristvándi, 
ahol az ipartörténeti szempontból egyedülálló, 
XVIII. század végén épült vízimalom látható. 
Népi stílusban épült szerkezetével, három alul-
csapós vízikerekével egész Közép-Európában 
ritkaságszámba megy. Az útvonal következô 
állomása a Penyigén található Lekvárium, 
ahol nemcsak a szilvával és a lekvárfôzéssel 
kapcsolatos tárgyi emlékek láthatóak, hanem 
egy olyan bemutatóhely is egyben, ahol a lek-
várfôzés munkafolyamatát láthatja a vendég. 
A nap befejezô programjaként Jánd község-
tôl 1 órás sétahajózás következik a Tiszán. 
Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban. 
Vacsora és szállás, mint elôzô nap.

3 . nap:
Reggeli után látogatás a Beregi Múzeumban, 
mely páratlan gazdagságú néprajzi anyaggal 
rendelkezik. Kiemelkedô az eredeti beregi 
keresztszemes hímzések gyûjteménye, ennek 
megôrzését, a mintakincs feldolgozását, meg-
ismertetését, népszerûsítését évtizedek óta 
végzik a múzeum munkatársai. Ezt követôen 
továbbutazás Vajára, mely a Felsô-Tisza vidék 
egyik legszebb reneszánsz stílusú várkasté-
lyáról híres. A Vay család története mellett,  
a Rákóczi-szabadságharc helyi eseményeit is 
megismerheti a csoport. Ezután a történelmi 
hangulatú kisváros, Nyírbátor látnivalóinak 
megtekintése következik. Minorita templom:  
a város ékköve és egyik legjelentôsebb mûem-
léke, melyet a kenyérmezei gyôztes csata 
után építtetett Báthori István erdélyi vajda. 
Református templom: Magyarország legna-
gyobb gótikus temploma fél évezred alatt szin-
te semmit sem változott, ma is eredeti szépsé-
gében láthatjuk, mely a Felsô-Tisza vidékének 
legeredetibb mûemléke. Báthori kastély és 
panoptikum: a várkastély állandó kiállítása,  
a panoptikum, ahol a Báthori család tagjai 
elevenednek meg. A hihetetlenül, aprólékosan 
kidolgozott figurák és a korhû környezet kom-
binációja egyedülálló, reneszánsz hangulatot 
teremt. A program utolsó állomása Máriapócs, 
mely a könnyezô Szûz Mária ikonról híres 
település. A kegykép számára és a felélénkülô 
búcsújárás szolgálatára épült meg a mai Szent-
Mihály templom és a Nagy Szent Vazulról 
elnevezett bazilita kolostor. 1749-ben teleped-
tek le itt a bazilita szerzetesek. A monostor 
a görögkatolikusok mûvelôdési és oktatási 
központjává vált. A templom megtekintését 
követôen hazautazás. Érkezés Veszprémbe  
az esti órákban.
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Idõpont: 2022. szeptember 2–4.
 (3 nap/2 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Budapest – Polgár – 
Nyíregyháza – Kállósemjén – Vásárosnamény 
– Tákos – Csaroda – Tarpa – Szatmárcseke – 
Tiszacsécse – Túristvándi – Penyige – Jánd – Vaja 
– Nyírbátor – Máriapócs – Polgár – Budapest – 
Veszprém

Elhelyezés: Vásárosnaményban, 
 3 csillagos szállodában, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 
 (2 éj)

Ellátás:  félpanzió (svédasztalos reggeli 
 és menüválasztásos vacsora) 

Részvételi díj:  64 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  12 000 Ft/fõ
Belépõdíjak: kb. 7 000 Ft/fõ-tõl

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai 
szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a 
felsorolt programokat, az idegenvezetést de nem 
tartalmazza a belépôdíjakat.

Ingyenes transzferlehetôség minimum 4 fô jelent-
kezése esetén: Szombathely  –  Sárvár  –  Jánosháza  
–  Bakonygyepes  –  Veszprém útvonalon.



SZOLNOK – HAJDÚSZOBOSZLÓ – DEBRECEN – 
GYULA – BÉKÉSCSABA – HORTOBÁGY – TISZA-TÓ 
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Idõpont: 2022. szeptember 8–11.
 (4 nap/3 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Budapest – Szolnok – 
Kenderes – Nádudvar – Hajdúszoboszló – Gyula 
– Békéscsaba – Debrecen – Hortobágy – Tisza-tó 
– Budapest – Veszprém

Elhelyezés: 3 éjszaka Hajdúszoboszló 
 központjában, 3 csillagos szállodában, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban

Ellátás:  félpanzió 
 (svédasztalos reggeli és vacsora) 

Részvételi díj:  79 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  14 700 Ft/fõ
Belépõdíjak: kb. 8 900 Ft/fõ-tõl 
Fakultatív kirándulás  
(minimum 20 fô jelentkezése esetén): 

Gyula-Békéscsaba:  8 900 Ft/fõ  
 (irodánkban fizetendô) 

+ belépôk (kb. 3 600 Ft/fô-tôl)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, a 3 éjsza-
kai szállást félpanzióval, a felsorolt programokat, 
az idegenvezetést, de nem tartalmazza a fakultatív 
program árát és a belépôdíjakat. 

Ingyenes transzferlehetôség Szombathely – Sárvár 
– Jánosháza – Bakonygyepes – Veszprém útvo-
nalon.

„Az Alföldi szép nagy rónaságon...” 

Program:

1 . nap:
Indulás 6 órakor Veszprémbôl az OMV 
benzinkút parkolójából és rövid pihenôvel 
utazás Szolnokra, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye székhelyére. Gyalogos séta kereté-
ben ismerkedés a város nevezetességeivel: 
belvárosi Szentháromság templom (a város 
legrégebbi mûemléke), Szolnoki Galéria (volt 
Zsinagóga, 1899-ben avatták fel romanti-
kus, mór stílusban), Tiszavirág gyalogos híd  
(a város emblematikus építménye, Közép-
Európa leghosszabb gyalogos hídja, 444 m  
hosszú), Református templom (1894-ben 
épült, ötszög alakú, neogótikus), Szigligeti 
Színház, Tisza Szálló, Kossuth tér stb.  
Ezt követôen utazás Kenderesre és itt a 
Horthy emlékhelyek felkeresése: Tengerészeti 
és Néprajzi kiállítás, Horthy kastély és krip-
ta. A délutáni órákban érkezés a Hortobágy 
kapujában fekvô Nádudvarra, a több mint 
300 éves múltra visszatekintô fekete kerá-
mia „hazájába”. Látogatás a Fazekas-
házban, ahol a látogatók betekintést kapnak 
az edények készítésébe, megismerhetik  
a fazekasság történetét (edény- és néprajzi 
gyûjtemény), kiállítás a népi iparmûvészeti 
termékekbôl és vásárlási lehetôség. A kora 
esti órákban érkezés Hajdúszoboszlóra, 
vacsora, szállás (3 éj). Olajat kerestek  
a városban, de más kincset: gyógyvizet  
találtak. Így vált Hajdúszoboszló, ahogy 
mondani szokták a „reumások Mekkájává”. 
Az Alföld legismertebb és legnagyobb für-
dôvárosa, itt található Európa legnagyobb 
fürdôkomplexuma. Kedvezô adottságai, szol-
gáltatásai és a város egyéb látnivalói egész 
évben megteremtik a feltételeket az aktív és 
passzív kikapcsolódáshoz. 

2 . nap:
Reggeli után pihenés, fürdés, szabadprogram 
Hajdúszoboszlón, vagy egész napos fakul-
tatív kirándulás a „Viharsarokba”. Indulás 
Gyulára, a Kôrös-parti városba és a fôbb 
nevezetességek megtekintése. Látogatás  
a XV. században épült Várban, mely az Alföld 
egyetlen épen maradt, középkori, gótikus tég-
lavára és a török korban Eger és Szigetvár 
mellett hazánk legerôsebb várainak egyike 
volt. A Vármúzeumban a vár történetével és  
a környék népének régi életével ismerkedhe-
tünk meg. A vár tornyában kilátó, elôtte csó-
nakázótó van. Ezt követôen az Almásy-kastély 
megtekintése következik: állandó és aktuális 
idôszaki kiállítások, toronykilátó. Gyula kivá-
ló gyógy-üdülôváros is, híres Várfürdôjében 
fôként mozgásszervi betegségeket gyógyí-
tanak. Ezt követôen indulás a Viharsarok 
központjába, Békéscsabára. Belvárosi séta 
keretében ismerkedés a megyeszékhely lát-
nivalóival: Munkácsy Mihály múzeum, Páduai 

Szent Antal Társszékesegyház (vöröstéglás, 
kéttornyú neogótikus templom), Evangélikus 
nagytemplom (Európa második legnagyobb 
evangélikus temploma, 3000 fô befogadóké-
pességû), Szt. István tér, Városháza, Jókai 
Színház stb. A késô délutáni órákban vissza-
utazás Hajdúszoboszlóra. Vacsora, szállás: 
mint elôzô nap. 

