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Kedves Utastársunk!
Szeretettel és végtelen optimizmussal köszöntjük a kis csodafüzetünk első hasábjain, mely energiatakarékos és hasznos segítséggé válik 
a Z(s)EPPELIN Programok válogatásában! Hasznos, mert minden fontos információ benne van, amit egy utazási katalógustól megszok-
tunk és teljes áttekintést ad programjainkról. Energiatakarékos, mert a jelen pandémiás helyzetben környezettudatosan és költséghaté-
konyan publikáljuk nyomtatott formában az idei portfóliónkat.
Bizalmát köszönve nyújtjuk át a 2021’ esztendő nyártól őszig programajánlataink csokrát, ahol hirtelen izgalmas helyeken találjuk ma-
gunkat! Több vadonatúj, hazai és határokon átívelő programot szerveztünk, melyeket könnyed gyalogtúrákkal, hósapkás hegyormok-
kal, virágzó mediterrán városokkal, sportautókkal, és mennyeien illatozó fogásokkal fűszereztünk és színesítettünk, hogy újabb és újabb 
élményeket hozhassunk a hosszú visszavonulás éve után. 
A Z(s)EPPELIN Programokra kockázatmentes előjelentkezést hirdettünk az egész esztendőben! Előfoglalási kedvezményeink és a foglalás 
menete továbbra is az Ön által megszokott módon, a részletes útleírás természetesen ezentúl is elérhető térképpel, a kiegészítő és fakul-
tatív árakkal, valamint az online kalkulátorral honlapunkon: www.zseppelin.hu
Rögös út vezetett idáig, de az elmúlt év légörvényeibe majd viharaiba keveredett léghajónk rendületlenül ellenállt a villámok és szelek 
viszontagságainak. Elhivatottságunk és a munkánkba vetett szeretetünk segít bennünket a pandémiás időszakban. Ezen is túl leszünk! 
Valami világosság már dereng a távolban és a legénység újult erővel és tapasztalatokkal felvértezve várja, amíg az első napsugarak 
végre átütik a sűrű felhőket! 
A gondtalan kikapcsolódás és érdekében ne feledje:
- programjainkat a biztonságos utazás és önfeledt élmények érdekében biztosítjuk a megváltozott körülményekre tekintettel
- 0 Ft-tal, kockázatmenetesen előjelentkezhet egész évben a programunk indulása előtt 60 napig!
- Minden Z(s)EPPELIN Programhoz igényelhet ingyenes parkolót a Budapesten, ahol közvetlenül szállhat fel és le autóbuszunkra vagy 
érkezhet kényelmesen a Liszt Ferenc repülőtérre!
- Ingyenes csatlakozási lehetőséget ajánlunk több mint 30 vidéki városból!
- kedvező áron szállhat meg budapesti szállodánkban, hogy induláskor és érkezéskor kipihenten élvezze az utazás örömeit. Utasainkat 
a szállodánál vesszük fel és érkezünk haza.
-  Amennyiben az aktuálisan érvényben lévő Külügyminisztériumi korlátozások miatt az Ön által választott utazás nem tud elindulni, 
kedvezően átfoglalhat más Z(s)EPPELIN Programra vagy a teljes befizetett összeget visszautaljuk!

Hiszen ismernek bennünket! Bármilyen kérdés esetén keresse bizalommal irodánk munkatársait! Hálásak vagyunk Utastársaink bizalmá-
ért, ezért minden pillanatban Utasaink érdekeit szem előtt tartva dolgozunk tevékenyen nap mint nap. 
Engedje, hogy megvalósítsuk álmait, és élje át velünk újra az utazás kultúráját!

Tisztelettel a Z(s)eppelin legénységének nevében:
Zsebők Tamás

A Z(s)EPPELIN Utazási Iroda mindent megtett azért, hogy Kedves Utasaink minél pon-
tosabb információt kapjanak programjainkról. Mivel azonban történhetnek válto-
zások a kiadvány megjelenése után, tanácsoljuk , hogy megrendeléskor győzödjön 
meg utazási irodájánál az információ aktualitásáról. A változtatás jogát fenntartjuk! 
Az esetleges nyomdahibákért az iroda felelősséget nem vállal!
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Minden Z(S)EPPELIN Programon való részvétel esetén 
ingyenesen biztosítjuk a parkolást a program első napjától 
az utolsóig! Az őrzött, zárt parkoló a Liszt Ferenc repülő-
térhez közel található, ahonnan ingyenes transzfert biz-
tosítunk a repülőtér termináljáig - oda- és visszaúton is. 
(A szolgáltatás foglalásonként egy személygépkocsi részé-
re igényelhető.)

Minden Z(S)EPPELIN Programon történő részvétel esetén in-
gyenes vidéki transzfert biztosítunk közel 30 magyarországi 
városból a fővárosba; induláskor és érkezéskor egyaránt! Út-
vonalak:   Gyula – Békéscsaba – Orosháza – Hódmezővásárhely 
- Szeged, Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc – Tiszaújváros 
– Füzesabony – Gyöngyös – Hatvan - Gödöllő, Pécs – Szek-
szárd – Paks – Dunaföldvár - Dunaújváros, Veszprém – Vár-
palota – Székesfehérvár - Budaörs, Győr – Tata - Tatabánya.  
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A szolgáltatások részleteit megtalálja a „TÁJÉKOZTATÓ, PRAKTIKUS TANÁCSOK” 
oldalakon, honlapunkon vagy keresse irodánkat elérhetőségeinken!



Kiemelt budapesti rendezvényeken helyek korlátozott számban 
elérhetők. (Szilveszter, hosszú hétvégék stb.)

Az évente két alkalommal nyomdába kerülő katalógusunk összesen 130.000 példányszámban kerül országos és határon 
túli terjesztésre és kerül sok-sok ezer háztartásba, ahol a honlapunk (www.zseppelin.hu) mellett az érdeklődők szívesen 
tekintik meg akár az Ön alkotásait. Amennyiben szeretné viszont látni képeit a Z(s)EPPELIN Programfüzetünk lapjain és 
honlapunkon (www.zseppelin.hu), akkor nincs más dolga, mint a képeket az út nevével, a kép készítésének helyszínével és 
a kép készítőjének nevével (a Z(s)EPPELIN Programon való résztvevő nevével) elnevezve részünkre
a marketing@zseppelin.hu e-mail címre elküldeni,
vagy weboldlaunkon a fotópályázat menüpont alatt feltölteni és beküldeni a részünkre. 
A kiválasztott nyertesek részére értékes Z(s)EPPELIN Utazási Utalványok kerülnek kisorsolásra:
1. hely: 50.000 Ft-os utazási utalvány
2. hely: 25.000 Ft-os utazási utalvány
3. hely: 10.000 Ft-os utazási utalvány
Első eredményhirdetésünkre 2021 október 31-én kerül sor. Amennyiben szeretné, 
hogy az Ön képei is a zsűri elé kerüljenek, kérjük fotóit küldje be legkésőbb
2021. október 20-ig.  A katalógusban felhasznált képek készítőjének neve feltüntetésre kerül. 
Következő évi sorsolásunk: 2021. október 31.

Fotópályázat
UTASAINK KÉPEIT A Z(s)EPPELIN PROGRAMFÜZETEKBE! 

A Z(S)EPPELIN TOVÁBBRA IS MAGYARORSZÁG LEGSTABILABB PÉNZÜGYI 
HÁTTERÉVEL RENDELKEZŐ CÉGEI KÖZÖTT

A Z(s)eppelin 2018, 2019, 2020 után 2021-ben is jogosult a Bisnode tanúsítványra.

A Bisnode egy nemzetközi cégminősítő, mely minden vállalkozás pénzügyi stabilitását méri egy erre kialakított rendszer szerint. Ez alapján 
a Z(s)eppelin Utazási Iroda a magyar cégek kevesebb, mint 10%-ába tartozik, amelyek financiális szempontból a legstabilabbak. Cégünk 
az „A” tanúsítványt kapta meg, amellyel a cégek mindeössze 7,44%-a rendelkezik, vagyis a velünk kialakított üzleti kapcsolat pénzügyi 
kockázata alacsony.

A minősítés mindenképp nagy elismerés számunkra, hiszen most egy külső szakértő is megerősítette, hogy cégünk fizetésképtelenségi 
valószínűsége kiemelkedően alacsony. Ez a besorolás mindenképp megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk a cégünk építése 
érdekében. A Bisnode tanúsítványt a legtöbb európai országban használják, a skandináv országokban követendő példának számít 
ennek a megszerzése.

A körutazásokat és városlátogatásokat szervező nagyobb utazási irodák részére a 
2019-es év második felében a MUISZ (Magyar Utazási Irodák Szövetsége) által kezde-
ményezett egységes bruttó árazás felhívásához irodánk az  elsők között csatlakozott.  
Cégünk árpolitikája minden irányban, így utasaink részére is az egyértelmű árképzés és árme-
gjelölés volt és lesz is a jövőben! Programjaink díja tartalmaz minden olyan költséget, mely az 
utazás lebonyolításához szükséges, így programjaink díja bruttó módon került eddig és a jövő-
ben is meghirdetésre.

Természetesen egyértelműen és világosan jelezzük az aktuális programfüzetünk-
ben és honlapunkon (www. zseppelin.hu) az egyes programjainknál a választha-
tó fakultatív lehetőségeket és külön fizetendő költségeket, felárakat, belépőjegyek árait. 
Minden Z(S)EPPELIN PROGRAMNÁL pontos információval szolgá-
lunk a választható, fakultatív tételek részleteiről és azok pontos árairól. 

Kérjük kedves Utasainkat, hogy amikor programot választanak egy-egy lehetőségük alapján, 
mindig tekintsék meg az összes fizetendő költséget és a tényleges, bruttó árazás szerinti költség 
alapján döntsenek a kiválasztott program mellett.

Z(s)EPPELIN PROGRAMOK A BRUTTÓ ÁRAZÁSSAL 
RENDELKEZŐ CÉGEK KÖZÖTT

Szolgáltatásunk minőségi színvonalának emelése érdekében 
programjainknál mind szélesebb körben alkalmazzuk a rádiós 
adó-vevő (headset) rendszert, melynek számtalan előnyei Uta-
saink kényelmét szolgálják az utazás során. Ezen rendszer hasz-
nálatával a programok szerinti városnézések, az idegenvezetések 
élvezhetőbbé, színvonalasabbá válnak.

Használata: Azon programjainknál ahol a program lehetősé-
get ad és szükséges, illetve idegenvezetőink megítélése alapján 
az adó-vevő rendszer használata indokolt, az utazás kezdetén 
Utasaink kezébe adjuk a vevő készüléket, melyet az utazás tel-
jes időtartama alatt magánál tart. Ehhez tartozik egy új, minden 
esetben bontatlan (steril) fülhallgató szett. A készülékek nyakba 
akaszthatóak, súlyuk annyira csekély, hogy akár egy ingzsebben 
is elfér, nem húzza azt. A készülék kezelése rendkívül egyszerű, 

a ki- és bekapcsoló gombon 
kívül egy hangerő szabályozó 
található rajta és kész! Az egyes 
idegenvezetések előtt be kell 
kapcsolni, majd az egyes ide-
genvezetések után ki kell kap-
csolni a készüléket, így egy-egy 
készülék 7-8 napos készenlétet 
biztosít beavatkozás nélkül!

 AUDIO ADÓ-VEVŐ RENDSZER
CSOPORTJAINKÁL

KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
BUDAPESTEN

Szolgáltatásunkkal mindazon kedves Utasainknak szeretnénk segít-
séget nyújtani, akiknek a korai indulás és kései érkezés fáradalmai 
nehezen viselhetőek, utazásuk előtt és után szeretnének kényelem-
ben, magas színvonalon pihenni egy kedvező szállodában, mely 
nem utolsó sorban közel helyezkedik el a Z(s)EPPELIN Programok 
indulási és érkezési helyszínéhez! Autóbusszal vagy repülővel uta-
zik? Szállodáink mindkét utazási formára kedvező csatlakozási le-
hetőséget biztosít az Ön számára!

IBIS BUDAPEST AERO*** 1091 Budapest, Ferde utca 1-3.

Az Ibis Budapest Aero szálloda az M3-as metró Határ úti megál-
lójával szemben helyezkedik el. A budapesti Liszt Ferenc Repülő-
tér 15 perces autózásra fekszik míg az autóbuszos Z(s)EPPELIN 
Programok Budapest, Népligeti indulási helyszíne 2 metró megál-
lóra található, kényelmes csatlakozási lehetőséget biztosítva kedves 
Utasainknak. Utasaink részére igény esetén felár ellenében transzfer 
szolgáltatást biztosítunk a szálloda és az indulás helyszíne között. 
Autóval érkező Utasaink részére parkolási lehetőség felár ellenében. 
Érdeklődjön irodánkban!

Szolgáltatásunkkal mindazon kedves utasaink részére szeretnénk 
kedvezni, akik az utazás kényelmét szeretnék magas színvonalon 
biztosítani az élvezetek és élmények kedvéért! Azon utasaink, akik 
nem szeretnek esetlegesen várakozni a vidéki gyűjtő transzferek-
re, nem szeretnének várakozni esetlegesen a budapesti indulási 
helyszínen az autóbuszra, hanem szeretnének a saját autójuk ké-
nyelmével elindulni otthonról és az utazásuk alatt autójukat biz-
tonságban tudva teljes odaadással az utazásukat az élményeknek 
szentelni! Részükre biztosítunk kényelmes parkolási lehetőséget 
Budapest közelében, ahonnan az oda- és vissza transzfert irodánk 
biztosítja a programunk budapesti indulási és érkezési helyszínek-
hez. (Az utazás előtt minimum 10 napon kívüli megrendelés esetén.) 

VIP PARKOLÓ - Airport Hotel 
Budapest 2220, Vecsés, Lőrinci u. 
130/a

Az őrzött parkolóban autója biz-
tonságáról folyamatos élőerős 
őrzés, elektronikus berendezések, 
térvilágítás, kamerás figyelőrend-
szer gondoskodik, valamint az 
országban egyedüliként sérülés és 
lopás elleni biztosítással rendel-
kezünk!
A parkoló területe fizikailag is 
rendkívül jól körbezárt, csak a 

bejárat 10 méteres szakaszán csatlakozik közterülethez!

PARKOLÓBÓL AZ ODA- ÉS VISSZAÚTI SZÁLLÍTÁST
INGYENESEN BIZTOSÍTJUK UTASAINK RÉSZÉRE!

REPÜLŐS UTASOK ESETÉBEN A LISZT FERENC REPÜLŐTÉR 
„2” TERMINÁLJÁRA, VALAMINT AUTÓBUSZOS UTASAINK 
RÉSZÉRE A PARKOLÓBAN VESZI FEL ÖNÖKET AZ AUTÓ-
BUSZUNK ÉS SZÁLLÍTJA ÖNÖKET A PROGRAM BUDAPESTI 
INDULÁSI HELYSZÍNRE.
Folyamatos biztonság! Gondtalan utazás!
Részletes tájékoztatás honlapunkon. www.zseppelin.hu

ING
YEN

ES

  INGYENES BUDAPESTI PARKOLÁSI
LEHETŐSÉG MINDEN AUTÓBUSZOS ÉS
REPÜLŐS  Z(S)EPPELIN PROGRAMHOZ:

1 ágyas elhelyezés reggelivel: 
         2021. 03.31-ig: 12.000Ft/1 fő/éjszaka
     2021.04.01-től: 15.000Ft/1 fő/éjszaka
2 ágyas elhelyezés reggelivel: 
    2021. 03.31-ig: 8.000Ft/1 fő/éjszaka
    2021.04.01-től: 9.000Ft/1 fő/éjszaka
3. fő felára egy szobában pótágyon reggelivel: 
      2021. 03.31-ig: 7.000Ft/1 fő/éjszaka
     2021.04.01-től: 7.000Ft/1 fő/éjszaka

Hasznos tudnivalók
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Szolgáltatásunkkal mindazon vidéki nagyvárosokban illetve környékén 
élő kedves utasunknak szeretnénk a segítségére lenni, akiknek 
nehézséget, plusz szervezést és problémát jelent az egyes Z(s)EPPELIN 
Programok alapútvonal szerinti felszállási helyszínéhez történő utazás, 
csatlakozási lehetőség.              
Az INGYENES TRANSZFER* lehetőség csak az autóbuszos 
Z(s)EPPELIN PROGRAMOK-on történő részvétel esetén vehető 
igénybe, indulás előtt minimum 10 nappal történő megrendelés esetén. 
Az egyes vidéki városokban történő csatlakozás - oda és visszaúton 
egyaránt - városonként az irodánk által előre meghatározott helyszínen 
történik.
Az egyes városokból az INGYENES TRANSZFER*-t a budapesti fel- 
és leszállási hely viszonylaton vállaljuk, azonban előfordulhat egyéni 
esetekben más autóbusz csatlakozási helyszínekre vagy helyszínekről 
történő szállítás is.
Az INGYENES TRANSZFER*-ek indulás napján történő 
indulási időpontjai a kora reggeli (hajnali) órákban, míg az 
esti hazaérkezések időpontjai a késő esti/éjszakai órákban 
történnek. Az INGYENES TRANSZFER* igénybe vétele 
esetén kérjük kedves utasainkat, vegyék figyelembe, hogy a 
Z(s)EPPELIN PROGRAMOK budapesti indulási időpontja a reggeli 
órákban általában 7 órakor történik (egyes programoknál 5-6 órakor), 
mely időpont előtt szükséges utasaink szállítása az indulási helyszínre a 
távolság függvényében. A Z(s)EPPELIN PROGRAMOK hazaérkezése 
általában este 20-23 óra között történik programtól és a közlekedési 
viszonyoktól függően Budapestre. E tekintetben várakozás maximális 
időtartama 3 óra lehet. (Amennyiben Ön nem szeret várakozni, 
ajánljuk figyelmébe a szintén ingyenes budapesti zárt és őrzött parkolási 
lehetőségünket!)
Irodánk az egyes napokon igyekszik az autóbuszok indulásához 
és érkezéséhez pontosítani a transzfereket, azonban várakozás 
előfordulhat. Megértését és együttműködését köszönjük!
Az indulások alkalmával az előzetesen irodánk által meghatározott 
felszállási időpontok előre meghatározott időrendben történnek, 
azonban a hazaérkezések alkalmával előfordulhat, hogy több 
autóbuszunk érkezéséhez kell a transzfereket összeegyeztetnünk. 
Természetesen irodánk folyamatosan kapcsolatban van az egyes 
hazaérkező autóbuszokkal/csoportokkal, de váratlan események 
(közlekedési dugó, többszöri megállások) az előzetes időkalkulációnkat 
módosíthatják, így az érkezés napján a transzfercsatlakozások 
alkalmával várakozás előfordulhat. Tekintettel arra, hogy ezen vidéki 
INGYENES TRANSZFER* szolgáltatásunkat ingyenesen biztosítjuk 
utasaink részére, irodánknak a költségek optimalizálása érdekében 
fontos az érkező autóbuszok összehangolása, az egyirányba történő 
utasok szállításának egyidőben történő lebonyolítása. Irodánknak 
fontos utasaink kényelme, így a várakozási idő minimálisra csökkentése, 

ALAPÚTVONAL SZERINTI FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK EGYES ÚTJAINKNÁL:

FELSZÁLLÁS A SZEGED - BUDAPEST ÚTVONALON:
SZEGED SZÉCHENYI TÉR, SZEGED ÉTTEREM (TAXI ÁLLOMÁS)

KISTELEK KÖZPONTBAN, A KÖRFORGALOM ELŐTTI BUSZMEGÁLLÓ (ÁRPÁD UTCA)

KISKUNFÉLEGYHÁZA 5. SZ. FŐÚT / SZENT JÁNOS TÉR – HATTYÚHÁZ – AUTÓBUSZ MEGÁLLÓBAN

KECSKEMÉT DOMUS ÁRUHÁZ PARKOLÓJA (ALFÖLD ÁRUHÁZ MÖGÖTT)

LAJOSMIZSE M5 AUTÓPÁLYA, 67KM SZELVÉNY / LAJOSMIZSE PIHENŐHELY / SHELL BENZINKÚT PARKOLÓJÁBAN

INÁRCS M5 AUTÓPÁLYA, INÁRCSI PIHENŐHELY (BUDAPEST FELÉ)

BUDAPEST DÓZSA GYÖRGY ÚT 1. SZÁM / BOK CSARNOK FŐBEJÁRAT ELŐTT (RÉGI SYMA CSARNOK)

ezért minden pillanatban a legkedvezőbb megoldást keressük utasaink 
hazaszállítására. A menetidő a változó fel- és leszállási helyszínek 
alapján változhat. 
Amennyiben Ön nem szeret várakozni, ajánljuk figyelmébe a szintén 
ingyenes budapesti zárt és őrzött parkolási lehetőségünket! Részletek 
honlapunkon: ingyenes parkolási lehetőség Budapesten menüpont alatt.
A Z(s)EPPELIN PROGRAMOK-hoz az INGYENES TRANSZFER* 
csak azonos útvonal viszonylat alapján vehető igénybe az odaúti 
csatlakozás valamint a hazaúti transzfer szolgáltatás esetére.
Amennyiben az előzetesen egyeztetésre került csatlakozási helyszíntől 
eltérő helyen szeretnének utasaink felszállni, úgy kérjük azt 10 nappal 
indulást megelőzően irodánknak jelezni szíveskedjenek! 10 napon 
belüli INGYENES TRANSZFER* csatlakozás helyszín módosítása 
lemondásnak minősül, igény esetén a módosítást 10.000 Ft/fő (retúr) 
áron tudjuk visszaigazolni az új csatlakozási helyszínre, létszám és 
szabad hely függvényében.
Irodánk az egyes napokon a Z(s)EPPELIN PROGRAMOK-hoz az 
INGYENES TRANSZFER*-t autóbusszal, midibusszal vagy 
személyautóval biztosítja.
Az INGYENES TRANSZFER* további részleteiről keresse kollégáinkat 
irodánkban vagy elérhetőségeinken.

* INGYENES TRANSZFER:  ezen szolgáltatásunk csak és kizárólag a 
Z(s)EPPELIN PROGRAMOK-on való részvétellel együtt vehető 
igénybe. Jelen szolgáltatás feltételeire az INGYENES TRANSZFER 
kiegészítő szerződési feltételeink érvényesek.  Az INGYENES 
TRANSZER kiegészítő szerződési feltételeink megtalálhatóak 
honlapunkon (www.zseppelin.hu) melyet megrendeléskor kérjük 
vegyenek figyelmbe. Partnereinknél történő megrendelés esetén kérje a 
kiegészítő szerződést az Ön irodájában.
Az INGYENES TRANSZFER* szolgáltatásunk Budapesten belüli utas 
szállítás tekintetében nem vehető igénybe.

Kedves Utasunk!
Kérjük gondolja át, hogy Önnek elfogadható-e a korai indulás, késői 
hazaérkezés, valamint hogy az egyes útvonalakon biztosított transzfer több 
városba is bemegy az utasokért és hazaérkezéskor esetlegesen várakozni kell 
a Budapestről történő tovább indulásra. Ha ezen részletek elfogadhatóak 
az Ön számára, várjuk megrendelését az INGYENES TRANSZFER* 
szolgáltatásunkra.
* Jelen szolgáltatás feltételeire az INGYENES VIDÉKI TRANSZFER 
kiegészítő szerződési feltételeink érvényesek.  Az INGYENES VIDÉKI 
TRANSZFER kiegészítő szerződési feltételeink megtalálhatóak honlapunkon 
(www.zseppelin.hu) és megrendeléskor kérjük figyelembe venni. 
Partnereinknél történő megrendelés esetén kérje az Ön irodájában.

- KÖZEL 30 VIDÉKI

     NAGYVÁROSBÓL

        - KÉNYELMESEN

              AZ OTTHONÁBÓL

                         - INGYENESEN

Programjainkra felár és transzfer várakozás nélkül csatlakozhat az alábbi felszállási helyszíneken, melyek az egyes programok alapút-
vonalához illeszkedve jelőlhetőek ki az alábbi helyszínek alapján. Kérjük vegye figyelembe az Ön által kiválasztott program szerinti 
útvonalat a felszállási helyének megválasztásakor.

INGYENES VIDÉKI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG
 MINDEN AUTÓBUSZOS Z(S)EPPELIN PROGRAMHOZ:

FELSZÁLLÁS A BUDAPEST - HEGYESHALOM ÚTVONALON:
BUDAÖRS M1/M7 AUTÓPÁLYA KÖZÖS KIVEZETŐ 10. KM SZELVÉNYBEN / BUDAÖRSI PIHENŐHELY / MOL BENZINKÚT PARKOLÓJA

TATABÁNYA M1 AUTÓPÁLYA CENTRUM LEJÁRÓ, MCDONALDS PARKOLÓJA

GYŐR 1.SZ. FŐÚT (SZENT ISTVÁN ÚT), OMV BENZINKÚT PARKOLÓJA (KISALFÖLD NYOMDA MELLETT)

MOSONMAGYARÓVÁR M1 AUTÓPÁLYA / MOSONI PIHENŐHELY, MOL BENZINKÚT PARKOLÓJA

FELSZÁLLÁS A BUDAPEST - TORNYISZENTMIKLÓS ÚTVONALON:
SZÉKESFEHÉRVÁR MÁV VASÚTÁLLOMÁS ELŐTT

VESZPRÉM HOTEL VESZPRÉM SZÁLLODÁVAL SZEMKÖZTI NAGY PARKOLÓ

SIÓFOK M7 AUTÓPÁLYA, VAK BOTTYÁN UTCA  (TESCO HIPERMAKET)

NAGYKANIZSA NAGYKANIZSA, GARAY UTCA UTCA (MOL BENZINKÚT)

INGYENES
VIDÉKI
CSATLAKOZÁSI
LEHETŐSÉG
MINDEN
AUTÓBUSZOS
Z(S)EPPELIN
PROGRAMHOZ

INGYENES VIDÉKI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG 

(MINDEN AUTÓBUSZOS Z(S)EPPELIN PROGRAMHOZ)

ALAPÚTVONAL SZERINTI FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK 

(Z(S)EPPELIN PROGRAM ÚTVONALÁTÓL FÜGGŐEN)



automatikus, arra az 
irodánkkal való egyeztetés 
szerint van lehetőség.
FAKULTATÍV 
PROGRAMOK – 
FAKULTATÍV ÉTKEZÉSEK 
Kérjük, már jelentkezéskor 
igényelje a fakultatív 
programot, étkezést! A 
fakultatív programokon 
való részvételt illetve a 
kedvezményes fakultatív 
étkezést általában min. 15-
20 fő jelentkezése esetén 
tudjuk biztosítani. (Az ettől 
eltérőt külön feltüntettük.) 
A programban meghirdetett 
fakultatív programot, 
étkezést csak akkor 
garantáljuk, ha azt előre 
megrendelte és befizette. 
Amennyiben helyben 
csatlakozott a fakultatív 
programhoz, étkezéshez, 
akkor a helyi szolgáltatás 
lehetőségének függvényében 
idegenvezetőnknél lehet 
rendezni a fakultatív 
program ellenértékét, mely 
az előzetesen meghirdetett 
árnál magasabb is 
lehet – előzetesen 
érdeklődjön irodánknál, 
idegenvezetőjénél. Az 
ebédidő a napi programok 
és a programidő tükrében 
valósulhat meg. Egyes 
esetekben a csoportos 
fakultatív programot, 
belépőt, étkezést csak akkor 
tudjuk biztosítani, ha már 
jelentkezéskor igényelte 
azt, ilyenkor a helyszínen 
már nem mindig adódik 
lehetőség a csoporttal 
való belépésre. Fakultatív 
szolgáltatás elmaradása 
esetén a már befizetett díjat 
irodánk visszafizeti, ezen 
felül egyéb kártérítési igényt 
nem tudunk elfogadni. 
Esetleges fakultatív program 
elmaradása nem ok az 
utazás lemondására.
BELÉPŐJEGYEK, FELVONÓ- 
ÉS HELYI HAJÓJEGYEK ÉS 
MÁS HELYBEN FIZETENDŐ 
KÖLTSÉGEK
A részvételi díj általában 
a belépőjegyek, helyi 
felvonó-, hajójegyek stb. 
árát nem tartalmazza. 
Külföldi utaknál a forintban 
feltüntetett díjakat a 
részvételi díjjal együtt kell 
megfizetni. Amennyiben 
a fakultatív programok, 
belépők ára valutában van 
feltüntetve, azt mindig a 
helyszínen, az ország helyi 
valutájában kell megfizetni. 
A helyszínen, nem 

wc-s, légkondicionált belső 
hajókabinokban történik. 
Kétágyas elhelyezést, külső 
kabint felár ellenében 
is csak a hajótársaság 
visszaigazolása alapján 
tudunk biztosítani. 1 ágyas 
hajókabin foglalására nincs 
lehetőség. A hajókabinokba 
csak kisebb utazótáskát 
lehet felvinni, hajós nap 
előtti szálláshelyéről 
elinduláskor kérjük, 
ennek figyelembevételével 
csomagoljon.
TÁRSÍTÁS 
Az egyedül utazóknak 
jelentkezéskor lehetőségük 
van társítást kérni. 
Amennyiben irodánk nem 
tudja a társítást biztosítani, 
az utasnak nem kell 
megfizetnie az egyágyas 
szoba felárat, ha annak 
összege nem haladja meg a 
25.000 Ft-ot. Amennyiben az 
egyágyas szoba felára ezt az 
összeget meghaladja, csak a 
25.000 Ft feletti összeget kell 
az utasnak kiegyenlítenie. 
Fontos: amennyiben ezáltal 
a csökkentett 1 ágyas 
felár megfizetésre kerül, 
az indulás időpontjáig az 
eredeti megrendelés szerinti 
társítás lehetősége fennáll, 
így jelentkező esetén a 
foglalást társítással kezeljük 
(az időközben befizetett 1 
ágyas felár differenciáját 
visszafizetjük). Amennyiben 
ezt a társítást kérő 
megrendelés után mégsem 
vállalja, az lemondásnak 
minősül, és az utazási 
szerződésünk 25. pontja 
szerinti bánatpénz 
megfizetésével jár. Ha 
a társítást kérő utas az 
utazás alatt kéri a társítás 
megszüntetését, ezt csak 
abban az esetben tudjuk 
teljesíteni, ha van lehetőség 
egyágyas szoba biztosítására 
és a külön egyágyas szoba 
biztosításával kapcsolatban 
felmerült összes plusz 
költséget az idegenvezetőnek 
előre a helyszínen kifizeti. 
Társításnál a szobatárs 
személyével kapcsolatos 
reklamációt nem áll 
módunkban elfogadni! 
Amennyiben társításnál 
együtt utazó személyt kíván 
megnevezni, úgy kérjük, ezt 
mindketten írásban jelezzék 
már a megrendelésnél! Az 
út indulását megelőző közeli 
időszakban a programon 
való utolsó helyekre a 
társítás lehetősége nem 

helyi idegenvezetőket 
a l k a l m a z u n k 
programjainkhoz.
SZÁLLÁSHELYEK 
A programjainkban 
feltüntetett szálláshelyek 
minimum 3*-os, sok 
esetben 4*-os kategóriák, 
vagy azonos minőségű 
kategóriájú hangulatos 
panziók, vendégfogadók, 2 
ágyas tus/wc-s szobákkal. 
Több esetben irodánk 
magasabb kategóriájú 
szálláshelyeket biztosít 
Utasai részére, mely 
kellemes meglepetés a 
csoport számára. A más 
minőségű szálláshelyeket 
az adott programnál 
jelezzük. Felhívjuk Utasaink 
figyelmét arra, hogy az 
adott ország szálláshely 
besorolása eltérhet a 
magyar előírásoktól, 
szokásoktól, a szálláshelyek 
minősítésére a helyi 
jogszabályok vonatkoznak! 
S z á l l á s h e l y e i n k 
megválasztása a 
körutazás programjához 
alkalmazkodik, így nem 
csak városközpontokban, 
hanem a városok környékén 
is elhelyezkedhetnek. A 
szálláshelyeken a szobák 
elosztását sok esetben 
a szállásadó határozza 
meg, idegenvezetőnk a 
szobaelosztások után 
ezen általában nem tud 
változtatni. Ha a szoba 
minőségével kapcsolatban 
bármilyen kérdése, jogos 
kifogása van, azt azonnal 
jelezze a helyszínen (!) 
idegenvezetőnknek.
EGYÁGYAS/HÁROMÁGYAS 
SZOBA, HAJÓKABIN 
Egyágyas szállodai szobát 
felár ellenében is csak 
korlátozott számban 
tudunk biztosítani. 
Az egy és háromágyas 
szobák a nemzetközi 
szállodai gyakorlat alapján 
általában kisebbek, 
szűkebbek, kedvezőtlenebb 
kialakításúak és 
elhelyezésűek az egyes 
szállodákban. Háromágyas 
szobák esetén a harmadik 
ágy sok esetben 
pótágyas elhelyezést 
jelent! Az egyágyas felár 
megfizetésével nem a jobb 
minőséget, nem az üres 
ágy kifizetését biztosítjuk, 
hanem az egyszemélyes 
elszállásolást az adott 
szobában! Tengeri útjainkon 
az elszállásolás 4 fős, tus/

