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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

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 2 3



Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 4 5

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 

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

Tájékoztató, praktikus tanácsok Tájékoztató, praktikus tanácsok

6 7



Tájékoztató, praktikus tanácsok Tájékoztató, praktikus tanácsok

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

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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SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG
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SVÁJC IKONIKUS HEGYEI KÖZÖTT
UTAZUNK
Álomutazás a Glacier Expresszel a téli Alpokban- ahogy 
még sosem látta! 

Ha mindig is vonzódott a hegyvidéki tájakhoz, ez az ideális program az Ön 
számára! Ausztria és Svájc hegyei között utazunk, lélegzetelállító helyszíneken 
keresztül, néhol 2000 méteres magasság fölött! A terület természeti szépsége 
mellett kulturális látványosságait is sorra vesszük: Innsbruck óvárosa, a nagyvilági 
Montreux, Bern, sőt még egy csokoládégyár látogatás is része a programnak-
Tartalmas kikapcsolódás Európa egyik legszebb hegyvidékének havas csúcsai között!

1. nap: Szeged-Budapest-
Hegyeshalom-Innsbruck
(890 km)
Utazásunk első napján pihenőkkel 
jutunk el a „hegyek országába”, 
Tirolba. A kora esti órákban 
érkezünk Miksa császár kedvenc 
városába, Innsbruckba. Városnéző 
sétánk során megismerkedünk 
a történelmi óváros 
nevezetességeivel: a Hofgarten, 
Hofburg, a városháza tornya, az 
Aranytetős ház, a Szent Jakab dóm, 
és a híres Mária Terézia utca lesznek 
sétánk főbb látnivalói. Szállásunk 
Innsbruck környékén lesz.

2. nap: Innsbruck-Chur-Glacier 
Express-Zermatt (420 km)
Reggeli után Ausztria nyugati 
csücske, Feldkirch felé 
indulunk ahol elhagyjuk 
Ausztriát. Chur városában 
leszállunk autóbuszunkról, és 
átszállunk „világ leglassúbb 
expresszvonatára”, a Glacier 
Expressre.  Fakultatív ajánlatunk: A 
vonat több mint 5 órás káprázatos 
téli tájakon visz bennünket Svájc 
déli magashegyi vonulatain: a 
Chur–Disentis–Andermatt–Brig–
Visp–Zermatt útvonalon. Utunk 

során 91 alagúton és 291 völgyhídon 
kelünk át. Az Oberalppass 
közelében lépjük át a 2000 méteres 
tengerszint feletti magasságot. 
A kilátásban gyönyörködve 
élvezhetjük a vonat nagyszerű 
szolgáltatásait: a kávézót vagy 
éppen az ülésünkön felszolgált 
ebédet,   miközben láthatjuk 
Svájc igazi arcát, ahogy azt eddig 
csak a képeslapokból ismertük 
(a vonatjegy külön fizetendő). 
Az expressz végállomásán, 
Zermattban szállunk le a vonatról. 
Autóbuszunkkal utazunk 
tovább szálláshelyünkre. (a 
vonatközlekedés az időjárás 
függvényében valósul meg)

3. nap: Montreux–Gruyeres–
Broc –Bern (110 km)
Reggeli után a Genfi-tó egyik 
leghangulatosabb települését, a 
nagyvilági Montreux-t keressük 
fel. Innen a mesés fekvésű 
Gruyeres-be utazunk tovább. A 
830 méteres magasságban fekvő 
meseszerű középkori városka 
és kastélya Vaud kanton egyik 
ékköve. Ide pár kilométerre, Broc 
településen található a patinás 
Cailler csokoládégyár: kóstolással 

egybekötött üzemlátogatásunkon 
mindent megtudunk a svájci 
csokoládégyártásról, és behatóan 
tanulmányozzuk a gyár termékeit. 
Innen Bernbe utazunk. Az óváros 
(az UNESCO világörökségi listáján 
szerepel) nevezetességeivel 
ismerkedünk: Bundesplatz a 
parlament épületével, a híres 
óratorony, a gótikus városháza 
és a késő gótikus Münster 
székesegyház, a 16. századi 
díszkutak és a Bärengraben, 
a város jelképállatainak, 
a medvéknek a lakhelye 
lesznek túránk főbb állomásai. 
Szállásunk Bern környékén lesz. 