3 . nap:
Reggeli után kirándulás Hajdú-Bihar megye 
székhelyére, a Tiszántúl legnagyobb váro-
sába: Debrecenbe. A 200 000 lakosú város 
egyben hazánk második legnépesebb városa, 
idônként „a kálvinista Róma” néven, vagy 
„civisváros”-ként is emlegetik az ország 
„második fôvárosá”-t. Az 1848-49-es  
szabadságharcban költözött ide a kormány, 
a Nagytemplomban olvasta fel Kossuth 
Lajos a Függetlenségi Nyilatkozatot. 1944. 
végén a kollégium oratóriumában ült össze 
az Ideiglenes Nemzetgyûlés. Autóbuszos 
és gyalogos városnézés keretében ismer-
kedés a város nevezetességeivel: Piac utca 
(a város fôutcája), Megyeháza, Református 
kistemplom, Kossuth tér, Milleniumi szökôkút, 
Aranybika szálló, Református Nagytemplom 
és Kollégium, Emlékkert, Déri múzeum 
(Munkácsy triológia), Egyetem téri park és  
a Nagyerdô fôbb látnivalói. A délutáni órákban 
visszautazás Hajdúszoboszlóra, szabadprog-
ram, fürdés. Vacsora, szállás: mint elôzô nap. 

4 . nap:
Reggeli után indulás Hortobágy pusztára. 
A Hortobágyi Nemzeti Park a Világörökség 
része, Közép-Európa legnagyobb füves 
pusztája, hazánk legnagyobb és legrégebbi 
nemzeti parkja, mely az ország legnagyobb 
„madárszállója” és otthona az ôsi magyar 
szürkemarha-gulyának, racka juhoknak, 
valamint a különbözô magyar félvér lófaj-
táknak. Hortobágy puszta nevezetessége-
inek megtekintése: Kilenclyukú híd (a tör-
ténelmi Magyarország leghosszabb kôhíd-
ja, 1833-ban épült és máig betölti eredeti 
funkcióját), a közel 300 éves Hortobágyi 
Csárda (Hortobágy legrégibb épülete, 1699. 
óta vendégfogadó). A déli órákban indulás  
a Tisza-tó partján fekvô Poroszlóra és láto-
gatás a Tisza-tavi Ökocentrumban, mely 
hazánkban egyedülálló bemutatóhely. Elénk 
tárja a Tisza és a Tisza-tó természeti kin-
cseit, Magyarország második legnagyobb 
tavának csodálatos élôvilágát. A központi 
épületben találjuk Közép-Európa legnagyobb 
édesvizû akváriumát, látványos kiállítótere-
ket, 3D mozit is, de a környezô parkban 
és a tóparton megannyi izgalmas látnivaló 
várja a látogatókat. A program zárásaként 
kishajóval is felfedezzük a tó élôvilágát.  
Ezt követôen hazautazás rövid pihenôkkel, 
érkezés Veszprémbe az esti órákban. 
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SZEGED – MAKÓ – SZARVAS – SZENTES – 
ÓPUSZTASZER – KECSKEMÉT

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 6 órakor az OMV 
benzinkút parkolójából és utazás a jelzett 
útvonalon Petôfi Sándor szülôvárosába, 
Kiskôrösre. A város 1890 óta ápolja leg-
nagyobb fiának kultuszát, az emlékház 
pedig igazi zarándokhelyként funkcionál 
napjainkban is. A szülôház mellett álló 
kétszintes emlékmúzeumban Petôfi élet-
útját bemutató állandó kiállítás, valamint 
több rangos tárlat is látható. Továbbutazás  
a világhírû csipkéjérôl ismert Kiskunhalasra, 
ahol a Csipkemúzeumban megtekinthetô  
a csipkevarrás folyamata, mely a brüsszeli 
csipke után a legelismertebb a világban. Ezt 
követôen indulás Magyarország harmadik 
legnépesebb városába, Csongrád-Csanád 
megye székhelyére, Szegedre, mely a Tisza 
és a Maros találkozásánál fekszik. 
A 160 000 lakosú város fontos egyetemi, 
kulturális, valamint élelmiszeripari köz-
pont. A településnek nagyvárosias arcu-
lata van, mely annak köszönhetô, hogy 
az 1879-es tiszai árvíz során az épületek 
nagy része elpusztult, az újjáépítés során 
pedig kimondottan egységes, Budapesthez 
hasonlóan körutas rendszerû nagyváros 
jött létre. Ismerkedés a város nevezetes-
ségeivel: Széchenyi tér, Új Zsinagóga, 
Klauzál tér, Kárász utca, Dóm tér, Tisza-
part, Móra Ferenc Múzeum, Nemzeti 
Színház. Látogatás az 1903-ban épült 
eklektikus stílusú Új Zsinagógában, mely 
az ország második és a világ negyedik 
legnagyobb zsinagógája. Az épület a 22 
zsinagógát tervezô Baumhorn építész leg-
jelentôsebb és legszebb alkotása. A Roth 
Manó mûhelyében készült üvegablakok és 
a páratlan szépségû, szimbolikus tartalmú 
üvegkupola az épület egyedi ékességei.  
A belsô teret az elefántcsontszín, az arany 
és a kék díszítések szemet gyönyörködtetô 
összhangja uralja. A kiváló akusztikájú 
zsinagóga orgona-, és értékes könnyûze-
nei koncertek különleges helyszíne. A nap 
zárásaként az ország negyedik legnagyobb 
székesegyháza, a Fogadalmi templom 
(Dóm) megtekintése következik. 1879 tava-
szán a nagy árvíz a földdel tette egyenlôvé 
Szeged városát: a házak 95%-a elpusztult. 
A következô év ôszén a város elöljárói  
a polgárság nevében ünnepélyes fogadalmat 
tettek: hatalmas templomot emelnek Szûz 
Mária tiszteletére, ha a város újra felépül.  
A Dómot 1914-ben kezdték építeni és 1930-
ban szentelték fel. Rövid szabad program, 
majd vacsora, szállás (2 éj).

2 . nap:
A reggelit követôen indulás Magyarország 
legvirágosabb városába, Makóra, mely 

fôként a hagyma révén ismer t, mely 
hungarikum, de számos idegenforgal-
mi látványossággal is várja az ideláto-
gatókat. Belvárosi séta: Széchenyi tér, 
Korona szálló, Bérpalota, romantikus 
Régi városháza és Makovecz Imre kiemel-
kedô alkotása, a Hagymaház (kívülrôl). 
Ezután utazás a Hármas-Körös holtá-
gának par tján fekvô Szarvas városába. 
Látogatás Magyarország legnagyobb arbo-
rétumában, melynek növény és állatvilá-
ga megannyi látogatót vonz a térségbe.  
Az arborétum déli részén került kialakí-
tásra hazánk egyedülálló maket tparkja, 
a Mini Magyarország, amely közel 100 
interaktív maket t segítségével mutatja be 
a Kárpát-medence legfontosabb épületeit 
1:25–ös kicsinyítésben. A délutáni órák-
ban az egykori legsikeresebb mezôváros, 
Hódmezôvásárhely meglátogatása követ-
kezik, mely a XIX. század végén az alföldi 
fazekasság fellegvára volt. 
Látogatás a Belvárosi Fazekasházban, 
ahol Ambrus Sándor fazekasmester kiál-
lítóterme, mûhelye tekinthetô meg. Ezt 
követi a Tornyai János Múzeum felkere-
sése, ahol régészeti, néprajzi, helytör té-
neti és képzômûvészeti kiállítás várja a 
látogatókat. Szabad program, majd vissza-
utazás Szegedre: vacsora, szállás, mint 
elôzô nap. 