PROGRAMNÁL részletes 
és pontos információval 
szolgálunk a választható, 
fakultatív tételek részleteiről 
és pontos árairól.
MINIMUM INDULÁSI 
UTASLÉTSZÁM / LÉTSZÁM 
FELÁR
P r o g r a m j a i n k n á l 
feltüntettük, hogy egyes 
utazások milyen minimum 
létszám esetén tudnak 
elindulni az előzetes 
kalkulációnk alapján. 
Irodánk legfőbb törekvése, 
hogy csoportjai indulását 
biztosítsa, az előzetes 
kalkulációs csoportlétszám 
alatti utaslétszám esetén 
is! Ilyen esetekben minden 
programunknál feltüntettük 
az alacsonyabb utaslétszám 
esetén fizetendő létszám 
felárat, mely biztosítja 
utasaink számára az utazás 
megvalósulását. Az Utas 
részéről a megrendeléssel 
egyidőben elfogadásra kerül 
az előzetesen feltüntetett 
létszámfelár, amennyiben a 
csoport létszáma az indulás 
napján a megadott minimális 
létszámnál alacsonyabb 
számot mutat. Abban az 
esetben, amikor autóbuszos 
csoporthoz repülővel is 
lehet csatlakozni, az utazás 
elindításának feltétele 
az autóbuszos és repülős 
utasok együttes foglalásánál 
a minimális buszos létszám 
elérése. Amennyiben 
kevesebb létszám, viszont 
azonos részvételi díj mellett 
mégis indítjuk az utazást, 
azt a létszámhoz igazodva 
kisebb autóbusszal is 
megtehetjük. Ilyen okból 
kártérítési igényt nem 
tudunk elfogadni.  
IDEGENVEZETÉSEK
Programjainkhoz minden 
esetben az adott területet jól 
ismerő, szakképzett, magyar 
nyelvű idegenvezetőt, egyes 
külföldi helyszíneken, 
ahol szükséges, helyi 
idegenvezetőt biztosítunk. 
Autóbuszos csoportok 
esetében idegenvezetőink 
Budapesten csatlakoznak 
a csoporthoz és végig az 
utazás időtartama alatt 
a csoport rendelkezésére 
állnak. Repülős csoportok 
esetében a magyar nyelvű 
idegenvezetőink vagy a 
Liszt Ferenc repülőtéren 
vagy a program szerinti 
érkező repülőtéren 
várják csoportjainkat. 
Külföldön ahol szükséges, 

és az erre vonatkozó 
szerződési feltételeinket 
érvényesíteni.
RÉSZVÉTELI DÍJ, 
FOGLALÁSI DÍJELŐLEG
Feltüntetett áraink 1 főre 
értendőek (kivéve, ha az 
árat ettől eltérően jelezzük). 
A részvételi díj a program 
szerinti szolgáltatásokra, 
nem pedig az eltöltött napok 
számára van megállapítva. 
Az indulási és érkezési 
napok egyes utaknál nem 
jelentenek teljes napot. 
P r o g r a m l e í r á s a i n k n á l 
feltüntettük az egyes utak 
részvételi díját és azt, hogy 
mit tartalmaz a részvételi 
díj. Ugyancsak feltüntettük 
a külön szolgáltatásokat és 
a fizetendő egyéb kötelező 
terheket (illetékek, vízumdíj 
stb.) A részvételi díj 
általában nem tartalmazza 
a múzeumi belépőket, hajó-
, felvonó-, stb. jegyeket, 
fakultatív szolgáltatásokat 
és fakultatív programokat. 
Nem része a részvételi díjnak 
a repülőtéri illeték, kikötői 
illeték, vízumdíj, ezek árait 
a programfüzet készítésekor 
ismert árinformációink 
alapján tájékoztatásul 
közöljük. A foglalási 
díjelőleg a teljes (fakultatív 
szolgáltatásokkal, illetékkel 
számított) részvételi díj 
40%-a.
BRUTTÓ / TELJES ÁRAZÁS
A Z(s)EPPELIN PROGRAMOK 
az elmúlt években is 
a bruttó/teljes árak 
feltüntetésével kerültek 
meghirdetésre, az átlátható 
árazásnak megfelelően. 
Cégünk árpolitikája minden 
irányban, így Utasaink 
részére is az egyértelmű 
árképzés és ármegjelölés 
volt és lesz a jövőben! 
Programjaink részvételi 
díja tartalmaz minden 
olyan költséget, mely az 
utazás lebonyolításához 
szükséges, így programjaink 
részvételi díja bruttó módon 
kerültek eddig is és a 
jövőben is meghirdetésre 
kedves utasaink részére. 
Egyértelműen és világosan 
jelezzük az aktuális 
p r o g r a m f ü z e t ü n k b e n 
és honlapunkon (www.
zseppelin.hu) az egyes 
programjainknál a 
választható fakultatív 
lehetőségeket és külön 
fizetendő költségeket, 
felárakat, belépőjegyek árait.
Minden Z(S)EPPELIN 

esik, úgy az azt megelőző 
munkanapon adjuk ki az 
érvényes részvételi jegyeket.
VÍZUM
A katalógus megjelenésének 
időpontjában magyar 
állampolgár részére az 
Európai Unió valamennyi 
országába való beutazás 
vízummentes. A 
p ro g ra m a j á n l a t u n k b a n 
szereplő, egyes országok 
esetében a vízumot 
előre (irodánk általi 
kiértesítés szerint!), más 
programjainknál az adott 
országba történő belépéskor 
kell a vízum költségét 
megfizetni. Csoportos 
körutazásainkhoz a 
vízumot utasaink részére 
(megbízásuk alapján) 
irodánk beszerzi, mivel 
általában csoportos 
vízum engedéllyel lépünk 
be az adott országba. A 
vízumkérelemhez szükséges 
mellékletekről utasainkat 
levélben értesítjük. Kérjük, 
hogy az abban közölt 
határidőt legyenek szívesek 
pontosan betartani! 
Külföldi állampolgárnak 
a szükséges vízumról, 
beutazáshoz szükséges 
okmányokról önmagának 
kell gondoskodnia.
ONLINE FOGLALÁS: 
Online foglalás esetén 
megrendelése ugyanolyan 
foglalásnak minősül, arra 
ugyanazok a lemondási 
feltételek vonatkoznak, 
mint személyes, írásos 
megrendelésnél. On-
line foglalás elküldése, a 
rendszer visszaigazolása 
alapján elfogadott utazási 
szerződésnek minősül. 
On-line foglalását irodánk 
72 órán belül írásban 
igazolja vissza, mellyel 
együtt megküldjük az 
Ön által már elfogadott 
utazási szerződésünket 
valamint a szükséges 
d o k u m e n t u m o k a t , 
szerződéseket. A szerződés 
egyik aláírt példányát (a 
díjelőleg befizetése, átutalása 
mellett), postacímünkre 
kell visszaküldenie. 
Amennyiben a részvételi 
díjat (díjelőleget) a 
v i s s z a i g a z o l á s b a n 
feltüntetett határidőre nem 
fizeti be irodánk részére 
(bankszámlára történő 
befizetés, átutalás vagy 
sárga postai csekken történő 
fizetés), úgy jogunkban áll 
azt lemondásnak tekinteni 

határátlépésre jogosító 
érvényes útlevél vagy 
személyi okmány megléte 
az utas felelőssége, 
annak hiánya nem lehet 
kártérítési követelés 
alapja! A zökkenőmentes 
határátlépés érdekében 
az új típusú személyi 
igazolvány sok országban 
elegendő, azonban 
továbbra is javasoljuk a 
kiutazástól számított 6 
hónapig érvényes (min. 
2 üres oldalt tartalmazó) 
útlevél használatát. 
A személyazonosító 
igazolvánnyal nem 
rendelkező 14. életévüket 
be nem töltött magyar 
állampolgárok csak 
önálló, érvényes útlevéllel 
utazhatnak külföldre. 
Kiskorúnak, amennyiben 
külföldre utazik – és 
amennyiben nem szüleivel 
együtt utazik – belépéskor 
rendelkeznie kell szülei 
(törvényes képviselője) 
által adott, közjegyző által 
hitelesített és angol vagy az 
útvonal által érintett ország 
nyelvére hiteles fordítással 
ellátott meghatalmazással! 
Magyar gépjárművezetői-
engedély nem használható 
útlevélként külföldi 
utazáshoz. (Bővebb 
információhoz forduljon 
a lakhelye szerinti 
okmányirodához vagy az 
érintett ország budapesti 
képviseletéhez.) Egyes 
országokban ki kell 
váltani külön nemzetközi 
jogosítványt ill. a zöldkártyát. 
Ne feledje otthon az utazási 
szolgáltatás igénybevételére 
jogosító részvételi jegyet és 
utastájékoztatókat, melyet 
utazási irodájától kapott. 
Ezen okmányok, engedélyek 
hiányából vagy a hivatalos 
okmányoktól (pl.: útlevél) 
eltérő adat megadásából 
adódó kárért irodánk nem 
vállal felelősséget. Az utazás 
igénybevételére feljogosító 
részvételi jegyet csak az 
érvényes foglalás pénzügyi 
kiegyenlítését követően, 
az út indulását megelőző 7 
naptári nappal küldjük el 
utasaink részére (közvetlen 
irodánknál történő foglalás 
esetén a megadott e-mail 
címre, utazásközvetítő 
p a r t n e r e i n k n é l 
történt foglalás esetén 
p a r t n e r i r o d á n k h o z ) . 
Amennyiben a 7. naptári 
nap munkaszüneti napra 

AZ UTAZÁSI 
FELTÉTELEKRŐL
A Z(s)EPPELIN Utazási Iroda 
– mint utazásszervező – 
meghirdetett programjaira 
való foglalással Ön elfogadta 
a Z(s)EPPELIN Utazási Iroda 
által közzétett és érvényes 
utazási feltételeket. Utazási 
feltételeink valamennyi 
általunk szervezett 
utazásra érvényesek, 
függetlenül attól, hogy Ön 
közvetlenül irodánknál, 
honlapunkon keresztül 
online vagy utazásközvetítő 
partnereinknél foglalta 
le utazását. Kérjük, 
figyelmesen olvassa el 
utazási feltételeinket 
(Általános Utazási 
Szerződés, Útlemondási 
feltételek, Felhasználói 
Nyilatkozat). Amennyiben 
egy ezt megelőző 
programfüzetben megjelent 
utazási programot ezen 
legújabb katalógusunkban 
is megjelentettünk, úgy 
a jelen, új programfüzet 
megjelenését követően az 
ajánlat azzal a tartalommal 
és árakkal érvényes, 
melyet jelen kiadványunk 
tartalmaz, kivéve a már 
előző tartalommal korábban 
lefoglalt utakat!
UTAZÁSI OKMÁNYOK, 
IRATOK
Az Európai Unióhoz történő 
csatlakozás napjától a 
magyar állampolgárok 
is élvezhetik az érvényes 
s z e m é l y a z o n o s s á g i 
igazolvánnyal való beutazást 
(régi típusú barna fedőlapos 
személyigazolvány nem 
alkalmas) ill. az országon 
belüli utazást az Európai 
Gazdasági Térség tagállamai 
területén. Azonban a 
k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m 
minden külföldre utazó 
magyar állampolgár részére 
javasolja az érvényes 
útlevél birtokában történő 
határátlépést, külföldön 
való tartózkodást. Az EU 
határait átlépő, valamint 
hajóval és repülővel utazó 
programjaink esetében 
szükséges megadni az 
érvényes utazási okmány 
szerinti karakterhelyes 
nevet, születési helyet, 
útlevél számot és kiállítási 
és lejárati dátumokat. 
Ezen adatok szükségesek 
a határátlépésekhez, 
valamint a hajótársaságok 
és légitársaságok részére 
kerülnek továbbításra. A 
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forintban fizetett belépők, 
jegyek stb. vásárlásánál 
idegenvezetőnk csupán 
segédkezik a zökkenőmentes 
megváltásánál (pl.: 
csoportos belépőjegyek), 
ezeket a díjakat közvetlenül 
a helyi szolgáltatónak fizetik 
meg. A programjainknál 
közölt belépő árak csak 
tájékoztató jellegűek, és csak 
a programban feltüntetett 
látnivalók megtekintésére 
vonatkoznak. 
HELYI IDEGENVEZETÉSEK, 
AUDIÓ-FÜLHALLGATÓ ÉS 
HELYI IDEGENFORGALMI 
ADÓK KÖLTSÉGEI
Egyes programjainknál az 
érintett objektumoknál 
kötelezően szükséges 
igénybe venni és megfizetni 
a helyi idegenvezetők, 
valamint az idegenvezetés 
menetét elősegítő Headset/
Audioguide költségeit, 
mely fizetendők nagyban 
hozzájárulnak az Ön 
programunk során 
tapasztalt kényelméhez 
(részletek honlapunkon).  
Az egyre több településen 
bevezetett idegenforgalmi 
adót - melynek mértéke 
általában 1-4 euro/éj/fő - a 
helyszínen kell megfizetni. 
Ezen költséget az egyes 
programoknál feltűntetett 
„Egyéb helyszínen fizetendő 
költségek” ára tartalmazza. A 
folyamatos változások miatt 
azonban ezt az összeget az 
út indulását megelőzően 
kiadott utastájékoztatóban 
pontosítjuk.  
PROGRAMOK 
MEGVALÓSÍTÁSA
A Z(s)eppelin Utazási Iroda 
minden egyes meghirdetett 
programjára szavatosságot 
vállal, azonban a programok 
kimenetelét irodánkon kívül 
álló előre nem tervezett 
események befolyásolhatják. 
Az időszakra jellemző 
általános természeti és 
időjárási viszonyoktól 
eltérő események, tényezők 
befolyásolhatják az egyes 
programok kimenetelét. 
A résztvevő Utastársak 
általánostól eltérő, 
egészségügyi szükségletei 
miatt szíves megértésüket és 
együttműködésüket kérjük! 
Egyes programjainknál 
kora tavasszal és ősszel 
kései napfelkeltére, 
valamint korai sötétedésre 
kell számítani, mely az 
egyes programok szerinti 
látnivalók megvilágítását, 

nyitvatartását befolyásolja.
AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK, 
CSATLAKOZÁSOK
Irodánk minden utazásra 
a létszámnak megfelelő, 
kényelmes, biztonságos és 
légkondicionált autóbuszt 
biztosít. Az autóbusz 
ülőhelyek kiosztása 
általában a jelentkezés 
és visszaigazolásunk 
sorrendjében történik, 
azonban irodánk fenntartja 
magának a jogot, hogy 
az autóbuszon való 
elhelyezésen változtasson 
(pl.: típusváltás, 
hozzátartozók együttes 
elhelyezése, kisebb 
utaslétszám miatt). Ilyen 
esetekben Utasaink 
megértését kérjük! Az 
autóbuszok hátsó ülései 
általában dönthetőek, 
sokszor magasabban vannak 
elhelyezve.
A VIDÉKI FEL ÉS 
LESZÁLLÁS LEHETŐSÉGÉT 
MINDEN (!) AUTÓBUSZOS 
P R O G R A M U N K H O Z 
DÍJMENETSEN BIZTOSÍTJUK! 
REPÜLŐS PROGRAMOK 
ESETÉN INGYENES 
REPÜLŐTÉR KÖZELI 
PARKOLÓT BIZTOSÍTUNK! 
Részletek honlapunkon, 
a Transzfer Kiegészítő 
Szerződésünk alapján. 
Amennyiben a vidéki 
indulásoknál a jelentkezők 
létszáma minimális, az 
autóbusz kiállási helyére 
kényelmes kisbusszal (vagy 
személyautóval) szállítjuk 
Utasainkat. Amennyiben 
egy napon több csoportunk 
is indul, a vidéki utasok 
Budapestig és Budapestről 
történő szállítása együttesen 
történik, egy járművel. Az 
indulás reggelén a csoportok 
Budapesten szállnak fel az 
egyes programokra induló, 
külön-külön autóbuszokba. 
Autóbuszaink többségében 
van WC, de Utastársaik 
érdekében is kérjük, hogy azt 
csak a busz álló helyzetében, 
a legszükségesebb 
esetekben használják! 
Folyamatos utazásnál 3-4 
óránként tartunk pihenőt. 
Autóbuszos utazásainknál 
a csomagtérben utasonként 
csak egy bőrönd és egy kisebb 
utazótáska elhelyezését 
tudjuk garantálni! Az 
autóbusz utasterébe csak 
kisebb napi kézicsomagokat 
vigyenek fel! Az autóbuszos 
utazásoknál a csomagtérben 
utasonként egy, maximum 

15 kg-os bőrönd, az 
utastérben pedig maximum 
5 kg súlyú kézipoggyász 
szállítását tudjuk garantálni 
a nemzetközi gyakorlatban 
egyre többször előforduló 
súlyellenőrzések miatt. 
Az autóbusz utasterében 
hagyott értékekért nem 
vállalunk felelősséget!  
Az autóbuszon tilos a 
dohányzás! Kérjük az olyan 
étkezés mellőzését, mely az 
autóbusz berendezésében 
bármilyen kárt okoz!
Valamennyi autóbuszos 
utazásunkhoz Budapesten 
és 32 magyarországi 
nagyvárosból tud 
csatlakozni (részletek 
honlapunkon, a Transzfer 
Kiegészítő Szerződésünk 
szerint). Az autóbuszok 
első ablakában Z(s)EPPELIN 
feliratú zöld-sárga tábla 
látható. Vidéki utasaink 
az egyes programoknál 
megadott városokban 
is fel tudnak szállni 
autóbuszainkra egy előre 
meghatározott helyszínen 
és időben. (A pontos időt 
és helyet az utazás előtt 
kiadott utastájékoztató 
tartalmazza, melyen az 
ügyeleti mobilszámunk 
is szerepel.) A felszállási-
leszállási helyet foglalásnál 
közölni kell, ennek 
elmaradásából vagy a kívánt 
felszállási hely bejelentés 
nélküli megváltoztatásából 
keletkezett kár, az 
utazásról való lemaradás 
miatt irodánk nem vállal 
felelősséget! Amennyiben 
a felszállási helytől eltérő 
helyen kíván leszállni a 
hazautazás alkalmával, 
kérjük ezt még indulás előtt 
írásban jelezni szíveskedjen!
INGYENES VIDÉKI 
TRANSZFER 
CSATLAKOZÁSOK 
A u t ó b u s z o s 
programjainkhoz ingyenes 
vidéki transzfert biztosítunk 
az alábbi útvonalakon:
• Gyula-Békéscsaba-
O r o s h á z a -
Hódmezővásárhely-Szeged-
Kistelek-Kiskunfélegyháza-
Ke c s ke m é t - L a j o s m i z s e 
útvonalon
• Debrecen-Nyíregyháza-
Miskolc-Eger-Tiszaújváros-
Füzesabony- Gyöngyös-
Hatvan-Gödöllő útvonalon
• Pécs-Szekszárd-Paks-
Dunaföldvár-Dunaújváros-
Százhalombatta útvonalon
• Veszprém-Székesfehérvár-

Budaörs útvonalon
• Győr-Tata-Tatabánya-
Budaörs útvonalon                           
Az alábbi városokból 
Budapest, Liszt Ferenc 
repülőtérre külön 
megrendelés esetén térítés 
ellenében, háztól-házig 
szállítva biztosítjuk a 
transzfert:
Baja, Békéscsaba, Bonyhád, 
Debrecen, Dunaföldvár, 
Dunaújváros, Eger, 
Füzesabony, Gyöngyös, 
Győr, Gyula, Hatvan, 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , 
Kaposvár, Keszthely, 
Komárom, Mezőkövesd, 
Miskolc, Mosonmagyaróvár, 
Nagykanizsa, Nyíregyháza, 
Orosháza, Tatabánya, 
Tiszaújváros, Paks, 
Pécs, Szekszárd, 
Szentes, Székesfehérvár, 
Zalaegerszeg. (A transzfer 
díjáról érdeklődjön 
honlapunkon vagy az 
Ön utazási irodájában.) 
Az egyes városok 
környező településeiről 
is megoldott a külön 
transzfer szolgáltatásunk 
felár ellenében. Transzfer 
csatlakozást csak akkor 
tudunk garantálni, ha azt 
már foglalásnál megrendelte 
és irodánk visszaigazolta 
azt. A felár ellenében 
megrendelt transzfer 
szolgáltatás minden 
esetben gyűjtőjárat, mely 
közvetített szolgáltatásra 
külön transzfer szolgáltatói 
szerződésünk érvényes 
(részletek honlapunkon). 
REPÜLŐGÉPES UTAZÁSOK, 
BUSZOS CSOPORTHOZ 
VALÓ CSATLAKOZÁSOK
REPÜLŐS PROGRAMOK 
ESETÉN INGYENES 
REPÜLŐTÉR KÖZELI 
PAROLÓT BIZTOSÍTUNK! 
Részletek honlapunkon.
Repülős útjainkon az 
utazás menetrend szerinti 
repülőjárattal történik, 
esetenként átszállással. 
Egyes autóbuszos útjainknál 
feltüntettük a repülőgépes 
csatlakozás lehetőségét is! 
Repülővel utazó utasaink 
esetében a napok, az 
éjszakák és az ellátások 
száma eltér az autóbuszos 
programtól, melyről az egyes 
programleírások adnak 
tájékoztatást. A repülővel 
egyénileg utazók esetében 
az autóbuszos csoportokhoz 
történő csatlakozás általában 
az esti órákban történik a 
szálloda recepcióján, a közös 

programokon ezen időpont 
után tudnak részt venni. 
Repülőjegy rendelésnél 
kérjük vegye figyelembe, 
hogy a repülőjegy foglalások 
csoportosan történnek 
és a repülőtársaságok 
visszaigazolása alapján 
tudunk helyet biztosítani! 
A repülőtársaságok 
árpolitikája következtében 
a repülőjegyek visszaigazolt 
ára és a repülőtéri illeték 
a csoportos repülőjegy 
foglalásának időpontjától 
függően eltérhet a 
meghirdetett ártól. A 
különbözetet a ténylegesen 
fizetendő részvételi díjban 
érvényesítjük. Repülőjegy 
lemondása esetén az ezzel 
járó összes felmerülő költség 
a megrendelő Utast terheli! 
Szervezett repülős útjaink 
általában tartalmazzák a 
célországban a repülőtér-
s z á l l o d a - r e p ü l ő t é r 
közötti transzfert (az ettől 
eltérőt programjainkban 
feltüntetjük).
REPÜLŐTÉRI BIZTONSÁGI 
ÉS EGYÉB ELŐÍRÁSOK
Kérjük, az utazás előtti 
csomagolásnál vegye 
figyelembe a biztonsági és 
egyéb előírásokat! (Erről a 
www.zseppelin.hu oldalon 
is talál információt.) A 
transzfer váró területén levő 
üzletekből vásárolt italok 
csomagolását kérje lezárva, 
a blokkot őrizze meg! A 
lezárt csomagolást csak a 
vámvizsgálat után nyithatja 
fel! (Többszöri átszállásnál 
csak az utolsó repülőtéri 
vámvizsgálat után!) A 
repülőgép csomagterébe 
és utastérbe felvihető 
poggyász méretéről és 
a súlykorlátokról az út 
indulását megelőzően 
7 nappal kiadott 
u t a s t á j é k o z t a t ó b a n 
tájékoztatjuk! (A méret 
és súlykorlátozás 
légitársaságonként és/vagy 
úticélonként változhat!) 
A túlsúlyos bőröndökért 
helyszíni felárat kell 
fizetni! Kézipoggyászként 
általában a 8 kg-ot meg 
nem haladó, kisebb táskát 
fogadnak el, melyet az 
Utas segítség nélkül fel tud 
rakni a felső csomagtérbe. 
Kézipoggyászát mutassa 
meg becsekkolásnál! 
Amennyiben a repülőgépre 
feladott útipoggyásza 
utazás alatt elveszett, 
vagy megsérült, azt 

megérkezésnél azonnal 
jelezze a terminálon! 
B e j e l e n t é s é r ő l 
jegyzőkönyvet szükséges 
felvetetnie, melyhez meg kell 
adnia elveszett poggyásza 
ismertetőjegyeit, az érkezés 
utáni tartózkodási helyét 
(hazautazás esetén itthoni 
lakcímét) és be kell mutatnia 
csomagfeladó szelvényét. 
Esetleges kártérítést csak 
ilyen jegyzőkönyv alapján 
követelhet a légitársaságtól, 
ill. biztosítójától.
AUTÓBUSZAINKON 
ALKALMAZOTT 
BIZTONSÁGI ÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI 
SZABÁLYOZÁSOK:
Kérjük Utasainkat, hogy 
az aktuális járványügyi 
helyzetre való tekintettel, 
fokozott elővigyázatossággal 
induljon el az utazásra! 
Amennyiben az utazás 
előtti este hőemelkedést, 
vagy tipikus Covid-19 
tüneteket észlel magán, 
kérjük értesítse háziorvosát! 
Kérjük, ügyeljen a 
kölcsönös biztonságra az 
Ön és Utastársai érdekében! 
Tájékoztatjuk kedves 
Utasainkat, hogy a részvételi 
díj tartalmaz útlemondási 
biztosítást, melynek fedezete 
jelen betegségre is kiterjed. 
Továbbá tájékoztatjuk 
Utasainkat, hogy egyes 
múzeumoknál, vagy zárt 
térbe történő belépés 
esetén testhőmérsékletet 
mérhetnek és fokozott 
biztonsági beléptetési 
rendszer működik. Az 
Országos Tisztifőorvos 
hivatalos közleménye 
alapján a különjárati 
autóbuszon nem kötelező a 
védőmaszk viselete, azonban 
irodánk ajánlja annak 
viseletét! Kérjük, a szükséges 
a higiéniai előírásokat 
betartani szíveskedjenek! 
Autóbuszainkat az 
indulás előtt tisztítjuk 
és fertőtlenítjük, a le- és 
felszálló helyeknél alkoholos 
kézfertőtlenítőt biztosítunk! 
A megállók alkalmával 
gépkocsivezetőink az 
utastérben folyamatosan 
fertőtlenítenek, különös 
tekintettel a kapaszkodók, 
üléskarfák, tálcák, valamint 
a le- és felszálló folyosók 
vonalában. Programunkon 
a már jól bevált audioguide 
készülékeket alkalmazzuk, 
mely eszközöket 
természetesen szintén 

fertőtlenítve, a hozzátartozó 
fülhallgatókat pedig új, 
becsomagolt állapotban 
kapják kézhez Utasaink. 
Kérjük kedves Utasainkat, 
hogy szájat és orrot eltakaró 
maszkot hozzanak magukkal 
az utazásra, mert az aktuális 
előírás szerint zárt térben 
szükséges annak viselete!
AUTÓBUSZ KÉZI 
ÉS ÚTI POGGYÁSZ 
SZABÁLYOZÁSOK:
Jelen korlátozás az Európai 
Unió közútjain az aszfaltba 
épített súlymérő-állomások 
gyakorisága és a poggyászok 
gyakori túlsúlyából fakadó 
szabályozás gyakorlata 
miatt szükséges. Az 
utasok kézipoggyászként, 
személyenként egy darab 
kisméretű táskát (pl. 
kézitáska, laptoptáska 
stb.,) vihetnek fel az 
utastérbe, melynek mérete 
maximum 35 cm x 20 
cm x 20 cm lehet, mely 
kézipoggyász biztonságosan 
elhelyezhető az autóbusz 
kalaptartóján. Poggyászként 
az autóbusz csomagterében 
személyenként maximum 
15 kg súlyú, méretét tekintve 
70 cm x 45 cm x 25 cm 
méretű poggyász helyezhető 
el. A fenti súly és méret 
korlátozások az utazás 
egész időtartamára nézve 
kötelező érvényűek (további 
részletek a www.zseppelin.
hu honlapunkon)! Kérjük, 
higgyék el kedves Utasaink, 
hogy nem a mi saját 
elvárásunknak szeretnénk 
érvényességet adni, hanem 
az egyre terjedő, autópályák 
útburkolataiba épített 
súlymérő rendszerek által 
szabott, a poggyászsúlyt 
korlátozó intézkedéseket 
vagyunk kénytelenek 
érvényesíteni, mint azt 
az előzetesen kiadott 
u t a s t á j é k o z t a t ó n k b a n 
részletezzük. Mindannyiunk 
érdekében kérjük kedves 
Utasainkat ezen méret 
és súlykorlátozásokat 
megtartani szíveskedjenek 
az utazás egész időtartama 
alatt! Köszönjük! Etikai 
szempontból nem vizsgáljuk 
a poggyászok súlyát 
bepakoláskor, azonban 
egy esetleges autóbusz-
súlykontroll, ellenőrzés 
során történő büntetést a 
túlsúly mértékében a mért 
poggyászok túlsúlyának 
arányában a poggyászok 
tulajdonosaira hárítjuk. 

Sajnos ezen súlytöbbletből 
fakadó több százezer 
forint, esetenként milliós 
nagyságrendű büntetések 
nem az autóbusz és annak 
üzemeltetéséből fakadó 
büntetési tétel, hanem 
a szállított személyek 
és poggyász túlsúlyából 
fakad. Sajnos a súlykontroll 
időpontjában a megállapított 
többletsúly alapján szabja ki 
a közútkezelő a bírságot, így 
utólag már nincs lehetőség 
a poggyász súlyának 
mérséklésére. Megértésüket 
és együttműködésüket 
kérjük és köszönjük!
AUTÓBUSZ ESZTÉTIKAI 
ÁLLAPOTÁNAK 
MEGŐRZÉSE:
Jelen autóbusz a közös 
utazásunk alatt egyben 
az életterünk is, ezért 
bánjunk vele úgy, mintha 
a „második otthonunk” 
lenne! Óvjuk és vigyázzunk 
rá, hiszen ezen autóbuszok 
nagy értékű gépjárművek 
(egyes modellek újonnani 
ára százmillió forint feletti 
összeget képviselnek!!), 
melyek minden egyes 
eleme nagy érték! 
Köszönjük megértését és 
együttműködését! Kérjük 
kedves Utasunk, ahogy 
átvette az ülőhelyét és annak 
közvetlen környezetét, úgy 
adja vissza az utazása végén! 
Felelősséggel tartozunk az 
utazási szerződés szerinti, 
elfoglalt és általunk igénybe 
vett autóbusz ülés és annak 
közvetlen környezetének 
megóvása érdekében! 
Esetlegesen felmerülő 
rongálás, károkozás 
alapján anyagi felelőséggel 
tartozunk (megrongált 
ülésháló, üléstálca, függöny, 
kárpit, egyéb burkolatok 
rongálása). Kérjük az 
autóbuszon mellőzze az étel 
és ital fogyasztását! Legyen 
együttműködő partnerünk 
a gondtalan utazása alatt, 
figyeljen környezetére, és 
óvja azt!
UTAZÁS HAJÓVAL, 
KOMPHAJÓVAL
Autóbuszos utazásainknál 
nem lehet az autóbusz 
kikötőbe való érkezését 
és a komphajó indulását 
teljesen összehangolni. 
Azért, hogy egyetlen 
esetben se maradjanak le 
utasaink egy komphajóról, 
az autóbusznak kell időben 
megérkeznie a kikötőbe. Ez 
esetenként változó idejű 
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beszállásra való várakozással 
jár. A komphajókon be- és 
kiszállásnál fokozottan 
figyeljen idegenvezetőnk 
tájékoztatására. Mivel 
ilyenkor a komphajón 
gépjármű forgalom is 
van, mindig a csoporttal 
közlekedjen, figyeljen a 
balesetveszélyre. Hajózás 
közben az autóbuszhoz 
a komphajó aljába 
balesetveszély miatt nem 
szabad lemenni!
ÚTVONAL
A programnapoknál 
feltüntetett városnevek a 
tervezett útvonalat jelzik, 
egyes útjainknál az úti cél 
nem a jelzett város, hanem a 
környékén levő szálláshely. 
Ha a feltüntetett útvonal 
megváltoztatása nem érinti 
a meghirdetett program 
teljesítését, erről utasainkat 
nem kell előzetesen 
értesítenünk. Egyes 
programjainknál előfordul, 
hogy a kiutazás és a 
hazaérkezés magyarországi 
útvonala eltér egymástól. 
Ebben az esetben Ön 
nem a felszállás helyén 
tud leszállni (általában a 
határ – Budapest, határ – 
Szeged közötti szakaszon). 
Programjainkban ezt 
jelezzük, ilyen esetben 
hazautazásáról Önnek kell 
gondoskodnia. (Érdeklődjön 
transzfer lehetőségeinkről 
irodánkban!) Amennyiben 
több autóbuszunk érkezik 
hasonló időben vissza 
Budapestre, utasainkat 
az INGYENES VIDÉKI 
TRANSZFER szolgáltatásunk 
alapján szállítjuk a felszállási 
helyszínükre (részletek 
honlapunkon). Ebben 
az esetben Budapesten 
autóbuszaink utasainkkal 
bevárják egymást. Az 
egyirányú továbbutazás 
minden esetben 
gyűjtőtranszferrel történik 
(részletek honlapunkon). 
Útjainkat igyekeztünk 
megfelelő gondossággal 
tervezni. Azonban az 
autóbuszos utazásoknál a 
célállomásra érkezés idejét, 
az út megtételéhez szükséges 
időtartamot alkalmanként 
nehéz pontosan tartani. 
Befolyásolja ezt az igénybe 
vett útvonalon kialakult 
közlekedési helyzet, a 
határátlépéshez szüksége 
várokozási idő, az időjárási 
körülmények és az 
utascsoport összetétele. 