4. nap:  Bern–Interlaken–
Luzern–Innsbruck (440 km)
Reggelink elfogyasztása után 
a Berni-Alpok felé indulunk. A 
Thunersee és Brienzersee közötti 
földnyelven fekszik Interlaken, 
a tavak városa, ahonnan a 
Jungfrau, Mönch és Eiger 
hármasa is jól látszik. A város 
központjában teszünk egy rövid 
sétát, majd Luzern felé folytatjuk 
utunkat, ahol megismerkedünk 
a belváros nevezetességeivel, 
átsétálunk a Reuss folyó 

fölött átívelő Kapellbrückén, 
majd továbbutazunk Tirolba, 
innsbrucki szállásunkra. 
Szállás Innsbruck környékén.

5. nap: Innsbruck–Wattens–
Budapest (730 km)
Reggeli után az Innsbruckhoz 
közeli Wattens települést keressük 
föl, ahol a világhírű Swarovski 
ékszereket készítik. A gyárlátogatás 
során vásárlásra is lehetőség 
nyílik. Wattensből Budapest 
felé indulunk. Hazaérkezés a 
késő esti órákban Budapestre, 
majd továbbutazás Szegedre.

Részvétel (1 főre): 139.500 Ft-tól

2021. 
04.01.

NAP

ÉJ

6

4

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 4 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 4x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  139 500 Ft 
1 ágyas felár:                      43 500 Ft 
4x vacsora felár:               24 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai: 30 CHF + 25 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 15 CHF 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):10 500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Glacier express
kirándulás:                         49 500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Csatlakozási lehetőség: Szeged-
Kecskemét-Budapest- Tatabánya 
(pálya)-Győr-Hegyeshalom
(határ) útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
A részvételi díj útlemondási 
biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
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A SVÁJCI ALPOK LEGSZEBB ÚTJAIN
A „svájci Riviéra” a gleccserek világa.  „Európa teteje” a 

Mont Blanc panoráma vonatból 
A Matterhorn: „a világ legszebb hegye.”

SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Aki szeret reggel tehénkolompolásra ébredni, közben háromezer méter fölötti havas 
hegycsúcsokat látni a felkelő nap fényében, aki szereti a friss, szinte harapható 
hegyi levegőt, annak ez az út ideális választás. A pihenés fogalma átértelmeződik 
ezen az alpesi tájon. A fondue, a gruyere-i sajt, a svájci csokoládé már csak a ráadás.

Részvétel (1 főre): 152.000 Ft-tól

2021. 
06.19. 
07.17.
08.16.
09.04.

NAP

ÉJ

7

6
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Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 6 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 6x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj
(06.19., 09.04.):                152 000 Ft
(07.17., 08.16.):                  157 800 Ft 
1 ágyas felár:                      53 000 Ft 
6x vacsora felár:               32 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai: 190 CHF+45 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                  16 CHF+10 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):12 000 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Zermatt és a Matterhorn 
kirándulás:                            7 500 Ft
Mont Blanc
panoráma vonat:              13 000 Ft

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

1. nap: Szeged–Budapest–
Salzkammerguti tavak–
Innsbruck (820 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban. Utazás a Budapest –
Hegyeshalom – Gmunden 
útvonalon a Salzkammerguti 
tavakhoz. Megállunk a Wolfgangsee 
gyöngyszeménél, St.Wolfgangban, 
majd utunkat folytatjuk Innsbruck 
környéki szálláshelyünkre.

2. nap: A Rajna-vízesés és 
Gruyéres (560 km)
Reggeli után Schaffhausen 
közelében a híres Rajna-vízesést 
látogatjuk meg. Továbbutazva a 
francia nyelvű Svájc egyik kedves 
városkáját, a középkori kastélyáról 
és sajtjáról híres, hegytetőn 
megbúvó Gruyéres-t keressük fel. 
Ezután Aigle környékére utazunk, 
ahol 4 éjszakai szálláshelyünk lesz 
gyönyörű svájci hegyek között.