3 . nap:
Reggeli után utazás a Dél-Alföld legnép-
szerûbb és legismer tebb kirándulóhelyére, 
a magyar honfoglalás emlékére létesítet t 
Nemzeti Tör téneti Emlékparkba, melyet 
1982-ben hoztak létre a Csongrád megyei 
Ópusztaszeren. A park legfontosabb lát-
nivalója a felejthetetlen élményt nyújtó 
Feszty-körkép, mely 120 méter hosszú, 
15 méter magas és 38 méter átmérôjû kör t 
formázó panorámakép, mely a honfogla-
lás néhány elképzelt epizódját idézi fel.  
A hatalmas területen fekvô park több lát-
ványosságot is kínál: a millenniumi Árpád-
emlékmû, Csete-jur ták és a Skanzen 
épületei. A kora délutáni órákban indulás 
Magyarország középsô részén fekvô, az 
Alföld minden szépségét és ér tékét magá-
ban rejtô Kecskemét városába. „Hírôs 
város”-ként is szokás emlegetni Bács-
Kiskun megye székhelyét Petôfi nyomán. 
Ismerkedés a város nevezetességeivel: 
Városháza, Nagytemplom, Tudományok 
és Mûvészetek háza (egykori zsinagó-
ga), Cifrapalota, Katona József Színház, 
Katona József Emlékház. A városnézést 
követôen hazaindulás és útközben egy 
korai vacsorával egybekötöt t pihenô  
a Kiskunsági Nemzeti Park területén fekvô 
csárdában. Érkezés Veszprémbe a késô 
esti órákban.
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Idõpont: 2022. július 15–17.
 (3 nap/2 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Dunaföldvár – Kiskôrös 
– Soltvadkert – Kiskunhalas – Szeged – Makó – 
Orosháza – Szarvas – Szentes – Hódmezôvásárhely 
– Ópusztaszer – Kiskunfélegyháza – Kecskemét – 
Dunaföldvár – Veszprém

Elhelyezés: 2 éjszaka Szegeden, 
 belvárosi 3 csillagos szállodában, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 

Ellátás:  félpanzió (svédasztalos reggeli 
 és háromfogásos menüvacsora) 

Részvételi díj:  68 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  13 800 Ft/fõ
Belépõdíjak: kb. 9 500 Ft/fõ-tõl 

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai 
szállást félpanzióval és a 3. napi vacsorát, az útle-
mondási biztosítást, a felsorolt programokat, az 
idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépôdíjakat.

Ingyenes transzferlehetôség Szombathely – Sárvár 
– Jánosháza – Bakonygyepes – Veszprém útvo-
nalon.

„Lenn az Alföld tengersík vidékén…”



ÔRSÉG – GÖCSEJ – MURAVIDÉK SZÉP TÁJAI 
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TÖKFESZTIVÁL ÔRISZENTPÉTEREN 
SZOMSZÉDOLÁS SZLOVÉNIÁBAN:  
LENDVA – DOBRONAK – BAKÓNAKI TÓ

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 6 órakor az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás rövid pihenôvel 
a nagy egyházi múlttal rendelkezô Vasvárra. 
Belvárosi sétát követôen látogatás a Domonkos 
Kolostor és Múzeumban, ahol a helytörténeti 
és a középkori megyetörténeti kiállítás kapott 
elhelyezést. Továbbutazás Körmendre, ahol az 
ország egyik legjelentôsebb mûemlék-együt-
tese, a hercegi Batthyány-Strattmann-kastély 
megtekintése következik. Ezt követôen indulás 
az Ôrség kedvelt üdülô- és horgászhelyére,  
a Vadása-tóhoz, melyet a Vadása-patak fel-
duzzasztásával hoztak létre, tiszta vizét össze-
sen 12 forrás táplálja. Séta a tóparton, majd 
Hegyhátszentjakabon a XIII. századi román 
stílusú Szent Jakab mûemléktemplom megte-
kintése. Ezután indulás a Zala völgyében fekvô 
Pankasz településre. Az 1754-ben állított 
szoknyás harangláb az Ôrség legrégebbi ilyen 
építménye, mely a falu legmagasabb dombján 
áll. A harangláb szerkezete tölgyfából készült,  
a harangot fazsindely, a harangozót pedig 
rozsszalmából készült zsúp védi. A kora esti 
órákban érkezés Lentibe, vacsora és szállás 
(2 éj). 

2 . nap:
Reggeli után indulás a Göcsej és az Ôrség 
határán épült, szeres szerkezetû faluba, 
Szentgyörgyvölgybe, mely az Ôrségi Nemzeti 
Park része. Látogatás az 1787-ben épült 
fakazettás Református templomban, mely  
a Nyugat-Dunántúl egyik legszebb mûemléke. 
Legnagyobb értéke a 88 darabból álló téglalap 
alakú, kékre festett, bárányfelhôkkel díszített 
famennyezet. Ezt követôen látogatás a szom-
szédos faluban, Veleméren, Magyarország 
egyik legkülönlegesebb középkori román 
stílusú templomában. A Szentháromság 
templomot Aquila János freskói tették világ-
hírûvé. Továbbutazás a Veleméri-völgyben 
fekvô Magyarszombatfára, mely az ôrségi 
fazekasság központja. A magyarszombat-
fai Fazekasház megtekintése, mely 1975 óta 
mûködik tájházként. A déli órákban érkezés az 
Ôrség központjába, Ôriszentpéterre, melyet 
2005-ben városi rangra emeltek. A telepü-
lésszerkezet máig a szeres településformát 
ôrzi (9 szerbôl áll). Ismerkedés a település leg-
régebbi épületével, a XIII. századi Árpád-kori 
Szent Péter templommal. Ezt követôen szabad 
program a Nyugat-Dunántúli Régió legnagyobb 
gasztro- turisztikai rendezvényén az Ôrségi 
Tökfesztiválon. A rendezvény középpontjában 
az olajtök áll: tökmagolajütés, tökös ételek és 
tökös programok. A kézmûves vásározók és 
a helyi termelôk a legkülönfélébb termékeket 

kínálják a szörpöktôl, lekvároktól, gyógynövé-
nyektôl kezdve a bôrbôl és csuhéból készült 
termékekig és tökkészítményekig. Indulás a hét 
halmon épült, „szeres település”-re, Szalafôre, 
mely az egyik legautentikusabb ôrségi hely. 
Pityerszer nevû részén alakították ki a régió 
leglátogatottabb nevezetességét, az Ôrségi 
Népi Mûemlékegyüttest, melynek különleges-
ségét az adja, hogy más skanzenekkel ellen-
tétben, itt az épületek máig az eredeti helyükön 
vannak. A késô délutáni órákban visszautazás 
a szállodába, vacsora, szállás, mint elôzô nap.  

3 . nap:
Reggeli után indulás a kelet-szlovéniai Lendvára, 
mely a muravidéki magyarság kulturális köz-
pontja. Elsôként a Lendva-hegyen épült 53.5 
méter magas, kör alakú Vinarium-kilátótorony 
megtekintése, ahonnan csodálatos panoráma 
nyílik Szlovénia, Magyarország, Horvátország 
és Ausztria tájaira. A város legszebb neve-
zetessége a ma is jó állapotban lévô Bánffy-
Esterházy várkastély. A vár állandó történelmi 
kiállítása a török veszedelem idején az Európa 
védôbástyáit képezô várak történetét mutatja 
be. A néprajzi kiállítás a muravidéki magyarság 
kulturális örökségét, a hetési népi textíliákat 
mutatja be. Ezt követôen a Lendva-hegyen 
található Szentháromság kápolna felkeresése 
következik, ahonnan csodálatos kilátás nyílik  
a Mura-folyó völgyére. Gyalogos belvárosi  
séta keretében a város további nevezetessé-
geinek a megtekintése kívülrôl: Szent Katalin 
plébániatemplom a Szent István szoborral, 
Makovecz Imre által épített kultúrpalota és  
a mellette álló, ma kiállítóteremként mûködô 
egykori zsinagóga. Továbbutazás a többségé-
ben magyarlakta Dobronak faluba, melyben 
Közép-Európa egyetlen orchideatermesztô 
vállalkozása mûködik. Közel 500 ezer növényt 
nevelnek 14 000 m2 –es üvegházban és 160 
féle orchideát termesztenek trópusi körül-
ményeket biztosítva számukra. Látogatás 
az Orchidea Parkban és vásárlási lehetôség. 
Ezután indulás a Dobronak település határá-
ban található Bakónaki-tóhoz és a mellette 
lévô Energiaparkhoz (Sok energiapontot mértek 
be, melyeknek gyógyító hatásuk van. Minden  
energiapont más-más betegségre gyakorol 
jótékony hatást). Innen séta a közeli erdôben 
megbújó, csodálatos gyógyító erôvel bíró Szent 
Vid forráshoz, és a felette lévô Szent Vid kápol-
nához. A Vid kút mellett a Szent Vid kápolna 
a Bakónaki tó védjegye, a látogatók kedvenc 
kirándulóhelye. A bôkezû természet olyan ener-
giákkal töltötte meg a tó környékét, amelyek 
ellazítják, megnyugtatják és erôsítik az embert. 
A téglából épített kápolna 1818-ban készült.  
A kora esti órákban hazautazás rövid pihenôk-
kel, érkezés Veszprémbe az esti órákban.