Ilyen esetekben utasaink 
megértését kérjük 
az egyes csoportok 
ö s s z e h a n g o l á s á n á l . 
Hazaérkezésnél állandó 
kapcsolatban vagyunk 
autóbuszainkkal. Az érkezés 
várható idejéről előzetesen 
az utastájékoztatóban 
tájékoztatjuk Utasainkat (az 
előző teljesített csoportok 
érkezési időpontjai alapján). 
Kérjük, a vidéki transzferek 
szervezések érdekében az 
együttműködését! További 
információ honlapunkon 
vagy keresse kollégáinkat 
elérhetőségeinken!
ÚTLEMONDÁS, MEG NEM 
JELENÉS
A már megrendelt utazás 
lemondására utazási 
szerződésünk vonatkozó 
pontjai érvényesek (akár 
személyesen vagy online 
rendelte azt meg). Esetenként 
a lemondási költségek 
a helyszíni szolgáltatók 
(pl.: repülőtársaságok) 
által kikötött határidők 
és feltételek alapján 
vonatkoznak, melyek 
szigorúbbak lehetnek 
a Zseppelin lemondási 
feltételeitől. Ezen esetekben 
a lemondási költség a 
fakultatív programokra 
és felárakra is vonatkozik 
melyet a lemondáskor 
érvényesítünk. Ugyanez 
vonatkozik arra az esetre is, 
ha Ön az irodánk által kiadott 
utastájékoztatón megjelölt 
találkozási időpontban 
nem jelenik meg az indulás 
helyszínén. Autóbuszos 
utazásnál az általunk 
kiadott utastájékoztatóban 
megjelölt időpont után 
legkésőbb 15 perccel indítjuk 
az autóbuszt. Repülős 
útjainknál kérjük legyen 
szíves az utastájékoztatóban 
megadott időpontban 
a repülőtéren irodánk 
képviselőjénél jelentkezni! 
Előfordul, hogy a beszállási 
pultot már jóval a 
repülőgép indulása előtt 
lezárják. (Keresse a Z(s)
EPPELIN feliratot, táblát!) 
Az utastalálkozó megadott 
találkozási időpontjánál 15 
percen túli késésből eredő 
kárért, az emiatt elmaradt 
utazásért irodánk nem vállal 
felelősséget.
ÁTJELENTKEZÉS
Ha Ön az utazás indulását 
megelőző 60. napon belül 
saját elhatározásából úgy áll 
el az utazástól, hogy másik 

időpontra ill. másik úti 
célra szeretne átjelentkezni, 
az lemondásnak minősül. 
Amennyiben irodánk az 
átjelentkezést – azt írásban 
visszaigazolva – elfogadta, 
úgy a lemondási kötbér 
a visszaigazolt szerződés 
szerinti részvételi díjból 
kerül jóváírásra. Ha irodánk 
írásban nem fogadta el 
átjelentkezéssel történő 
módosítását, vagy Ön sem 
az eredeti, sem a módosított 
időpontban nem utazik, 
irodánk jogosult az összes 
felmerült kötbér díjat, mint 
bánatpénzt követelni a 
megrendelőtől.
BIZTOSÍTÁS 
A szervezett körutazások 
részvételi díja tartalmazza 
az Ön kalkulált útlemondási 
biztosítását arra az esetre, 
amennyiben Ön saját 
érdekkörén kívül nem 
tud részt venni a már 
megrendelt utazáson és azt 
már a szerződésben rögzített 
határidőig költségmentesen 
lemondani sem tudja. (Az 
útlemondási biztosítás 
alapján történő kártérítésre 
a Colonnade Insurance 
Magyarországi Fióktelepe 
kalkulált biztosítási 
feltételei érvényesek. Kérje 
szerződéskötéskor utazási 
irodájától!) A kalkulált 
útlemondási biztosítás a 
befizetett részvételi díj és 
meghirdetett repülőtéri 
illeték előzetesen feltüntetett 
összegére vonatkozik 
(módosult repülőtéri illeték 
különbözeti összegére 
nem). A biztosítóval az 
utas közvetlenül kerül 
szerződéses jogviszonyba, 
ezért a biztosítási 
káresemény megtörténtét 
az utasnak kell az előírt 
határidőben írásban 
jeleznie és hitelt érdemlően 
igazolnia a biztosító felé. 
Biztosítási káresemény 
keletkezéséről ugyanakkor 
irodánkat írásban 
értesítenie kell. (Irodánk 
a gyorsabb ügyintézés 
érdekében együttműködés 
esetén segíti Önt a 
szükséges dokumentumok 
összeállításában és 
a biztosító felé való 
közvetítésében, ez azonban 
tájékoztatási kötelezettsége 
alól nem mentesíti!). Az 
alap kalkulált útlemondási 
biztosítás 15% önrészt 
tartalmaz (felár ellenében 
az önrész kiváltható 

prémium útlemondási 
biztosítás megfizetésével). 
A meghirdetett részvételi 
díj nem tartalmaz BBP 
(Betegség-, Baleset-, 
Poggyász) biztosítást, 
melynek megkötése azonban 
az utazáson való részvétel 
feltétele. Amennyiben 
Ön rendelkezik az adott 
célországra is érvényes 
betegség-, baleset- és 
poggyász biztosítással, vagy 
azt más utazási irodánál 
köti meg, erről aláírásával 
hitelesített nyilatkozatot 
kell jelentkezéskor 
csatolnia, illetve az Ön 
utazási irodájának ezt 
írásban kell igazolnia.  A 
részvételi díj összegében 
foglalt (alapárban beépített) 
kalkulált útlemondási 
biztosítás a repülős utazások 
esetén a katalógusban és 
honlapunkon előzetesen 
közzétett repülőtéri illeték 
kb. összegére is vonatkozik 
(a repülőtéri illeték 
árváltozása esetén csak az 
előzetesen megjelent összeg 
alapján érvényesíthető!) 
ÁRVÁLTOZÁS, ÁRFOLYAM 
GARANCIA 
Irodánknak fizetendő 
árainkat forintban, általában 
személyenként adtuk meg. 
Az egyéb költségeknél 
valutában közölt díjakat a 
helyszínen kell megfizetnie 
a helyi szolgáltatónak. 
K i a d v á n y u n k b a n 
meghirdetett részvételi 
árak 1 EUR=370HUF, 
1 CHF=345HUF, 1 
GBP=410HUF, 1 USD=310HUF, 
1 RUB=5,00HUF; 1 
CZK=14,50HUF, 1 PLN=85HUF, 
1 RON=80HUF; 1 HRK=50HUF; 
1 NOK=37HUF UNICREDIT 
Bank deviza eladási 
árfolyamig érvényesek. 
Az árváltoztatásra a 
vonatkozó jogszabályok és 
utazási szerződésünk 17-
20. pontjában foglaltak az 
irányadóak. (A repülőjegyek 
és repülőtéri illetékek 
árváltozásaira olvassa 
el az erre vonatkozó 
fenti tájékoztatásunkat 
is!) Az egyes programok 
tekintetében nem minden 
esetben az adott ország 
valutanemében történik az 
igénybevett szolgáltatások 
k i f i z e t é s e / p é n z ü g y i 
elszámolása. Irodánk 
számára fontos szempont, 
hogy az előzetesen 
hónapokkal az adott indulási 
időpontokra kalkulált HUF 

(magyar forint) részvételi 
díjak összege tartható 
legyenek Utasaink számára. 
Tekintettel azonban a 
világpiaci és politikai 
változásokra, melyek 
nagy hatással vannak az 
egyes devizanemekre, az 
előzetesen banki elemzők 
által jóváhagyott kalkulációs 
árfolyamoktól eltérés 
mutatkozhat. Amennyiben 
ezen UNICREDIT Bank 
deviza eladási árfolyam 
eltérés az indulás előtti 21-
35 napon belül (pénzügyi 
teljesítés alapján) túlmutat a 
3%-os értéken, úgy irodánk 
a mindenkori UNICREDIT 
Bank deviza eladási árfolyam 
eltérés/különbözet alapján 
módosíthatja az előzetesen 
meghirdetett HUF (magyar 
forint) árakat.
REKLAMÁCIÓ 
Ha a szolgáltatás 
teljesítésével kapcsolatban 
kifogás merül fel, kérjük, 
azt haladéktalanul közölje a 
helyszínen az utaskísérővel, 
helyszíni szolgáltatóval! 
Amennyiben a helyszínen 
nem jelezte kifogását 
irodánk személyzetének, úgy 
utólag nem áll módunkban 
panaszát érdemben 
kivizsgálni. Amennyiben 
kifogását nem orvosolják a 
helyszínen, egyértelműen 
kérje panaszának 
jegyzőkönyvbe vételét, hogy 
annak megalapozottságát 
utólag egyértelműen 
ki lehessen vizsgálni! 
Kérjük, ilyen esetben 
panaszát (mellékelve a 
külföldi szolgáltató vagy 
idegenvezetőnk által felvett 
eredeti jegyzőkönyvet) 
hazaérkezését követő 
5 napon belül juttassa 
el irodánkhoz. Ennek 
elmaradása esetén panaszát 
nem áll módunkban 
érdemben kivizsgálni. Több 
személy kifogása esetén is 
csak azt a panaszt tudjuk 
figyelembe venni, amely 
írásban tett bejelentését 
valamennyi érintett utas 
eredeti jegyzőkönyvben, 
személyes olvasható 
aláírásával és pontos 
elérhetőségével igazolta. 
Jegyzőkönyvként csak az 
idegenvezető (szállásadó, 
szolgáltató partner) 
által felvett iratot tudjuk 
elfogadni. Utasaink által írt 
kifogást panaszlevélként 
értékeljük – természetesen 
az abban foglaltak 

figyelembevételével. A 
meghirdetett programban, 
utazási szerződésben 
vagy más módon közölt 
információk el nem 
olvasása miatt felmerült 
károkért irodánk nem 
vállal felelősséget. A 
fogyasztóvédelmi szabályok 
megsértése esetén a 
fogyasztók 2017. január 1-től 
panaszaikkal elsősorban a 
területileg illetékes járási 
hivatalokhoz fordulhatnak 
(http://jarasinfo.gov.hu). A 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság általános jogutódja 
a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (címe: 1011 
Budapest, Fő utca 44-50, 
központi postafiók címe: 
1440 Budapest, Pf. 1., 
http://www.kormany.hu/
hu/nemzeti-fej lesztesi-
miniszterium)
EGÉSZSÉGÜGYI 
TANÁCSOK, OLTÁSOK
A programjaink által érintett 
területeken jelenleg nincs 
kötelező védőoltás. Egyes 
országokban kérhetik a 
sárgaláz elleni védőoltás 
igazolását, más országoknál 
a határátlépésnél nemzetközi 
oltási igazolást kérhetnek 
(díj ellenében egészségügyi 
ellenőrzés után kiállítják 
helyben.) Egyéb ajánlott 
megelőző védőoltással 
kapcsolatban (Hepatitisz A, 
B, tífusz, kolera…) forduljon 
háziorvosához vagy az 
Országos Epidemiológiai 
Központ Nemzetközi 
Utazás-egészségügyi és 
Oltóközponthoz (Rendelés: 
Hétfő-kedd- szerda 
-csütörtök: 9-14 óra. Cím: 
1097 Budapest, Gyáli út 3/a, 
bejárat a Vágóhíd utca felől 
Tel.: (06 1) 476-1364.  Ingyenes 
járványügyi tájékoztató 
szolgálat zöld száma: 06 80 
204 217 (hívható h-p. 9 – 15-
ig) További információk: 
h t t p : / / w w w . o e k . h u . 
Az utazás alatt is szükséges 
gyógyszereit itthon kiváltva 
(orvosi igazolással együtt!) 
vigye magával. Kábítószer 
és pszihotróp hatóanyag 
tartalmú készítmények 
esetén feltétlenül vigye 
magával háziorvosának 
a nemzetközi előírások 
szerinti igazolását. Az itthon 
megszokottnál melegebb 
éghajlatú országba utazva 
vegye figyelembe szervezete 
alkalmazkodó képességét! 
Igyon elég folyadékot, 
napközben tartson kéznél 

innivalót! Az elveszített 
folyadékot legjobb 
(gyorsan elkészíthető) 
kissé sós ásványvízzel, 
üdítővel pótolni. Egészsége 
megőrzése érdekében 
javasoljuk, hogy az ázsiai 
országokban, egyes 
amerikai, dél-európai 
országokban ne igyon 
csapvizet, ne kérjen italába 
jégkockát, ne vásároljon 
utcán, bizonytalan helyen 
ételt és mossa és hámozza 
meg a vásárolt gyümölcsöt! 
Lehetőség szerint sűrűn 
mosson kezet, használjon 
kézfertőtlenítő kendőt! 
Körutazásainkon az ilyen 
országokban olyan helyen 
biztosítjuk a program 
szerinti étkezését, mely 
európai turisták számára 
biztonságosabb.
ÉTKEZÉS, IVÓVÍZ, 
HIGIÉNIA
Az Európai Unió és Közép- 
ill. Nyugat-Európa más 
országaiban általában 
az étkezésnél, ívóvíz 
fogyasztásánál nincsenek 
alapvető higiéniai 
problémák. Étkezési 
szokások azonban ezekben 
az országokban is eltérőek 
lehetnek. Az olaszok pld sok 
paradicsomos tésztát, halas 
ételt esznek és olíva olajat 
használnak. Az angolok 
nagyon sok beef steak-et 
esznek. Spanyolországban 
érdemes a paellát 
megkóstolni (sáfrányos rizs, 
csirkével vagy hallal, rákkal, 
serpenyőben), finom, 
könnyű italuk a sangria 
(fűszeres vörösbor gyümölcs 
ágyban). A török teát sem 
szabad kihagyni akár egy 
bő salátatállal befejezett 
vacsora után. Az északi 
népek számtalan módon 
kínálják a tenger biztosította 
finom halakat. Az eredeti 
kínai ételek fenséges ízét 
meg sem közelítik a hazai 
gyorséttermek főztjei.
Fokozott figyelmet igénylő 
célországok: Törökországi, 
afrikai, ázsiai utazásainknál 
az irodánk által biztosított 
étkezések biztonságosak, 
de itt is fontos a higiéniai 
követelmények betartása, az 
étkezések előtti kézmosás. 
Ezekben az országokban 
napközben is mosson 
többször kezet, vagy 
használjon kézfertőtlenítő 
kendőt! Ne igyon 
csapvizet, vásároljon lezárt 
csomagolású ásványvizet 

még fogmosáshoz is! 
Étteremben se kérjen italába 
jeget, mert az is csapvízből 
készülhet. Utcai árustól 
ne vegyen bizonytalan 
higiéniájú ételt, nyers 
élelmiszert! A gyümölcsöt 
mindig mossa és hámozza 
meg! Idegenektől ne 
fogadjon el ételt, italt! Nem 
önmagában rosszak ezek a 
helybeliek által fogyasztott 
ételek, de az európai ember 
szervezete nem kellően 
ellenálló az ismeretlen 
baktériumokkal szemben. 
Enyhébb hasmenésre tartson 
magánál széntablettát 
vagy hasonló gyógyászati 
készítményt!
ÖLTÖZKÖDÉS
Az Unió és az egyéb 
európai országok 
öltözködési szokásai 
általában megegyeznek a 
magyarországival (a divat 
és lehetőség eltérésével). 
Azonban még egyes európai 
strandokon is előfordul, 
hogy a topless öltözéket 
nem nézik jó szemmel (pl.: 
Olaszország egyes részein). 
Szigorúbbak az öltözködési 
követelmények az iszlám 
és a keleti, ázsiai, afrikai 
országokban. Egyrészt egy 
kihívónak titulált öltözet 
(miniszoknya, mélyen 
kivágott vagy áttetsző ruha) 
megbotránkozást kelthet, 
másrészt félreérthető 
értelmezésének akár 
erőszakos következménye 
lehet. Ezekbe az országokba 
utazva inkább szolidan, 
zártabb (de könnyű) 
ruhába öltözködjön, 
értékesebb (vagy annak 
tűnő) ékszereit hagyja 
itthon. A szálláshelyeken, 
különösen szállodákban 
a reggeli alkalmával 
elfogadható egy könnyebb, 
sportosabb öltözék 
(lehetőleg ne papucsban). 
Az esti vacsorához 
azonban arra alkalmas 
öltözetben illik megjelenni. 
Kerüljük a sportruházatot, 
rövidnadrágot vagy 
hasonlóan laza öltözéket 
ilyenkor. Vallási 
létesítményekbe való 
belépésnél (templomok, 
katedrálisok, mecsetek…) 
minden esetben a férfiak 
hosszú nadrágot viseljenek, 
hölgyeknél követelmény 
a takart váll és térd, egyes 
helyeken mindkét nemnél 
fejfedő ill. fejkendő. 
Az iszlám templomok, 
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KEDVEZMÉNYEK A 2021. ESZTENDŐRE
ELŐJELENTKEZÉS ÉS ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEK (TOVÁBBI RÉSZLETEK HONLAPUNKON)

AMENNYIBEN UTAZÁSI UTALVÁNNYAL RENDELKEZIK

PROGRAMJAINK 
IDŐRENDBEN

NÉVRE SZÓLÓAN ELKÉSZÍTJÜK AZ ÖN
AJÁNDÉKUTALVÁNYÁT IGÉNYÉNEK MEGFELELŐEN. 

TÖRZSUTASAINK RÉSZÉRE

TÖRZSUTASAINK RÉSZÉRE

ONLINE KEDVEZMÉNY

EGYÖSSZEGŰ FIZETÉS
KEDVEZMÉNYE
(maximum 20.000 Ft/fő)
Az út indulása előtt minimum 60 nappal.

Új UTASAINK RÉSZÉRE

0 Ft-os
KOCKÁZATMENTES 
ELŐJELENTKEZÉS

Az út indulása előtt minimum 60 nappal.

2021. március 31-ig írásban megkötött utazási szerződésekre vonatkozóan.  Pontos részletek honlapunk kedvezmények menüpontjában!

Köszönettel és együttérzéssel vagyunk mindazon Utasaink irányába, akik az elmúlt esztendő pandémiás helyzete miatt nem tudtak el-
utazni, pénzüket utazási utalvány formájában irodánknál hagyták. Mindazon utasunk részére akik érvényes Covid Utazási Utalvánnyal 
rendelkeznek, 2021.12.31-ig történő jelentkezés esetére biztosítjuk a kiemelt kedvezményes előfoglalási kedvezmény lehetőségeket a fen-
tiek szerint. Köszönjük a bizalmat és együttműködést. A kedvezmény a jelentkezés pillanatában jóváírt utalvány összegek és a minimum 
40% előlegfi zetés teljesülése alapján érvényesíthető (szükség esetén az utalvány összege kiegészítenő).
Szeretettel köszöntjük a közelmúltban jeles alkalmat ünneplő, új ajándékutalványok boldog tulajdonosait, és azokat az Utasainkkal, akik 
az elmúlt esztendő kálváriája miatt nem tudtak elutazni és befi zetésüket utazási utalványra váltották! Mindazon Utasaink részére, akik 
2020-ban kiállított érvényes „Korona” vagy akár ajándék Utazási Utalvánnyal rendelkeznek, EGÉSZEN JÖVŐ ÉV VÉGÉIG, tehát 2022.12.31-
ig biztosítjuk a kiemelt előfoglalási kedvezmény lehetőségeket a fentiek szerint. Köszönjük együttműködésüket és megtisztelő bizalmukat! 
Ha az utalványról jóváírt összeg nem fedezi a kiválasztott program 40%-os előlegét, a kedvezmények igénybevételéhez a különbséget 
rendezni szükséges!

A kedvezmények a részvételi díj összegéből számíthatóak (fakultatív programok 
árából és felárakból nem)! A kedvezmények nem összevonhatóak!

A kiválasztott program indulását megelőző
60 napon kívül történő jelentkezés esetén

érvényesíthető. Csak az indulás előtti
60. napon esedékes a 40%-os előleg

rendezése, majd indulás előtt 35 nappal
fi zetendő a szerződés szerinti hátralék
összege. A kedvezmények a tényleges

befi zetés időpontja alapján igényelhetők!

2021.04.01-től leadott megrendelések esetén
(maximum 10.000 Ft/fő)

2021.03.31-ig leadott megrendelések esetén
(maximum 10.000 Ft/fő)

(maximum 14.000 Ft/fő) 2021.03.31-ig!

A www.zseppelin.hu honlapunkon online
leadott megrendelésekre, mely az
előfoglalási kedvezménnyel  együtt
érvényesíthető. (maximum 14.000 Ft/fő)

Tájékoztató, praktikus tanácsok
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mecsetek többségébe nem 
szabad cipővel belépni 
(vallásuk szerint az 
tisztátlan). Ajánlott egy 
nejlonzacskót magunkkal 
vinni, abba rakva a cipőnket, 
amíg ki nem jövünk az 
épületből.)
Városnézések alkalmával 
kényelmes cipőt viseljen, 
réteges ruházattal, mert 
előfordul, hogy több órán 
keresztül nem térünk vissza 
az autóbuszhoz. Egzotikus, 
meleg éghajlatú országokban 
estefelé olyan ruhát viseljen, 
mely könnyű, de kellően 
zárt, hogy a rovarok ellen 
megvédje testünket. Erősen 
napos helyeken használjon 
napvédő krémet, megelőzve 
a gyors leégést.
ELTÉRŐ ILLEMEK
Különösen a nem 
európai országokban 
egyesek számára 
meglepő szokásokkal, 
eltérő viselkedéssel 
találkozhatunk, vagy csak 
egyszerűen nem ismerjük 
szokásaikat. Sok országban 
nem divat a kézfogás 
üdvözléskor. Figyeljük meg 
szokásaikat és fi noman 
utánozva köszönjünk 
vissza. Oroszországban ne 
lepődjünk meg, ha öleléssel, 
hátba veregetéssel vagy 
akár puszival üdvözölnek 
bennünket! Kínában ne 
botránkozzunk meg azon, 
ha valaki étkezésnél böfög 
vagy szürcsöl, de azon se, ha 
örömében tapsolva üdvözöl! 
(Hasonlóan tapsoljunk 
vissza.)
Indiában, ha hindu 
üdvözléssel köszöntenek 
(arcunk előtt összetett 
kézzel meghajolva, 
szemünkbe nézve), 
hasonlóan köszönhetünk 
vissza. Németországban a 
szendvicset is illik késsel, 
villával enni, míg a franciák 
a gyümölcsöt szeletelve 
eszik, de a bagettet például 
kézzel törik. A déli népek 
sokszor nem azért hangosak 
(mely kiabálásnak tűnhet), 
mert haragszanak, hanem 
ilyen a vérmérsékletük.
VÁSÁRLÁS, ALKUDOZÁS, 
BORRAVALÓ
Az Unió tagállamaiban és 
a nyugat-, észak-európai 
országokban általában a 
hazaihoz hasonló vásárlási 
körülményeket találunk. 
Az üzletek, hivatalok, 
bankok nagyon sok 
esetben szombat délután 

bezárnak. (Nagyvárosokban, 
diszkontokban a nyitvatartás 
ettől eltérhet.) A mediterrán 
európai országokban 
jellemző a déli sziesztaidő 
megtartása, amikor az 
üzletek is zárva tartanak. 
Ezeken a helyeken viszont 
este hosszabb ideig tartanak 
nyitva. Nem ajánlott olyan 
utcai árustól vásárolni, aki 
erőszakkal akarja áruját 
kínálni. Nézzen a szemébe 
és határozottan mondjon 
nemet, hagyja ott! Sok 
országban vásárlásnál el is 
várják az alkudozást (az első 
árat ehhez képest mondják). 
Az alkut akár 20-30 %-kal 
lejjebb lehet kezdeni (néha 
többel is). Az alku a vásárlás 
része, de ha az utoljára kért 
áron felkínálja a kereskedő 
az árut, akkor azon az áron 
azt illik megvenni. 
Borravaló esetében a 
legtöbb európai országban 
a nálunk is ismert szokás 
a jellemző (a számla kb. 
10%-a). Különösen a déli 
és egzotikus országokban, 
elvárja a borravalót a 
kinti buszvezető, a helyi 
idegenvezető, a szállodai 
alkalmazott, a taxis, a 
londiner, a pincér akkor 
is, ha egyébként a dolgát 
végzi. Számlánál itt is a 
végösszeg 10%-a a jellemző 
borravaló, egyébként 
sokszor megállapodás 
kérdése. (Ha étteremben a 
számlában felszámítanak 
szervizköltséget a 
fogyasztáson felül, akkor ez 
már önmagában a borravaló 
értéke, mely általában 
szintén 10%.) Fontos: Ha 
a bőröndjét, csomagját 
ilyen országokban engedi, 
hogy a turistát látva hordár 
segítsen pld. a szálloda 
halljába bevinni, azért 
külön fi zetnie kell! Mindig 
egyezzen meg az árról előre, 
vagy határozottan utasítsa 
el a nem kért segítséget. 
(Ha a szálloda alkalmazottja 
az egész csoport csomagját 
viszi be a szállodába, azt 
idegenvezetőnk intézi. A 
szobába való felvitelért 
viszont már illik borravalót 
adni.)
FOTÓZÁS, VIDEÓ 
KÉSZÍTÉSE
Nagyon sok országban 
nem szabad fotózni 
katonai létesítményeket, 
á l l a m h a t a l m i 
intézményeket. Az iszlám 
országokban az emberi arc 

fényképezése általában nem 
elfogadott (bár ma már sok 
helyen kezdik megszokni). 
Ha személyt szeretnénk 
közelről fotózni, mindig 
kérjük beleegyezését! Ha 
pénzt kér ezért, fi gyeljünk 
erre. Egyébként belátásunk 
szerint adhatunk érte 
egy kis aprópénzt, 
különösen, ha láthatóan 
rászorul. Múzeumokban, 
kincstárakban, vallási és 
egyéb helyeken, ha ki van 
téve a fotózni, videózni tilos 
nemzetközi tábla, ott ezt 
tartsuk tiszteletben! Soha 
ne fotózzunk mecsetekben, 
templomokban istentisztelet 
alatt és ilyen helyeken más 
embereket! Szent helyeken a 
vallását gyakorló embert ne 
zavarjuk! Mindig lehetőség 
szerint a háta mögött 
menjünk el!
ELVESZETT ÉRTÉKEK
Kérjük, megfelelően 
vigyázzon értékeire, irataira, 
holmijára! Irodánk az 
Utasaink hibájából elveszett, 
az autóbusz utasterében 
vagy a szállodában hagyott 
tárgyakért nem vállal 
felelősséget. Használja a 
szállodai széfet, de nagyobb 
értékeit, ékszereit inkább 
hagyja itthon. Nyilvános 
helyeken, utcai sétákon, 
strandokon ne viseljen drága 
ékszert, fényképezőgépét, 
videóját ne lógassa szabadon 
a vállán! Pénzét, útlevelét 
(ha nem hagyta a szálloda 
széfjében) tartsa ruhája 
belső zsebében!
ÖSSZEKOVÁCSOLÓ 
GONDOLATOK AZ ELMÚLT 
25 ÉV TAPASZTALATÁBÓL 
- AZ EGYMÁS IRÁNTI 
TISZTELET JEGYÉBEN: 
Közös érdekünk az 
idegenvezetői beszámolók 
ideje alatti egymás iránti 
tiszteletből fakadó csend 
megtartása. Utazása 
alatt kérjük fi gyeljen 
Utastársaira, kérjük ne 
hangoskodjon, hangosan ne 
telefonáljon az autóbuszon. 
A megadott időpontok 
betartásánál kérjük, 
hogy ne késlekedjünk, ne 
várassuk csoporttársainkat 
f i g y e l m e t l e n s é g b ő l ! 
Felmerülő kérdéseit 
rögtön egyeztesse 
idegenvezetőjével, aki 
megfelelő választ és 
megoldást tud kínálni 
kérdésére.
JOGFENNTARTÁS 
Utazási irodánk mindenkor 

Utazási irodánk mindenkor 
fenntartja magának a 
jogot, hogy a meghirdetett 
programot, a szálláshelyet 
azonos kategórián belül, 
az autóbusz típusát és 
ülésrendjét, a repülőgép 
indulási idejét, az 
idegenvezető személyét 
megváltoztassa! A program 
és a szálláshely változtatása 
esetén az utazási 
szerződésünkben foglaltak 
érvényesek. Valamennyi 
irodánk által szervezett 
utazásra a Z(s)EPPELIN 
Utazási Iroda általános 
utazási szerződésében 
foglaltak érvényesek. 
Jelen programfüzet 
megjelenésével minden 
korábbi meghirdetett 
programunk tartalma és 
az ahhoz közzétett árak 
érvényüket vesztik!
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Programok időrendben
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GONDOLATAINK A COVID JÁRVÁNY OKOZTA BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEINKRŐL

Megelőző és biztonsági intézkedések a Z(s)eppelin járatain
Természetesen maximális gondoskodással tervezzük az autóbusszal való utazásainkat is a közeljövőben, melynek érdekében a követ-
kező egészségügyi szabályozásokat, és biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk: 
• Különjárati autóbuszon erősen ajánlott a védőmaszk viselete, és szükséges a higiéniai előírásokat betartani!
• Az autóbuszt az indulás előtt ózongenerátorral tisztítjuk, fertőtlenítjük.
• Alkoholos kézfertőtlenítőt biztosítunk az autóbuszokon a le- és felszálló helyeknél.
• A megállók alkalmával gépkocsivezetőink az utasteret folyamatosan fertőtlenítik, különös tekintettel a kapaszkodók, üléskarfák, tálcák, 
valamint a le- és felszálló folyosók vonalában.
• Programunkon a már jól bevált audioguide készülékeket alkalmazzuk, mely eszközök természetesen fertőtlenítve, a hozzátartozó fül-
hallgatókat pedig új, becsomagolt állapotban kapják kézhez Utasaink.
• Kérjük kedves Utasainkat, hogy szájat és orrot eltakaró maszkot hozzanak magukkal az utazásra, mert egyes objektumoknál zárt 
térben kötelező annak viselete!
 Az elmúlt hónapok általános tapasztalata, katalógusunk kiadásának pillanatában pedig előírás zárt térben a maszk viselete és lehe-
tőség függvényében a kézfertőtlenítés.
Összegezve szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy az általunk szeretett utazásszervező tevékenységünk jelenleg tűkön ülve várja a 
határok megnyitását, a Z(s)eppelin Programok indulását, mert nálunk minden rendben van!

AUTÓBUSZOS 

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS,

MAGAS SZÍNVONALON

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!

 +36 30 560 80 25             info@tourismobusz.hu

BIZTONSÁGOS UTAZÁSBAN 
ÉVTIZEDES PARTNERÜNK...               

                www.tourismobusz.hu

 +36 30 560 80 25             info@tourismobusz.hu
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BENELUX NAGYKÖRUTAZÁS 
Brüsszel, Antwerpen, Amszterdam. Zannse Schans skanzen, 
Keukenhof vagy Volendam

A Benelux országokban tényleg minden sarkon ott hever a történelem! Ahonnan kiindulva 
egykor burgundiak, Habsburgok, Orániaiak hoztak létre világbirodalmakat, még ma is 
mesevilágban élnek királyok s nagyhercegek!
Ez az a szeglete Európának - Brueghel, van Eyck, Vermeer, Rembrandt, van Gogh és a többi 
híresség szülőföldjén, ahol aztán tényleg „nagykanállal ehetjük” a művészetet!
Olyan világ ez, amelyért már előttünk is sok itt járt magyar lelkesedett Pázmány Pétertől 
Munkácsy Mihályon át egészen Liszt Ferencig! 
S hogy miért?
Jöjjön el Benelux körutazásunkra s megtudja!

1. nap: Szeged–Budapest–
Hegyeshalom–Passau–
Mannheim (950 km)
Elutazás a hajnali órákban Szegedről 
Budapest–Hegyeshalom–Bécs– 
Linz–Passau–Nürnberg útvonalon, 
rövid pihenőkkel és napközbeni 
fakultatív ebédelési lehetőséggel 
a németországi Mannheim 
környékére, ahol szállásunk lesz. 

2. nap: Mannheim-Brüsszel
(410 km)
Reggeli után Európa „fővárosába”, 
Brüsszelbe utazunk tovább. 
Gyalogos városnézésünk során 
ismerkedünk az emberiség 
közös örökségét képező 
nevezetességekkel: a Grand Place, 
a gótikus városháza, a hangulatos 
óváros, a híres Manneken Pis 
szobor, Szent Mihály katedrális, 
a Királyi Palota és az Igazságügyi 
Palota (kívülről), Brüsszel Park 
és a Parlament. Megtekintjük 
a város egyik szimbólumát, 
a nemrég teljes egészében 
felújított Atomiumot. Szállásunk 
Brüsszelben, vagy környékén lesz. 

3. nap: Gent-Brugge-Antwerpen 
(200 km)
Ezen a napon Gentbe és Brugge-
be, Flandria e gyönyörű városaiba 
látogatunk. Gentben a történelmi 
belvárossal ismerkedünk, melynek 
belvárosát az UNESCO védi, 
világörökségi helyszín. A város 
tornyai messze meghatározzák 

a látképet, elegáns külsőt 
kölcsönözve ennek a messze 
földön híres egykori uralkodói 
székhelynek. Utunkat a meseszép 
Brugge felé folytatjuk. Városnézés 
az olaszországi Velencéhez 
hasonlóan csatornák által szabdalt 
városban: begina udvar, Szent 
Vér bazilika, harangtorony, séta 
a mindig nyüzsgő hangulatos 
óvárosi piactér kereskedőházai 
között. Tovább utazunk, szállás 
Antwerpenben, vagy környékén. 

4. nap: Antwerpen-Delft és 
Amsterdam (400 km)
A flamand kulturális és történelmi 
metropoliszba, Antwerpenbe 
látogatunk. Sétánk során láthatjuk 
belvárosát, a régió leghatalmasabb 
templomát, Rubens lakóházát 
(kívülről) és a Schelde-torkolatot 
a város egykori középkori 
védműveivel. Továbbutazunk 
csatornák mentén, mélyföldeken 
át a fajansz, a világhírű kék 
porcelán és Johannes Vermeer 
festő városába: Delft-be, mely a 
régi flamand uralkodók székvárosa 
és temetkezési helye. Sétálunk 
belvárosában majd a holland 
fővárosba, az Amstel folyó 
partján fekvő Amszterdamba 
érkezünk. Autóbuszunkból 
pillantást vetünk a Rijksmuseumra 
(kívülről), majd gyalogos 
városnézésünk során a Dam 
tér, Kalverstraat városrészekben 
sétálunk. Szállásunk 2 

éjszakán át Amszterdamban, 
vagy környékén lesz.