3. nap: Chamonix-ból a Mont 
Blanc panoráma expresszel 
utazunk! Mer de Glace gleccser 
és Montreux tóparti sétánya 
(260 km)
Elfogyasztjuk reggelinket, majd a 
Forclaz-hágón átkelve utazunk, az 
Alpok fővárosába, Chamonix-ba. 
A Mont Blanc lábánál meghúzódó 
városkából fogaskerekűvel 
közelítjük meg Franciaország 
leghíresebb gleccserét, a Mer de 
Glace-t. Vonattal kapaszkodunk 
fel a Montenvers kilátóteraszig, 
ahol csodálatos látvány tárul 
elénk. A vad hegygerincek között 
alattunk ott kanyarog Európa 
legnevezetesebb jégfolyama, 
melynek belsejébe mesterséges 
alagutat vájtak. Leereszkedünk 
a gleccserre és testközelből 
érezhetjük e rideg, de mégis oly 

magával ragadó világot. Visszatérve 
Chamonix városát tekintjük 
meg: városnézés és szabad idő. 
Fakultatív ajánlatunk: Vegyen részt 
egy élményteli panoráma utazáson 
Chamonixból Martignybe, a 
híres Mont Blanc Express-
szel. Érintetlen hegyoldalakon, 
völgyeken keresztül utazunk, 
utunk során páratlan kilátás 
nyílik a Mont Blanc csoportra, a 
Vallée Blanche-ra és a Martigny 
környéki szőlőskertekre. Utunkat 
hazafelé folytatva Montreux 
tóparti sétányán élvezzük a „svájci 
Riviéra” hangulatát. Sétánk 
során egy közös ismerőssel is 
találkozunk, Freddie Mercuryval 
(egykori Queen rockegyüttes 
frontembere) készíthetünk 
közös képet. A nap végére 
visszatérünk szálláshelyünkre.
 (Akik a fakultatív programon 
nem vesznek részt, Chamonix-
ból autóbusszal utaznak)

4. nap: A „svájci Riviéra”: 
Nyon, Lausanne, a Genfi-tó és 
Genf (260 km)
Ezen a napon a „svájci Riviéra” 
felfedezésére indulunk. 
Megállunk Lausanne-ban (Svájc 
legszebb katedrálisa). Nyon 
felé továbbhaladva gyönyörű 
kilátás nyílik kontinensünk 
legmagasabb csúcsára, a Mont 
Blancra. Azért, hogy a fenséges 
látványt zavartalanul élvezhessük, 
hajóra szállunk, így utazunk 
át a tó másik oldalára Yvoire-
ba. Savoya egyik legbájosabb 
településére Franciaország 
legvirágosabb településének utcái, 
házai a középkor hangulatát 
árasztják. A hajókikötőben 
szabadidőben leülünk egy csésze 
kávéra és élvezzük a mediterrán 

hangulatot. Visszahajózunk 
Nyonba, majd (már autóbusszal) 
a tó nyugati csücskéhez, Genfbe 
érkezünk. Élményt jelent a 
város gazdag szállodasora, 
híres szökőkútjai, történelmi 
emlékhelyei. A parton egymást 
érő hangulatos kávézók, valamint 
a tavat körülölelő táj szépsége 
varázsol igazán el bennünket. 
Visszatérünk szálláshelyünkre.

5. nap: Zermatt és a Matterhorn 
és a svájci csokoládé (310 km)
Reggeli után kedvére pihenhet 
az Alpokban, a szállodában, 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: az Alpok legtisztább 
városába, Zermattba utazunk. 
Lebilincselő látvány a város fölé 
büszkén magasodó Matterhorn 
hófödte csúcsa. A városból 
„kötelező” kirándulást tenni a 
Gornergrat-vasúttal (vonatjegy 
a helyszínen fizetendő), amely a 
legkülönlegesebb, leglátványosabb 
havasi világba viszi el látogatóit, 
melynek a Monte Rosával 
szemben 3089 m magasan fekvő 
végállomásáról a panoráma, a 
havasok arénája leírhatatlan. 

Rövid sétát teszünk Zermattban és 
ismerkedünk a messze földön híres 
svájci csokoládé ízvilágával, ahol 
vásárolhatunk is a finomságokból 
kedvünkre. E gyönyörű 
emlékkel, ízekkel a szánkban 
térünk vissza szálláshelyünkre.