Idõpont: 2022. szeptember 23–25.
 (3 nap/2 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Devecser – Vasvár – 
Körmend – Vadása-tó – Hegyhátszentjakab – 
Pankasz – Lenti – Szentgyörgyvölgy – Velemér 
– Magyarszombatfa – Ôriszentpéter – Szalafô – 
Pityerszer – Lenti – Lendva – Dobronak – Bajánsenye 
– Vasvár – Devecser – Veszprém

Elhelyezés: Lentiben 3 csillagos szállodában, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 
 (2 éj) 

Ellátás:  félpanzió (büféreggeli és menüvacsora) 

Részvételi díj:  59 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  9 000 Ft/fõ
Belépõdíjak: kb. 5 500 Ft/fõ-tõl

+ kb. 15 /fõ 

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai 
szállást félpanzióval, a felsorolt programokat, az 
idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépôdíjakat.

Csatlakozási lehetôség: a fenti útvonalon.
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TAVASZI BARANGOLÁS BARANYÁBAN 
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Idõpont: 2022. május 27–29.
 (3 nap/2 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált,
 komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Siófok – Bátaszék – Mohács 
– Sátorhely – Villány – Siklós – Máriagyûd – Harkány 
– Szigetvár – Drávaszabolcs – Nagyharsány – Pécs 
– Orfû – Dombóvár – Veszprém

Elhelyezés: 2 éjszaka Harkányban, 
 3 csillagos szállodában, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban

Ellátás:  félpanzió (büféreggeli és 
 háromfogásos menüvacsora)

Részvételi díj:  54 900 Ft/fõ
1 ágyas felár:  7 400 Ft/fõ
Belépõdíjak: kb. 12 000 Ft/fõ-tõl
Fakultatív kirándulás 

(minimum 20 fô jelentkezése esetén):  

Szigetvár 4 900 Ft/fõ
(irodánkban fizetendô)  

+ belépô kb. 1 500 Ft/fô-tôl)   

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai 
szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást,  
a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de 
nem tartalmazza a fakultatív kirándulások árát és 
a belépôdíjakat.

Ingyenes transzferlehetôség Szombathely – Sárvár 
– Jánosháza – Bakonygyepes – Veszprém útvo-
nalon.

MOHÁCS – VILLÁNY – SIKLÓS – MÁRIAGYÛD – 
HARKÁNY – SZIGETVÁR – PÉCS – ORFÛ – DOMBÓVÁR

Program:

1 . nap:
Indulás 6 órakor Veszprémbôl az OMV ben-
zinkút parkolójából. Utazás a jelzett útvonalon 
Mohácsra és itt látogatás a város központjá-
ban lévô, közelmúltban felújított Fogadalmi 
Emléktemplomban, mely a mohácsi csata 
400 éves évfordulójára, az elesettek emléké-
re épült 1929-1940. között bizánci stílusban. 
Ezután a Busóudvar komplexum megtekintése 
következik, ahol az érdeklôdôk az év minden 
napján megismerhetik a több évszázados 
farsangi népszokást és ízelítôt kaphatnak 
annak páratlan hangulatából. A város köze-
lében fekvô Sátorhely a magyar történelem 
tragikus emlékét ôrzi. Látogatás a Nemzeti 
Emlékhelyen, mely 1700 magyar katona nyug-
helye, akik az 1526. évi csatában veszítették 
életüket. A Nemzeti Emlékpark 1976-ban nyílt 
meg, a csata történetét kiállítás és filmvetí-
tés keretében is megismerhetik a látogatók. 
Tovább utazás Villányba, hazánk egyik leg-
ismertebb borvárosába. Szabadprogram, 
borkóstolási- és vásárlási lehetôség a telepü-
lés központjában, a pincefaluban, majd uta-
zás Siklósra. Látogatás a Villányi-hegység 
lábainál álló, XIII. században emelt várban, 
melyet a „Tenkes kapitánya” c. filmsorozat 
tett országszerte ismertté: várbörtön, kínzó 
kamra, bormúzeum, várkápolna, Tenkes 
kapitánya emlékterem és egyéb látványossá-
gok, majd a XVI. századi Malkocs bej dzsá-
mi megtekintése. Siklós határában található 
Máriagyûd, az ország egyik legjelentôsebb 
Mária kegyhelyére. Látogatás a szépen fel-
újított, kéttornyú, barokk bazilikában. Ezután 
érkezés Harkányba, vacsora, szállás (2 éj). 

2 . nap:
Reggeli után fakultatív kirándulás Szigetvárra. 
Az Almás-patak árterén fekvô város tör-
ténete szorosan összekapcsolódik a XIV. 
századi eredetû várával és annak hôs vár-
kapitányával, Zrínyi Miklóssal, török kori 
emlékeinek pedig különös jelentôséget ad, 
hogy a török történelem legjelentôsebb ural-
kodója, Szulejmán szultán itt hunyt el 71 
éves korában, Szigetvár ostroma közben, 

1566. szeptemberében. Szigetvár 2011 óta 
viseli a Kereszténység Védôbástyájaként 
vívott harcok hôsei elôtt tisztelegve a „Civitas 
Invicta” azaz „Leghôsiesebb Város” címet. 
Látogatás a várban, mely 2016 óta Nemzeti 
Emlékhelyként fogadja a látogatókat. Ezután 
visszautazás Harkányba: szabadprogram, für-
dési lehetôség, vagy fakultatív kirándulás 
Drávaszabolcsra, ahonnan kb. 1 órás séta-
hajózás keretében ismerkedés a Duna-Dráva 
Nemzeti Park festôi és vadregényes vidékével. 
(A fürdésre Harkányban a hajókirándulás után 
is marad egy kis idô.) Vacsora, szállás: mint 
elôzô nap.

3 . nap:
Reggeli után utazás Nagyharsányba: itt  
a szabadtéri szoborpark megtekintése, ahol 
mintegy 130 alkotás látható. A szoborpark 
mellett, a szikla peremére a közelmúltban 
felépített Kikerics panoráma sétányról szép 
kilátás nyílik a környezô tájakra. Ezután indu-
lás Pécsre, a Dunántúl legnagyobb városába, 
mely (Sopianae néven már a római korból 
ismert volt) jelenleg egyetemváros, kultu-
rális és egyházi központ, 2010-ben Európa 
kulturális fôvárosa volt. Városnézés kereté-
ben a Zsolnay Kulturális Negyed (a világhírû 
Zsolnay porcelángyár területén kialakított 
Mauzóleum és Gyugyi kiállítás) megtekinté-
se, majd belvárosi séta: Barbakán, Püspöki 
palota, Székesegyház, Dzsámi, Széchenyi 
tér, Zsolnay-kút, Király utca stb. A délutáni 
órákban utazás Orfûre a Mecsek hegyhát 
közepén fekvô idegenforgalmi szempontból 
kiemelkedô jelentôségû településre, melynek 
legfôbb vonzereje a 60-as, 70-es évek során 
épített három mesterséges tó. Látogatás  
a Kemencés Udvarban és a Tájházban, ahol 
az ország különbözô tájegységeinek kemen-
céit és a sütés-fôzés eszközeit, edényeit 
mutatják be. A kora esti órákban érkezés 
Dombóvárra. A város legnagyobb parkjában, 
a Szigeterdôben található – a Kossuthot és 
az elsô felelôs magyar kormány valamennyi 
tagját ábrázoló – Kossuth-szoborcsoport, 
amely 1927-1952. között a parlament elôtt 
állt. Ezután hazaindulás a jelzett útvonalon, 
érkezés az esti órákban.



SOMOGYORSZÁG REJTETT KINCSEI: ANDOCS  
– KAPOSVÁR – BÔSZÉNFA – SZENNA – BUZSÁK 
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Idõpont: 2022. június 11–12. 
 (2 nap/1 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált, komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Siófok – Andocs – Kaposvár 
– Bôszénfa – Szenna – Somogyvár – Nikla – Buzsák – 
Balatonszárszó – Siófok – Veszprém

Elhelyezés: Kaposváron, 3 csillagos szállodában, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban (1 éj) 

Ellátás:  félpanzió (svédasztalos reggeli 
 és háromfogásos menüvacsora)

Részvételi díj: 37 900 Ft/fõ,  
1 ágyas felár: 4 500 Ft/fõ,  
Belépõdíjak: kb. 7 500 Ft/fõ-tõl 

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 1 éjszakai szál-
lást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt 
programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza  
a belépôdíjakat. 

Ingyenes transzferlehetôség Szombathely – Sárvár 
– Jánosháza – Bakonygyepes – Veszprém útvonalon.