5. nap: Keukenhof vagy Zannse 
Schans skanzen, Marken, 
Volendam (tradicionális 
sajtfarm) és Amszterdam
(120 km)
Reggelit követően szabadidejét 
egyénileg tervezheti vagy jöjjön 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: 
korán reggel útra kelünk. Tavaszi 
cso-portjainkkal a 32 hektáron 
elterülő Keukenhofba, Európa 
legnagyobb virágoskertjébe 
látogatunk. A látogatókat minden 
évben elvarázsolja a közel 7 millió 
nárciszt, jácintot, tulipánt és egyéb 
szépséges virágot felvonultató 
farm meseszép világa. További 
időpontjainkban fakultatív Zannse 
Schans skanzen világába érkezünk, 
ahol 5 ma is működő szélmalomba 
teszünk látogatást, sajt, csokoládé 
és fapapucs készítő műhelyeket 
látogatunk. A hagyományosan 
zöldre festett kis lakóházak, a régi 
raktárak és malmok a XVII. - XVIII. 
századi Zaan vidék hangulatát 
idézik melyek igazi fotótémák. 
Hagyományos holland biciklire 
is pattanhatunk (felár ellenében). 
Marken színes halászházairól 
ismert skanzen faluba érkezünk, 
ahol a XV. században épült első 
faházak ma is állják a tenger 
megpróbáltatásait. A házak 
között sétálunk ki a kikötőjébe, 
ahonnan áthajózunk Volendamba 

(hajójegy!). Az IJssel tó partján 
fekvő halászfaluban a napokban 
is találkozhatunk tradícionális 
zöld-fehér népviseletbe 
öltözött helyiekkel. Egy családi 
tulajdonban lévő, hagyományos 
holland farmra látogatunk, ahol 
bepillanthatunk a világhírű edami 
és gouda sajtok készítésének 
folyamatába és meg is kóstolhatjuk 
a különféle sajtfinomságokat 
(vásárlási lehetőséggel). A 
farmon tanúi lehetünk a holland 
fapapucs faragók boszorkányos 
ügyességének, és fel is próbálhatjuk 
ezt a hagyományos lábbelit. A késő 
délutáni órákban érkezünk vissza 
Amszterdamba (aki nem vesz 
részt a fakultatív programokon, 
szabadidejét Amszterdam 
belvárosában töltheti). Szabadidő a 

belvárosban. Fakultatív sétahajózás 
Amszterdam csatornáin (UNESCO 
világörökség). Szabadidőben 
javasoljuk a világhírű Rijksmuseum 
vagy Van Gogh Múzeum 
megtekintését egyénileg. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre. 

6. nap: Rotterdam-Luxemburg 
-Mannheim (640 km)
Reggeli után Rotterdam felé 
vesszük az irányt. A belvárosban 
található a hattyú formájú Erasmus 
híd, valamint az Euromast-torony, 
amelynek kilátó teraszára lifttel 
jutunk fel (lábunk alatt terül el 
Európa legnagyobb kikötője). 
Tovább utazva az Ardennek hegyein 
át a különleges fekvése alapján 
„Észak Gibraltárja”-ként emlegetett 
Luxemburgba érkezünk. Sétánk 
során ismerkedünk a Nagyhercegi 
Palotával (kívülről) és a Dómmal, az 
Európai Unió helyi intézményeivel. 
Délután folytatjuk utunkat 
Németországba, ahol Mannheim 
környékén lesz szállásunk.

7. nap: Mannheim–Passau–
Hegyeshalom–Budapest–Szeged 
(950 km)
Folyamatos utazás hazafelé 
rövid pihenőkkel, a Nürnberg–
Passau– Linz–Bécs–Hegyeshalom–
Budapest–Szeged útvonalon, 
napközbeni fakultatív 
ebédelési lehetőséggel. Érkezés 
Szegedre az éjszakai órákban.
kivájt folyosói, csillogó termei, 
kápolnája. Továbbindulunk, 
majd Zólyom váránál rövid 
pihenőt tartva folytatjuk utunkat 
Budapestre. Érkezés az esti 
órákban, továbbutazás Szegedre.
kivájt folyosói, csillogó termei, 
kápolnája. Továbbindulunk, 
majd Zólyom váránál rövid 
pihenőt tartva folytatjuk utunkat 
Budapestre. Érkezés az esti 
órákban, továbbutazás Szegedre.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 6 éjszaka szálloda***
tus/wc-s szobában 
Ellátás: 6x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj
(07.24.,09.03.):                 182 000 Ft
1 ágyas felár 
(07.24.):                                 65 000 Ft 
(09.03.):                                 75 000 Ft
6x vacsora felár 20 főtől
(07.24., 09.03.):                  53 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 100 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                20 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  9 500 Ft 

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Zannse Schans-Marken és 
Vollendam hajóval (júl., szept.)    
(hajójegy a helyszínen 
fizetendő):                         35 + 8 EUR
Sétahajózás
(helyszínen fizetendő):          20 EUR

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon. 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 

Részvétel (1 főre): 182.000 Ft-tól

2021. 
07.24.
09.03.
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AZ ÍR SZIGET – DUBLINNAL
Moher sziklái, Bunratty, Limerick, Waterford, Kilkenny...

Részvétel (1 főre): 404.000 Ft-tól

2021. 
06.14.
07.19.
09.06.

NAP

ÉJ
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Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 7 éjszaka szálloda*** 
tus/wc-s szobában 
Ellátás: 7x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                404 000 Ft 
1 ágyas felár:                     124 500 Ft 
Repülőtéri illeték:           48 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   75 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 15 EUR 
 
Minimális létszám:                25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):25 000 Ft 

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Powerscourt-Glendalough 
kirándulás
+ belépő: 15 000 Ft+belépő, 10 EUR

Csatlakozási lehetőség: 
Lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! Repülőjegyet 
a repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a repülőtéri illeték 
ára a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

1. nap: Budapest – Malahide 
kastély - Dublin (40 km)
Elutazás Budapestről menetrend 
szerinti repülőjárattal Dublinba. 
Írországi programunk első 
állomásához érkezünk: a Malahide 
kastély impozáns épülete vár 
bennünket hatalmas parkja 
közepén. Korabeli bútorokkal, 
képekkel berendezett termei patinás 
illatával elvarázsolja az idelátogatót 
(a részvételi szándékot kérjük 
előre jelezni). Dublin környéki 
szálláshelyünkre érkezünk, ahol 
vacsorával várnak bennünket.

2. nap: Clonmacnoise – Galway - 
Atlanti-óceán (240 km)
Reggelit követően a Clonmacnoise 
Apátsághoz utazunk, mely Írország 
egyik leghíresebb műemléke, a VI. 
századi vallási központ a Shannon 
folyó partján található. Területén 
egy katedrális, nyolc templom 
(X-XIII.sz.) romjai, két kerek torony 
és három kelta kereszt látható. A 
külső épületek mellett érdemes 
megnézni a rengeteg értékes 
relikviát bemutató múzeumot 
is. Utunkat folytatva Írország 
bohém városa, Galway vár 
bennünket, amit élénk kulturális 
élete és a fesztiválok tömkelege 
mindig ébren tart. A város 
ragaszkodik hagyományaihoz, 
emellett népszerű tengerparti 
üdülőhely, gyönyörű strandokkal, 
hosszú, kanyargós sétányokkal, 
macskaköves utcákkal és színesre 
festett házakkal. Az Atlanti-óceán 
mentén, látványos partszakaszon 
folytatjuk utunkat. Útközben 
megtekintjük a Krisztus születése 
előtti időkből származó dolment 
is (kőkorszakból fennmaradt 
síremlék). Szálláshelyünkre 
az esti órákban érkezünk.

3. nap: Burren – Moher – 
Bunratty - Limerick, a viking 
település (240 km)
Reggeli után Burren felfedezésére 
indulunk (a táj egyedülálló 
mészkőfennsík, különleges 
növényzettel). Írország első számú 

természeti nevezetességéhez, 
Moher szikláihoz érkezünk. 
Lélegzetelállító látvány az óceánból 
függőlegesen kiemelkedő, 8 km 
hosszan elnyúló, félelmetesen 
meredek sziklafal. Délután 
Bunratty kastélyához érkezünk 
– igazi látványosság a korhűen 
berendezett, középkori lakótorony, 
mely Írország legépebben 
megmaradt ilyen jellegű épülete 
1425-ből. A körülötte lévő Skanzen 
idevarázsolja a XIX. századi 
Írországot. Falusi utca, vízimalom, 
kovácsműhely, Mac ivója, 
iskola – minden ház stílszerűen 
berendezve, igazi kis mesevilág. 
Továbbutazunk Limerickbe, a 
vikingek által alapított településre. 
Szállásunk és vacsoránk 
Limerick környékén lesz.

4. nap: Dingle félsziget (220 km)
Reggelit követően Adare kis 
településén állunk meg – ezt 
az aprócska települést Írország 
„mintafalujaként„ tartják számon. 
Innen a Dingle-félszigetre 
utazunk. Ez itt „gaeltacht„ 
vidék (ahol még beszélik a gael 
nyelvet) ősi emlékekkel, apró 
településekkel. Csodálatos a 
panoráma, az Atlanti-óceán 
sziklás, szaggatott partvidékével, 
a Golf áramlat hatására kialakult 
gazdag vegetációval. Érdekes 
módon talán itt érzi át az ember 
leginkább a smaragd sziget múltját 
és szépségét. Késő délután utazunk 
szálláshelyünkre, mely két éjszakán 
át a Kerry-gyűrű vidékén lesz.

5. nap: Panoráma a Kerry-
gyűrűről (120 km)
Ezen a napon az Iveragh-félszigeten 
kirándulunk. A félsziget híres 
Kerry-gyűrűjének bejárása, színes 
és változatos nap programunkban 
rengeteg látnivalóval! Itt találhatók 
Írország legmagasabb hegyei, 
látható a vaskorból itt maradt 
erődítmény, a kecskét koronázó 
Killorglin kisvárosa, Waterville-
Chaplin kedvenc nyaralóhelye, a 
Killarnay-tavak festői láncolata, 

valamint részt vehetünk egy igazi 
juhászkutya bemutatón is. Utunk 
során a szárazföld belsejének 
pompás báját, a hegyeket, völgyeket, 
és változatos, vadregényes 
tengerpartokat láthatunk. Olyan 
kis településeken utazunk át, mint 
a színes házairól híres Sneem 
kisvárosa. Utunk végén Muckross 
kastélyát látogatjuk meg. Sétálunk 
szépen gondozott parkjában, 
láthatjuk elegáns szobáit (belépő). 
Estére szállásunkra térünk vissza.

6. nap: Cahirtól Kilkenny-ig, a 
Cashel-szikla (330 km)
Reggeli után Cahirba, az egykori 
helyőrségi városba látogatunk. 
Rövid fotószünet a várnál, mely 
kedvelt filmes díszlet (kívülről). 
Folytatjuk utunkat a Cashel-
sziklához. Az Arany-völgyből 
kiemelkedő sziklán nagyszerű 
erődítményt találunk, mely a 
királyi-papi hatalom jelképe 
volt. (Ma is áll a kerek torony, 
katedrális, a Cormac kápolna, 
Szent Patrick keresztje). Utunk 
következő állomása Kilkenny, 
Írország egyik elbűvölőbb városa. 
Sétálunk szűk sikátoraiban, 
láthatjuk a Rothe House-t (a szép, 
Tudor-kori kereskedőházat), a 
Kilkenny várat (a híres normann 
erődöt, melynek középkori 
hangulatát zömök bástyák, 

vaskos falak őrzik). Kilkennyből 
továbbutazunk szálláshelyünkre, 
Dublinba vagy környékére, ahol 
vacsorával várnak Bennünket 
a következő két éjszakán át.

7. nap: Egész nap Dublin
Reggelinket elfogyasztva az ír 
fővárosnak szenteljük egész 
napunkat. Autóbuszos és gyalogos 
városnézés keretében ismerkedünk 
a fővárossal, megállókkal a Trinity 
College-nél és a Szent Patrik-
székesegyháznál. (A Trinity College 
Írország leghíresebb egyeteme, 
1592-ben alapította I. Erzsébet 
angol királynő. Könyvtárában 
van kiállítva a világhírű kódex, 
a „Book of Kells”, mely latinul 
íródott, 800 körül! A Szent Patrik-
székesegyháznak Jonathan Swift 

több mint 30 évig volt az esperese). 
Láthatjuk a várat, Christ Church-öt 
és a város parkjait is. Gyalogosan 
folytatjuk ismerkedésünket a város 
látnivalóival: Emlékezés kertje, 
O’Connel Street és szobrai, főposta, 
Temple Bar (kiskocsmák és bohémek 
negyede), György korabeli épületek, 
a modernizált kikötőnegyed 
épületei, Félpennys híd és Grafton 
street (a helyi „Váci utca”). 
Szálláshelyünkre térünk vissza.

8. nap: Powerscourt és 
Glendalough – Dublin - 
Budapest (110 km)
Reggelit követően fakultatív 
kirándulásra hívjuk: délután 
Powerscourt és Glendalough a cél, 
az Ír-sziget leghíresebb díszkertjébe 
és legfontosabb kora keresztény 

emlékeinek felfedezésére 
indulunk. Szinte mediterrán a táj, 
melyet Írország virágoskertjének 
is neveznek. A dublini öböl 
mentén utazunk. Powerscourt - a 
Wicklow-hegység lábánál – kertje 
pompázatos és kihagyhatatlan! 
A festői Glendalough komor 
szépségű völgyében ír kora 
keresztény emlékek, kerek 
torony és kelta keresztek, a VI. 
században Szent Kevin által 
alapított apátság romjai állnak, 
mely Európa egyik legjelentősebb 
kulturális központja volt. A táj 
és a romok együttes látványa, 
összhangja lenyűgöző! Transzfer 
a repülőtérre és hazautazás 
Budapestre menetrendtől függően.
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SKÓCIA REPÜLŐVEL
A Skót-felföld kastélyai, Edinburgh, Loch Ness...

1. nap: Budapest – Edinburgh 
városnézés (20 km)
Elutazás Budapestről menetrend 
szerinti repülőjárattal Edinburgh-
ba (vagy Glasgow-ba). Köszöntőként 
autóbuszos és gyalogos 
városnézésre indulunk Edinburgh-
ban, ”észak Athénjában”: Holyrood 
– a királynők palotája, a skót 
parlament modern épülete, Szent 
Egyed Székesegyház, a középkori 
épületeket őrző „Királyi mérföld”- 
a Royal Mile, Princess Street, a 
nyüzsgő főutca és a romantikus 
Várnegyed alkotják programunkat. 
Menetrend függvényében a 
városnézést követően szabadidő. 
Szállásunk Edinburgh-
ban vagy környékén lesz.

2. nap: Pitlochry – Glamis 
kastély – whiskey-főzde – Blair 
kastélya – Pitlochry (190 km)
Reggelit követően a Firth of Forth 
(a Forth-folyó torkolatának) hídján 
átkelve Pitlochry skót hegyvidék 
hangulatos kisvárosán át utazunk 
a királyi pompát sem nélkülöző, 
szellemek lakta Glamis kastélyhoz. 
Felkeresünk egy whisky-főzdét is – 

Skóciában járva az „élet vizének” 
megkóstolása kihagyhatatlan! Blair 
hófehér főúri kastélya és gyönyörű 
parkja egészen más képet mutat, 
mint az angol királyi családhoz 
ezer szállal kötődő Glamis. Itt hű 
képet kapunk a skót nemesség 
életéről a középkortól napjainkig, 
gyönyörködve ékszereikben, 
bútoraikban, ruháikban, a park 
évszázados fáiban. Szállásunk 
Pitlochry környékén lesz. 

3. nap: Urquhart vára - Loch 
Ness - Eilean Donan - Skye-
sziget kitekintő – Neptun-
vízlépcső - Fort William
(380 km)
A mai napon elsőként a Loch Ness 
partján található Urquhart várának 
romantikus romjait tekintjük 
meg. Az odaútban „garantáltan” 
megmutatjuk Nessie-t is! Nem 
kevésbé romantikus a három tó 
összefolyásánál, egy kis félszigetre 
épült Eilean Donan középkori vára 
– a Hegylakó c. film egyik helyszíne! 
Lenyűgöző tájon át utazva egy 
rövid kis kitekintést és fotószünetet 
tartunk Skye-szigeténél, ahonnan 

jól érzékelhető a táj szépsége. Útban 
szállásunk felé még alkalmunk 
lesz megállni a Kaledóniai-
csatornánál és a Neptun-
vízlépcsőnél. Szállásunk Fort 
Williamben, vagy környékén lesz. 

4. nap: Glencoe - Dochart 
vízesés – Stirling - Falkirk kerék 
- Edinburgh (220 km)
A szépséges Skót-felföld vár 
Bennünket! Ballachullish szép 
tavaival, Glencoe (a Könnyek Völgye) 
komor hegyeivel, a Rannoch-
muir széljárta tőzeglápjával 
kihagyhatatlan élmény! Kitérőt 
teszünk a fehér habokkal 
dühöngő Dochart vízeséshez, 
ahol megpihenünk, majd Stirling 
várához érkezünk, a középkori 
erődítményhez, a felföld kapujához 
– megnézzük igényesen felújított 
termeit, látványosan berendezett 
konyháját. Programunk egyik 
felejthetetlen élménye a modern 
kor egyik vívmánya, mely az 
Union csatornán emeltetett: 
Falkirk 35 méter átmérőjű, forgó 
kereke. Szállásunk a következő 
két éjszakán át Edinburgh-

ban vagy környékén lesz. 

5. nap: Melrose Apátság - 
Abbotsford - Rosslyn-kápolna 
- Edinburgh (120 km)
Korai reggeli a szállodában, majd 
autóbuszunkkal Melrose Apátságát 
keressük fel, mely romjaiban 
is lenyűgöző. Abbotsfordba 
látogatunk, Sir Walter Scott 
álomkastélyához, melyet saját 
tervei szerint középkori kastély 

mintájára építtetett. Megtekintjük 
a kastély kertjét, majd az eredeti 
berendezés, a rengeteg műtalkotás 
és személyes tárgyak sokaságát 
élvezzük, melyek mind a nagyszerű 
skót hazafi, a világhírű író szellemét 
idézik. Ezután utunk a Rosslyn-
kápolnához vezet, Skócia egyetlen, 
”A Da Vinci-kód” által világhírűvé 
vált reneszánsz kápolnájához, 
mely a templomos lovagok és 
szabadkőművesek emlékét is őrzi. 
Szálláshelyünkre térünk vissza.

6. nap: Edinburgh-i vár- 
Budapest
Utunk utolsó – és egyik legszebb – 
állomása a város fölött sziklacsúcson 

magasodó Edinburgh-i vár. A 
vár legmagasabb pontján lévő 
Korona téren helyezkedik el az 
egykori Királyi Palota, ahonnan 
jól látható a történelmi emlékeket 
rejtő Dávid-torony és Félhold-
bástya. Ezzel a látvánnyal 
búcsúzunk Skóciától. A repülőtérre 
indulunk, majd menetrend 
szerint utazunk haza Budapestre.
konyháját. Programunk egyik 
felejthetetlen élménye a modern 
kor egyik vívmánya, mely az 
Union csatornán emeltetett: 
Falkirk 35 méter átmérőjű, forgó 
kereke. Szállásunk a következő 
két éjszakán át Edinburgh-
ban vagy környékén lesz. 

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel 
Elhelyezés: 5 éjszaka szálloda*** 
tus/wc-s szobában 
Ellátás: 5x reggeli

Minimális létszám:                20 fő 
Létszám felár (15-19 fő):26 000 Ft 

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj
(06.25.,09.03.):                325 000 Ft 
Részvételi díj (07.16.):  345 000 Ft
1 ágyas felár
(06.25.,09.03.):                   77 000 Ft
(07.16.):                                 90 000 Ft 
5x vacsora:                         39 800 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 110 GBP 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                  8 GBP

Csatlakozási lehetőség: 
Lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon.  Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

Részvétel (1 főre): 325.000 Ft-tól
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DÉL-ANGLIA ROMANTIKÁJA
Regényes és drámai helyszínek: Cambridge, Glastonbury, 

séta a Jurassic Coaston, Brighton,
és a híres fürdőváros, Bath 

Egy kirándulásban ötvözzük a történelmi városokat, a kelta mitológiát és Anglia déli 
partvonalának félelmetes szépségét a lenyűgöző romkertekkel és fenségesen gyönyörű 
kastélyokkal! Kutassa a Szent Grál nyomát és Artúr király legendáját, járja végig azokat a 
termeket és kerteket, ahol Boleyn Anna töltötte gyermekkorát, csodálkozzon rá testközelből 
a Titanic történetére a városban, ahonnan a balsorsú luxus óceánjáró első és egyben utolsó 
útjára indult, és engedje, hogy megelevenedjen szemei előtt Jane Austen regényeinek 
hangulata az angol arisztokrácia divatos fürdővárosában, mely ma is pont ugyanolyan 
elbűvölő, mint több száz éve! Lovagkori erődítmények, ősi mítoszok Walesben, a Brit Királyi 
Haditengerészet otthona, Portsmouth, Anglia legnagyobb tengerparti üdülővárosa, az 
izgalmas és színes Brighton, valamint Cambridge híres egyetemi városa mind felfedezésre vár!

Részvétel (1 főre): 255.000 Ft-tól

2021. 
07.01.
08.03.
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Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben busszal 
Elhelyezés: 5 éj szálloda*** 
Ellátás: 5x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (07.01.):  255 000 Ft
(08.03.):                              259 500 Ft 
1 ágyas felár (07.01.):      70 000 Ft
(08.03.):                              87 000 Ft 
5x vacsora felár (07.01.):49 000 Ft
(08.03.):                                51 800 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 120 GBP 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                  7 GBP
 
Minimális létszám:                25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):35 000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat! A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel!

1. nap: Budapest - London 
- Cambridge - Bibury - 
Glouchester környéke (275 km)
Elutazás menetrend szerinti 
repülőjárattal Londonba, majd 
Cambridge felé indulunk! A város 
tipikusan angol, hangulatos 
kávézókkal, kanálisokkal 
keresztezett utcáin és parkjain 
sétálunk, és bepillantunk Európa 
legnevesebb és legerősebb 
egyetemének 800 éves 
történelmébe. Szabadidejében 
akár „puntingolhat” a Cam folyón, 
majd tovább utazunk, Bibury 
bájos kisvárosába igyekszünk, 
melyet William Morris híres 
festő- és iparművész egyszerűen 
Anglia legszebb falvának nevezett 

látogatásakor. Hagyományos 
vidéki épületeinek, teaházainak 
sorát biztosan meg fogják örökíteni, 
hiszen ez az ábrázolás szerepel a 
brit útlevelek belső borítóján is! 
Ezután Glouchesterbe érkezünk, 
ahol elfoglaljuk szállásunkat.

2. nap: Glouchester környéke 
- Tintern Abbey - Caerphilly 
Castle - Cardiff (120 km)
Reggelit követően a XII. században 
épült Tintern Abbey felé indulunk, 
mely a XIV. századra Wales 
legjelentősebb és leggazdagabb 
apátsága lett. Vadregényes 
környezet után tárulnak elénk 
az egykori cisztercita apátság 
ma is lélegzetelállító romjai, 

szépségét számos festmény és vers 
dicsőíti. Szürreális élmény zöld 
füvön sétálni a kőfalak között, az 
épület és templom belsejében, 
míg feltekintve rögtön az 
égboltot látjuk. Ezután Caerphilly 
méltóságteljes középkori várához 

vezet utunk, mely Walesben a 
legnagyobb, Angliában pedig a 
második helyen áll rögtön Windsor 
után. A vár délkeleti tornya egészen 
elképesztő, 10 fokos dőlésszöggel 
ma is áll (viszonyításképpen Pisa 
tornya jelenleg 3,99 fokkal tér el), 
mely a történetek szerint a 17. 
századi csaták során bekövetkezett 
károk következménye. Programunk 
következő állomása a walesi főváros, 
Cardiff, ahol városnézéssel zárjuk 
a napot: Cardiff vára mesés arab 
szobájával és könyvtártermével, 
Bute Park, Városháza, Nemzeti 
Múzeum épülete, Egyetem, 

Keresztelő Szent János templom, 
majd elfoglaljuk szállásunkat. 

3. nap: Cardiff - Bristol - Bath - 
Wells (135 km)
Megreggelizünk, majd Bristolon 
át az angol arisztokrácia 
fürdővárosába utazunk. Bristolnál 
megállunk a magaslaton fekvő 
Clifton Obszervatórium közelében, 
melynek lábánál remek kilátásunk 
nyílik a város szimbólumára, 
az Avon folyó szurdokát átíveló 
Clifton függőhídra. Következik 
Bath elegáns és pezsgő városának 

felfedezése, mely már több, mint 
2000 éves (UNESCO Világörökség), 
és ahol Jane Austen írónő is öt 
évet élt. A várost római fürdőként 
tartották nyilván, de alapítása ennél 
korábbra tehető, kelta szentély 
lehetett. Legfőbb látnivalói: 
az Apátság, a Római Fürdő, a 
Szivattyú-terem és a Pultney híd. 
Megtekintjük a Queen teret, Circus 
teret és Royal Crescentet (Királyi 
Félhold), mely remek példája a 
neoklasszicista építészetnek, és 
melyről fenséges panorámaképeket 
készíthetünk – ha sikerül elég távol 
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állnunk! A nap utolsó állomása 
Wells, ahol klasszikus kőépületek, 
macskaköves utcák, a XIV. századi 
Vicar’s Close és a XII. században 
épült katedrális vár bennünket. 
Utóbbi homlokzata királyok, 
püspökök, angyalok szobraival 
díszítve a középkor lenyűgöző 
alkotása. Megcsodáljuk a cicának 
fenntartott „bejáratot” is, akinek 
fizetett (!) állása volt a katedrálisban. 
A püspöki palota kertje és várárok 
után elfoglaljuk Wells vagy 
környékén lévő szállásunkat.

4. nap: Wells - Glastonbury - 
Durdle Door - Lulworth Cove - 
Southampton (185 km)
Ez a nap páratlan történeteket 
és természeti látványt tartogat 
számunkra! Programunk első 
állomása a délnyugaton fekvő 
Glastonbury kisvárosa, ahol ősi 
és lovagkori mítoszok és legendák 
kelnek életre! A város szívében 
magasodik hatalmas apátsága, 

ahol az elbeszélés szertin Arthur 
király és Ginevra királyné 
nyugszik. Az angol szerzetesrendek 
feloszlatása után ugyanúgy 
pusztulásnak indult, mint a Tintern 
Abbey, romjai és hatalmas területe 
azonban ma is élénk és látványos 
képet fest elénk. Nem mehetünk 
el anélkül, hogy felkeressük a 
Glastonbury Tort (kelta eredetű 
szó, dombot jelent), hiszen a 
hagyomány szerint ez a helyszín 
lehet Avalon - akkoriban valóban 
egy elmocsarasodott vidék közepén 
magasodó sziget lehetett. Ma a 
helyi tájkép ikonszerű formálója a 
tetején álló Szt. Michael toronnyal. 
Buszunkkal érkezünk Anglia déli 
partjához, a „Durdle Doorhoz”, 
a Jurassic Coast egyik legtöbbet 
fotózott látványosságához. Ezt a 
szikla boltívet a tenger a mai napig 
formálja és a geológusok szerint 
hamarosan el is fogja mosni. Mivel 
Dorset grófságának déli partja a 
Világörökség része, itt mindenkit 

egy különleges, fotószünetekkel 
teli part menti sétára invitálunk 
Lulworth Cove-ig (kb. 2,4 km), majd 
az öbölnél buszunkra visszaszállva 
élményekkel telve robogunk tovább 
Southamptonba, szállásunkra 

5. nap: Southampton - 
Portsmouth - Chichester - 
Brighton (110 km)
Reggelit követően megtekintjük 
a Titanic történetét feldolgozó 
informatív kiállítást (részvételi 
szándékát kérjük előre jelezni), 
ugyanis 1912. április 10-én 
Southampton kikötőjéből hajózott 
ki a korában a világ legnagyobb 
hajójának számító luxusgőzös és 
kezdte meg sorsszerű útját. 897 fős 
személyzetének háromnegyede a 
városban élt, így a túlélők története, 
tragédiája szorosan összefonódik a 
kiállítás anyagával. Portsmouthba 
utazunk tovább, ahol a történelmi 
kikötőben megtekintjük VIII. 
Henrik zászlóshajójának roncsait 

és az égbe szökő, 170 méteres 
Spinnaker Towert (kívülről). 
Ezután West-Sussex grófság 
egy szeletét csodálhatjuk meg 
Chichester kisvárosában, ahol 
a 900 éves katedrális tornya a 
mai napig uralja a város látképét, 
melyet helyes kis boltok, élénk 
zöld parkok és eldugott angol 
kertek szegélyeznek. Késő 
délután érkezünk a tengerparti 
Brightonba, Dél-Anglia leghíresebb 
üdülőhelyére. Megfordulunk a 

Részvétel (1 főre): 255.000 Ft-tól

2021. 
07.01.
08.03.

NAP

ÉJ

6

5
város késő délutáni forgatagában, 
és elsétálunk óriáskereke 
közelében a Brighton Pier-hez, 
mely a partképet meghatározó 
mólóra épített vidámpark. 
Szállásunk a városban lesz.

6. nap: Brighton - Jurassic 
Coast - Hever Castle & Gardens - 
London - Budapest (125 km)
Reggelinket elfogyasztva sétálunk 
Brighton piacán, ahol rengeteg 
ötletes és bohókás portékából 
és régiségből válogathatunk, 
miközben a hangulatos utcákat 
járjuk. Menetrendtől függően 
a rendelkezésre álló időben 
akinek van kedve, a IV. György 
által építtetett, indiai paloták 
stílusában létrejött királyi pavilont 
is megnézheti belülről. A meglepő, 
tornyos és kupolás épület ma 
múzeumként működik, a kínai 
művészet kellékeivel rendezték be. 

Elköszönünk Brightontól, utunkat 
pedig egy rövid kitérővel szakítjuk 
meg Beachy Head fenséges hófehér 
szikláinál. A tengerszinttől 162 
méterre emelkedő csúcsa jó időben 
a keleti Dungeness-től a nyugati 
Wight-szigetig nyújt kilátást a 
délkeleti partra. Ezzel a tökéletes 
látvánnyal eltelve szállunk vissza 
buszunkra és érkezünk a mesés 
Hever-kastélyhoz, ahol Boleyn 
Anna nevelkedett, VIII. Henrik 
tragikus sorsú második felesége. 
A ma már magántulajdonban lévő 
kastélyban a kor mindennapjaiba 
nyerünk bepillantást, majd a 
minden évszakban gyönyörű 
kertjében sétálunk, mely 
különösen a júniusi rózsák idejében 
csalogatja látogatóit. A park 
romantikus képével búcsúzunk, 
és Londonból menetrend szerinti 
járattal érkezünk Budapestre.

NYUGAT-EURÓPA

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben busszal 
Elhelyezés: 5 éj szálloda*** 
Ellátás: 5x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (07.01.):  255 000 Ft
(08.03.):                              259 500 Ft 
1 ágyas felár (07.01.):      70 000 Ft
(08.03.):                              87 000 Ft 
5x vacsora felár (07.01.):49 000 Ft
(08.03.):                                51 800 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 120 GBP 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                  7 GBP
 
Minimális létszám:                25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):35 000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat! A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel!

DÉL-ANGLIA ROMANTIKÁJA
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LONDON GAZDAGON
Csillagtúrák Londonból: Oxford, Windsor,

a Blenheim kastély, Stonehenge, Salisbury és Canterbury

Részvétel (1 főre): 185.500 Ft-tól

2021. 
06.16.
07.14.
08.04.
09.08.

NAP

ÉJ

8

7
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Utazás: autóbusszal vagy repülős 
csatlakozással 
Elhelyezés: 7 éjszaka szálloda***
tus/wc-s szobában
Ellátás: 7x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
autóbusszal (06.16.):    206 500 Ft
(07.14., 08.04.):                204 500 Ft
(09.08.):                               185 500 Ft 
repülővel
(06.17., 07.15., 08.05.):    271 500 Ft
(09.09.):                              248 000 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft 
1 ágyas felár autóbusszal 
(06.16., 07.14., 08.04.):   80 000 Ft 
(09.08.):                                67 000 Ft
repülővel
(06.17., 07.14., 08.04.):    66 500 Ft
(09.09.):                                49 500 Ft 
5x vacsora felár:  
autóbusz
(06.16., 07.14., 08.04.):    47 300 Ft
(09.08.):                                38 400 Ft
repülő
(06.17., 07.15., 08.05.):     47 300 Ft
(09.09.):                                39 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 135 GBP 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 10 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő) 
autóbusz:                             16 300 Ft 
repülő:                                  17 500 Ft 

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon 
vagy Londonban repülővel. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat! A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel!

1. nap: Szeged – Budapest – 
Frankfurt környéke (1150 km)
Elutazás Szegedről a kora 
reggeli órákban. Budapestről 
továbbutazunk Ausztrián és 
Németországon keresztül, 
pihenőkkel. Napközben fakultatív 
ebéd lehetőség az autópálya melletti 
étteremben. Tranzit szállásunk 
Frankfurt környékén lesz.

2. nap: Frankfurt – Calais – 
Dover – Greenwich - London 
(830 km)
Megreggelizünk, majd a Brüsszel–
Calais útvonalon indulunk tovább. 
Komppal kelünk át a La Manche 
csatornán. Angliába érve Dover ősi 
vára és a híres fehér sziklák látványa 
fogad Bennünket. Kent megye 
mesés tájain tovább utazva érjük el 
Greenwich-et, a londoniak kedvelt 
kirándulóhelyét. A Greenwich 
Park kilátóteraszáról elénk tárul 
egész London. Sétánk során pedig 
láthatjuk a Királyi Tengerészeti 
Akadémia, a Hajózási Múzeum 
és az Obszervatórium épületét, 

valamint Anna királynő palotáját 
(UNESCO Világörökségek). A keleti 
és nyugati féltekét elválasztó 
meridiánnál fotószünetet tartunk. 
Repülős utasainknak érkezés 
után transzfer a szállodába, majd 
csatlakoznak az autóbuszos 
csoporthoz. Szállásunk öt éjszakán 
át Londonban vagy környékén lesz.