6. nap: Bern és 
Lauterbrunnental völgykatlana 
(560 km)
Kora reggel elindulunk ausztriai 
szálláshelyünk, Innsbruck felé. 
Útközben Svájc „fővárosában”, 
Bernben időzünk, ahol 
ismerkedünk a várossal: Óváros 
(az UNESCO Világörökség 

része), a híres Árkádok, 
Medvepark. Tovább utazva 
Svájctól a híres völgykatlanban, 
Lauterbrunnentalban búcsúzunk: 
itt zúdul alá 300 méteres 
magasságból Lauterbrunnen 
település közelében a 
Staubbachfälle. A völgyben 
továbbhaladva a Trümmelbach 
patak vízesés-rendszerét is 
felkeressük, mely egy hegy 
gyomrában vágott utat magának: 
a látvány és a hanghatások semmi 
máshoz nem hasonlíthatóak. A 
„nagy hármas” Mönch, Eiger, 
Jungfrau fenséges magaslatai 
alatt, a hegy gyomrában zuhog 

a Trümmelbach-patak, mely 
alatt átadjuk magunkat az 
érzésnek. Tiroli szálláshelyünkre 
az esti órákban érkezünk.

7. nap: Innsbruck–Budapest–
Szeged (730 km)
Megreggelizünk, majd Innsbruck 
belvárosával ismerkedünk, 
sétálunk hangulatos óvárosában. 
Autópályán hazaindulunk, 
útközben pihenőkkel. Érkezés 
Hegyeshalom határátkelőn 
keresztül Budapestre a 
kora esti órákban, majd 
utunkat folytatjuk Szegedre.
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SVÁJC: A PILÁTUS
ÉS A JUNGFRAU VILÁGA
Ticino mediterrán tóvidéke: Luganoi, Comói- és a Garda-tó

Csúcsokra törünk, és meghódítjuk Svájc két felhőkig érő pontját! A Pilátus-
csúcsra a világ legmeredekebb hegyi vasútjával, a Jungfrau-csúcsra fogaskerekűvel 
kapaszkodunk fel. Nyárból indulunk, és 2 óra múlva a gleccservasút az örök 
télbe repít bennünket. Hó mindenütt, kék ég, szikrázó napsütés, káprázatos 
körpanoráma vár ránk! Programunkon a havas hegycsúcsokról a Comói-tó 
és a Garda-tó partjára ereszkedünk alá. Még hajókázásra is lehetőségünk lesz 
a fenséges comoi tavon!  Egy programba mennyi természeti szépség belefér!

1. nap: Szeged–Budapest–
Kufstein–Innsbruck (730 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban. Utazás Budapesten 
keresztül Ausztriába. Útközben 
sétálunk az Inn felett magasodó 
Kufstein várában, ahova 
felvonóval jutunk fel. Innsbruck 
környéki szálláshelyünkre 
az esti órákban érkezünk.

2. nap: Sankt Gallen, 
schaffhauseni Rajna-vízesés, 
Zürich és Luzern (390 km)
Feldkirchből a Bodeni-tó irányába 
utazunk a Rajna völgyében. 
St. Gallenben pihenőt tartunk, 
megtekintve katedrálisát (Svájc 
legszebb barokk temploma) 
és a hozzá tartozó kolostori 
könyvtárat (a világörökség része). 
Továbbutazva a schaffhauseni 
Rajna-vízeséshez érkezünk, ahol 
kishajóval behajózunk a vízesés 
közepén emelkedő sziklához, majd 
felkapaszkodunk a kilátóteraszára 
is. Zürich felé vesszük utunkat, 
városnézés e tavak és dombok 
övezte, szép fekvésű városban. 
Az újabb városrészekben modern 
irodaházakat, elegáns butikokat és 
üzleteket találunk. Ezzel szemben 

az óváros és a Grossmünster 
megőrizte ősi jellegét. 
Továbbutazunk a Svájc szívében, a 
hegyek között a Luzerni-tó északi 
csücskében megbúvó Luzernbe, 
mely város több mint egy évszázada 
az ország legkedveltebb úticélja. 
Sétálunk belvárosban: a Reuss 
folyó felett fából épített Kápolna 
hídon , 11 festményt láthatunk 
szentekről, várostörténeti 
eseményekről (Európa legrégebbi 
fahídja!), víztorony, Oroszlános 
emlékmű és a régi városháza. 
Estére Luzern környéki 
szálláshelyünkre érkezünk (3 éj).