Program:

1 . nap:
Indulás 7 órakor Veszprémbôl az OMV benzinkút parkolójából és utazás Andocsra, Somogy 
megye ôsi búcsújáróhelyére. Látogatás a megújult Nagyboldogasszony templomban és  
a kolostorban lévô Mária múzeumban, ahol több mint 250 kegyszobor-öltözék látható itt.  
Ezt követôen indulás a Kaposvár közeli Deseda-tóhoz, mely hazánk leghosszabb mester-
séges tava a csodálatos zselici tájon. Séta az üdülôterületen és a megújult „Fekete István” 
Látogató központ megtekintése. A déli órákban érkezés Somogy megye székhelyére, 
Kaposvárra és látogatás a mûemlék Rippl-Rónai villában, ahol Rippl-Rónai József (1861-
1927) a magyar festészet legelsô modern mûvésze élt. A festô mintegy 80 képével hitelesen 
berendezett emlékmúzeum megtekintése után indulás a rendkívül szép környezetben elterülô 
Bôszénfa- i Vadasparkba, ahol különleges élmények várják az ideérkezôket: vadasparki séta, 
trófea kiállítás, séta a szarvasokkal, traktoros szarvasnézés. A program után visszautazás 
Kaposvárra és gyalogos séta keretében ismerkedés a belváros fôbb nevezetességeivel. 
Vacsora, szállás a városközpontban lévô szállodában (1 éj). 

2 . nap:
Reggeli után indulás a Szenna-i Skanzenbe, mely egyedülálló módon, egy élô falu közepén 
jött létre és alapvetô célja, hogy megôrizze a Zselic és Belsô Somogy sokszínû népi kultúráját. 
Ezt követôen utazás Somogyvárra, melynek legfôbb látnivalója a Szt. László királyunk által 
1091-ben alapított bencés apátság és Szt. Egyed templom romjai, mely 1983. óta Nemzeti 
Emlékhely. Ezután Niklán látogatás a hajdani Berzsenyi kúria egyszerû épületében, ahol  
az egyik legnagyobb költônk „a niklai remete” tiszteletére emlékmúzeumot rendeztek be. 
Ezt követôen indulás Buzsákra, ahol a Tájházban a világhírû buzsáki népmûvészet legszebb 
darabjai láthatók. A késô délutáni órákban érkezés Balatonszárszóra: itt az egyik legnagyobb 
költônk – József Attila (1905-1937) – Emlékházának felkeresése, ahol a súlyosan beteg költô 
élete utolsó napjait töltötte. Ezt követôen hazaindulás, érkezés Veszprémbe az esti órákban. 

KALOCSA – BAJA – GEMENC – BÁTA – SÁRKÖZ 

 

Idõpont: 2022. augusztus 13–14. 
 (2 nap/1 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált, komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Enying – Dunaföldvár – Solt – 
Kalocsa – Hajós – Baja – Pörböly – Báta – Szekszárd 
– Veszprém 

Elhelyezés: Baja központjában, 
 3 csillagos wellness szállodában (1 éjszaka) 

Ellátás:  büféreggeli 
 és háromfogásos menüvacsora 

Részvételi díj: 44 900 Ft/fõ,  
1 ágyas felár: 7 000 Ft/fõ,  
Belépõdíjak: kb. 8 800 Ft/fõ-tõl 

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 1 éjszakai szállást 
félpanzióval, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, 
de nem tartalmazza a belépôdíjakat, a borkóstoló és  
a kisvonati jegyek költségeit. 

Ingyenes transzferlehetôség Szombathely – Sárvár 
– Jánosháza – Bakonygyepes – Veszprém útvonalon.

Program:

1 . nap:
Indulás 6 órakor Veszprémbôl az OMV benzinkút parkolójából Kalocsára, a patinás, hangulatos 
kisvárosba, mely szinte egyidôs a magyar államiság történetével, a katolicizmus fontos fellegvá-
ra. Kalocsa két hungarikummal is rendelkezik: az egyik a paprika, a másik pedig a népmûvészet. 
Ismerkedés a város fôbb látnivalóival: a megújult barokk érseki központ: Nagyboldogasszony 
Fôszékesegyház, az Érseki kastélyban (könyvtár-,) és a Kanonoki palotában (múzeum- és 
kincstár megtekintése), Viski Károly Múzeum. Ezt követôen utazás Hajósra és látogatás a volt 
érseki kastélyban, mely eredeti barokk szépségében pompázik. Ezután indulás Európa legna-
gyobb, összefüggô pincefalujába, mely 24 szabályos utcából és több mint 1200 pincébôl áll, így 
a hajósi pincefalu a népi építészet egyedülálló ékköve. Borkóstoló az egyik kiváló Borházban (3 
fajta bor és borkorcsolya), szabadidô, majd továbbindulás Bajára, a soknemzetiségû városba. 
Érkezéstôl függôen kisvonatos városnézés, majd vacsora, szállás (1 éj).

2 . nap:
Reggeli után gyalogos városnézô séta Baja központjában (Szentháromság tér épületei, 
Városháza, Szent Péter és Pál templom, Ferences templom és rendház, Türr István múze-
um), majd átkelés a Türr István hídon a Dunántúlra és érkezés Pörbölyre, a Gemenci Erdô 
Ökoturisztikai Központjába. Innen kirándulás a Gemenci erdô szebbnél-szebb tájain átvezetô 
keskeny-nyomtávú kisvonattal. Ezután indulás Bátára, a népmûvészeti hagyományairól és 
halászatáról híres faluba, melynek nevezetessége az 1939-ben épült Szent Vér kegytemplom 
is. Látogatás a Kegytemplomban, Halászházban és Tájházban, ahol állandó kiállítás kereté-
ben mutatják be a sárközi emberek életformáját, otthonainak berendezését, a vidék gazdag 
népviseletét, népmûvészetét. A késô délutáni órákban érkezés Szekszárdra, Tolna megye 
székhelyére, a szekszárdi borvidék központjába. Ismerkedés a belváros nevezetességeivel: 
Béla tér, R. kat. templom, Szentháromság szobor, Városháza, Vármegyeháza, Borkút stb. 
Ezt követôen hazaindulás, érkezés az esti órákban. 
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DUNAKANYAR GYÖNGYSZEMEI:
ESZTERGOM – VISEGRÁD – SZENTENDRE

 

Idõpont: 2022. május 14–15. 
 (2 nap/1 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált, komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Várpalota – Székesfehérvár – 
Zámoly – Környe – Tata – Dunaalmás – Esztergom – 
Visegrád – Leányfalu – Szentendre – Székesfehérvár 
– Várpalota – Veszprém

Elhelyezés: 1 éjszaka Esztergomban, 
 3 csillagos szállodában, 
 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 

Ellátás:  büféreggeli a szállodában 
 és vacsora a Prímás Pince Étteremben

Részvételi díj: 36 900 Ft/fõ,  
1 ágyas felár: 6 000 Ft/fõ,  
Belépõdíjak: kb. 9 800 Ft/fõ-tõl 

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 1 éjszakai szál-
lást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt 
programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza  
a belépôdíjakat.

Ingyenes transzferlehetôség Szombathely – Sárvár 
– Jánosháza – Bakonygyepes – Veszprém útvonalon.

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 7 órakor az OMV benzinkút parkolójából, utazás Tatára: látogatás hazánk 
egyetlen vízi várában, az Öreg-tó partján magasodó egykori királyi várkastély múzeumában 
és a város barokk arculatát kialakító Eszterházy család kastélyában, ahol 1809-ben aláírták  
a napóleoni háborúkat lezáró békét, és 1921 októberében elfogták az utolsó magyar királyt  
és feleségét. Tovább utazás Esztergomba, mely az esztergomi érsekség székvárosaként  
a római katolikus egyház magyarországi központja. A magyar történelem egyik legmeghatá-
rozóbb színhelye az esztergomi Várhegy. Szent István kislegendája szerint itt született Szent 
István király, akit itt koronáztak meg. Ismerkedés a város fô látnivalóival: Nagyboldogasszony 
és Szent Adalbert Fôszékesegyház (benne a Bakócz-kápolna, az ország leggazdagabb kincs-
tára, altemplomában több száz sírfülke között Mindszenty József hercegprímás sírhelye, 
Panorámaterem, Kupolakilátó), Keresztény Múzeum (a Prímás palotában, Magyarország 
leggazdagabb egyházi gyûjteménye). Utána fakultatív kirándulás kisvonattal a Mária Valéria 
hídon át a szlovákiai Párkányba vagy látogatási lehetôség a Nemzeti Emlékhelyként nyilván-
tartott Vármúzeumban, majd a szállás elfoglalása és vacsora a Prímás Pince Étteremben.

2 . nap:
Reggeli után utazás az ország egyik legkisebb városába, a több mint ezer éves Visegrádra, 
mely a hazai és nemzetközi turizmus kedvelt úti célja a Dunakanyar szívében. Látogatás 
az egykori Királyi Palota épületegyüttesében, séta a Salamon-toronyig, majd utazás  
a panorámaúton a város legmagasabb pontjára és a Fellegvár, valamint a páratlan panoráma 
megtekintése. Ezután indulás Szentendrére, melyet a mûvészek és festôk városaként is 
emlegetnek. Látogatás Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeumában, a Skanzenben, 
azután séta a Duna-korzón és a történelmi belvárosban, a barokk házak és templomok között 
kanyargó, hangulatos, macskaköves utcácskákon. Némi szabadidôt követôen hazautazás, 
érkezés Veszprémbe az esti órákban.