3. nap: London felfedezése 1.
Reggeli után megkezdjük az 
ismerkedést a brit fővárossal. 
Bemegyünk a közel 1000 éves 
Towerbe (UNESCO Világörökség): 
Fehér Torony, hollók, a 
koronaékszerek, a királynék 
rezidenciája és a vesztőhely. 
Fényképszünet London egyik 
szimbólumánál, a Tower hídnál. 
Autóbusszal utazunk tovább a 
„Cityn” keresztül a Piccadillyre. 
Ezt követően gyalogos városnézés 
következik: Trafalgar tér, Nelson 
szobor, a parlament épülete, 
Buckingham Palota, Downing 
Street, Westminster apátság 
megtekintése (kívülről). A 

városnézést követően szabadidő 
során felülhet a London Eye 
óriáskerékre, vagy elmerülhet a 
szuveníresek kínálatában. Vacsorára 
térünk vissza szálláshelyünkre.

4. nap: London felfedezése 2.
Megreggelizünk, majd folytatjuk 

a főváros felfedezését. Élményteli 
temzei hajózáson veszünk részt 
(hajójegy!), amelynek során vízről 
szemlélhetjük meg a város legősibb 
történelmi negyedeit. Kikötés 
után ellátogatunk a világhírű 
Szent Pál-székesegyházba, majd a 
szupermodern Millennium hídon 
átsétálva a Globe Színházhoz 

jutunk. Kora délután buszunkkal a 
British Múzeumhoz érkezünk, ahol 
a gyűjtemény legnevesebb darabjait 
tekintjük meg. Végül lazításképpen 
beülünk egy igazi angol pubba – 
sörkóstolási alkalom a tősgyökeres 
angolok között. A nap végén 
szabadidő, vásárlási lehetőség a 
híres-hírhedt Soho városrészben. 

Este vacsora a hotelben.

5. nap: London egyénileg vagy 
Blenheim kastély - Bourton-
on-the-Water és Oxford 
kirándulásra hívjuk (280km)
Reggelit követően napját egyénileg 
tervezheti Londonban, vagy jöjjön 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: 

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Blenheim kastély-Bourton-on-
the-Water-Oxford:             9 500 Ft
Stonehenge belépőjegy 
(jelentkezéskor 
foglalni kell):                     10 500 Ft
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Ezen a napon Londonból észak-
nyugatra indulunk egy egész 
napos kirándulásra. Először az 
eklektikus Blenheim kastélyt 
tekintjük meg, mely kitűnő példája 
a 18. századi főúri palotáknak. 
Az angliai barokk építészet egyik 
remekműve, mely a blindheimi 
csata emlékére épült. A gyönyörű 
barokk stílusú épület az egyetlen 
olyan vidéki - nem a királyi család 
tulajdonában álló - angliai kastély, 
mely az UNESCO Világörökség 
része! Anna királynő építette John 
Churchillnek (Marlborough első 
hercegének) a spanyol örökösödési 
háborúban elért sikereiért, később 
pedig itt született meg a herceg 
fia, Winston Churchill is. Churchill 
imádta a kastélyt, felesége 
Clementine kezét is itt kérte meg, 
ahol egy csodás rózsakertet is 
építtetett neki. Utunkat Bourton-
on-the-waterben, „Cotswolds 
Velencéjében” folytatjuk! A 
várost szerte-szét szabdaló vizet 
a Windrush folyócska szállítja, 
mely a faluban egy sekély patakká 
szelídül. A képeslapokra kívánkozó 

angol vidéki cottage-ok (házikók), 
a szivárvány minden színében 
pompázó virágoskertekkel és 
ablakokkal, kis kőhidakkal, 
hangulatos és romantikus 
utcácskákkal a harsogó zöld 
környezet és a dimbes-dombos 
tájkép teszi idillikussá. Ezt a 
hamisítatlan, vidéki Angliát 
fedezzük most fel! Utunkat az 
ősi egyetemi városba, Oxfordba 
folytatjuk. „az álmodó tornyok 
városaként” aposztrofált Oxford 
leghíresebb látnivalóit vesszük 
sorra: sétálunk a II. Henrik 
alapította kollégiumi épületek 
között, megtekintjük az egyetemi 
könyvtárat és színházat, valamint 
az oxfordi Sóhajok Hídját, mely, 
a Hertford Kollégium épületeit 
kapcsolja össze. Az esti órákban 
érkezünk vissza a szállodába.

6. nap: Windsor, Stonehenge és 
Salisbury (310 km)
Megreggelizünk, majd utunkat 
a Londonhoz közeli Windsorban 
kezdjük. A kisváros ékessége 
a királynő használatában álló, 

hatalmas területű ősi kastély. 
Termei az 1992-es tűzvész óta 
megszépülve várják a látogatókat, a 
késő gótikus Szent György kápolna 
pedig az angol uralkodók egyik 
temetkezőhelye a XV. század óta. 
(A királynő ott tartózkodása alatt a 
kastély egyes részeinek látogatását 
korlátozhatják.) Windsor után 
utunk a dél-angliai Salisbury 
síkságon át vezet a több mint 
4000 évesre becsült Stonehenge 
monumentális kövei közé 
(közelről történő megtekintését 
jelentkezéskor foglalni kell!). 
Keletkezése ma is talány – talán 
a régi idők varázslóinak kultikus 
szertartásai zajlottak itt, talán ősi 
naptárként működött. A napot az 
Agatha Christie krimik kisvárosi 
hangulatát idéző Salisbury-
ben zárjuk, melynek 750 éves 
katedrálisa uralja a várost. Az 
építmény igazi remekmű, tornya 
Angliában a legmagasabb, 
káptalani gyűléstermében őrzik 
az angol parlamentarizmus 
alapokmányát, az 1215-ben 
keletkezett Magna Chartát. A 

katedrálist övező kilenc hektáros 
zöld gyepen is végig sétálunk, 
mely mit sem változott az elmúlt 
évszázadok alatt. Estére londoni 
szálláshelyünkre térünk vissza.

7. nap: London, Canterbury, 
Csalagút, Frankfurt környéke 
(790 km)
Reggeli a szálláshelyen. Repülős 
utasaink részére menetrendtől 
függően transzfer a londoni 
repülőtérre, hazautazás 
Budapestre. Autóbusszal 
Canterbury irányában hagyjuk el 
Londont. Útközben megpihenünk 
az anglikán egyház székhelyén és 
megtekintjük a zarándokhelyként 
is tisztelt világhírű katedrálist 
(UNESCO Világörökség). Ezzel 
búcsúzunk Angliától, majd átkelve 
a Folkestone és Calais közötti 
Csatorna-alagúton továbbutazunk 
németországi szálláshelyünkre 
útközben pihenőkkel.

8. nap: Frankfurt–Budapest-
Szeged (960 km)
Reggeli a szállodában. 
Németországon és Ausztrián 
keresztül utazunk hazafelé, 
útközben többszöri pihenővel. 
Napközben fakultatív 
ebéd lehetőség autópálya 
melletti étteremben. Érkezés 
Budapestre az esti órákban, 
majd továbbutazás Szegedre.

Részvétel (1 főre): 185.500 Ft-tól

2021. 
06.16.
07.14.
08.04.
09.08.

NAP

ÉJ

8

7
NYUGAT-EURÓPA

Utazás: autóbusszal vagy repülős 
csatlakozással 
Elhelyezés: 7 éjszaka szálloda***
tus/wc-s szobában
Ellátás: 7x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
autóbusszal (06.16.):    206 500 Ft
(07.14., 08.04.):                204 500 Ft
(09.08.):                               185 500 Ft 
repülővel
(06.17., 07.15., 08.05.):    271 500 Ft
(09.09.):                              248 000 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft 
1 ágyas felár autóbusszal 
(06.16., 07.14., 08.04.):   80 000 Ft 
(09.08.):                                67 000 Ft
repülővel
(06.17., 07.14., 08.04.):    66 500 Ft
(09.09.):                                49 500 Ft 
5x vacsora felár:  
autóbusz
(06.16., 07.14., 08.04.):    47 300 Ft
(09.08.):                                38 400 Ft
repülő
(06.17., 07.15., 08.05.):     47 300 Ft
(09.09.):                                39 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 135 GBP 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 10 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő) 
autóbusz:                             16 300 Ft 
repülő:                                  17 500 Ft 

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon 
vagy Londonban repülővel. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat! A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel!

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Blenheim kastély-Bourton-on-
the-Water-Oxford:             9 500 Ft
Stonehenge belépőjegy 
(jelentkezéskor 
foglalni kell):                     10 500 Ft

LONDON GAZDAGON
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LONDON - OXFORD – STONEHENGE
Windsor és Blenheim kastély, Stonehenge,

Salisbury, Greenwich

Angliát nem kell reklámozni, mert itt pontosan azt kapja az ember, amit vár! Az 
olyan hívószavak, mint Fehér Sziklák, Tower, Westminster, Piccadilly, Windsor, 
Oxford vagy Stonehenge (de még a Beatles és James Bond is) magukért beszélnek... e 
hívószavak azok, amelyek időtlen idők óta okkal vonzzák a látogatókat a brit szigetekre.
Csatlakozzon Ön is csoportunkhoz és legyen részese ennek a páratlan élménynek!

Részvétel (1 főre): 172.000 Ft-tól

2021. 
07.01.
10.07.

NAP

ÉJ

7

6
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1. nap: Szeged – Budapest – 
Frankfurt környéke (1150 km)
Elutazás Szegedről a kora 
reggeli órákban. Budapestről 
tovább utazunk Ausztrián és 
Németországon keresztül, 
pihenőkkel. Napközben fakultatív 
ebéd lehetőség autópálya melletti 
étteremben. Tranzit szállásunk 
Frankfurt környékén lesz.

2. nap: Frankfurt – Calais – 
Dover – Greenwich – London 
(830 km)
Megreggelizünk, majd a Brüsszel–
Calais útvonalon indulunk tovább. 
Komppal kelünk át a La Manche 
csatornán. Angliába érve Dover ősi 
vára és a híres fehér sziklák látványa 
fogad bennünket. Kent megye 
mesés tájain tovább utazva érjük el 
Greenwich-et, a londoniak kedvelt 
kirándulóhelyét. A Greenwich 

Park kilátóteraszáról elénk tárul 
egész London, sétánk során pedig 
láthatjuk a Királyi Tengerészeti 
Akadémia, a Hajózási Múzeum 
és az Obszervatórium épületét, 
valamint Anna királynő palotáját 
(UNESCO Világörökségek). A keleti 
és nyugati féltekét elválasztó 
meridiánnál fotószünetet tartunk. 
Repülős utasainknak érkezés 
után transzfer a szállodába, majd 
csatlakoznak az autóbuszos 
csoporthoz. Szállásunk 4 éjszakán 
át Londonban vagy környékén lesz.

3. nap: Egész nap London
Reggeli után megkezdjük az 
ismerkedést a brit fővárossal. 
Bemegyünk a közel 1000 éves 
Towerbe (UNESCO Világörökség): 
Fehér Torony, hollók, a 
koronaékszerek, a királynék 
rezidenciája és a vesztőhely. 

Fényképszünet London egyik 
szimbólumánál, a Tower hídnál. 
Autóbusszal utazunk tovább a 
„Cityn” keresztül a Piccadillyre. 
Ezt követően gyalogos városnézés 
következik: Trafalgar tér, Nelson 
szobor, a parlament épülete, 
Buckingham Palota, Downing Street, 
Westminster apátság (kívülről). A 

városnézést követően szabadidő, 
melynek során felülhet a London 
Eye óriáskerékre, ellátogathat 
az ingyenes Nemzeti Galériába 
és egy valódi angol pubba.

4. nap: Windsor, Stonehenge és 
Salisbury (310 km)
Megreggelizünk, majd utunkat 
a Londonhoz közeli Windsorban 
kezdjük. A kisváros ékessége 

a királynő használatában álló, 
hatalmas területű ősi kastély. 
Termei az 1992-es tűzvész óta 
megszépülve várják a látogatókat, a 
késő gótikus Szent György kápolna 
pedig az angol uralkodók egyik 
temetkezőhelye a XV. század óta. (A 
királynő ott tartózkodása esetén a 
kastély egyes részeinek látogatását 
korlátozhatják!) Windsor után 
utunk a dél-angliai Salisbury 

síkságon át vezet a több mint 
4000 évesre becsült Stonehenge 
monumentális kövei közé 
(közelről történő megtekintését 
jelentkezéskor foglalni kell!). 
Keletkezése ma is talány – talán 
a régi idők varázslóinak kultikus 
szertartásai zajlottak itt, talán 
ősi naptárként működött. A 
napot az Agatha Christie krimik 
kisvárosi hangulatát idéző 

NYUGAT-EURÓPA

Utazás: autóbusszal vagy repülős 
csatlakozással 
Elhelyezés: 6 éjszaka szálloda*** 
Ellátás: 6x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
autóbusszal:                    172 000 Ft 
repülővel (07.02.):          229 700 Ft
(10.08.):                               226 500 Ft
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft
1 ágyas felár 
autóbusszal:                      56 500 Ft
repülővel:                            41 000 Ft
4x vacsora felár: 
(15 főtől, 2-5. napon)       30 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                105 GBP
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 10 EUR

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon 
vagy Londonban repülővel. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat! A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel!

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Blenheim kastély-Bourton-on-
the-Water-Oxford:            9 500 Ft
Stonehenge belépőjegy 
(jelentkezéskor 
foglalni kell):                     10 500 Ft

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő) 
busszal:                                 13 500 Ft
repülővel:                            15 000 Ft
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Salisburyben zárjuk, melynek 750 
éves katedrálisa uralja a várost. 
Az építmény igazi remekmű, 
tornya Angliában a legmagasabb, 
káptalani gyűléstermében őrzik 
az angol parlamentarizmus 
alapokmányát, az 1215-ben 
keletkezett Magna Chartát. A 
katedrálist övező kilenc hektáros 
zöld gyepen is végig sétálunk, 
mely mit sem változott az elmúlt 
évszázadok alatt. Estére londoni 
szálláshelyünkre térünk vissza.

5. nap: London egyénileg vagy 
Blenheim kastély - Bourton-
on-the-Water és Oxford 
kirándulásra hívjuk (280km)
Reggelit követően napját egyénileg 
tervezheti Londonban, vagy jöjjön 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: 
Ezen a napon Londonból észak-
nyugatra indulunk egész napos 
kirándulásra. Először az eklektikus 
Blenheim kastélyt tekintjük meg, 
mely kitűnő példája a 18. századi 
főúri palotáknak. Az angliai barokk 

építészet egyik remekműve mely a 
blindheimi csata emlékére épült. 
A gyönyörű barokk stílusú épület 
az egyetlen olyan vidéki - nem 
a királyi család tulajdonában 
álló - angliai kastély, mely az 
UNESCO Világörökség része! Anna 
királynő építette John Churchillnek 
(Marlborough első hercegének) a 
spanyol örökösödési háborúban 
elért sikereiért, később pedig itt 
született pedig a herceg fia, Winston 
Churchill is. Churchill imádta a 
kastélyt, felesége Clementine kezét 
is itt kérte meg ahol egy csodás 
rózsakertet is építtetett neki. 
Utunkat „Cotswolds Velencéjében” 
folytatjuk! A várost szerte-szét 
szabdaló vizet a Windrush folyócska 
szállítja, mely a faluban egy sekély 
patakká szelídül. A képeslapokra 
kívánkozó angol vidéki cottage-
ok (vidéki házikók), a szivárvány 
minden színében pompázó 
virágoskertekkel és ablakokkal, 
kis kőhidakkal, hangulatos, 
romantikus utcácskákkal, a 

harsogó zöld környezet és a 
dimbes-dombos tájkép teszi 
idillikussá. Ezt a hamisítatlan, 
vidéki Angliát fedezzük most fel! 
Utunkat az ősi egyetemi városba, 
Oxfordba folytatjuk. „az álmodó 
tornyok városaként” aposztrofált 
Oxford leghíresebb látnivalóit 
vesszük sorra: sétálunk a II. Henrik 
alapította kollégiumi épületek 
között, megtekintjük az egyetemi 
könyvtárat és színházat, valamint 
az oxfordi Sóhajok Hídját, mely, 
a Hertford Kollégium épületeit 
kapcsolja össze. Az esti órákban 
érkezünk vissza a szállodába.

6. nap: London – Canterbury- 
Csalagút - Frankfurt környéke 
(790 km)
Reggeli a szálláshelyen. Repülős 
utasaink részére menetrendtől 
függően transzfer a londoni 
repülőtérre, hazautazás 
Budapestre. Autóbusszal 
Canterbury irányában hagyjuk el 
Londont. Útközben megpihenünk 

az anglikán egyház székhelyén és 
megtekintjük a zarándokhelyként 
is tisztelt világhírű katedrálist 
(UNESCO Világörökség). Ezzel 
búcsúzunk Angliától, majd átkelve 
a Folkestone és Calais közötti 
csatorna-alagúton továbbutazunk 

németországi szálláshelyünkre 
útközben pihenőkkel.

7. nap: Frankfurt–Budapest-
Szeged (960 km)
Reggeli a szállodában. 
Németországon és Ausztrián 
keresztül utazunk hazafelé, az út 
során több pihenővel. Napközben 

fakultatív ebéd lehetőség autópálya 
melletti étteremben. Érkezés 
Budapestre az esti órákban, 
majd továbbutazás Szegedre.

Részvétel (1 főre): 172.000 Ft-tól

2021. 
07.01.
10.07.

NAP

ÉJ

7

6

NYUGAT-EURÓPA

Utazás: autóbusszal vagy repülős 
csatlakozással 
Elhelyezés: 6 éjszaka szálloda*** 
Ellátás: 6x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
autóbusszal:                    172 000 Ft 
repülővel (07.02.):          229 700 Ft
(10.08.):                               226 500 Ft
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft
1 ágyas felár 
autóbusszal:                      56 500 Ft
repülővel:                            41 000 Ft
4x vacsora felár: 
(15 főtől, 2-5. napon)       30 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                105 GBP
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 10 EUR

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon 
vagy Londonban repülővel. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat! A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel!

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Blenheim kastély-Bourton-on-
the-Water-Oxford:            9 500 Ft
Stonehenge belépőjegy 
(jelentkezéskor 
foglalni kell):                     10 500 Ft

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő) 
busszal:                                 13 500 Ft
repülővel:                            15 000 Ft

LONDON - OXFORD – STONEHENGE

138 139



DÉL-FRANCIAORSZÁGI
KALANDOZÁSOK REPÜLŐVEL

Csillagtúrák Nizzából: Monaco, Rothschild Villa,
Cagnes-sur-Mer

Tengerparti francia nagyváros „olaszos hangulatú” óvárosának programját, kultúrával, 
kirándulásokkal kombinálva alkottuk meg. Nizza Budapestről 2 óra alatt elérhető és 
mivel a repülőtér a városban, az Angol sétány végén van, a szállodánkat, a látnivalókat, a 
kirándulások célpontjait villamossal, autóbusszal gyorsan elérjük. Egy pár edzőcipő, könnyű 
hátizsák, nagyadag kíváncsiság és átlagos fizikai állapot – ezek a legszükségesebb kellékek.

Részvétel (1 főre): 149.500 Ft-tól

2021. 
04.27.
09.21.

NAP

ÉJ

5

4
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Utazás: repülő 
Elhelyezés: 4 éjszaka szálloda***
 2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 4x reggeli

Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):  8 500 Ft

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (04.27.):   149 500 Ft
(09.21.):                                164 500 Ft
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft
1 ágyas felár:                      24 000 Ft
4x vacsora felár
(20 főtől):                             33 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   65 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 10 EUR
 

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a repülőtéri illeték 
ára a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

1. nap: Budapest-Nizza 
repülővel
Elutazás Budapestről menetrend 
szerint a francia riviéra pezsgő 
központjába, a napsütötte Nizzába. 
Szállodánk a repülőtérhez és 
a tengerparthoz közel lesz, így 
a városhoz közeli repülőtérről 
könnyedén villamossal 
érkezünk. Nizza földrajzi fekvése 
irigylésre méltó: a világ egyik 
leghíresebb sétányát közvetlenül 
a tengerpartra építették. Ráérős 
sétálgatók, nézelődők, padokon 
üldögélők mellett véges-végig 
éttermekkel, kávézókkal tűzdelt 
szabadstrand húzódik. Rövid 
felfrissülést követően az óvárosban 
elvegyülünk a helyiek között és 
sétára indulunk. A Várhegyről az 
egész Angyalöblöt belátjuk. A nizzai 
„bevásárló utca” a világ minden 
hordható divat márkáját kínálja, 
üzletek és vendéglátóhelyek 
sorakoznak egymást követően, 
boulangerie-k is tarkítják. 
Napunk végén szálláshelyünkre 
térünk. (ezen programrész a 
repülőmenetrend alapján az 
utolsó napon is megvalósulhat) 

2. nap: Cagnes-sur-Mer és Nizza 
kulturális szemszögből
Reggelit követően a szomszédos 
Cagnes-sur-Mer-be érkezünk helyi 
autóbusszal, hogy a hajdani Renoir 
Villa emlékeivel ismerkedjünk 

– merthogy Renoir-t az Azur-
part fényei nagyon vonzották! A 
nagy festő otthona ma múzeum, 
ahol megtekintjük Pierre-
Auguste Renoir híres alkotásait. 
A városka középkori, zegzugos, 
óvárosi utcáiban csavargunk majd 
visszatérünk Nizzába, ahol a 
Matisse Múzeum vár bennünket. 
Henri Matisse a 20. század egyik 
legjelentősebb francia festője volt, 
aki 1917-ben érkezett Nizzába, 
hogy a következő 30 évét itt töltse. 
Számos lakását emléktábla jelzi a 
városban. Egy elegáns 17. századi 
villában állítják ki a többnyire 
Nizzában készült alkotásait, 
melyet mi is megtekintünk. 
Szabadidő Nizza belvárosában 
és igény szerint térhetünk vissza 
a szállodánkba, mely közel 
helyezkedik el a belvároshoz. 

3. nap: Cap Ferrat Rothschild 
Villája, majd szabadidő 
Nizzában
Reggeli, majd Cap Ferrat-ra, a Nizza 
szomszédságában meghúzódó 
kicsiny földnyelvre igyekszünk. 
Ahhoz, hogy ide eljussunk, 
szintén a kiváló helyi autóbusz 
közlekedést fogjuk használni. A 
félsziget központjában a csodás 
panorámával, különleges kerttel 
bíró Rothschild Villa a bárónő 
hagyatékaként ma a Francia 
Művészeti Akadémia tulajdona. 

Többek között antik bútorok, 
gyönyörű festmények és szobrok, 
ritka porcelánkészletek jelentik 
a páratlan örökséget. A félsziget 
körül a tenger és a hegy közé 
szorítva egy turista ösvény vezet, 
ezen mi is végigmegyünk. Páratlan 
sétánkat követően visszatérünk 
Nizzába, ahol szabadidőnkben 
élvezzük a nagyváros hangulatát.

4. nap: La Turbieből lesétálunk 
Monacóba
Mai napunk a csodálatos fekvésű 
La Turbie-be vezet. A város dísze a 
2000 évvel ezelőtt emelt, romjaiban 
is pompás emlékmű, ami az akkori 
Gallia határát és a hódító rómaiak 
diadalát jelezte. Az óvárosi, 
szűkutcás séta után az eddigieknél 
egy kicsit hosszabb gyalogtúrára 
merészkedünk! La Turbie-ből 
egészen Monacóig sétálunk!! 
Az út a ma már nem működő, 
régi fogaskerekű nyomvonalán 
halad. Gyönyörű kertek, villák 

között lépegetve a tengert egy 
pillanatra sem vesztjük szem elől 
majd úgy, ahogy még sosem (!) 
betoppanunk Monacóba! (Aki 
sokallja a gyaloglást, La Turbieből 
autóbusszal visszajuthat Nizzába) 
Erőnléttől függően az ikonikus 
kaszinótól kényelmesen lesétálunk 
a luxus yachtokkal tűzdelt 

öbölbe, ahol megpihenünk egy 
frissítő italra! Sétánkat követően 
helyi autóbusszal érkezünk 
vissza Nizzába, a szállodánkba.

5. nap: Budapest-Nizza 
repülővel
Reggelinket elfogyasztva a repülő 
indulásától függően szabadidő 

a városban. (az első napi 
programrész a repülőmenetrend 
alapján ezen utolsó napon is 
megvalósulhat). Villamossal 
a közeli repülőtérre érkezünk 
és menetrend függvényében 
hazautazunk Budapestre. 
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1. nap: Szeged–Budapest–
Treviso (730 km)
Elutazás Szegedről kora reggel. 
Utazás Szlovénián át Olaszországba. 
Útközben pihenőkkel tarkítva 
érkezünk Trevisoba, a „miniatűr 
Velencébe”. A régi városatyák a 
középkorban körbevették a várost 
kőfallal, amely még ma is erődként 
védi az óvárost. Alatta azóta is ott 
hömpölyög a Sile folyó, behálózva 
Trevisót. A házak itt is cölöpökre 
épültek, s az itteni palazzók is 
legalább olyan díszesek, cifrák, mint 
a velenceiek. Az óvárosban olyan 
csodák várnak bennünket, mint 
az a Ferences templom, melynek 
a falait még XIII. századi freskók 
díszítik, s állítólag itt temették el 
a két olasz költőóriás, Dante és 
Petrarca gyermekeit is. Sétálunk 
festői árkádos házai között, 
csatornákkal szabdalt utcáin. A 
város főterén megpihenünk egy 
capuccinóra vagy egy spritzre. 
Merüljünk bele az olasz kisvárosi 

élet szépségeibe! Első szállásunk 
Észak-Olaszországban lesz. 

2. nap: A Garda-tótól Liguriáig 
(420 km)
Reggeli után Sirmionéban, e 
páratlan fekvésű városban teszünk 
rövid sétát. Kihagyhatatlan a 
véget nem érő fagylaltos pult, 
ahol engedve a csábításnak 
megkóstoljuk a messze földön híres 
fagylaltját. Sétálunk a középkori 
várfalak között, majd hajóra szállva 
a tó vizéről is gyönyörködhetünk a 
félszigeten elnyúló város és az Alpok 
által körülölelt tó látványában 
(hajójegy). A déli órákban indulunk 
a Virágok Riviérája felé. Szállásunk 
6 éjszakán át a Ligur parton lesz. 

3. nap: Pihenés a tengerparton 
és séták Szent Romulus 
városában: San Remo és a 
Nobel Villa (60 km)
Reggelit követően kedvére 
pihenhet a ligúr tengerparton, 

vagy jöjjön velünk egy gyalogos 
városnézésre San Remoban. Sétánk 
főbb látnivalói a Fesztiválpalota, a 
középkori erődítményváros (Pigna), 
a San Siro templom, a Virágpiac 
és Itália legelegánsabb kaszinója. 
Délután kedvére pihenhet a 
tengerparton vagy tartson velünk 
a csodás parkkal körülvett Nobel 
Villához, benne Alfred Nobel 
életrajzi kiállításával. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre. 

4. nap: Pihenés a tengerparton 
vagy az olasz Riviéra, Rapallo 
és Portofino (340 km)
Reggeli után egész nap kedvére 
pihenhet a tengerparton vagy jöjjön 
velünk egész napos kirándulásra! 
Fakultatív ajánlatunk: Az olasz 
Riviéra legfényesebb városait 
keressük fel. Rapallóban 
kezdjük látogatásunkat, majd 
az európai arisztokrácia egyik 
legkedveltebb találkozóhelyét, 
Portofinót keressük fel, amelyet 

könnyedén csak a tenger felől lehet 
megközelíteni (hajójegy helysz. 
fiz.). A festői öblök és mélykék 
víz adja az elegáns települések 
utánozhatatlan szépségét. 

5. nap: Pihenés a tengerparton 
vagy Monaco és Éze, látogatás 

Részvétel (1 főre): 195.000 Ft-tól

2021. 
06.26.
07.24.
08.28.
09.18.

NAP

ÉJ

9

8

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 8 éjszaka szálloda*** 
Ellátás: 8x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (06.26.): 207 800 Ft
(07.24., 08.28.):                214 000 Ft
(09.18.):                                195 000 Ft
1 ágyas felár:                     68 500 Ft
8x vacsora felár:               65 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   70 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 15 EUR 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  8 500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Székesfehérvár- (Veszprém) 
-M7 autópálya útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején!  A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Garda-tó hajózás:             10 500 Ft
Rapallo és Portofino + hajójegy 
helysz. fiz.:          10 500 Ft + 16 EUR
Grasse és a Verdun
kanyon:                                   9 500 Ft
Nizza, Saint Paul de Vence és 
Cannes:                                     7000 Ft 
Monaco és Eze Village:     6000 Ft

A FRANCIA RIVIÉRA
TENGERPARTI PIHENÉSSEL 
A Ligur part legfényesebb csillagai
és a Côte d’ Azur gyöngyszemei

Szeretné látni a Riviéra festőket is megihlető, telt színeit: az azúrkék tengert, az ezüstösen 
zöldellő olajfákat vagy a napsárga és terrakotta színű házakat, ha élvezi a ligur és dél-
francia piacok szín- és hangkavalkádját, ha kedveli a nagyvilági életet, a tengerparti 
sétányok esti hangulatát: ezt az utat élvezni fogja. 
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a francia Riviéra egyik legszebb 
kilátópontján
Reggeli után egész nap kedvére 
pihenhet a tengerparton vagy jöjjön 
velünk egész napos kirándulásra! 
Fakultatív ajánlatunk: A Ligur-
parttól eltávolodva Monacóba, 
a mini államba kirándulunk, 
amelynek fekvése és látnivalói 
egyaránt elbűvölik a látogatót: 
Oceonográfiai Múzeum (a világ 
egyik legszebb akváriumával), 
Hercegi Palota, a jachtkikötő, 
a Grand Casino, a belle époque 
elegáns szállodái, Rainier herceg 
autógyűjteménye. Szabadidőt 
követően a közeli Éze hegytetőre 
épült településre utazunk 
tovább. A több száz méteres 
szikla tetején található, épségben 
megmaradt középkori városka 
egzotikus botanikus kertjéből 
páratlan kilátás nyílik a Riviérára. 
Sétánk után látogatást teszünk a 
Fragonard Parfümgyárban, amely 
a világ leghíresebb kozmetikai 
termékeit állítja elő. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre. 

6. nap: Pihenés a tengerparton 
vagy Nizza, Saint Paul de Vence 
és Cannes a fesztiválváros
(190 km)
Az egész napot töltse kellemes 
pihenéssel a Riviérán! Fakultatív 
ajánlatunk: reggeli után első 

állomásunk a francia riviéra 
„fővárosa”, Nizza, mely az azúrkék 
Angyalok öblét öleli körül. Sétánk 
során megismerkedünk ligur 
hatású óvárosával, a nagyszerű 
franciás várostervezés remek 
példájával, a Masséna térrel, a 
színházzal, a régi kikötő festői 
épületeivel és a város jelképévé 
vált, impozáns tengerparti 
Angol sétánnyal. Nizzában a 
piaccal és a helyi gasztronómia 
specialitásaival is ismerkedhetünk: 
megkóstolhatjuk a soccát a piacon 
vagy a híres-nevezetes kandírozott 
gyümölcsöket. Fürdési lehetőség a 
nizzai Angyalok Öblében. Délután 
Saint Paul de Vence, festőket is 
gyakran megihlető hangulatos, 
dombtetőre épült középkori 
óvárosát, festői sikátorait, és 
kulturális látnivalóit tekintjük 
meg. Napunk fénypontja a francia 
Riviéra legnépszerűbb, pezsgő-
nyüzsgő városa, a filmvilág 
központja, Cannes! Gyalogosan 
keressük fel látnivalóit: a 
Fesztiválpalotát, a Croisette-et 
és az óvárost, rövid szabadidőt 
követően. Az esti órákban 
térünk vissza szálláshelyünkre.

7. nap: Pihenés a tengerparton 
vagy Grasse – Verdon kanyon 
(440 km)
Az egész napot töltse kellemes 

pihenéssel a Riviérán! 
Fakultatív ajánlatunk: Grasse 
település érintésével a Cote 
d’Azure lenyűgöző természeti 
látványosságát, a Verdon-kanyont 
keressük föl, amelyen végighaladva 
a lélegzetünk is eláll a természet 
vad szépségétől. Az esti órákban 

térünk vissza szálláshelyünkre.

8. nap: A Ligur-parton át 
utazunk – Imperia, majd Júlia 
városa: Verona (420 km)
Reggel autóbusszal hazafelé 
indulunk a Ligur-parton keresztül. 
Imperiában megtekintjük Liguria 
nagyszerű olívaolaj múzeumát, 
ahol mindent megtudhatunk az 
olajfa történetéről és termésének 
feldolgozásáról. A késő délutáni 
órákban érkezünk a romantikus 

szerelmesek városába, Veronába. 
Rövid városnézésünk során 
gyalogosan ismerkedünk a 
város nevezetességeivel: Arena, 
Júlia háza, piactér, városháza. 
Szállásunk Padova környékén lesz. 

9. nap: Padova–Budapest–
Szeged (740 km)
Reggeli után az Udine–
Tornyiszentmiklós útvonalon 
utazunk hazafelé, útközben 
többszöri pihenővel, étkezési 

lehetőséggel. Hazaérkezés 
Bu-dapestre az esti órákban, 
utunkat folytatjuk Szegedre.
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Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 8 éjszaka szálloda*** 
Ellátás: 8x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (06.26.): 207 800 Ft
(07.24., 08.28.):                214 000 Ft
(09.18.):                                195 000 Ft
1 ágyas felár:                     68 500 Ft
8x vacsora felár:               65 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   70 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 15 EUR 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  8 500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Székesfehérvár- (Veszprém) 
-M7 autópálya útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején!  A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Garda-tó hajózás:             10 500 Ft
Rapallo és Portofino + hajójegy 
helysz. fiz.:          10 500 Ft + 16 EUR
Grasse és a Verdun
kanyon:                                   9 500 Ft
Nizza, Saint Paul de Vence és 
Cannes:                                     7000 Ft 
Monaco és Eze Village:     6000 Ft

A FRANCIA RIVIÉRA
TENGERPARTI PIHENÉSSEL 
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1. nap: Szeged–Budapest–
Mannheim (körny.) (970 km)
Elutazás a reggeli órákban 
Szegedről. A Budapest–
Hegyeshalom–Passau–
Regensburg útvonalon utazunk 
tovább Németországba rövid 
1. nap: Szeged–Budapest–
Mannheim (körny.) (970 km)
Elutazás a reggeli órákban 
Szegedről. A Budapest–
Hegyeshalom–Passau–Regensburg 
útvonalon utazunk tovább 
Németországba rövid pihenőkkel 
és napközben fakultatív ebédelési 
lehetőséggel. Tranzitszállás 
Németország területén. 