3. nap: A Pilátus-csúcs, Mürren 
és a Trümmelbach vízesés
(170 km)
Egy jó reggeli után a Luzerni-tó 
partján a kis dombon található 
Wagner Múzeum közelében 
haladunk el, ahol egykoron a 
híres zeneszerző is élt. Fakultatív 
kirándulást ajánlunk: tartson 
velünk a Pilátus hegycsúcs 
meghódítására, ahová a Luzerni-
tó partjáról világ legmeredekebb 
(48 fokos) hegyi vasútján jutunk 
fel (felvonójegy). Fogaskerekű 
vonattal, sziklafalak mellett 

emelkedünk az apró települések 
fölé. A felhők felett 2128 méter 
magasságban tornyosuló 
csúcsok  közül a legmagasabb 
a Tomlishorn-hegycsúcs. 
Felkapaszkodunk kilátóteraszára, 
sétálunk a kialakított 
sétautakon. E gyönyörű túra után 
továbbutazunk Lauterbrunnenbe. 
Láthatjuk a 300 m mélyre 
zuhanó Staubach-vízesést, mely 
a környéket ezüstös vízpárával 
borítja be. A Jungfrau vidékének 
egyik gyöngyszeme Mürren, 
az autómentes település. 
Megpihenünk a hegyteraszon 
fekvő üdülőfaluban, melynek bájos 
házait virágözön borítja. Innen 
nézve kéznyújtásnyira vannak a 
Jungfrau, Eiger és Mönch havas 
csúcsai, lecsúszó gleccserei. Séta 
és fotózás után siklóval jutunk fel 
az  Almundhubel kilátóteraszára, 
ahonnan a Schilthorn havas csúcsait 
láthatjuk (2973 m). Felvonóval 
visszatérünk a Lauterbrunnen-
völgybe, ahonnan pár perc alatt 
érjük el a Trümmelbach vízesést. 
A hegy gyomrában szinte tomboló 
pokol van. A Trümmelbach belsejét 
liften és lépcsőkön közelíthetjük 
meg (belépőjegy). Felejthetetlen 

élmények után estére 
szálláshelyünkre térünk vissza.

4. nap: Gleccserek világa, a 
Jungfrau-csúcs fogaskerekűvel 
(170 km)
Ezen a napon a Sarner-tó partján 
utazva először a két tó partján 
fekvő Interlaken felé indulunk. 
Eleinte nyaralni érkeztek ide 
a turisták, később egész éves 
turista központtá avanzsálódott a 
gyönyörű fekvésű város, melynek 
minden évszakban megvan a maga 
szépsége. Szabadidő és pihenés 
a városban: kedvére sétálhat 

Részvétel (1 főre): 164.500 Ft-tól

2021. 
07.06.
08.17.
09.07.

NAP

ÉJ

6

5

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 5 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 5x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  164 500 Ft 
1 ágyas felár:                      49 000 Ft 
5x vacsora felár:               40 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:    70 CHF+15 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 12 CHF

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
A gleccserek világa és a 
Jungfrau csúcs:                    8 500 Ft
Jungfrau csúcs, fogaskerekű 
vonatjegy:                              168 CHF
Pilatus hegy, fogaskerekű 
vonatjegy:                               60 CHF
Trümmelbach vízesés
belépő kb:                                 15 CHF
Hajózás a Comói-tavon:  3 500 Ft

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):10 500 Ft

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

Fotó: Vígh Éva
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a fényűző szállodák és üzletek 
között, egyénileg ellátogathat 
Interlaken kastélyához és az Aare-
folyó partjára vagy jöjjön velünk! 
Fakultatív ajánlatunk: A Berni-
Alpok leghíresebb gleccservidékére, 
a Jungfrau világába utazunk. 
Először Grindelwaldba érkezünk – 
a települést a gleccserek falujának 
is nevezik. Utunkat az Eiger, Mönch 
és a Jungfrau meseszép panorámája 
kíséri, örök hófedte csúcsaival. 
Grindenwaldból felejthetetlen 
élmény a fogaskerekű vonattal 
a Jungfrau csúcsára feljutni (a 
részvételt már jelentkezéskor 
kérjük jelezni a / vonatjegy a 
helyszínen fizetendő)! Vonatunk 
részben a hegy belsejében haladva 
jut fel a Jungfrau csúcsára, 
útközben kilátópontokon megállva 
aklimatizálódunk a szemet 
gyönyörködtető magasságokhoz. 
A Jungfrau, az Aletsch-gleccser, 
az Eiger és a Mönch csúcsai mind 
a világörökség része. A 3454 m-en 
lévő obszervatóriumhoz, a Sphinx-
kilátóhoz és a hegy gyomrában 
lévő jégpalotához az örök hó 
birodalmában könnyed sétával 
jutunk el. A jégpalotában számtalan 
szebbnél-szebb jégszobor található. 
Fakultatív étkezési lehetőségeket, 
butikokat, csokoládéboltot 
találunk fent a csúcson. (A 