PALÓCFÖLDI KALANDOZÁS:  
HOLLÓKÔ – SZÉCSÉNY – BALASSAGYARMAT
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Idõpont: 2022. május 20–21. 
 (2 nap/1 éjszaka)

Utazás:  légkondicionált, komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém – Várpalota – Székesfehérvár – 
Budapest – Hatvan – Hollókô – Szécsény – Ipolytarnóc 
– Somoskô – Salgótarján – Mátraverebély – Mohora – 
Csesztve – Balassagyarmat – Horpács – Vác – Horpács 
– Budapest – Székesfehérvár – Veszprém

Elhelyezés: Salgótarján közelében, szép erdei 
 környezetben fekvô 3*-os szállodában (1 éj)

Ellátás:  félpanzió (büféreggeli és menüvacsora) 

Részvételi díj: 39 900 Ft/fõ,  
1 ágyas felár: 6 000 Ft/fõ,  
Belépõdíjak: kb. 8 000 Ft/fõ-tõl 

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 1 éjszakai szál-
lást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt 
programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza  
a belépôdíjakat. 

Ingyenes transzferlehetôség Szombathely – Sárvár 
– Jánosháza – Bakonygyepes – Veszprém útvonalon.

Program:

1 . nap:
Indulás Veszprémbôl 6 órakor az OMV benzinkút parkolójából és utazás Hollókôre. Séta az 
Ófaluban, ahol a népi építészet mellett (67 védett ház) a helyi hagyományok, a népviselet  
és a gasztronómia is a Világörökség részét alkotják. Ezt követôen utazás Szécsénybe és 
ismerkedés a hangulatos kisváros nevezetességeivel: Forgách-kastély (kívülrôl), ferde 
Tûztorony, majd látogatás a gondozott Ferences templomban és rendházban. Ezután indu-
lás a gyakran csak az „Ôskori Pompeii” néven becézett Ipolytarnóci Ôsmaradványok 
Természetvédelmi területre, mely 20 millió évvel ezelôtt keletkezett, amikor egy vulkán-
kitörés maga alá temette és ezzel egy idôben meg is ôrizte az utókor számára a környék 
élôvilágát. A késô délutáni órákban érkezés Somoskô várához, melynek érdekessége, 
hogy Somoskô falu magyar területen, a vár pedig már Szlovákia területén helyezkedik el.  
Fakultatív program keretében a vár meglátogatása magyar oldalról, majd indulás a közelben 
lévô Salgó Hotelbe: vacsora, szállás.

2 . nap:
Reggeli után utazás Salgótarján érintésével Mátraverebély-Szentkútra és ismerkedés 
a Nemzeti Kegyhely látnivalóival: kegytemplom, kegyszobor, szabadtéri oltár, szent kút. 
Ezután Mohorán a Tolnay Klári Emlékház kiállításának megtekintése következik, majd indulás 
Csesztvére: itt élt és dolgozott Madách Imre 1844-1853 között. A volt Madách Kúriában 
berendezett Emlékmúzeum állandó kiállítása végigkíséri a Madách család történetét.  
A kora délutáni órákban érkezés Balassagyarmatra, a Palócföld fôvárosába. Látogatás  
a Palóc Múzeumban, melynek gazdag néprajzi gyûjteménye átfogja a megye teljes paraszti 
kultúráját. Ezután indulás Horpácsra: itt a Mikszáth Kálmán Emlékház megtekintése, ahol 
a kiállítás és a személyes relikviák a nagy palóc író emlékét ôrzik. A késô délutáni órák-
ban érkezés Vácra és rövid városnézô séta: Diadalív, Székesegyház, Fehérek temploma.  
Ezt követôen hazaindulás, érkezés az esti órákban. 



UTAZÁSI SZERZÕDÉS 
ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI az ANNA TOURIST által szervezett utazási csomagokra

I . Az utazási szerzôdés általános feltételei

 Ezek az általános szerzôdési feltételek az Anna 
Tourist által szervezett belföldi és külföldi utazá-
sokra érvényesek, részét képezik az általunk kötött 
utazási szerzôdésnek. Az utazási szerzôdésben nem 
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrôl 
szóló 2013. évi V. törvény 6:254 paragrafusa, vala-
mint az utazási csomagra és az utazási szolgál-
tatás együttesre vonatkozó szerzôdésekrôl szóló 
472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet (a továbbiak-
ban: Korm.rend.) szerint kell eljárni. Az Anna Tourist 
által átadott programfüzet, az általános tájékoztató, 
program ismertetés az utazási szerzôdés mellékletét 
képezi, amely a szerzôdés elválaszthatatlan része, 
és a benne foglalt feltételek az irányadóak a szolgál-
tatás(ok)ra.

II . Az utazási szerzôdés tárgya, tartalma

1. Az Anna Tourist és az Utazó(k) közötti jogviszony, 
vagyis az utazási szerzôdés megkötése akkor jön 
létre, amikor az Utazó az utazást megrendelte,  
az Anna Tourist a jelentkezését elfogadta, írásban 
visszaigazolta, nyilvántartásba vette, valamint az  
elôleg igazoltan megérkezett a számlájára, vagy  
készpénzzel befizetésre került. Interneten vagy e-ma-
ilben történt megrendelés esetén abban az esetben 
is létrejött az utazási szerzôdés a felek között,  
amennyiben az Utazó a szerzôdésben meghatározott 
díjat az Anna Touristnak kifizette, de magát az utazási 
szerzôdést nem küldte vissza aláírva. 

2. A szerzôdô felek rögzítik, hogy amennyiben a meg-
rendelô Utazó több személy nevében jár el, úgy  
a jelen utazási feltételeknek a megrendelô Utazó 
által történô aláírása a többi megrendelô aláírásának 
tekintendô. Az aláíró köteles errôl az általa képvi-
selteket tájékoztatni és amennyiben a kötelezettség  
teljesítését elmulasztotta, úgy kártérítési igény ese-
tén felelôsséggel tartozik.

3. Az Anna Tourist minden általa szervezett utazásról 
részletes utazási ajánlatot (a továbbiakban: prog-
ramfüzet) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás 
idôtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározá-
sát, minôségét, a részvételi díjat és a megfizetésé-
nek módját. A megrendelésre szervezett utazások 
esetében mindezeket az Anna Tourist írásos visz-
szaigazolása, illetve a jelen szerzôdés mellékletei 
tartalmazzák.

4. Az Utazó kijelenti, hogy az Anna Tourist utazási 
szerzôdésében, katalógusában, programfüzetében, 
tájékoztatójában és jelen szerzôdési feltételekben 
foglalt utazási feltételeket megismerte, a benne fog-
laltakat az utazási szerzôdés aláírásával elfogadja.

5. Az Anna Tourist utazásaira történô jelentkezés felté-
tele a szerzôdés (jelentkezési lap kitöltése) aláírása 
és az Utazónak történô átadása, valamint az elôleg 
befizetése.

6. Jelen utazási feltételek 2018. július 1-jén léptek 
hatályba és visszavonásig érvényesek.

III . Részvételi díj, fizetési feltételek

1. A részvételi díj a programfüzetben meghirdetett 
szolgáltatások árát, szervezési költségét és az álta-
lános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét 
tartalmazza.

2. A részvételi díjban nem szereplô külön felszámításra 
kerülô díjakat (felárak, BBP utasbiztosítás, fakultatív 
programok, belépôdíjak) az Anna Tourist a jelentke-
zéskor kitöltendô adatlapon, utazási szerzôdésen, 
vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli. 

3. Amennyiben az Utazó utazását az Anna Touristtal 
szerzôdésben álló bármely partner utazási irodánál 
foglalta le, abban az esetben is a szerzôdés létre-
jöttére, az utazási feltételekre jelen szerzôdésben 
foglaltak (melyet a szerzôdéses partner utazási 
irodának megküldtünk) az érvényesek. Ilyen eset-
ben az Utazó megbízottja alatt az utazásközvetítô 
értendô.

4. Az általános forgalmi adóról szóló többször módosí-
tott 2007. évi CXXVII. törvény 206.§ (2) bekezdése 
alapján 2011. január 1-jétôl az utazásszervezô köte-
les ügyfelét a teljesítést megelôzôen nyilatkozattétel-
re felhívni, és annak keretében nyilatkoztatni arról, 
hogy a szolgáltatást Utasként, vagy nem Utasként 
kívánja igénybe venni.