2. nap: Mannheimtől Párizsig 
(520 km)
Reggelit követően továbbindulunk 
Franciaországba. Párizsba a kora 
délutáni órákban érkezünk és a 
francia főváros nevezetességeivel 
ismerkedünk, az egyik legszebb 
részletébe kapunk bepillantást a 
városnak: a Montmartre dombon 

található festői Sacre Coeur 
bazilikához könnyed sétával 
érkezünk, ahonnan páratlan 
„köszöntőt” kapunk a várostól! 
A Montmartre dombról lesétálva 
a Festők terén át a Moulin Rouge 
ikonikus bejáratához érkezünk és 
élvezzük a Place Pigalle hangulatát. 
Repülővel érkező utasaink 
városnézés előtt csatlakoznak a 
csoporthoz. Az éjszakát párizsi 
szálláshelyünkön töltjük. 

3. nap: Rouen–Breuil kastély–
Deauville-Honfleur (250 km)
Megreggelizünk, majd Normandia 
egykori fővárosába, Rouenbe 
utazunk. Megtekintjük óvárosát, 
a Notre Dame katedrálist – amit 
az impresszionista festészetben 
Monet tett felejthetetlenné, majd 
innen a városközponti piactéren 
lévő egykori vesztőhelyig, Jeanne 
d’Arc utolsó lépteit követjük. 
Délután ellátogatunk a gyönyörű 
környezetben lévő Breuil 
kastélyához, ahol egy Calvados 

lepárló rejtelmeivel ismerkedünk 
(felár ellenében). Ezt követően 
végig festői normann falvak között 
vezet utunk a híres üdülővárosba, 
Deauville-be. Az elegáns fürdőhely 
a párizsiak tradicionális üdülőhelye, 
melyet széles sugárutak, patinás 
sétányok tesznek kellemessé. 
Szállásunk 1 éjszakán át Deauville-
ben vagy környékén lesz. 

4. nap: Bayeux-Arromanches- 
Mont-Saint-Michel-Saint-Malo 
(310 km)
Normandia városai és falvai ma 
is őrzik a II. világháború egyik 
legjelentősebb eseményének 
az emlékeit. A normandiai 
partraszállásra ma múzeumok 
emlékeznek, és katonai temetők, 
melyeknek súlyos csendjében az 
ember halkan köszönetet mond 
mindannyiunk szabadságáért. A 
tengerben és a partokon még ma 
is állnak a bunkerek, és néhány 
helyen még annak a pontonhídnak 
az elemei is láthatók, melyeket 

a szövetségesek építettek azon 
a bizonyos júniusi éjszakán. 
Délelőtt a normann partok 
mentén folytatjuk utunkat, 
Bayeux-n át Arromanchesba a 
normandiai partraszállás egyik 
legemlékezetesebb színhelyére. A 
hatalmas part menti falak tetején 
állva megelevenedik előttünk a 
partraszállás hajnala, a sok ezer 
tengerről a partnak küldött fiatal 

Részvétel (1 főre): 218.500 Ft-tól

2021. 
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Utazás: autóbusszal vagy 
repülővel
Elhelyezés: 7 éjszaka szálloda*** 
Ellátás: 7x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
autóbusszal:                     218 500 Ft 
repülővel:                           269 700 Ft
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft
1 ágyas felár 
autóbusszal:                      79 000 Ft
repülővel:                            65 000 Ft
5x vacsora felár:               44 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   65 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                20 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő) 
busszal:                                16 000 Ft
repülővel:                            17 500 Ft

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon 
vagy Párizsban repülővel. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat!  A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel!

PÁRIZS, NORMANDIA
ÉS A VADREGÉNYES BRETAGNE
Legendák Artúr király földjén.  Atlanti partok
és a híres partraszállás
Honfleur – Mont-Saint-Michel – Saint-Malo - Frehel-fok

Ez nem az a hely, amire automatikusan gondolunk, ha utazni szeretnénk. El lehet ide 
jutni egyátalán?”pedig aki végül ideér, az tudni fogja, hogy mindig is erre vágyott, hogy 
ezt látnia kellett. Talán úgy, mint Monet, vagy úgy, mint Jeanne d’ Arc vagy az Anjou 
hercegek. Ezerarcú kalandozás elegáns fürdővárosok, hangulatos normann falvak 
között, ámulatba ejtő kilátás az óceán fölé magasodó sziklákról. Normandia és Bretagne: 
feledhetetlen utazás a vén kontinens legnyugatibb peremén.
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félelme, hősiessége, áldozata, a 
háború addig soha nem látott 
logisztikája, napok alatt épített 
kikötője, melynek egyes elemei 
szemünk előtt még ma is a tengerben 
„úsznak”. Tovább utazva Bretagne 
és Normandia határvidékén 
Mont-Saint-Michel apátsághoz, 
Normandia legmonumentálisabb 
műemlékéhez érkezünk. A 
tenger által nagyobb részt 
körbezárt szigeten, egy hatalmas 
gránitsziklára épült ezeréves 
apátság falai között idézzük meg 
a monostor aranykorát. Majd a 
továbbiakban sem távolodunk 
el a tengerparttól, az egykori 
kalózváros Saint-Malo érintésével 
az elegáns tengerparti üdülőhelyre 
Saint-Maloba vagy környékére, 
ahol szálláshelyünk is lesz. 

5. nap: Frehel-fok-Carnac és a 
Quiberon-félsziget (200 km)
Reggeli után a Frehel-fokhoz 
utazunk. E vad parton az Atlanti-
óceán valóban megmutatja féktelen 
erejét, elbűvölő szépségét. Az óceán 
felett több száz méterre magasodó 
sziklafalak látványa köszönt 
bennünket. Egy itteni tenger és 
szél hangját követő séta felér egy 
igazi magashegyi meditációval. 
Gondjainkat a tengernek adva a déli 

partok felé indulunk. Menetidő 
függvényében meglepetéssel 
szolgálunk kedves utasainknak… 
Átutazva a legendás Brocéliande-i 
erdőn, Carnac-ban sétálunk a 
titokzatos bretagnei menhireknél 
(hatalmas szikla-tömbök). A Le 
Menec mezőn álló Menhirek 11 
kősort alkotnak. Megérthetjük, 
hogy Asterix világa nagyonis valós 
mese, mégis csupa rejtély, hisz 
ma sem tudjuk pontosan, hogy 
kik, hogyan, mi végett emelték 
őket. Tovább utazunk a Quiberon 
félszigeten, a „vadparton”, ahol 
gyönyörködhetünk az óceán 
félelmetes látványában. A 
félsziget csücskében fürdőzési 
lehetőséget ajánlunk. Szállásunk 
Auray-ben vagy környékén lesz.

6. nap: Vannes és Angers, 
Párizs (590 km)
Szálláshelyünket elhagyva Vannes-
ba, a Morbihan öböl mélyén fekvő, 
műemlékekben gazdag városba 
utazunk. Megtekintjük óvárosát, 
székesegyházát, fagerendás 
házait, melyeket városfal vesz 
körül. Szabadidőnket követően 
Párizs irányába folytatjuk 
utunkat, útközben már a Loire-
vidékre érve megállunk Angers-
ben. Az egykori Anjou hercegség 

központjában láthatjuk Anjou 
urainak (leszármazottaik közé 
tartoztak Anjou-házi királyaink) 
roppant erejű várkastélyát, 
különleges hangulatú kanonok 
városát, és megismerkedünk egy 

titokzatos, egykor ott élt magyar 
királlyal. Az esti órákban érkezünk 
Párizsba, szálláshelyünkre.

7. nap: Szabadidő Párizsban, 
Reims, Mannheim (530 km)
Reggelit követően szabadidejében 
válogathat Párizs gazdag kulturális 
kínálatából (Orsay múzeum, 
Louvre, Rodin múzeum), 

vagy átadhatja magát egy 
könnyed hangulatos sétának a 
belvárosban. Repülős utasainknak 
menetrendtől függően szabadidő, 
vagy transzfer a repülőtérre, 
hazautazás. Autóbuszos 
utasainkkal továbbutazunk 
Reimsbe, melynek megtekintjük 
világhírű katedrálisát. Szállásunk 
estére már Németországban lesz.

8. nap: Mannheim–Budapest–
Szeged (970 km)
Megreggelizünk, majd 
Németországon és Ausztrián 
keresztül utazunk hazafelé, 
útközben rövid pihenőkkel 
és napközben fakultatív 
ebédelési lehetőséggel. Érkezés 
Budapestre az esti-éjszakai 
órákban, továbbutazás Szegedre.

NYUGAT-EURÓPA

Utazás: autóbusszal vagy 
repülővel
Elhelyezés: 7 éjszaka szálloda*** 
Ellátás: 7x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
autóbusszal:                     218 500 Ft 
repülővel:                           269 700 Ft
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft
1 ágyas felár 
autóbusszal:                      79 000 Ft
repülővel:                            65 000 Ft
5x vacsora felár:               44 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   65 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                20 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő) 
busszal:                                16 000 Ft
repülővel:                            17 500 Ft

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon 
vagy Párizsban repülővel. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat!  A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel!

PÁRIZS, NORMANDIA
ÉS A VADREGÉNYES BRETAGNE
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1. nap: Szeged–Budapest–
Mannheim (körny) (970 km)
Elutazás a reggeli órákban 
Szegedről. A Budapest–
Hegyeshalom–Passau–Regensburg 
útvonalon utazunk tovább 
Németországba rövid pihenőkkel 
és napközbeni fakultatív ebédelési 
lehetőséggel. Tranzitszállás 
Németország területén. 

2. nap: Mannheimtől Párizsig 
(520 km)
Reggelit követően továbbindulunk 
Franciaországba. Párizsba a kora 
délutáni órákban érkezünk és a 
francia főváros nevezetességeivel 
ismerkedünk, az egyik legszebb 
részletébe kapunk bepillantást a 
városnak: a Montmartre dombon 
található festői Sacre Coeur 
bazilikához könnyed sétával 
érkezünk, ahonnan páratlan 
„köszöntőt” kapunk a várostól! 
A Montmartre dombról lesétálva 
a Festők terén át a Moulin Rouge 

ikonikus bejáratához érkezünk és 
élvezzük a Place Pigalle hangulatát. 
Repülővel érkező utasaink 
városnézés előtt csatlakoznak 
a csoporthoz. Szállásunk 4 
éjszakán át (repülős utasainknak 
5 éjszakán át) Párizsban lesz.

3. nap: Párizs és a Louvre 
tárlatvezetéssel
Reggelit követően folytatjuk 
autóbuszos és gyalogos párizsi 
városnéző programunkat: Eiffel-
torony, Napóleon sírja, Ecole 
Militaire, Palais de Chaillot, Notre 
Dame, Pompidou Centre, Opera, 
Diadalív, Louvre. Fakultatív 
ajánlatunk: Louvre-ban magyar 
nyelvű tárlatvezetéssel tekinthetjük 
meg a világhírű alkotásokat. A 
párizsi tartózkodás ideje alatt a 
program szerinti 3. vagy 4. napokon 
a program terhére lehetőség van 
egyénileg metróval Disneyland 
mesevilágába elkalandozni, Mickey 
egérrel és barátaival személyesen 

találkozni. (Metró jegy+belépőjegy) 

4. nap: Párizs és a Latin negyed
Reggelinket kényelmesen 
elfogyasztva a Grand Boulevardra 
indulunk, majd szabadidőben 
megtekintheti az Orsay Múzeum 
páratlan impresszionista 
gyűjteményét. Délután a Szent 
Lajos szigetre látogatunk, majd a 
híres Quartier Latinben sétálunk. 
Élvezhetjük a diáknegyed páratlan, 
kora esti hangulatát. Fakultatív 
ajánlatunk: zenés-táncos vacsorára 
invitáljuk a Latin-negyedbe.

5. nap: Chartres és a loire-völgyi 
kastélyok (520 km)
Ízletes reggelinket elfogyasztva 
programját egyénileg tervezheti 
Párizsban, vagy jöjjön velünk! 
Fakultatív ajánlatunk: egész napos 
kirándulásra indulunk a Loire-
völgyébe, útközben megtekintve 
a Chartres-i világhírű gótikus 
katedrálist. A Loire völgyéhez 

érkezve felkeressük a Blois és 
Chambord kastélyokat. Estére 
fakultatív sétahajózásra hívjuk a 
Szajnán, „Párizs a fények városa” 
cím megbizonyosodásáért!

6. nap: Versailles és a reims-i 
katedrális (380 km)
Reggelit követően a délelőttjét 
egyénileg tervezheti Párizsban, 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: Versailles-ba utazunk, 
ahol megtekintjük a város 
nevével egyet jelentő kastélyát 
(világörökség), az építészet e 
csodás remekművét. A korai 
vadászkastély helyére XIV. Lajos, 
a „napkirály” által épített francia 
barokk kastély szebbnél-szebb 
termeit járjuk be. A kastély 
parkjában láthatjuk (kívülről) 
a magyar történelem szomorú 
emlékét idéző két Trianon Palotát 
is. A Párizsban maradt utasokkal 
együtt továbbutazunk Reimsbe: 
a világhírű katedrálist nézzük 
meg, majd Metz felé folytatjuk 
utunkat, szállásunk Metzben, 

vagy a környékén lesz. Repülős 
utasaink Párizsban maradnak, 
ahol még a mai este szállásuk lesz.

7. nap: Metz–Budapest–Szeged 
(1160 km)
Megreggelizünk, majd 
Németországon és Ausztrián 
keresztül utazunk hazafelé, 
útközben rövid pihenőkkel és 
napközbeni fakultatív ebédelési 
lehetőséggel. Érkezés Budapestre 
az esti-éjszakai órákban, 
továbbutazás Szegedre. Repülős 
utasaink részére Párizsban 
reggeli után menetrendtől 
függően transzfer a repülőtérre, 
hazautazás Budapestre.

Részvétel (1 főre): 168.500 Ft-tól

2021. 
05.24.
07.12.
08.16.

NAP
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Utazás: autóbusszal vagy 
repülővel
Elhelyezés: 6 éjszaka 
szálloda***/**** 
Ellátás: 6x reggeli

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő)
busszal:                                12 500 Ft
repülővel:                            14 500 Ft

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
autóbusszal:                     168 500 Ft 
repülővel:                           251 800 Ft
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft
1 ágyas felár 
autóbusszal:                       73 500 Ft
repülővel:                            70 500 Ft
3x vacsora felár 
(15 főtől):                              23 900 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 100 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                20 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-
Budapest-Tatabánya (pálya)-
Győr-Hegyeshalom (határ) 
útvonalon vagy Párizsban 
repülőgéppel. Transzfer 
csatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején és honlapunkon! Repülős 
csatlakozáshoz repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a reptéri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

PÁRIZS - GAZDAGON
Blois és Chambord kastélyok

Forradalom? Divat? Szerelem? Vagy akár mindhárom fogalom igaz erre a folyton 
pezsgő városra? Győződjön meg róla személyesen, mikor Napóleon sírjánál áll, vagy a 
Champs-Élysées-n sétál, vagy a Szajnán hajózik a Notre Dame-nál! Párizs gazdagon! 
Idegenvezetőnk mindent titkot megmutat Önnek, amit Párizsról tudni érdemes. Helyeink 
fogynak, idén ne maradjon ki ebből a varázslatból! Párizs Önre vár!

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Louvre magyar nyelvű 
tárlatvezetéssel:                  8000 Ft
Zenés vacsora
a Latin-negyedben:          19 700 Ft
Versailles kirándulás:      4 500 Ft
Loire völgyi kastélyok 
kirándulás:          9 500 Ft + belépő
Esti sétahajózás a Szajnán 
(helyszínen fiz.):                    18 EUR
4 napos múzeumi bérlet:   62 EUR

NYUGAT-EURÓPA
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PÁRIZS-VERSAILLES
ÉS A LOIRE VÖLGYI KASTÉLYOK
Louvre tárlatvezetéssel és a Reims-i katedrális

Császárok, királyok nyomán haladunk ezen a pompás utazáson: Párizs és 
Napoleon, Versailles és a „Napkirály” legendája vár bennünket. Sétálni a világhíres 
parkban, vagy az arnyadíszítéstől és tükröktől roskadozó termekben feledhetetlen 
pillanatokat ígér! A Loire-völgyben megérint bennünket a francia reneszánsz 
hangulata: impozáns kastélyok, katedrálisok várnak ránk. És mindemellett 
a szerelem fővárosa is lábaink előtt hever: esti sétahajózásunk a Szajnán 
mindent megmutat, amit Párizsban látni kell! Párizs megér egy kirándulást!

Részvétel (1 főre): 149.500 Ft-tól

2021. 
06.23.
09.14.
10.26.

NAP
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Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 100 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                20 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő)
busszal:                                  11 000 Ft
repülővel:                             13 000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon 
vagy Párizsban repülőgéppel. 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a repülőtéri illeték 
ára a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

1. nap: Szeged–Budapest–
Mannheim (körny.) (970 km)
Elutazás a reggeli órákban 
Szegedről. A Budapest – 
Hegyeshalom – Passau – 
Regensburg útvonalon utazunk 
tovább Németországba többszöri 
pihenőkkel. Tranzitszállás 
Németország területén.

2. nap: Mannheimtől Párizsig 
(520 km)
Reggelit követően továbbindulunk 
Franciaországba. Párizsba a kora 
délutáni órákban érkezünk és a 
francia főváros nevezetességeivel 
ismerkedünk, az egyik legszebb 
részletébe kapunk bepillantást a 
városnak: a Montmartre dombon 
található festői Sacre Coeur 
bazilikához könnyed sétával 
érkezünk, ahonnan páratlan 
„köszöntőt” kapunk a várostól! 
A Montmartre dombról lesétálva 
a Festők terén át a Moulin Rouge 
ikonikus bejáratához érkezünk és 
élvezzük a Place Pigalle hangulatát. 
Repülővel érkező utasaink 
városnézés előtt csatlakoznak 
a csoporthoz. Szállásunk 3 
éjszakán át (repülős utasainknak 
4 éjszakán át) Párizsban lesz. 

3. nap: Párizs
Reggelinket elfogyasztva folytatjuk 
párizsi városnéző programunkat: 
Eiffel-torony, Napóleon sírja, 
Trocadero, majd ellátogatunk Párizs 
szívébe (Cité), ahol a város egykor 

megszületett: a Pont Neuf, Notre 
Dame és a városháza. A régmúlt 
közvetlen szomszédságában pedig 
a mai Párizs merészségének egyik 
szimbóluma: Pompidou Centre-t 
járjuk körbe. Láthatjuk a város 
világszerte csodált és sokat ábrázolt 
épületeit: az Operat, a Diadalívet; 
sugárútjait, a minden évszakban 
hangulatos, fasorok szegélyezte 
boulevardjait, és a kihagyhatatlan 
Louvre-ot. Fakultatív ajánlatunk: 
a Louvre-ban magyar nyelvű 
tárlatvezetéssel csodálhatjuk 
meg az európai képzőművészetek 
gyűjteménye mellett egyiptomi, 
iszlám, keleti, görög, római 
és etruszk emlékeket is. 

4. nap: Chartres és a loire-
völgyi kastélyok (400 km)
Ízletes reggelinket elfogyasztva 
programját egyénileg tervezheti 
Párizsban, vagy jöjjön velünk! 
Fakultatív ajánlatunk: egész napos 
kirándulásra indulunk a Loire 
völgyébe, útközben megtekintve 
a Chartres-i világhírű gótikus 
katedrálist. A Loire völgyét elérve 
a vidéki Franciaország nyugalmát 
is élvezve a francia reneszánsz 
világába jutunk. Blois-ban 
megtekintjük a Dumas és Merle 
regények folytán elhíresült fekete 
legendájú, ám színes kastélyt, 
majd rövid utazás után chambordi 
kastélyhoz érkezünk. Chambord a 
Loire-vidék egyik legimpozánsabb 
vadászkastélya, melynek egy 

része még Leonardo da Vinci 
tervei alapján készült. A párizsi 
tartózkodás ideje alatt a program 
szerinti 3. vagy 4. napokon lehetőség 
van egyénileg metróval Disneyland 
mesevilágába elkalandozni, Mickey 
egérrel és barátaival személyesen 
találkozni. (metró jegy+belépőjegy) 
Estére fakultatív sétahajózásra 
hívjuk a Szajnán, „Párizs a fények 
városa” cím megbizonyosodásáért! 

5. nap: Versailles és a reims-i 
katedrális (380 km)
Reggeli követően a délelőttjét 
egyénileg tervezheti Párizsban, 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: Versailles-ba utazunk, 
ahol megtekintjük a város 
nevével egyet jelentő kastélyát 
(világörökség), az építészet e csodás 
remekművét. A korai vadászkastély 
helyére XIV. Lajos, a „napkirály” 
által épített francia barokk kastély 
szebbnél-szebb termeit járjuk 
be. A kastély parkjában láthatjuk 
(kívülről) a magyar történelem 
szomorú emlékét idéző két 
Trianon Palotát is. Elutazunk, 

a Párizsban maradt utasokkal 
együtt továbbutazunk Reimsbe: a 
világhírű katedrálist nézzük meg, 
majd Metz felé folytatjuk utunkat, 
ahol szállásunk lesz. Repülős 
utasaink Párizsban maradnak, 
ahol még a mai este szállásuk lesz. 

6. nap: Metz–Budapest–Szeged 
(1160 km)
Megreggelizünk, majd 
Németországon és Ausztrián 
keresztül utazunk hazafelé, 
útközben pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre a esti-éjszakai 

órákban, továbbutazás Szegedre. 
Repülős utasaink részére Párizsban 
reggeli után menetrendtől 
függően transzfer a repülőtérre, 
hazautazás Budapestre.

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Loire völgyi
kastélyok:            9 500 Ft + belépő
Louvre magyar nyelvű 
tárlatvezetéssel:                 8000 Ft
Versailles kirándulás:     4 500 Ft
Esti sétahajózás a Szajnán
(helyszínen fizetendő):       18 EUR
4 napos múzeumi
bérlet:                                       62 EUR

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
autóbusszal:                     149 500 Ft 
repülővel:                          229 800 Ft
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft
1 ágyas felár 
autóbusszal:                       59 500 Ft
repülővel:                            56 500 Ft
3x vacsora felár 
(15 főtől):                              23 900 Ft

Utazás: autóbusszal vagy 
repülővel
Elhelyezés: 5(4) éjszaka 
szálloda***/**** 
Ellátás: 5(4)x reggeli

NYUGAT-EURÓPA
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1. nap: Szeged-Budapest-
Genova (1080 km)
Kora reggeli indulunk Szegedről 
Budapesten át Szlovénia felé 
(Tornyiszentmiklós határátkelő), 
majd Olaszországon át 
többszöri pihenőkkel, étkezési 
lehetőséggel érkezünk Genova 
környékére az esti órákban, 
ahol elfoglaljuk szállásunkat.

2. nap: Nizza-Antibes-Aix-en-
Provence (440 km)
Reggeli után az olasz Riviérán, 
a Genova-San Remo útvonalon 
utazunk tovább. Repülővel 
csatlakozó utasainkat Nizza 
repülőterén üdvözöljük, majd 
Antibes-ba érkezünk. Picasso 
több mesterművét is itt készítette, 
a sikátorok hangulata, piaca, 
kávéházi élete bennünket is 
megragad... A Fort Carré erőd 
közelében Európa legnagyobb 
jachtkikötője fogad bennünket, 
a város szívében pedig homokos 
szabadstrandon engedhetünk a 

hűs hullámok csábításának... Aix-
en-Provence Anjou királyaink 
őseinek városa, ma kecses 
és kifinomult: szíve, a Cours 
Mirabeau, platánokkal és tetszetős 
épületekkel szegélyezett boulevard. 
Az „öreg” Aix jó állapotban maradt 
útvesztőiben méltóságteljes 
terek, elegáns kúriák, tekervényes 
utcácskák, szökőkutak váltakoznak. 
Estére Marseille környéki 
szálláshelyünkre érkezünk. 

3. nap: Avignon és Marseille. 
Hajóval IF vára (200 km)
Reggeli után irány Avignon! 
Megtekintjük katedrálisát, a pápai 
palotát, sétálunk platánfás terein 
és hallgatjuk a kabócák „zenéjét”. A 
délutánt Marseille-ben töltjük: első 
állomásunk a Palais Longchamp 
épülete, ahol a Szépművészeti és 
Természettudományi Múzeum is 
található, majd a Parc Longchamp, 
mely Franciaország legszebb 
parkjainak egyike - felsétálunk 
lépcsősorán, majd a belvárosba 

érkezünk. A kikötőnél beszállunk 
egy városnéző kisvonatba 
(vonatjegy!), célunk a Notre Dame 
de la Garde templom. Innen, a 
város legmagasabb pontjáról 
gyönyörű kilátás nyílik a kikötőre 
és a tengerre… Később „Panier” 
városrész szűk utcái, meredek 
lépcsői, már-már roskadozó, 
pasztellszínű házai között élvezzük 
a város ódon hangulatát. Fakultatív 
ajánlatunk: Hajóval felkeressük 
IF várát, melynek falai között 
Monte Cristo grófjának alakja 
elevenedik meg emlékeinkből. 
Visszatérünk Marseille 
környéki szálláshelyünkre.

4. nap: Nimes, majd Pont du 
Gard-on át Carcassone-ig
(320 km)
Franciaország Rómája: két 
lenyűgöző antik emléke a Maison 
Carré és az Aréna. A város címere 
is a régi időkre utal: a pálmafához 
kikötött krokodil az Egyiptomban 
szolgáló hajdani római légiókra 

emlékeztet. Következő állomásunk 
a Pont du Gard az I. század 
közepén épült, egy 50 km-es 
vízvezeték részeként. Naponta 
20.000 köbméter vizet szállított, 

49 m-es szintkülönbségével 
ez volt a legmagasabb, ami a 
római időkben készült! Később 
Carcassone felé vesszük az irányt, 
mely kettős falrendszerének 
tornyaival szinte bevehetetlen 
erőd volt. Páratlan hitelességgel 
helyreállított óvárosa ma a 
turistaipar kiszolgálására szolgál, 
üzletekkel, boltokkal, éttermekkel. 
Itt mi is „elveszünk” egy kicsit. 

5. nap: Albi és Toulouse 
középkori óvárosai (370 km)
Albi felé haladva a Fekete-hegy 
szép pihenőhelyén fotószünetet 
tartunk. Albiban, a Tarn-folyó 
déli partján emelkedik az ország 

egyik legkülönösebb katedrálisa. 
Ellentétben a többi francia 
székesegyházzal, teljes egészében 
téglából emelték, szinte minden 
négyzetcentiméterét festmények 
borítják. A szomszédban levő 
Toulouse-Lautrec Múzeumot 
egyénileg látogathatjuk. A 
városközpontban középkori 
házakat fényképezhetünk, majd 
az Öreg Hídhoz érünk, ami az 
ország legrégebbi, forgalmi célokra 
használt hídja. Délután érkezünk 
a rózsaszín városba, Toulouse-
ba, mely rózsaszín–vörös épületei 
után kapta nevét. Bazilikája 
Franciaország legnagyobb és 
legteljesebb román kori temploma, 
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Utazás: autóbusszal vagy 
repülővel
Elhelyezés: 9(7) éj szálloda*** 
Ellátás: 9(7)x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
autóbusszal:                    264 000 Ft 
repülővel:                          297 500 Ft
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft
1 ágyas felár 
autóbusszal:                    105 000 Ft
repülővel:                           78 000 Ft
9x vacsora felár 
(autóbusszal, 06.25.):     71 000 Ft
(autóbusszal, 09.10.):     67 500 Ft 
7x vacsora felár 
(repülővel):                         60 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                  60  EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                20 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő)
busszal:                                18 000 Ft
repülővel:                            19 500 Ft

Csatlakozási lehetőség:
Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Székesfehérvár- (Veszprém) 
-M7 autópálya útvonalon 
vagy Nizzában repülőgéppel. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején! Repülős csatlakozáshoz 
repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat! A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel!  

PROVENCE-TÓL AZ ÓCEÁN PARTIG!  
LANGUEDOC ÉS AQUITANIA TITKAI
Középkori óvárosok és híres borvidékek! Avignon, Albi,
Lourdes, Biarritz, Bordeaux…

A nagy hagyományokkal rendelkező programunkkal a bájos Provence-i borvidéktől 
az Atlanti-óceánig vezetjük Önöket, miközben útba ejtjük a csodás Cote d’Azur 
tengerpartját, a Pireneusok egekbe szökellő hegycsúcsait, majd a középkori óvárosok 
kövezetét koptatva világörökségi helyszínekre érkezünk! Páratlan programunk olyan 
festői, ikonikus helyszíneket vesz célba, mint Avignon, Carcassone, Toulousse, vagy a 
híres Lourdes búcsújáró forrását. Utunk során megkóstoljuk a híres Medoc-i borvidék 
ízeit és zamatát! Vár ránk többek között a Massif Central hegységrendszer kúpjai, Svájc 
mediterrán tópartja, Lac Léman sétánya… Élmények tárháza ezen programunk…
jöjjön velünk!

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Hajókirándulás 
IF várához:                             7 500 Ft
Medoc autentikus
borkóstoló:                         10 800 Ft

NYUGAT-EURÓPA
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kő és tégla kombinációja. A templom 
a Santiago de Compostelába 
vezető zarándokút fontos 
megállóhelye volt. Szállásunk 
Lourdes-ban vagy környékén lesz.

6. nap: A Pireneusok lábánál… 
Lourdes és Bayonne (260 km)
Lourdes egészen a XIX. század 
végéig csendes kisváros volt, majd 
csodás gyógyulásokat követően 
az egyház templomot és kápolnát 
emeltetett forrására, így világhírű 
zarándokhellyé vált. Ma a következő 
programok közül választhatunk: 
Lourdes-ban töltjük a délelőttöt, 
vagy tovább utazva irány a 
Pireneusok! Itt a látványosságok 
látványossága a Cirque de 
Gavarnie, ahova gyalogszerrel 
érkezünk! Visszatérünk Lourdes-
ba és Bayonne-ba indulunk. Bájos 
sétálóutcák, színes házak, butikok, 
borozók, teaházak, amatőr 
művészek galériái jellemzik, majd 
a „Petit Bayonne” baszk városrész 
romantikusan kopott házai várnak 
bennünket. Felfedezhetjük a 
francia csokoládékészítés bölcsőjét: 
kis csokimanufaktúrákból 
vásárolhatunk kerek csokoládét, 
szögletes csokoládét, hosszú 
csokoládét, rövid csokoládét, 
gömbölyű csokoládét… Szállásunk 
Biarritz környékén lesz.

7. nap: Az óceán part: Biarritz 
és a Medoc borvidék. Bordeaux 
(220 km)
Biarritz a francia Baszkföld elegáns 
üdülővárosa. A XVIII. században 
fedezték fel a gyógyulást kereső 
zarándokok, manapság az 

európai hullámlovasok Mekkája. 
A fürdőzők csíkos napernyők 
védelmében élvezik a napsütést 
és a hűs szelet a homokos 
óceánparton. Mi is csatlakozhatunk 
hozzájuk. Később Bordeaux 
felé haladva a híres medoc 
borvidék közelében utazunk, ahol 
kellőképpen kedvet kapunk egy 
„pohár vöröshöz”… Elfoglaljuk 
szálláshelyünket, majd a kora esti 
vacsorát követően ismerkedünk a 
várossal, ahol estefelé egycsapásra 
megelevenedik az élet a több 
száz borozó és teraszos étterem 
asztalainál. Fakultatív ajánlatunk: 
borkóstoló: a rubinvörös, rózsás 
illatú, fűszeresen kerek medoc 
vörösbor ízvilágával ismerkedünk, 
autentikus környezetben.

8. nap: Bordeaux–Perigord 
vidéke-Lyon (570 km)
A Massif Central vulkáni kúpjai 
mellett utazunk Lyon felé. 
Útközben egy festői kistelepülésen 
megpihenünk, egy nagyobb 
élelmiszerboltban ajándékokat 
vásárolunk. Lyonba a késő délutáni 
órákban érkezünk. Belvárosi sétánk 
során az Öreg-Lyon szűk utcái a 
Keresztelő Szt. János Katedrálishoz 
vezetnek. Fogaskerekűvel 
feljutunk az impozáns fourviere-i 
Miasszonyunk Bazilikába is, mely 
a város egyik szimbóluma. Belépve 
teljes falfelületet borító mozaikok 
látványa és fenséges üvegablakok 
élénk színei fogadnak. Megkapó 
innen a panoráma, alattunk a 
„Félsziget” – ahogy a lyoniak 
nevezik a területet. A Saint-
Antoine rakpart minden délelőtt 

piaccá alakul, mely talán Európa 
leghíresebb élelmiszerpiaca: 
végig sétálni mindenképpen nagy 
élményt jelent! (Ide másnap, 
reggeli után még visszanézünk.) 
Szállásunk Lyonban lesz.