kiránduláshoz réteges, meleg 
öltözék, vízálló sportcipő ajánlott.) 
Késő délután visszaindulunk 
kiindulási helyünkre, 
Grindelwaldba. (Ha nem kíván a 
fakultatív programon résztvenni, 
szabadidejét pl. Interlakenben 
töltheti.) Autóbuszra szállunk, 
majd szálláshelyünkre utazunk.

5. nap: Altdorf-Locarno-
Lugano-Como (440 km)
Reggelit követően Altdorfban 
teszünk egy kis kitérőt, 
megtekintjük Tell Vilmos 
emlékművét, majd elhagyjuk a 
Berni-Alpok vidékét és a Gotthard-
hágón át a Ticino völgyében 
haladva a táj egyre délibb 
hangulatúra vált. A svájci Riviérán, 
Locarnói Filmfesztivál helyszínén 
megpihenünk. A vonzó üdülőhely 
olaszos belvárosa, festői sikátorai 
világszerte ismertek, sétálunk a 
tóparton. Svájc legdélebbi részére, 
a mediterrán hangulatú tó partján 
fekvő Luganóba utazunk. Lugano, 
Svájc egyik legszebb városa, melyet 
turisták ezrei kedvelnek teraszos 
fekvése, mediterrán növényzete, 
virágos parkjai és panorámája 
miatt. Sétálunk a történelmi 
óvárosban, a híres bevásárló 
utcán, a Via Nassán, ahol érezhető 
Milánónak, a divat fővárosának 

közelsége. Luganót elhagyva a 
tó mentén gyönyörű útvonalon 
utazunk, mediterrán vízparti 
települések mentén. A felettük 
magasodó hegyormok és a Melidei-
híd látványát sokáig emlékünkbe 
zárjuk. Utunkat folytatva a 

Dolomitok hátterében elnyúló 
Comói-tó kanyarulataival, fenséges 
látványával üdvözöl bennünket. 
Fakultatív ajánlatunk: buszunkat 
hajóra cseréljük és a tó déli 
oldalán fekvő, egyik legkedveltebb, 
fenséges településére, Como 
városába érkezünk. Ez az Észak-
olasz tóvidék legnagyobb városa, 
mely leginkább a víz felől közelítve 
kápráztat el bennünket látványával. 
A temérdek látnivalón túl, fekvése 
is lebilincseli az idelátogatót. 
Como városa a XII. sz.-ban a híres 
kőfaragók, dinasztia, a „comacinik” 

ősi fészke volt. Munkáikat láthatjuk 
az óvárosban is, ahol megnézzük a 
városházát és a dómot, sétálunk 
a szűk utcácskákban. Sok kis 
kávézó, étterem és hangulatos 
terek várnak itt ránk, igazi olasz 
hangulat. Estére a Dolomitok 
vidékén lesz szállásunk.

6. nap: Garda-tó -Sirmione–
Szlovénia–Budapest–Szeged 
(940 km)
Reggeli után a Dolomitok 
hegyvonulatait magunk mögött 
hagyva a Garda-tóba hosszan 

benyúló félsziget ékkövébe, 
a festői Sirmionébe utazunk. 
Lenyűgöző a kisváros panorámája, 
a római kori villa maradványaival, 
szűk utcácskáival és üzleteivel 
mediterrán hangulatot áraszt. 
Sirmionéból hazafelé indulunk az 
Szlovénia–Budapest útvonalon. 
Érkezés az esti órákban, majd 
tovább utazás Szegedre. (Az 
oda- és visszaút nem azonos! 
A Budapest–Hegyeshalom 
útvonalon csatlakozó utasaink 
ezt kérjük, vegyék figyelembe!)