5. Az Utazó jelen szerzôdés aláírásával egyidejûleg elô-
leget köteles fizetni, amelynek összege, a részvételi 
díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40 %-a.

6. A részvételi díjhátralék és a díjban nem szereplô 
külön szolgáltatások díjának megfizetése az utazás 
megkezdése elôtt bármikor, de legkésôbb 30 nap-
pal külön értesítés nélkül esedékes. Amennyiben  
a jelentkezés az utazás elôtt 30 napon belül történik, 
akkor a teljes részvételi díj, valamint a külön szolgál-
tatások díja egy összegben fizetendô.

7. Ha a befizetési határidôt az Utazó nem teljesíti,  
az Anna Tourist az utazási szerzôdést érvényte-
lennek tekinti, - akkor is ha visszaigazolta - tehát 
jogában áll a férôhelyet más utasnak értékesíteni, 
vagy a megrendelt szolgáltatásokat haladéktalanul 
visszamondani, és kérheti a lefoglalással kapcso-
latos költségeinek visszatérítését. Ez vonatkozik  
a közvetítô útján történô szerzôdéskötésre is.

8. Az útlevél beszerzésérôl és érvényességérôl az 
Utazó maga gondoskodik, a vízum beszerzését meg-
határozott feltételek megléte esetén az Anna Tourist 
vállalja. Érvényes útlevél, vagy úti okmány hiányából 
meghiúsult utazásért az Anna Tourist felelôsséget 
nem vállal. Amennyiben jelentkezéskor az Utazó 
nem az úti okmányban szerepeltetett adatokat adja 
meg, vagy az indulás napjáig módosul bármilyen 
adata és azt nem jelenti az utazási iroda felé, úgy az 
ebbôl eredô károkért (pl. az utazás meghiúsulása) 
az Utazó a felelôs.

9. Az Anna Tourist kötelezettséget vállal arra, hogy  
az utazás megkezdése elôtt 7 nappal – ha az utazási 
szerzôdés megkötése és az indulás idôpontja közöt-
ti idôtartam ennél rövidebb, az utazási szerzôdés 
megkötésekor – az Utazó rendelkezésére bocsátja  
az utazással kapcsolatos legfontosabb információ-
kat, úti okmányokat (részvételi jegy vagy voucher, 
utastájékoztató, ügyeleti telefonszámok, egyéni 
utazás esetén: képviselô, szolgáltató neve, címe, 
telefonszáma ahova az Utazó szükség esetén segít-
ségért fordulhat).

10. Az Utazó megkapja a kapcsolattartó elérhetôségét 
(közvetítô), sürgôs esetekre használhatja a sürgôs-
ségi telefonszámot.

11. Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenko-
ri útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat 
betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegé-
sébôl eredô költségek és károk az Utazót terhelik.  
Az úti okmányok határidôben történô megérkezé-
sének elmaradását az Utazó haladéktalanul köteles  
az utazási irodába bejelenteni.

12. Az Anna Tourist fenntartja a jogot, hogy a szálláshe-
lyet kategórián belül megváltoztassa, a programok 
sorrendjét felcserélje, illetve azokat más, a meghir-
detettel azonos jellegûre, értékûre cserélje az Anna 
Tourist érdekkörén kívül esô elháríthatatlan és rend-
kívüli körülmény, valamint szálláshelyen/programhe-
lyen fellépô mûszaki vagy technikai probléma miatt.

13. Ha vis maior (elôre nem látható külsô körülmények, 
így például háború, természeti csapás, járvány stb) 
az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és  
a szolgáltatások elmaradásáért az Anna Tourist 
felelôsséget nem vállal. A fenti okokból bekövetkezett 
változásokért az Anna Tourist kártérítési felelôsség-
gel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos 
részét visszatéríti. Az Anna Tourist az adott helyzetben 
a lehetôséghez képest minden segítséget megad az 
Utazóknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes 
hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. 

14. Az Anna Tourist a vele megkötött szerzôdésben 
vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha 
azt közremûködô útján teljesíti. Mentesül az Anna 
Tourist a kártérítési felelôsség alól, ha a hibátlan  
teljesítés érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, 
ahogy az adott helyzetben elvárható.

15. Repülôs utazások esetén az adott légitársaság 
üzletszabályzatai az Anna Touristtal kötött utazási 
feltételek részeivé válnak.

16. Az Anna Tourist az utazás megkezdése elôtt 20 
nappal írásban tett nyilatkozattal a szerzôdéstôl 
elállhat:

 -  ha a jelentkezôk száma nem éri el a minimális 
utaslétszámot,

 -  ha az utazás az utasok egészségét és biztonsá-
gát közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné.  
Ez esetben az Anna Tourist a teljes részvételi díjat 
10 napon belül visszafizeti.

17. Az Anna Tourist az Utazónak minden ésszerû 
segítséget megad az utazási csomag megkezdését 
követôen, amennyiben az Utazó nehéz helyzetbe 
kerül. Amennyiben ez a helyzet az Utazó gondatlan 
és szándékos magatartása miatt következett be, az 
Anna Tourist jogosult a segítségnyújtás során felme-
rülô esetleges költségeit az Utazónak felszámítani.

18. Ha az Utazó magatartásával sérti a többi utazó nyu-
galmát, veszélyezteti azok testi és vagyoni bizton-
ságát, életét, egészségét az utazás és a programok 
lebonyolítását, az Anna Tourist helyi képviselôjének/
idegenvezetôjének jogában áll – figyelmeztetés után 
– az Utazót a programokból, ill. az utazásból kizárni. 
A hazautazásáról az Utazó köteles gondoskodni. 
Ebben az esetben az Anna Tourist jogosult kárainak 
megtérítését követelni az Utazótól.

19. A szállítási és szolgáltatási költségek, ÁFA válto-
zás, valutaárfolyam változás esetén az Anna Tourist  
az utazás árát annak megkezdése elôtti 20. napig 
felemelheti, amelyrôl köteles az Utazót írásban 
tájékoztatni. Ha a díjemelés meghaladja a 8 %-ot,  
az Utazó az errôl kapott értesítéstôl számított  
3 napon belül írásban a szerzôdéstôl elállhat, és 
a befizetett részvételi díj részére teljes összegben 
visszafizetésre kerül.

IV . Biztosítás

1. Az Anna Tourist, mint szerzôdô az Európai Utazási 
Biztosító Zrt-vel útlemondásra és útmegszakításra  

amely létrejött egyrészrôl az ANNA TOURIST Utazási Iroda 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.
Telefon: 88/412-392, tel./fax: 88/327-125 Engedélyszám: U-000505 Adószám: 13287735-2-19
mint utazásszervezô (a továbbiakban: Anna Tourist) másrészrôl megrendelô(k) (a továbbiakban: Utazó(k)) között az alábbi feltételekkel.
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(a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonat-
kozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas 
az utazás megrendelésével egyidejûleg a jelen 
szerzôdés elfogadásával csatlakozik. Az útlemon-
dási biztosításra vonatkozó EUB2020-17BST/
szerzôdésszám: 8661 jelû szerzôdési feltételek és  
az ügyféltájékoztató megtekinthetôk a https://anna-
tourist.hu internetes oldalakon, illetve az értékesítô 
utazási irodákban. Az útlemondási biztosítás díját  
a részvételi díj tartalmazza.

2. A részvételi díj viszont nem tartalmazza a köte-
lezô Baleset-, Betegség-, és Poggyászbiztosítást  
(a továbbiakban: BBP), amelynek megkötése az uta-
zás feltétele, kivétel, ha az Utazó írásban nyilatkozik 
arról, hogy már rendelkezik érvényes biztosítással. 
Amennyiben az Utazó önhibájából nem rendelke-
zik érvényes biztosítással, akkor a betegségbôl, 
balesetbôl, poggyász elvesztésébôl, illetve eltulaj-
donításából eredô minden felelôsség és költség ôt 
terheli.

V . Felmondási feltételek

1. Az Utazó az utazási csomag megkezdése elôtt bár-
mikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó 
szerzôdést az V. fejezetben meghatározott szabályok 
alapján.

2. Azt az Utazót, aki az utazási csomag megkezdése-
kor vagy ez után (az utazás folyamán) mondja fel  
az utazási szerzôdést, semmilyen visszatérítés nem 
illeti meg. 

3. Ha az Utazó az utazás tervezett megkezdése elôtt 
utazását felmondja:

a) a tervezett indulás elôtti 66. napig 3.000.-Ft/fô díj
b) 65-36 napig a teljes részvételi díj 10 %-át
c) 35-21 napig a teljes részvételi díj 40 %-át
d) 20-11 napig a teljes részvételi díj 60 %-át
e) 10-5 napig a teljes részvételi díj 80 %-át
f) 4 napon belüli felmondás és az utazáson meg nem 

jelenés esetén a részvételi díj 100 %-át kell bánat-
pénzként megfizetnie.