9. nap: Lyon–Genf–Montreaux–
Chillon vízivára-Bern (420 km)
Reggelit követően továbbutazunk 
a „kálvinista Rómába”. Genf a Lac 
Léman partján épült, ott, ahol a 
Rhône kilép a tóból. A parton a 
virágóra utal a virágos Genfre és 
a középkorban Franciaországból 
menekült hugenotta órásokra. 
Itt találjuk a középkori Szent 
Péter Katedrálist, a kálvinista 
egyház templomát, ahol Kálvin 
János prédikátor székét őrzik. 
Genf repülőterén búcsút intünk a 
repülővel csatlakozó utastársaknak 
és folytatjuk az Utunkat a több 
ezer méteres hegyek lábánál fekvő 
Montreux tópartjára, melynek 
Belle Époque-kori szállodasora 
zenei rendezvények hangjaitól kel 

életre. Ezek között a legrangosabb 
a híres Jazz Fesztivál, a város 
júliusi attrakciója. A szomszédos 
Chillon középkori víziváránál 
pihenőt tartunk, ahol búcsút 
veszünk a frankofón világtól. 
Szállásunk Bern környékén lesz.

10. nap: Innsbruck–Salzburg–
Hegyeshalom–Budapest–Szeged 
(1150 km)
Reggelit követően hazafelé 
indulunk az Innsbruck-Salzburg-
Bécs útvonalon többszöri 
megállókkal, pihenőkkel. A késő 

esti órákban érkezünk Budapestre, 
majd utazunk tovább Szegedre. 
(Az oda- és visszaút nem azonos! 
A Budapest- Tornyiszentmiklós 
útvonalon csatlakozó utasaink 
kérjük, ezt vegyék figyelembe.)

NYUGAT-EURÓPA

Utazás: autóbusszal vagy 
repülővel
Elhelyezés: 9(7) éj szálloda*** 
Ellátás: 9(7)x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
autóbusszal:                    264 000 Ft 
repülővel:                          297 500 Ft
Repülőtéri illeték kb.:   45 000 Ft
1 ágyas felár 
autóbusszal:                    105 000 Ft
repülővel:                           78 000 Ft
9x vacsora felár 
(autóbusszal, 06.25.):     71 000 Ft
(autóbusszal, 09.10.):     67 500 Ft 
7x vacsora felár 
(repülővel):                         60 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                  60  EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                20 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő)
busszal:                                18 000 Ft
repülővel:                            19 500 Ft

Csatlakozási lehetőség:
Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Székesfehérvár- (Veszprém) 
-M7 autópálya útvonalon vagy 
Nizzában repülőgéppel. Az 
oda- és visszaút nem azonos!  
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején! Repülős csatlakozáshoz 
repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat! A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel!  

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Hajókirándulás 
IF várához:                             7 500 Ft
Medoc autentikus
borkóstoló:                         10 800 Ft

PROVENCE-TÓL AZ ÓCEÁN PARTIG! 
LANGUEDOC ÉS AQUITANIA TITKAI
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1. nap: Szeged–Budapest–Udine–
Montecatini (970 km)
Elutazás a kora reggeli órákban 
Szegedről Budapestre. Utazás 
Szlovénián át (Tornyiszentmiklós 
határátkelő), Olaszországba, 
útközben pihenőkkel, étkezési 
lehetőséggel, majd Montecatinibe, 
első szálláshelyünkre érkezünk.

2. nap: Livornóból hajóval 
Korzikára, Bastia és a 
tengerpart! (170 km)
Reggeli után Livornóba utazunk, 
ahonnan az olasz félszigetet 
magunk mögött hagyva 
behajózunk a franciák által csak 
L’Ile de Beauté (Szépség szigete) 
néven emlegetett Korzikára. 
Hajónk Bastiába érkezik, ahonnan 
dél felé indulva Aléria ókori római 
romjai között ismerkedünk a 
sziget történetével. A szikrázóan 
azúrkék, lassan mélyülő 
homokos tengerpart által övezett 

szálláshelyünkre az esti órákban 
érkezünk, ahol 7 éjszakán keresztül 
a szállásunk és a gondtalan 
pihenésünk központja lesz.

3. nap: Egész napos pihenés 
a lassan mélyülő homokos 
tengerparton
Reggelit követően kedvére pihenhet 
a lassan mélyülő homokos 
tengerparton vagy a medencénél 
- egész napos pihenés és fürdőzés. 

4. nap: Pihenés a tengerparton 
vagy Bastia és Cap Corse
(280 km)
Egész napos pihenés a tengerparton, 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: a sziget észak-
keleti csücskébe kalandozunk, a 
„sziget fővárosába” Bastiába és 
a Cap Corse-ra. Programunkat 
Bastiában kezdjük, mely település 
Franciaország kulturális és 
történelmi városa címmel 

büszkélkedhet. Megismerkedünk 
a város nevezetességivel: a 
főtér Napóleon szobrával, a 
városházával, a Keresztelő Szent 
János templommal, a régi kikötő 
sárkány mólójával, citadellával. Ezt 
követően eleget téve a mondásnak 
miszerint „Nem ismeri Korzikát, 
aki nem járt a Cap Corse-on”, végig 
járjuk a sziget ujjaként is ismert 
északi területet. Első megállónk 
Erbalunga, mely a romos genovai 
őrtornyával, barokk homlokzatú 
templomával és szűk, mediterrán 
utcáival igazi gyöngyszeme a 
szigetnek. Utunk Marine de 
Pietracorbarán halad át, majd a 
tengerpart kacskaringós, öblökkel 
tarkított vonalát követve, a szép 
állapotban megmaradt genovai 
őrtornyokat, mint a Tour de Losse 
és a Tour de Meria csodálhatjuk 
meg. Az „ujj” végéhez közeledve 
Pinót, a tengerpart csaknem 
függőleges sziklafala fölött, füge- és 

olajfaültetvények között megbúvó, 
csodálatos fekvésű falucskáját 
láthatjuk. Nonza, Korzika 
védőszentjének, Szent Júliának az 
emlékhelye, temploma a középkori 

falu közepén található. A csodatévő 
Szent Júlia -forráshoz 54 lépcsőn 
juthatunk le. Hangulatos utcák és 
házak között érhető el a romos, 
160 m magas hegykiszögellésen 
álló genovai őrtorony, ahonnan 
gyönyörű a kilátás. Utolsó 
állomásunk a minőségi 
borokról és gitár fesztiváljáról 
híres Patrimonio. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre.

5. nap: Egész napos pihenés 
a lassan mélyülő homokos 
tengerparton
Reggelit követően kedvére pihenhet 
a lassan mélyülő homokos 
tengerparton vagy a medencénél 

- egész napos pihenés és fürdőzés. 

6. nap: Pihenés a tengerparton 
vagy Porto Vecchio, Bonifacio 
és Sarténe (280 km)
Egész napos pihenés a 
tengerparton, vagy jöjjön velünk! 
Fakultatív ajánlatunk: kirándulásra 
hívjuk a sziget déli látnivalóinak 
megismerésére Porto Vecchioba, 
Bonifacioba és Sarténebe! 
Porto Vecchio dombtetőre épült 
fellegvára még ma is rendületlen 
őrzi az alatta elterülő várost és 
kikötőt. Délelőtt megcsodáljuk 
a várból nyíló kilátást, bejárjuk 
hangulatos utcáit és átérezzük a 
különleges hangulatot, amit az 
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CSILLAGTÚRÁK KORZIKÁN
TENGERPARTI PIHENÉSSEL 
Barangolás a szépség, az illatok és a napfény szigetén

A nem éppen csöppnyi sziget méltán viseli a Szépség szigete elnevezést! Én magam 
(Zsebők Tamás irodavezető) több alkalommal jártam a szigeten és minden egyes 
alkalommal úgy indulok hazafelé, hogy rövidesen visszatérek! És így is van! A sziget 
éppúgy rejt számtalan kulturális célpontot, mint természeti látványosságot – egyszerűen 
nem lehet megunni! 

NYUGAT-EURÓPA

Utazás: autóbusszal és 
komphajóval 
Elhelyezés: 2 éjszaka 
szálloda***/**** 2 ágyas tus/wc-s 
szobában, 7 éjszaka üdülőfalu/2 
ágyas tus/wc-s apartmanban
Ellátás: 9x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (06.25.): 205 500 Ft
(09.17.):                                 192 500 Ft
1 ágyas felár:                      72 000 Ft
2x vacsora felár(1. és 9. 
napokon, 20 főtől):           6 800 Ft
7x vacsora felár(2-8. napon,
20 főtől):                              62 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   55 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 21 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  8 500 Ft

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Székesfehérvár-Nagykanizsa- 
Tornyiszentmiklós útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején!  A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Bastia és Cap Corse 
kirándulás:                        10 500 Ft
Porto Vecchio-Bonifaccio-
Sarténe kirándulás:         11 500 Ft
Bonifacio, hajókázás:     10 500 Ft 
Corte-Calvi és Ile Rousse 
kirándulás:                         13 500 Ft
Corte kisvonat jegy:              7 EUR
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ősi falak árasztanak magukból. 
Napunkat Korzika legdélebben 
fekvő városában Bonifacioban 
folytatjuk. Az óvárost és a citadellát 
bejárva rácsodálkozhatunk az 
elénk nyíló látványra, melyet 
a mészkőfalakra épült város 
nyújt. A tenger felől azonban 
még ámulatba ejtőbb a látvány. 
Fakultatív ajánlatunk: A kikötőben 
hajóra szállunk és hajókázunk a 
várost övező vizeken. A tenger sós 
illata, a vízen megcsillanó napfény 
és a sziklaormokon elterülő 
város látványa feledhetetlen 
élményt nyújt. Ha nem jön 
a hajókirándulásra, sétálhat 
Bonifacio utcáin, vagy akár egy 
kávézóban élvezheti a helyi 
ízeket. A várost elhagyva a sziget 
belseje felé vesszük utunkat. 
Sarténe különleges látványt 
nyújt a dombok között megbújó 
monumentális erődfalaival és 
szűk utcáival. Szálláshelyünkre 
az esti órákban érünk vissza.

7. nap: Egész napos pihenés 
a lassan mélyülő homokos 
tengerparton
Reggelit követően kedvére pihenhet 

a lassan mélyülő homokos 
tengerparton vagy a medencénél 
- egész napos pihenés és fürdőzés. 

8. nap: Pihenés a tengerparton 
vagy Corte, Calvi és Ile Rousse
Egész napos pihenés a tengerparton, 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: e szép napon Corte-ba, 
Calviba és Ile Rousse tengerparti 
gyöngyszeméhez látogatunk. Corte 
felé haladva megismerkedünk 
Korzika eddig még nem látott 
hegyeivel és völgyeivel. A 
szigeti egykori fővárosába érve 
kisvonatra pattanunk, mely 
a fellegvárba visz bennünket. 
Szép időben gyönyörű kilátás 
nyílik a hegyekre, melyek között 
húzódik a sziget legmagasabbika 
a Monte Rotondo is. A városba 
visszasétálva ismét buszra 
szállunk, hogy ez alkalommal 
a sziget északi részét fedezzük 
fel. A homokos tengerparton 
elnyúló Calvi városa hamisítatlan 
mediterrán hangulatot 
sugároz patinás épületeivel és 
citadellájával. A partszakasz egy 
másik városkájában folytatjuk 
utunkat. Il Rousse főterén 

kisvonatra szállunk (vonatjegy!) 
és a képeslapokról jól ismert 
Pietra-félsziget világító tornyánál 
szállunk ki. A világítótorony 
sziklájáról körül nézve pazar 
látványban lesz részünk. Hogy 
visszatérjünk a városba ismét 
kisvonatra szállunk. Buszra szállva 
a szállásunk felé vesszük az irányt.

9. nap: Bastia–Livorno 
belvárosa–Montecatini Terme 
(170 km)
Megreggelizünk majd a délelőtti 
órákban hazafelé indulunk. 
Bastiában kompra szállva búcsút 
intünk a Szépség szigetének, hogy 
Toszkána legnagyobb tengerparti 
városában Livornóban újra Itália 
földjére léphessünk a délutáni 
órákban. Livorno hatalmas 
kompkikötőjéből a csendes és 
csatornákkal szabdalt óvárosába 
érkezünk. Délutáni városnézésünk 
során láthatjuk a sokat megélt 
város régi erődfalait (Fortezza 
Vecchia), a 4 mór emlékművét, 
a tengeri akadémia épületét és a 

Venezia Nuova Medici korabeli 
régi belváros csatornákkal, 
„velencei kishidakkal” szabdalt 
óvárosát. Megtekintjük a Terazza 
Mascagni impozáns fekete-
fehér mintás „teraszát” és a 
Coperta, azaz a 95 méter széles 

központi piac épületét.  Sétánkat 
követően szálláshelyünkre 
az esti órákban érkezünk.

10.nap: Montecatini-Udine-
Budapest-Szeged (970 km)
Reggeli után Udine felé 

indulunk, majd Szlovénián 
(Tornyiszentmiklós határátkelő) 
keresztül utazunk hazafelé, 
útközben többszöri pihenőkkel, 
étkezési lehetőséggel. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban, 
továbbutazás Szegedre.

NYUGAT-EURÓPA

Utazás: autóbusszal és 
komphajóval 
Elhelyezés: 2 éjszaka 
szálloda***/**** 2 ágyas tus/wc-s 
szobában, 7 éjszaka üdülőfalu/2 
ágyas tus/wc-s apartmanban
Ellátás: 9x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (06.25.): 205 500 Ft
(09.17.):                                192 500 Ft
1 ágyas felár:                      72 000 Ft
2x vacsora felár(1. és 9. 
napokon, 20 főtől):           6 800 Ft
7x vacsora felár(2-8. napon,
20 főtől):                              62 000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   55 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 21 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  8 500 Ft

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Székesfehérvár-Nagykanizsa- 
Tornyiszentmiklós útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején!  A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Bastia és Cap Corse 
kirándulás:                        10 500 Ft
Porto Vecchio-Bonifaccio-
Sarténe kirándulás:         11 500 Ft
Bonifacio, hajókázás:     10 500 Ft 
Corte-Calvi és Ile Rousse 
kirándulás:                         13 500 Ft
Corte kisvonat jegy:              7 EUR

CSILLAGTÚRÁK KORZIKÁN
TENGERPARTI PIHENÉSSEL 
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1. nap: Szeged–Budapest–Udine–
Montecatini (970 km)
Elutazás a kora reggeli órákban 
Szegedről Budapestre. Utazás 
Szlovénián át (Tornyiszentmiklós 
határátkelő), Udinén keresztül 
Olaszországba, útközben 
pihenőkkel, étkezési lehetőséggel. 
Az esti órákban érkezünk 
Montecatinibe, ahol két 
éjszakán át szálláshelyünk lesz.

2. nap: Hajóval a napóleoni 
Elba-szigetére (410 km)
A mai napon egész napos 
kirándulásra indulunk Napóleon 
nyomán. A kikötőbe igyekszünk, 
ahol hátrahagyva autóbuszunkat 
hajóra szállva (hajójegy) 
Portoferraio kikötőjében lépünk 
a „Napóleoni-száműzetés” 
szigetére – Napóleon Elbán 
töltötte száműzetését mielőtt 
elindult volna a végső, waterlooi 
csatába. A kikötőből a város 

látványa önmagában megigézi az 
idelátogatót, így sétára indulunk 
a kikötőben, majd megtekintjük 
a Napóleon villát, sétálunk 
hangulatos szűk utcácskáin, 
élvezzük hangulatát. Szabadidőben 
megpihenünk az egyik hangulatos 
kis bárban, kávézóban egy Aperolra, 
kávéra… A késő délutáni órákban 
hajózunk vissza a szárazföldre, 
szálláshelyünkre térünk vissza.

3. nap: Livornóból hajóval 
Bastiába és a Cap Corse!
(210 km)
Reggeli után Livornóba utazunk, 
ahol behajózunk Korzika felé, 
kikötés Bastiánál. „Nem ismeri 
Korzikát, aki nem járt a Cap Corse-
on”! Ennek a mondásnak járunk 
utána a mai napon, e gyönyörű, a 
sziget ujjaként ismert Cap Corse-t 
járjuk végig. Elsőként Erbalunga 
vízparton emelt apró házait, 
szűk utcácskáit látogatjuk meg a 

romos genovai őrtoronnyal. Ez a 
hely a festők egyik paradicsoma 
(itt született Paul Valéry, a költő). 
Marine de Pietra Corbarába érkezve 
az út baloldalán áll az egyik 
legszebb állapotban megmaradt 
genovai őrtorony: a Tour de Losse-t 
láthatjuk, majd Santa Severe után 
a Tour de Meriát. Utunk további 
részében Pinót, a tengerpart 
csaknem függőleges sziklafala 
fölött, füge- és olajfaültetvények 
között megbúvó, csodálatos 
fekvésű falucskáját láthatjuk. 
Nonza, Korzika védőszentjének, 
Szent Júliának az emlékhelye, 
temploma a középkori falu 
közepén található. A csodatévő 
Szent Júlia -forráshoz 54 lépcsőn 
juthatunk le. Hangulatos utcák és 
házak között érhető el a romos, 
160 m magas hegykiszögellésen 
álló geno-vai őrtorony, ahonnan 
gyönyörű a kilátás. Végül 
Patrimonióba, a borvidék 

központjába érkezünk, ahonnan 
továbbutazunk szálláshelyünkre 
Bastia környékére, ahol két éjszakát 
töltünk. Érkezés az esti órákban.

4. nap: Bastia, Ile Rousse és 
a Pietra-félsziget, Calvi és 
Scandola (270 km) 
Reggeli után Korzika tartományi 
székhelyével ismerkedünk: a főtér 
Napóleon szobrával, városháza, 
Keresztelő Szent János templom, 
a régi kikötő sárkány mólója, 
halász csónakjai és a modern 
luxusjachtok látványa… Calvi 
felé indulunk, útközben érdekes 
gránitképződményeket láthatunk. 
Il Rousse hangulatos tengerparti 
kisvárosba vezet utunk, melynek 
főterén százéves platánok 
árnyékában kisvonatra szállunk 

(vonatjegy!) és a festői, már-
már ikonikus Pietra félszigeten 
magasló világító toronyhoz jutunk 
fel. A világítótoronytól visszanézve 
fenséges látványban lehet részünk. 
Kisvonattal térünk vissza, 
útközben pillantásokat vetve a 
smaragd zöld tenger hullámaira (Il 
Rousse programrész a közlekedés 
és hajómenetrend függvényében 
valósul meg). Calviba, egy 
csodálatos fekvésű településre 
érkezünk, ahol ismerkedünk a 
patinás óvárossal, citadellájával. 
Érdemes sétát tenni az erőd 
által uralt óváros középkori falai 
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KORZIKA ÉS SZARDÍNIA,
ELBA-SZIGETÉVEL 
„Napóleon szigetei” felejthetetlen útvonalakon

Egy útban három sziget: Elba, Korzika, Szardínia! Ez egy igazi „Zseppelines” út, pompás 
ötvözete a lélegzetet elállító tájak, a tenger, a híres olasz középkori építészet, a kőkorszaki 
emlékek, sziklán magasló várak, a szardíniai korall-part, a szigetek közti hajózás 
külön-külön is remek élményeinek. Micsoda nevek! Bastia, Corte, Ajaccio, Filitósa és 
személyek, Napóleon, Nelson, Garibaldi... Sok a látnivaló és mind szép vagy érdekes. 
Láthatja a meredek sziklák közt a régi csempész-ösvényt, a várat, ahol Nelson fél szemét 
‚elvesztette’, Garibaldi szigetét, a tengeri tehenek öblét, ősi monolitokat és a híres korall-
ékszer boltokat. Kis szerencsével még a hegymeneti edzést tartó idegenlégiósokat is 
megnézhetjük! Némi állóképességre nekünk is szükségünk van, mivel mozgalmas tíz 
nap vár ránk. Aki szereti a „gurulós”, folyamatos programot, jöjjön velünk!

NYUGAT-EURÓPA

Utazás: autóbusszal és 
komphajóval 
Elhelyezés: 8 éjszaka szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában, 
1 éjszaka 4 ágyas tus/wc-s 
hajókabin
Ellátás: 9x reggeli

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):14 500 Ft

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                   315 500 Ft
1 ágyas felár:                      86 000 Ft
2 ágyas hajókabin felár: 16 700 Ft
8x vacsora felár
(1-8. napokon):                  67 800 Ft
1x vacsora a hajón:           9 800 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   55 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 17 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Székesfehérvár-Nagykanizsa- 
Tornyiszentmiklós útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején!  A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Scandola hajóval:            20 800 Ft
Bonifacio, hajókázás:       7 500 Ft
Neptun barlang
hajóval:                                 13 500 Ft
Maddalena sziget 
hajókirándulás:                  7 500 Ft
Elba-sziget hajóval 
(jelentkezéskor 
foglalni kell):                         40 EUR
Corte kisvonat jegy:              7 EUR
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között és a kikötőben. Fakultatív 
ajánlatunk: Hajókirándulásra 
indulunk Európa talán legszebb 
tengerpartja, a Scandola 
megtekintésére. (A páratlanul 
szép, vörösben-narancssárgában 
játszó gránitsziklák a tenger 
felől lélegzetelállító látványt 
nyújtanak.) Ha nem jön 
velünk a hajóval, szabadidejét 
Calviban töltheti. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre.

5. nap: Corte és a Scala di Santa 
Regina-Porto (230 km)
A sziget egykori fővárosa, 
a fellegvár uralta Corte felé 
vesszük utunkat. Kisvonattal 
(vonatjegy!) a város fölé emelkedő 
„sasfészekként” emlegetett 
fellegvárhoz érkezünk, ahonnan 
macskaköves ódon utcáin sétálunk 
le a városba. Városnéző sétánk 
alatt tiszta időben jól kivehető a 
sziget legmagasabb helye, a Monte 
Rotondo is. Korzika páratlan 
szépségű panoráma szurdok 
völgyében haladunk tovább: a vad, 
romantikus Scala di Santa Regina 
(Szent Királynő Lépcsője) Korzika 
legszebb útvonalán, mely méltán 
kiérdemelte ezt a jelzőt! Délután 
megállót tartunk Portóban, 
melynek tengerbe nyúló vörös 
gránitszikláján emelt genovai erőd 
tornya fotóra csábít bennünket az 
élénk kék tengerrel a hátterében. 
Portóból Piana festői kistelepülésen 
át Ajaccio felé utazunk. Szállásunk 
Ajaccio környékén lesz.

6. nap: Ajaccio, Filitosa és 
Sarténe (130 km)
Délelőtt Ajaccióban teszünk sétát: 
kikötő, Napóleon emlékműve 
és szülőháza, óváros. Dél 
felé indulunk és a világhírű 
prehistorikus területtel, Filitosával 
ismerkedünk, elképzelve a 6-7 ezer 
évvel ezelőtt élő emberek életét. 
Az 1954-ben feltárt 2-3 méter 
magas menhirek hősi harcosokat 
ábrázolnak. A sziget „legvadabb” 
városába, Sarténe-be utazunk. A 
monumentális erődfalak között 
megbúvó város szűk utcáin sétálva 
érezzük a középkor hangulatát. 

Estére Portovecchio környéki 
szálláshelyünkre érkezünk.

7. nap: Bonifaccio, Santa 
Teresa, Capo Testa, Castelsardo 
és Alghero (150 km)
Ezen a napon Korzika 
legdélebben fekvő városkájába, 
a festői Bonifaccióba utazunk. A 
citadelláról csodálatos a kilátás, 
de a sziget legszebb panorámáját 
mégis a tenger felől csodálhatjuk 
meg. Fakultatív ajánlatunk: A 
kikötőben hajóra szállunk és 
hajókázunk a várost övező vizeken. 
Az öbölből kihajózva leírhatatlanul 
szép a mészkőpárkányokra 
épült óváros a tengerről nézve. 
A sziklaormok alatt hajózva 
barlangokba teszünk bepillantást, 
élvezzük a tenger és a mészkőfalak 
adta összhang látványát. Ha nem 
jön a hajókirándulásra, sétálhat 
Bonifaccióban. Utunkat folytatva 
Bonifaccióból áthajózunk 
Szardínia szigetére, ahol Santa 
Teresába érkezünk. Autóbusszal 
kitérőt teszünk Capo Testa érdekes 
sziklaképződményei között, majd 
a tengerparton utazunk tovább 
Algheróba, Szardínia legkedveltebb 
üdülőhelyére. Kompmenetrend 
függvényében útközben betérünk 
Castelsardo hegyre épült festői 
kisvárosába, és pihenőt teszünk 
az „Elefánt sziklánál” egy 
fotószünetre. Szállásunk 2 éjszakán 
át Algheróban vagy környékén.

8. nap: A középkori hangulatú 
Alghero
Reggeli után Algheróval 
ismerkedünk, az üdülőközponttal 
és élénk kikötővárossal, mely híres 
korall halászatáról. Genovaiak 
és spanyolok által emelt 
városfalakon át erőd toronnyal 
ékesített városkapu vezet a város 
szívébe. (Impozáns katedrális, 
Machin-palota, Sulis-torony 
páratlan kilátással) Szabadidő, 
melyet a középkori hangulatú 
kis utcácskákban, vendéglőiben, 
boltjaiban tölthet el. Fakultatív 
ajánlatunk: hajóra szállva a fehér 
homokos öblök között megbúvó 
Neptun-barlanghoz indulunk, ahol 

sziklába vájt lépcsősoron juthatunk 
fel a barlanghoz, fantasztikus 
cseppkőképződményekhez. Délután 
visszatérünk szálláshelyünkre.

9. nap: Olbiából hajóval 
Livornóba (450 km)
Megreggelizünk, majd Sassari 
településén át Palau, hangulatos 
és mozgalmas városába 
érkezünk. Itt található Szardínia 
egyik híres, természetes gránit 
„szobra”, egy óriási medve! 
Fakultatív ajánlatunk: hajóval 
a Maddalena természetvédelmi 
szigetre kirándulunk. Sétálunk 
kikötőjében, mediterrán hangulatú 
utcácskáin. A messziből láthatjuk 
a szomszédos Caprera-szigetet, 
melyen Garibaldi hadvezér egykori 
háza található. Olbia felé kelünk 
útra. Páratlan szépségű élmény 
az Olbia felé vezető utazás. A 
sziklás hegycsúcsok, egyedülállóan 
szép völgyek és az egymást váltó 
hatalmas, magányos, bizarr 
formájú gránittömbök igencsak 
látványos útvonalán haladunk. 
Szardínia legnagyobb forgalmú 

kikötőjébe érkezve, Olbia festői 
tájainak, homokos strandjainak 
és szikláinak látványát 
élvezhetjük. Késő délután hajóra 
szállunk, hogy az olasz partok 
felé induljunk. A hajón 4 ágyas 
(légkondicionált, tus/WC-s) 

belső kabinok várják utasainkat.

10. nap: Livorno-Udine-
Budapest-Szeged (1020km)
Büfé-reggeli a hajón, majd kikötünk 
Livorno partjainál. Autópályán 
folytatjuk utunkat Udine irányába. 

Többszöri pihenővel a Ljubljana 
– Maribor - Tornyiszentmiklós 
határátkelőn át a késő esti 
órákban érkezünk Budapestre, 
majd továbbutazunk Szegedre.

NYUGAT-EURÓPA

Utazás: autóbusszal és 
komphajóval 
Elhelyezés: 8 éjszaka szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában, 
1 éjszaka 4 ágyas tus/wc-s 
hajókabin
Ellátás: 9x reggeli

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):14 500 Ft

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                   315 500 Ft
1 ágyas felár:                      86 000 Ft
2 ágyas hajókabin felár: 16 700 Ft
8x vacsora felár
(1-8. napokon):                  67 800 Ft
1x vacsora a hajón:           9 800 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   55 EUR
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 17 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Székesfehérvár-Nagykanizsa- 
Tornyiszentmiklós útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején!  A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

Fakultatív programok 
(20 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Scandola hajóval:            20 800 Ft
Bonifacio, hajókázás:       7 500 Ft
Neptun barlang
hajóval:                                 13 500 Ft
Maddalena sziget 
hajókirándulás:                  7 500 Ft
Elba-sziget hajóval 
(jelentkezéskor 
foglalni kell):                         40 EUR
Corte kisvonat jegy:              7 EUR

KORZIKA ÉS SZARDÍNIA,
ELBA-SZIGETÉVEL 
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Általános Utazási Szerződés
A Z(S)EPPELIN UTAZÁSI IRODA, MINT UTAZÁSSZERVEZŐ ÁLTAL A KULTURÁLIS KÖRUTAZÁSOK 2020-2021’ 
PROGRAMFÜZETBEN MEGHIRDETETT UTAZÁSOKHOZ.
1. Jelen szerződés készült a Z(s)
EPPELIN Idegenforgalmi és Szolgáltató 
Kft. (székhelye: 6722. Szeged, Petőfi Sán-
dor sgt. 18., cégj. száma: 06-09-014960 
Csongrád Megyei Cégbíróság, adószá-
ma: 11735892-2-06, bankszámlaszáma: 
Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001-
00000072- 62810004) vállalkozásban 
működő Z(s)EPPELIN Utazási Iroda, 
(továbbiakban: utazásszervező, telephelye 
és levelezési címe: 6722. Szeged, Petőfi Sán-
dor sgt. 18., tel.: 06-62-426-084, fax: 06-62-
424- 048, e.mail: zseppelin@zseppelin.hu, 
internet: www.zseppelin.hu, és a szerződést 
aláíró utas (vagy utas nevében eljáró meg-
bízott) között. Az utazásszervezőt engedé-
lyező ill. hatósági nyilvántartást vezető ha-
tóság neve, elérhetősége: BFKH Budapest 
Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi 
Főosztály Idegenforgalmi-felügyeleti Osz-
tály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 
37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, 
Pf: 919. Az általános utazási szerződés 
elválaszthatatlan része a megrendelésnek 
utazásszervező által kibocsátott visszaiga-
zolása,        számla,        utastájékoztató és 
Colonnade biztosító társaság szabályzata 
valamint az utazásszervező által kiadott 
programfüzet tartalma. Repülős utazá-
soknál az utazási feltételek részét képezi a 
légitársaságok üzletszabályzata, valamint a 
472/2017(XII.28.) Korm. rendelet 1. és 2. 
számú melléklete az utazási csomagra vo-
natkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoz-
tató, továbbá a honlapon (www.zseppelin.
hu) és a mindenkor érvényes katalógusban 
rögzített„Tájékoztató, praktikus tanácsok” 
dokumentumok hiánytalan tartalmai.
2. Az utazásszervező által szer-
vezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 
(Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 6:254. - továbbiakban: PTK) 
vonatkozó előírásai, az utazási szerződé-
sekre vonatkozó 472/2017(XII.28.) Korm. 
rendelet előírásaiban, illetve a jelen szerző-
désben foglaltak az irányadók.
3. Az utazási szerződést érvé-
nyesen csak írásban lehet megkötni. Az 
utazási szerződés létrejön, amennyiben az 
utas vagy megbízottja (továbbiakban: utas) 
az utazást megrendelte, az utazási feltételek 
szerinti díjelőleget befizette, a megrende-
lést az utazásszervező írásban elfogadta és 
visszaigazolta. Ha az utas a visszaigazolás 
tartalmát kézhezvételtől számított 48 órán 
belül nem kifogásolta, az utazási szerző-
dés a visszaigazolt tartalommal jön létre. 
Amennyiben az utazási iroda az Utas je-
lentkezését csak opciósan tudja elfogadni, 
az utazási szerződés csak akkor jön létre, 
amikor az utazási iroda az Utast jelentke-
zésének végleges elfogadásáról értesíti és az 
utas jelentkezését a foglalási díj befizetésé-
vel a megadott határidőig megerősíti.
4. Az utazási szerződés az 
utazásszervező és a szerződést aláíró sze-
mély(ek) között jön létre. Amennyiben az 
utast harmadik személy, mint megbízott 
képviseli, az utazásszervező nem köteles 
vizsgálni a megrendelő (szerződést aláíró) 
képviseleti jogosultságát. Az utazó jogosult 
az utazási csomagra vonatkozó szerződés-
ből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan 
személyre átruházni, aki a szerződésben 
foglalt valamennyi feltételnek megfelel, fel-
téve, ha az utazásszervezőt erről az utazási 
csomag megkezdése előtt észszerű időn 
belül, igazolható módon értesíti. Az uta-
zási szerződésből kilépő és a szerződésbe 
belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés 
szerinti részvételi díj, valamint a szerződés 
átruházásából eredő további illetékek, dí-
jak és egyéb költségek megfizetéséért. Az 
utazásszervezőnek tájékoztatni kell a szer-
ződésből kilépő felet az átruházás tényleges 
költségéről. Ebben az esetben a megbízott 
köteles átadni az utasnak minden, utazás-
sal kapcsolatosan részére átadott, megkül-
dött iratot, értesítést, információt. A jogo-
sulatlan képviseletből vagy irat, információ 
át nem adásából felmerülő (utast, utazás-
szervezőt érintő) kárért a megbízottként 
eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.
5. On-line megrendelés esetén 
az utas megrendelése elküldésével elfo-
gadta az utazásszervező utazási feltételeit. 
Ebben az esetben az utazási szerződés ak-
kor jön létre, ha az utas az utazási feltételek 
szerinti díjat átutalta vagy a megküldött 
csekken befizette és az beérkezett irodánk 
bankszámlájára, valamint az utazásszerve-
ző a megrendelést írásban visszaigazolta. 
On-line megrendelés esetén szerződéskö-
tésnek minősül az is, ha az utas visszaiga-

zolásunk alapján az esedékes díjat befizette, 
de a kiküldött utazási szerződést aláírva 
nem juttatta vissza az utazásszervezőnek 
(szerződéskötésre utaló magatartás!).
6. Amennyiben az utas utazá-
sát az utazásszervezővel szerződésben álló 
bármely partner utazási irodánál foglalta 
le, abban az esetben is a szerződés létrejöt-
tére, az utazási feltételekre jelen szerződés-
ben foglaltak (melyet a szerződéses partner 
utazási irodák részére megküldünk) az ér-
vényesek. Ilyen esetben az utas megbízottja 
alatt az utazásközvetítő értendő.
7. Az utazásszervező az utazási 
szolgáltatásról számlát állít ki. Az ÁFA tör-
vény előírásai szerint 2010. január 01-től 
nem csak természetes személy lehet utas, 
mint az utazásszervezői szolgáltatás meg-
rendelője. Nem természetes személy eseté-
ben azonban nyilatkoznia kell arról, hogy 
nem adóalanyként vagy nem adóalanyi 
minőségében, illetve egyéb esetekben saját 
nevére és javára veszi igénybe, nem érté-
kesíti tovább, vagyis végfelhasználóként 
rendelte meg a szolgáltatást! Amennyiben 
az utazást megrendelő (pld. céges utazás 
vagy harmadik személy) nem nyilatko-
zik hitelt érdemlően (cégkivonat, aláírási 
címpéldány, meghatalmazott esetében 
hiteles meghatalmazás becsatolásával) a 
fentiekről, úgy az utazási szolgáltatás díjára 
az ÁFA Tv. előírásai alapján + 27% ÁFA-t 
számolunk fel, melyet az arra jogosultak 
visszaigényelhetnek. (Nyilatkozatot lsd. a 
szerződés végén!)
8. Amennyiben az utazási szol-
gáltatás ellenértéke a megadott határidőig 
nem érkezik be az utazásszervező bank-
számlájára, az utazásszervező törli a meg-
rendelést. Az esetlegesen felmerülő költ-
ségeket az utas ebben az esetben is köteles 
megfizetni.
9. Az utas és az utazásszervező 
az általános feltételektől eltérő esetek-
ben jelen utazási szerződéstől eltérően is 
megállapodhat (szakmai utaztatás, egyéni 
megrendelés…). Az általános szerződéstől 
való eltérő feltételeket írásba kell foglalni és 
jelen általános szerződéssel megegyezően 
az utassal (megbízottjával) alá kell íratni.
10. A határátlépéshez szükséges 
érvényes útokmány beszerzéséről az Utas 
gondoskodik. A vízum beszerzését az 
Utas megbízása alapján (kizárólag magyar 
állampolgárok részére) az utazási iroda 
külön megbízás alapján magára vállalja. 
Amennyiben az utas a vízumbeszerzéshez 
érvénytelen okmányt, nem valós, ill. nem 
az okmányban feltüntetett adatokat adott 
meg, vagy az utazásszervező által közöl 
határidőre a vízumbeszerzéshez szükséges 
okmányt, adatokat stb. nem juttatta el az 
utazásszervezőnek, utazása meghiúsulása 
esetén az ebből adódó kárt az utas viseli.
11. Az utazás időtartamát, az 
egyes rész- szolgáltatások meghatározását 
és minőségét jelen szerződésen kívül az 
utazásszervező által kiadott programtájé-
koztató és az utazási iroda írásos foglalás 
visszaigazolása, elutazás előtt 7 nappal 
kiadott részvételi jegy és utastájékozta-
tója tartalmazza, melyek jelen szerződés 
elválaszthatatlan részeit képezik. Ha a 
visszaigazolás és számla tartalmát az utas 
a kézhezvételtől számított 48 órán belül 
nem kifogásolja, illetve az abban foglalt díj 
befizetését teljesíti, az utazási szerződés a 
visszaigazolásban feltüntetett tartalommal 
jön létre vagy módosul (jóváhagyásra utaló 
magatartás!).
12. A részvételi díj az utazás meg-
hirdetett programjában szereplő szolgálta-
tások árát, a szervezési költséget (beleértve 
az ÁFA kts-et), útlemondási (storno) bizto-
sítást foglal magában. Amennyiben azt kü-
lön nem jelezzük, a részvételi díjnak nem 
részei a különböző belépők, helyi közleke-
dési jegyek, kikötői és repülőtéri illetékek, 
kerozin pótdíjak, vízumdíjak, turista adók, 
helyi idegenvezetők és audioguide kötelező 
költségei, fakultatív szolgáltatások és fakul-
tatív étkezések árai. Ezeket a részvételi dí-
jon felül kell megfizetni. Amennyiben ezek 
a díjak forintban vannak feltüntetve, akkor 
azt a részvételi díjjal együtt, forintban kell 
megfizetni. Ha ezek a díjak valutában sze-
repelnek programjainknál, akkor azokat a 
helyszínen, a helyi pénznemben kell meg-
fizetni.
13. Az utazásszervező nem vállal 
felelősséget olyan szolgáltatások elmara-
dásáért, melyek ellenértéke az indulást 
megelőzően nem kerültek befizetésre (pld. 
fakultatív szolgáltatások). Amennyiben az 

előre, forintban befizetett fakultatív prog-
ram a legkisebb szükséges létszám hiánya 
vagy helyi probléma miatt elmarad, annak 
ellenértékét – egyéb követelési igény kizá-
rása mellett - az utazási iroda maradéktala-
nul visszatéríti.
14. Az utazásszervező által meg-
hirdetett részvételi díjból a szolgáltatás 
megrendelésekor, az utazási szerződés 
aláírásával egyidejűleg az Utas részvételi 
díjelőleget fizet.
A fizetendő részvételi díjelőleg a kapcso-
lódó összes megrendelt szolgáltatás díját 
is tartalmazó teljes szolgáltatási díj 40 %-a, 
kivéve, ha az utazásszervező ettől eltérő 
feltételekkel fogadja el a megrendelést (pld. 
külföldi közreműködő vagy repülőtársaság 
által kikötött korábbi határidő).
10.000 Ft megrendelési összeg alatt illet-
ve 35 napon belüli jelentkezéskor a teljes 
részvételi díjat a szerződés aláírásával egy 
időben kell megfizetni.
A teljes részvételi díj megfizetése legkésőbb 
az utazás megkezdése előtt 35 nappal ese-
dékes, kivéve, ha e szerződés melléklete a 
külföldi közreműködő vagy repülőtársaság 
által kikötött korábbi határidőt tartalmaz. 
Az utazásszervező nem köteles az utas 
figyelmét a hátralék kifizetésére külön 
felhívni, a hátralék kiegyenlítésének elmu-
lasztása esetén jogában áll a megrendelést 
törölni, mely a megkötött szerződésnek 
utas által való elállással egyenértékű meg-
szűnését eredményezi. Így a lemondási 
feltételek érvényesítésével az utazásszer-
vező az utastól követelheti felmerült kára 
megtérítését.
15. Amennyiben az utazás repü-
lővel valamint vidéki transzfer szolgáltatás-
sal kerül a megrendelő által megrendelésre, 
úgy:
a) Amennyiben az utazás re-
pülővel történik, a légitársaságok utazási 
szabályzatának előírásai e szerződés része-
ivé válnak. Sor kerülhet előre nem közölt 
leszállásokra, repülőgép cserére, indulá-
si - érkezési időpont megváltoztatására, 
légitársaság megváltoztatására, illetékek 
árának módosítására. Az utazásszervező 
az ilyen változtatásokról tudomására jutása 
után tájékoztatja utasait, de az ilyen változ-
tatásokért nem felel.
b) Amennyiben a vidéki csatla-
kozás az irodánk által közvetített „vidéki 
transzfer” szolgáltatás (ingyenes és feláras) 
alapján történik, úgy a Vidéki Transzfer 
Kiegészítő Szerződés elemei e szerződés 
részeivé válnak (részletek honlapunkon).
16. Amennyiben az utazásszer-
vező bármely útját kedvezménnyel hirdette 
meg, a kedvezményt csak a meghirdetett 
időszakban és feltételekkel biztosítja az utas 
részére. A törzsutas kedvezmény igénybe-
vételét és arra való jogosultságát az utasnak 
a megrendeléskor kell bejelenteni, utólag a 
kedvezmény nem érvényesíthető. Az idő-
szakokhoz kötött kedvezményeket (pld. 
előfoglalási, vásári kedvezmény) a már ko-
rábban megrendelt utazásoknál nem lehet 
igénybe venni. A különböző kedvezmé-
nyek összevonása nem lehetséges (kivéve, 
ha ezt külön meghírdettük).
17. A szállítási költségek (ideért-
ve az üzemanyagköltséget is) változása, az 
egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, 
illeték, egyéb kötelező terhek (pld. repü-
lőtéri és kikötői illeték) és a deviza forint 
keresztárfolyamának az utazásszervező 
ajánlatában feltüntetett határértékének 
(tájékoztató, praktikus tanácsokban részle-
tesen) megváltozása valamint az előzetesen 
feltüntetett minimális utaslétszám hiányá-
ból eredően az utazásszervező a meghir-
detett részvételi díjat az utazás megkezdése 
előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. Az 
utazásszervező ebben az esetben a díjat leg-
feljebb a megváltozott költségek arányában 
emeli fel és az emelés okáról, mértékéről az 
érintett utasokat (vagy megbízottjait) írás-
ban tájékoztatja.
18. A programleírásban feltün-
tetett repülőtéri illeték, vízum költség egy 
előzetesen feltüntetett várható összeg, mely 
az indulásig változhat. A változás mértéke 
a légitársaság és konzuli szolgálat szerinti 
összeg módosítása alapján a tényleges vál-
tozás mértékével megegyező. A  változásról 
az indulás előtti 20 napig az utazásszervező 
írásban értesíti a megrendelőt.
19. Az utazásszervező az előzete-
sen feltüntetett minimális induló létszám-
nál kisebb utaslétszám esetén a feltüntetett 
létszámfelár megrendelő általi megfizetése 
mellett vállalja a szerződés teljesítését.

20. Ha a részvételi díj emelkedé-
se a szerződés aláírásakor rögzített eredeti 
részvételi díj 8 %-át meghaladja vagy az 
utazási iroda az utazási programot a szer-
ződés megkötése után lényegesen meg-
változtatta, akkor a megrendelő az erről 
szóló értesítéstől számított 48 órán belül az 
utazási szerződéstől írásban elállhat, kivéve 
ha az utazási iroda saját érdekkörén kívül 
eső tényező miatt kénytelen módosítani 
a meghírdetett programját pl.: vis maior. 
Ebben az esetben az utast a 21. pontban, 
illetve a rendeletben rögzített jogok illetik 
meg. Amennyiben az utas nem nyilatko-
zik, az utazásszervező ezt úgy értelmezi, 
hogy az utas elfogadta a megváltozott rész-
vételi díjat és vállalja a különbözeti összeg 
megfizetését (ráutaló magatartás). Ebben 
az esetben a Ptk. vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni.
21. Az utazásszervező írásban tett 
nyilatkozattal elállhat az utazási szerződés-
től (kivéve vis maior) az alábbiak szerint:
a) 6 napnál hosszabb utazás ese-
tében az utazási csomag megkezdése előtti 
20. napig,
b) 2-6 nap közötti időtartamú 
utazás esetében az utazási csomag megkez-
dése előtti 7. napig,
c) 2 napnál rövidebb utazás 
esetében az utazási csomag megkezdése 
előtti 48. óráig az utazásszervező kártérí-
tési kötelezettség nélkül felmondhatja az 
utazási szerződést, az utazáshoz szükséges 
előzetesen feltüntetett minimális létszám 
hiányában.
Ha az utazásszervező nem az utas érdek-
körében felmerült okból állt el az utazási 
szerződéstől:
a) Az utas az eredetivel azonos, 
vagy magasabb értékű helyettesítő szolgál-
tatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására 
az utazási irodának lehetősége van.
b) Amennyiben a fenti helyette-
sítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb 
értékű, az utazásszervező köteles a díjkü-
lönbözetet az utasnak megtéríteni.
c) Az utas az eredeti befize-
tésével egyenértékű utazási utalványra 
(voucher) tarthat igényt a 28. pont alapján
d) Amennyiben helyettesítő 
szolgáltatás nyújtására az utazásközvetítő 
nem képes, vagy az utas a felkínált he-
lyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az 
utazásszervező az utas kérésére a befizetett 
díjnak a bankszámlánkon történő jóváírás 
napjától számított időre az érintett naptári 
félév első napján érvényes jegybanki alap-
kamattal emelt összegét fizeti ki (kivéve vis 
maior).
22. Amennyiben az utazási iroda 
az utazási szerződéstől az alábbi okok miatt 
áll el, az elállásból keletkezett kár, ill. sére-
lemdíj megtérítésére nem kötelezhető:
a) Az utazásszervező által nem 
befolyásolható, észszerűen el nem hárít-
ható olyan külső körülmény miatt kerül 
sor, amelyet saját érdekkörén kívül esően 
a szerződéskötés idején észszerűen nem 
láthatott előre (vis maior),
b) Ha a jelentkezők létszáma 
a meghirdetett legalacsonyabb létszámot 
nem éri el és az utazásszervező erről az 
utast (közvetítő esetén az utas utazási iro-
dáját) írásban tájékoztatta az utazási szer-
ződésben megjelölt határidőben.
23. Az utazásszervező fenntartja 
magának a jogot, hogy indokolt esetekben 
a szálláshelyet kategórián belül megváltoz-
tassa, valamint a programokat azonos jel-
legűre és értékűre felcserélje, az útvonalat
és a programok sorrendjét az egyes terve-
zett célállomások figyelembevételével mó-
dosítsa. Amennyiben a változtatás során 
az utazásszervező az eredeti szolgáltatással 
azonos vagy magasabb színvonalú szolgál-
tatást nyújtott, ezek a módosítások nem 
számítanak a meghirdetett utazási szolgál-
tatás lényeges megváltoztatásának.
24. Az Utas az utazás megkezdése 
előtt az utazási szerződésében írásban tett 
nyilatkozattal módosítást kezdeményezhet 
a megrendelt konkrét utazás tartalmi szol-
gáltatásaira, felszállási helyszínre és egyéb 
az utazásszervező által biztosítható lehető-
ségének függvényében az alábbiak szerint:
a) az indulást megelőző 7. napig 
díjmentesen módosítható a megrendelt 
utazás fakultatív program és felárak igénye.
b) az indulást megelőző 6. na-
pon belül lehetőség függvényében 3000 
Ft/fő módosítási költség megfizetésével 
van lehetőség az utazási szerződés tartalmi 
szolgáltatásain igény szerint módosítani. 

Az utazási szerződésben foglaltakat megismertük, azt megértve a feltételeket elfogadtuk! Az alábbiakban a 2010.évi CXXIII.tv. (ÁFA) 206.§-a szerint a megfelelő kocka bejelölésével teljes felelősséggel nyilatkozom, hogy 
az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást:     nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként),     adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként),     adóalanyként saját 

nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszem-vesszük igénybe. 

  Nyilatkozom, hogy a 472/2017(XII.28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt, az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó általános tájékoztatást megkaptam és megismertem,  
 

 továbbá a 472/2017(XII.28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt az 1. számú mellékletben foglaltakról eltérő esetekre vonatkozó tájékoztatást megkaptam és megismertem. 
 Alulírott kijelentem, hogy a Z(s)EPPELIN Kft. hatályos adatkezelési szabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve elfogadom.

Amennyiben az utazásszervező az Utas 
módosítási igényét elfogadja, azt utazási 
szerződésben rögzített feltételek alapján 
biztosítja.
25. Az Utas az utazás megkez-
dése előtt az utazási szerződéstől írásban 
tett nyilatkozattal bármikor elállhat. A fel-
mondás akkor válik hatályossá, amikor a 
felmondó nyilatkozatot az utazásszervező 
kézhez kapta (figyelembe véve az iroda 
hivatalos nyitvatartási rendjét). Ameny-
nyiben az Utas az utazás megkezdése előtti 
saját érdekkörében felmerült ok miatt áll 
el az utazási szerződéstől, köteles az uta-
zásszervezőnek a bruttó részvételi díj és 
vissza nem téríthető fakultatív programok 
valamint illetékek százalékában az alábbiak 
szerinti bánatpénzt megfizetni:
Bánatpénz (lemondási díjak):
60-36. napon belüli elállásnál 10 %
35-16. napon belüli elállásnál 60 %
15-8. napon belüli elállásnál 80 %
7. napon belüli elállásnál, ill. utazásból való 
kizárás, meg nem jelenés esetén 
100%
A bánatpénz megállapításánál a határidőbe 
a lemondás napja beleszámít, de az uta-
zás első napja nem. A bánatpénz díját az 
utazási iroda jogosult levonni az utas által 
befizetett részvételi díj és egyéb nem vissza-
téríthető felárak összegéből. A fennmaradó 
részvételi díjat az utazási iroda a lemondás 
visszaigazolásától számított 14 napon belül 
visszafizeti.
Repülőjegyek lemondási feltételeire a légi-
társaságok által kikötött határidők és fel-
tételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak 
a fentiektől. Ezen légitársasági szerződési 
és lemondási feltételek légitársaságonként 
és repülőjegy foglalásonként eltérőek. Le-
mondás esetén a repülőtéri illeték mértéke 
a lemondási díjként (bánatpénz) tekinthető 
a légitársaság visszaigazolása alapján.
Az utazásszervező 60. napon kívüli bármi-
nemű szerződés felmondásból fakadóan 
érvényesíti a 3000 Ft/fő kezelési költséget.
26. Megrendelő által történő le-
mondás esetén, amennyiben az előzetesen 
megrendelt elhelyezéstől eltérő elhelyezés 
válik szükségessé, úgy a felmerülő költ-
ségek (pl.: 1 ágyas felár) rendezését az ér-
vényben lévő utastársak (egy szerződésen 
vagy összetartozóként rögzített külön szer-
ződés szerinti megrendelők) vállalják.
27. Ha az úti cél vagy az útvo-
nal olyan területet érint, amely az utazási 
szerződés megkötését követően a kül-
politikáért felelős miniszter által vezetett 
központi államigazgatási szerv honlapján 
egyértelmű konzuli nyilatkozattal „utazás-
ra nem javasolt térségek” között az utazási 
célországokat és térségeket megjelölő 1-es 
kategória felsorolásba felvételre kerül, az 
utazásszervező - amennyiben ez lehetséges 
- helyettesítő szolgáltatást vagy az előzetes 
utas általi befizetéssel megegyező összeg-
ben egy későbbi időpontra érvényesíthető 
utazási utalványt (voucher) kínál fel az 
ÁSZF 28. pontja alapján. Amennyiben a 
helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb ér-
tékű, a különbözetet az utazásszervező az 
utas részére visszatéríti. Amennyiben az 
utas a fenti esetben eláll a szerződéstől, az 
utazásszervező részére visszatéríti a befize-
tett díjat.
28. 242/2020. (V.27.) Kormány-
rendelet alapján kialakult vészhelyzetből 
fakadó vis maior időtartama alatt az uta-
zásszervező jogosult az utas által befize-
tett összeget utazási utalvány formájában 
biztosítani. Az utast vagyoni vagy egyéb 
hátrány nem érheti az utalvány kiállításá-
ból adódóan és annak felhasználása során. 
Amennyiben az Utas az utazási utalvány 
lejárati határidején belül nem tudja azt fel-
használni, úgy az utas és az utazásszervező 
megállapodhatnak az utalvány érvényessé-
gi idejének meghosszabbításában. Ebben 
az esetben az utazásszervező új utalványt 
állít ki.
29. Az utas jogosult az utazási 
szerződésben lekötött utazásban való rész-
vétel jogát legkésőbb az utazás megkezdése 
előtt 35 nappal harmadik személy részére 
engedményezni. Az utas az engedménye-
zésről köteles írásban az utazásszervezőt 
haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmé-
nyezést megelőzően keletkezett szerző-
déses kötelezettségekért és az engedmé-
nyezésből eredő többletköltségekért az 
engedményező és az engedményes a PTK 
6:254. §. rendelkezései szerint felel. Az 
Utas csak olyan személy részére engedmé-
nyezheti az utazáson való részvétel jogát, 

aki megfelel a jelen utazási szerződésben 
meghatározott utazási feltételeknek és az 
engedményezés elfogadásáról írásban nyi-
latkozik. Amennyiben az engedményezett 
személy a szükséges utazási okmánnyal, 
vízummal nem rendelkezik ill. repülőjegy 
foglalásnál névátírásra más részére már 
nincs lehetőség, az utazásszervezőt kártérí-
tési felelősség nem terheli.
30. Az utazásszervező a vele 
megkötött szerződésben vállalt szolgál-
tatások teljesítéséért akkor is felel, ha azt 
közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a 
szolgáltatás közreműködőjének felelőssé-
gét jogszabályban kihirdetett nemzetközi 
egyezmény korlátozza. Az utassal szemben 
az utazásközvetítőért az őt megbízó uta-
zásszervező a megbízásának keretei között 
felel. Mentesül az utazásszervező a kártérí-
tési felelősség alól, ha a hibátlan teljesítés 
érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, aho-
gyan az adott esetben az tőle elvárható volt 
(PTK.)
31. Tájékoztatjuk megrendelő-
inket, hogy a tengeri utasszállítók baleseti 
felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, 
a tengeri és belvízi közlekedést igénybe 
vevő utazók jogairól szóló 1177/2010/EU 
rendelet, a vasúti személyszállítást igény-
bevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 
1371/2007/EK rendelet, valamint az 1986. 
évi II.tvr.- tel kihirdetett berni (COTIF) 
egyezmény korlátozza a fuvarozó kár-
térítési felelősségét, illetve kártalanítási 
kötelezettségét. Továbbá a légi fuvarozók, 
mint az utazásszervező közreműködőinek 
felelősségét a 2005. évi VII. törvénnyel ki-
hirdetett Montreali Egyezmény korlátozza. 
Repülőgépes utazásoknál a visszautasított 
beszállásra, a légi járatok törlésére, hosszú 
késésre, útipoggyász szállítására, légitár-
saság által okozott kár megtérítésére vo-
natkozó 261 / 2004. EK rendelet, valamint 
a légi személyszállítás szabályairól szóló 
25/1999 (II.12.) Korm. rendeletben foglal-
tak is irányadók.
32. Az utazásszervező felelőssé-
get vállal az általa szervezett és értékesítésre 
felkínált szolgáltatásért, a saját érdekkörén 
belül felmerült utazási szerződésben fog-
laltak nem- vagy hibás teljesítéséből adódó 
károkért, illetve a személyiségi jogsértésért 
járó sérelemdíjért. Nem terheli kártérítési 
felelősség az Utazásszervezőt, ha a nem 
teljesítés ill. hibás teljesítés sem az ő, sem 
közreműködője magatartására nem vezet-
hető vissza, így különösen ha a szerződés 
tekintetében mutatkozó hiányosságok az 
utas magatartására vezethetők vissza, vagy, 
ha a hiba olyan harmadik személy maga-
tartására vezethető vissza, aki az utazási 
szerződésben vállalt szolgáltatás teljesí-
tésével nincs kapcsolatban és a hibát az 
utazásszervező ésszerű elvárhatóság és a 
legkörültekintőbb gondosság mellett sem 
láthatta előre, illetve azt nem volt képes 
elhárítani, vagy kialakult vészhelyzetből fa-
kadó „vis maior” esetén. Az utazásszerve-
ző az utazási szerződés nem teljesítéséből, 
ill. hibás teljesítéséből eredő károkért való 
felelősségét a részvételi díj összegének há-
romszorosában korlátozza. Ez a korlátozás 
nem terjed ki a személyi sérülésekre, illetve 
a szándékosan vagy súlyos gondatlanság-
ból okozott kárra.
33. Amennyiben az utazási iro-
da a szerződésben vállalt szolgáltatási kö-
telezettségét nem megfelelően teljesíti, a 
részvételi díjat arányosan leszállítja. Nem 
köteles az utazási iroda a részvételi díjat le-
szállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást 
saját elhatározásából vagy az érdekkörében 
felmerült okból nem vett igénybe, vagy 
utazását útlevél hibája, vámszabályok vagy 
az adott ország törvényeinek megsértése 
miatt meg kellett szakítania.
34. Az utazásszervező hibás tel-
jesítése esetén az Utast együttműködési és 
kárenyhítési kötelezettség terheli. Az Utas 
a szolgáltatással szembeni kifogása esetén 
haladéktalanul köteles azt a helyszínen az 
utaskísérőnek, ennek hiányában a helyszí-
ni szolgáltatónak, vagy az iroda által meg-
adott helyszíni képviselőnek bejelenteni, 
kérve a hiányosság kijavítása hiányában 
a jegyzőkönyv felvételét. A közlés kése-
delméből eredő kárért az utas felelős. Az 
utaskísérő az utas bejelentését kérésére, 
illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való 
közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe 
venni és annak egy példányát az utasnak 
átadni. Az utaskísérő köteles a kifogásról 
az utazási irodát tájékoztatni és a szükséges 
intézkedéseket nyomban megtenni. Utas-

kísérő hiányában – amennyiben panaszát 
a helyszínen nem orvosolták
– az utas az utazási irodát a 
szolgáltatási hibáról köteles haladéktalanul 
tájékoztatni. (Az utazásszervező ügyeleti 
telefonszámát az utazás előtt kiadott utas-
tájékoztató tartalmazza.)
35. Rendkívüli esetben az uta-
zásszervező fenntartja magának a jogot 
a helyi viszonyok (közlekedés, időjárási 
viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai 
okok (pl. közlekedési eszköz meghibásodá-
sa) miatt történő a program módosítására. 
Az esetleges programelmaradás tényleges, 
előzetesen kalkulált költségét (pl. befizetett 
fakultatív program, belépőjegy) az utazás-
szervező utólag visszatéríti.
36. Az Utas a nem szerződésszerű 
teljesítésből származó kárigényét hazaérke-
zését követő 8 napon belül eredeti aláírásá-
val ellátott levélben írásban, postai úton je-
lentheti be az utazási irodához, mellékelve 
az utaskísérő vagy helyszíni szolgáltató ál-
tal felvett és ellenjegyzett jegyzőkönyv ere-
deti példányát, feltüntetve nevét, lakcímét. 
Az utazásszervező a kárigény indokoltságát 
felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon be-
lül tájékoztatja az Utast. Amennyiben az 
Utas kifogásait nem közölte a helyszínen 
orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, 
illetve kárigényét késedelmesen jelentette 
be, az utazásszervező mentesül a kár meg-
térítésének kötelezettsége alól. Nem léphet 
fel az Utas kártérítési igénnyel, ameny-
nyiben a szolgáltatásnak a szerződésben 
rögzített feltételektől eltérő teljesítése az 
Utasnak felróható okból következett be. Ha 
az utazási iroda az utas kárát megtérítette, 
ugyanazok a jogok illetik meg, amelyek az 
utast a közreműködővel szemben illették 
meg.
37. Az utazás során köteles az 
Utas az utazásra vonatkozó hatályos (úti-
okmány, vízum, vám, stb.) jogszabályokat 
megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal 
arra, hogy amennyiben határátlépéshez 
útlevél szükséges, az az utazása befejezését 
követő legalább 6 hónapig (két üres oldal-
lal) érvényes, az útlevélben szereplő adatok 
megegyeznek az utazás foglalásánál mega-
dott adatokkal. Ennek elmulasztása esetén 
keletkezett károk és többletköltségek az 
Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jog-
szabályok megsértése miatt az utazásban 
nem vehet részt, az utazásszervező jogosult 
az Utassal szemben a teljes részvételi díjat 
érvényesíteni.
38. Ha az utazás teljesítésének 
megkezdése a szerződéskötéskor még elő-
re nem látható ok miatt veszélybe kerül 
vagy akadályba ütközik (sztrájk, háború, 
katasztrófa, embargó, karantén, járvány, 
légitársaságok által egyoldalúan kikötött és 
érvényesített felelősségi korlátozások, stb.) 
olyan ellehetetlenülési oknak minősülnek, 
melyből fakadóan egyik fél sem felelős és 
mindkét fél érdekkörén kívül merült fel. 
Amennyiben ezen két fél érdekkörén kí-
vül eső ok miatt az utazás megvalósítása 
ellehetetlenül vagy a már megkezdett uta-
zás megszakad, az utazásszervező Utasai 
érdekében minden szükséges és ésszerűen 
elvárható intézkedést megtesz. (Háborús, 
járvány és katasztrófa helyzet bekövetkez-
tére, egyes országokba való utazási kor-
látozásra az írásban megjelent, hivatalos 
külügyminisztériumi (konzuli) állásfogla-
lás az irányadó.) Amennyiben az utazási 
szerződés hibás teljesítése olyan harmadik 
fél magatartására vezethető vissza, aki az 
utazási szerződésben vállalt szolgáltatások 
teljesítésével nincs kapcsolatban, az utazá-
si iroda az okozott kárért nem felel, de az 
utasnak lehetőségeihez mérten minden se-
gítséget megad. Az utazás ellehetetlenülése 
folytán az utazásszervező helyettesítő szol-
gáltatást vagy utazási utalványt (voucher) 
ajánl fel utasainak a 28. pont alapján.
39. Poggyászának őrizetéről, fel-
ügyeletéről az utazás során az Utas maga 
gondoskodik. Utastérben hagyott vagyon-
tárgyakért nem vállalunk felelősséget. A 
csomagtérben elhelyezett poggyászoknak 
szállításból adódó kára esetén a PTK meg-
felelő előírásai az irányadóak. Ilyen esetben 
a helyszínen azonnal a 29. és 30. pont sze-
rinti jegyzőkönyvbe kell rögzíteni a kárese-
ményt.
40. Az utazásszervező által szer-
vezett utazásoknak csak a részvételi díj és 
a repülőtéri illeték tartalmaz útlemondási 
(stornó-) biztosítást (az ettől eltérőt külön 
közöljük) egyéb járulékos költségek, illeté-
kek nem. A kalkulált útlemondási biztosí-

tás 20% önrészt tartalmaz (felár megfizeté-
sével ezen önrész kiváltható: CLPLUS). Az 
Utas az utazás megkezdése előtt betegség-, 
baleset- és poggyászbiztosítást (BBP) köte-
les kötni a teljes részvételi díj (díjhátralék) 
befizetésével egy időben. A    BBP    biztosí-
tás    megkötése     mentesítheti
Utasainkat egyes, előre nem látható, vá-
ratlan kiadásoktól. A biztosítási feltételek 
a jelen szerződés aláírásával együtt az utas 
részére átadásra kerülnek.
41. Az utazás során harmadik 
személynek okozott kárért kizárólag az 
Utas tartozik felelősséggel.
42. Amennyiben az Utas saját 
magánál, vagy közeli hozzátartozójánál 
(PTK 685.§.b.) a biztosítási feltételekben 
feltüntetett utazás képtelenség következett 
be az útra való jelentkezés után, akkor az 
Utas kárigényét a biztosítójának kell be-
nyújtania, amely - az erre vonatkozó üzleti 
szabályzata alapján – dönt az Utasnak az 
önrész összegének levonása utáni kártérí-
téséről. Útlemondási biztosítási szerződés 
csak a jelentkezéssel egyidejűleg köthető. 
Útlemondási szerződés hiányában lemon-
dáskor a részvételi díj visszatérítése csak a
25. pontban meghatározott feltételekkel 
lehetséges. Lemondási idő alatt azt az idő-
pontot kell érteni, amikor az utas (vagy 
meghatalmazottja) ezzel a szándékával 
részvételi jegyét az utazásszervezőhöz sze-
mélyesen leadja, igazolhatóan postai úton 
feladta, vagy a lemondási nyilatkozat írás-
ban az utazásszervezőhöz beérkezik.
43. Idegenvezetésre jogosult sze-
mélyt - külön megállapodás hiányában - az 
utazási iroda azokhoz a csoportos utazá-
sokhoz biztosít, melyet saját szervezett tár-
sasutazásként hirdetett meg, illetve egyedi 
árajánlatában az idegenvezető (utaskísérő) 
biztosítását feltüntette.
44. A Z(s)EPPELIN az 
R-00899/1994. sz. alatt bejegyzett önálló 
utazásszervezésre jogosult touroperator 
iroda, a Magyar Utazási Irodák Szövetségé-
nek (MUISZ), az Internationaler Bustou-
ristik Verband e.V. (RDA) és az Ausztria 
Klub-nak tagja.
45. Az utazásszervező az Colon-
nade Insurance
S.A. Magyarországi Fióktelepével kötött 
szerződés alapján rendelkezik az utasok 
biztonságát szolgáló előírt vagyoni bizto-
sítékkal. A vagyoni biztosíték száma: 990 
0000218 (érv.: 2020.01.01-2020.12.31- ig). 
Területi hatálya: Nemzetközi és belföldi 
utazásszervezés. A Colonnade Insurance 
S.A. Magyarországi Fióktelepe az Utazás-
szervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása 
szabályzatban foglalt rendelkezések sze-
rint átvállalja - a jelenleg érvényben lévő 
78/2005. (IV.28.) Kormány rendelettel 
módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. 
rendeletben előírt - az utazásszervező és 
utazásközvetítő kártérítési kötelezettségé-
ből adódó károk megtérítését. A biztosító 
elérhetősége: levélcím 1139. Budapest, Váci 
út 99., e-mail: info@colonnade.hu.
46. Az utazásszervező fenntartja 
magának a jogot, hogy az egyes programok 
során útközben marketing jelleggel filmet, 
képeket készítsen a látottakról, utasokról.
47. Az utazásszervező által 
szervezett utazásokkal kapcsolatosan 
felmerülő vitás kérdésekben a szerző-
dő felek elsőbbségben részesítik a közös 
megegyezésre való törekvést. A fogyasztó-
védelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
rendelkezései szerint az utazó (fogyasztó) 
a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi 
és Iparkamara mellett szervezett békéltető 
testülethez fordulhat, ha panaszügyének 
rendezését az utazásszervezőnél megkí-
sérelte, de az nem vezetett eredményre. 
Az utazásszervező panaszügyintézésének 
helye az utazásszervező székhelye. A terü-
letileg illetékes békéltető testületek címe a 
www.bekeltetes.hu weboldalon találhatók. 
Szegeden Csongrád Megyei Békéltető 
Testület, címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 
8-12., Tel.: +36-62- 554-250/118, fax: +36-
62-426-149, E-mail: bekeltető.testulet@
csmkik.hu. A fogyasztóvédelmi szabályok 
megsértése esetén az utazók 2017. január 
01-től panaszaikkal a területileg illetékes 
járási hivatalhoz fordulhatnak (elérhe-
tősége: http://jarasinfo.gov.hu). A 2016. 
december 31-én megszűnt Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság általános jogutód-
ja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Az 
utazásszervező fogyasztói jogvita esetén 
igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
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