4. Felmondási idôpontnak kell tekinteni, amikor  
az Utazó elállási szándékát írásban bejelenti és arról 
az utazási iroda tudomást szerez.

5. Az Utazó az utazás megkezdését megelôzôen bánat-
pénz megfizetése nélkül is felmondhatja az utazási 
szerzôdést. Amennyiben az utazási szerzôdés meg-
kötése után az utazási szerzôdésben megnevezett 
célország(ok) a külügyekért felelôs minisztérium 
honlapján az „utazásra nem javasolt” kategóriába 
felvételre kerülnek, akkor az Utazó bánatpénz meg-
fizetése nélkül felmondhatja az utazási szerzôdést.

6. Egyes esetekben a bánatpénz összegének megálla-
pításához szükséges határidôk a fentiektôl eltérhet-
nek, ez esetben a konkrét szálláshelyre vonatkozó 
eltérô feltételeket az utazási szerzôdés tartalmazza.

7. Az Utazó köteles az indulások dátumát, helyét, 
óráját, valamint az utazás alatt a helybeli idegenve-
zetôkkel való találkozás idejét betartani. Várakozási 
idô maximum 15 perc.

8. Az utazási szerzôdés feltételeit az Anna Tourist indo-
kolt esetben egyoldalúan módosíthatja. Az Utazót  
a módosításról az Anna Tourist írásban tájékoztatja. 
Amennyiben az Anna Tourist az utazási csomag 
megkezdése elôtt jelentôs mértékben megváltoztatja 
az utazási szerzôdésben rögzített valamely utazási 
szolgáltatás lényeges elemét vagy azt nem tudja 
teljesíteni, úgy az Utazó az értesítésben meghatá-
rozott idôn belül:

a) jogosult a változtatást elfogadni (ez esetben a változ-
tatásnak megfelelôen módosul az utazási szerzôdés)

b) jogosult az utazási szerzôdést felmondani (ebben  
az esetben az Anna Tourist 14 napon belül visszafi-
zeti a befizetett összeget)

9. Amennyiben az Anna Tourist az utazási csomag 
lényeges részét nem tudja az utazási szerzôdésben 
meghatározott módon teljesíteni, akkor többletkölt-
ség felszámolása nélkül, lehetôleg a szerzôdésben 
meghatározottal azonos minôségû helyettesítô 
szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetôsége 
van. Ha a felajánlott helyettesítô szolgáltatás értéke  
az utazási szerzôdésben meghatározottnál keve-
sebb, akkor az Anna Tourist a különbözetet díjcsök-
kentés jogcímén visszafizeti az Utazónak.

10. Az Utazó átruházhatja az utazási szerzôdésébôl 
eredô jogait és kötelezettségeit – legkésôbb az  
utazási csomag megkezdésének napját megelôzô 
7. napig - olyan ismerôsére, aki megfelel az utazási 
szerzôdésben rögzített összes feltételnek (repülôs 
utazás esetén a repülôjegy átírható a nevére), 
valamint vállalja az átruházásból adódó esetleges  
többletköltségeket.

VI . Hibás teljesítés, kifogás

1. Az Utazó a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait 
köteles az idegenvezetôvel, ha idegenvezetô nincs, 
közvetlenül a helyszíni szolgáltatóval haladéktala-
nul közölni, jegyzôkönyv felvételével írásba foglalni 
és azt a szolgáltató felelôs képviselôjével aláíratni.  
A jegyzôkönyv egy példányát az Utazónak át kell adni.

2. Az Utazó a nem szerzôdésszerû (hibás, hiányos) 
teljesítésbôl származó igényeit, a hazaérkezését 
követôen haladéktalanul, de legkésôbb 10 napon 
belül köteles írásban a jegyzôkönyv csatolásával 
bejelenteni. A késedelmes bejelentésbôl származó 
kárért az Utazó felelôs.

3. A benyújtott kárigény válaszadási határideje 30 nap.

4. Ha a szerzôdéstôl eltérô teljesítés az Utazónak felró-
ható okból következik be, az Utazó kártérítési igényt 
nem érvényesíthet.

5. Ha az Utazó valamely utazási szolgáltatást saját 
elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült 
okok miatt nem vett igénybe, akkor az Anna Tourist 
nem köteles a díjat visszatéríteni.

6. Az utazás során az Utazó által 3. személynek okozott 
kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelôsséggel.

7. Saját poggyászának, kézicsomagjának ôrizetérôl  
az utazás során az Utazó maga köteles gondoskodni, 
kivéve, ha továbbszállítás, vagy megôrzés céljából  
a szállító, vagy szolgáltató felelôs képviselôje átvette.

8. Az Anna Tourist a kártérítési felelôsségét a részvételi 
díj háromszorosában korlátozza.

9. Az adatkezelést irodánk a NAIH 99928/2016 sz. 
engedélye alapján végzi.

10. Az Anna Tourist a számára elôírt vagyoni bizto-
sítékra az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel (1132 
Budapest Váci út 36-38.) kötött szerzôdést.  
Ez a vagyoni biztosíték a befizetett díjak visz-
szafizetésére fordítható az Anna Tourist esetle-
ges fizetésképtelensége esetén. Az Anna Tourist 
az Utazó javára szóló speciális biztosítást köt, 
amennyiben a személyszállítás az utazási cso-
mag része. Ez az Utazó javára szóló biztosítás az 
Utazó hazaszállítására és kényszerû kint tartózko-
dásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben 
az Anna Tourist fizetésképtelenné válna. Az uta-
zásszervezôi tevékenységhez szükséges vagyoni 
biztosítékra vonatkozóan hatáskörrel rendelkezô 
hatóság: Budapest Fôváros Kormányhivatala 
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenôrzési és 

Nemesfémhitelesítési Fôosztály Idegenforgalmi 
és Közraktározás-felügyeleti Osztály (Cím: 1121, 
Budapest, Németvölgyi út 37-39. Levélcím: 1535 
Budapest, Pf. 919/1, Telefonszám: 061-458-5544, 
Faxszám: 061-458-5847, E-mail: idegenforgalmi@
bfkh.gov.hu, Honlap: http://www.kormanyhivatal.
hu/hu/budapest)

11. Az utazási szerzôdésben vállalt utazási szolgáltatá-
sok teljesítéséért az Anna Tourist vállalja a felelôs-
séget. 

12. Az Anna Tourist a szerzôdéskötéshez szükséges 
személyes adatokat kizárólag a törvényi elôírások-
nak és jogszabályoknak, valamint a foglaláshoz 
kapcsolódó partnerek elvárásainak megfelelôen 
továbbítja és ôrzi meg.

13. Az Utazó a szerzôdés aláírásával nyilatkozik, hogy 
megkapta az utazási csomagra vonatkozó szerzô-
déshez kapcsolódó tájékoztatót az utazási csomagra 
vonatkozó szerzôdés megkötése elôtt.

14. Az Utazó a szerzôdés aláírásával nyilatkozik, hogy 
megismerte és elfogadja az Anna Tourist adat-
kezelési tájékoztatóját, valamint hozzájárul, hogy  
az Anna Tourist a szerzôdés teljesítése érdekében 
adatait a közremûködôk (pl. szállodák, közlekedési 
társaságok, stb.) részére továbbítsa. A szemé-
lyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek 
az Anna Tourist ügyfélkiszolgálással kapcsolatos, 
könyvelési, adózási és IT feladatokat ellátó mun-
kavállalói és adatfeldolgozói részére. Az adatkeze-
léssel és adatvédelemmel kapcsolatban bôvebben 
az „Adatkezelési tájékoztatóban” olvashatnak. 
Az Anna Tourist által szervezett utazásokkal 
kapcsolatos vitás kérdésekben a felek meg-
egyezésre törekednek. Megegyezés hiányában 
panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett 
Békéltetô Testülethez. A Békéltetô Testületek 
címei, elérhetôségei megtalálhatók a következô 
weboldalon: www.bekeltetes.hu Amennyiben  
a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerült 
rendezni, a fogyasztóvédelmi szabályok megsér-
tése esetén a fogyasztók 2017. január 1-tôl pana-
szaikkal elsôsorban a területileg illetékes járási 
hivatalokhoz fordulhatnak, miután a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. 
napján megszûnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium.

15. Amennyiben a jelen szerzôdési feltételek egy vagy 
több kikötése jogszabályváltozás következtében 
teljesen vagy részben megvalósíthatatlanná vagy 
érvénytelenné válik, vagy törvényi rendelkezést sért, 
ez a jelen szerzôdési feltételek többi részét nem érin-
ti. A felek kötelesek az érvénytelen vagy megvalósít-
hatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható 
kikötéssel felváltani, amely a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelel. 
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