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 5 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 5x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  164 500 Ft 
1 ágyas felár:                      49 000 Ft 
5x vacsora felár:               40 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:    70 CHF+15 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 12 CHF

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
A gleccserek világa és a 
Jungfrau csúcs:                    8 500 Ft
Jungfrau csúcs, fogaskerekű 
vonatjegy:                              168 CHF
Pilatus hegy, fogaskerekű 
vonatjegy:                               60 CHF
Trümmelbach vízesés
belépő kb:                                 15 CHF
Hajózás a Comói-tavon:  3 500 Ft

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):10 500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Csatlakozási lehetőség: Szeged-
Kecskemét-Budapest- Tatabánya 
(pálya)-Győr-Hegyeshalom
(határ) útvonalon (Oda-vissza út 
nem azonos.). Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

SVÁJC: A PILÁTUS
ÉS A JUNGFRAU VILÁGA
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SVÁJC REJTETT KANTONJAIBAN
ÉS IKONIKUS HEGYEK KÖZÖTT UTAZUNK
Fogaskerekűvel, hajón és vonaton …
A Jura-vidék gyöngyszemei és a helvét konyhaművészet

Svájcot mindenki szereti!! … Hogy miért? A válasz egyszerű: Svájc a helyiek nyugodt 
és kiegyensúlyozott életével, az utcák rendezettségével, az emberek vendégszeretetével 
és változatosságával csábít! Ha azt gondolja, Svájcot ismeri már, az alábbi 7 napban 
újat mutatunk Önnek! Felejthetetlen felfedezések várnak a Svájcot már oly’ jól 
ismerő törzsutasainkra is: eddig érintetlen kantonjait, szebbnél-szebb hegyeit, 
tavait járjuk be hajóval, vonattal, libegőkkel és fogaskerekűvel, föld felett és föld 
alatt (!!) miközben jellegzetes svájci finomságokat kóstolunk! Várjuk Önt szeretettel!

1. nap: Szeged – Budapest – Bécs 
– Salzburg – Innsbruck (720 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban Budapest érintésével Bécs-
Salzburg útvonalon, megállókkal. 
A délutáni órákban érünk 
Innsbruckba, ahol gyalogosan 
ismerkedünk Hofkirchével, 
Hofburg-gal, St. Jakob 
Domkirchével, Goldenes Dachllal 
és a Stadtturmmal. Érkezés tiroli 
szálláshelyünkre az esti órákban. 

2. nap: Arlberg-hágó – 
Appenzell gasztronómiai 
élvezetekkel! – Bázel és Biel 
(460 km)
Reggeli után az Alpok 
sziklavilágában folytatjuk, az 1800 
m fölötti Arlberg-hágó mentén. Séta 
és fotószünet, majd leereszkedve 
haladunk tovább Appenzellbe, 
ahol megismerkedünk a régió 
gasztronómiai specialitásaival. 
Betekintünk a vidék likőr- 
és sajtféleségeinek világába, 
készítésük fortélyaiba, és 
kóstolhatjuk is. Ez az egyik 
leghíresebb sajtrégió, mely sorra 

nyeri a Sajt Világbajnokság 
aranyérmeit. Később egy svájci 
ér-dekességgel, a közvetlen 
népképviseleti demokrácia 
működésével ismerkedünk meg. 
Tovább utazunk Bázelbe, ahol Észak-
Svájc kulturális központjának 
szépségeivel ismerkedünk 
(Münster, Rathaus, Spalentor, 
Elisabethenkirche). Érkezés az 
esti órákban Biel városkába, ahol 
három éjszakán át lesz szállásunk.

3. nap: Biel – Neuchâtel „Le 
Locle órás kastély” – Les 
Brenets földalatti világa – Lac 
des Brenets tavi hajókirándulás 
(130 km)
Reggelinket elfogyasztva 
szabadidejét egyénileg tervezheti 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: Neuchâtellel 
ismerkedünk. Itt épült fel Svájc egyik 
leggyönyörűbb székesegyháza, a 
Notre Dame katedrális és kolostor. 
Megtekintjük Farel szobrát, a 
Várkastélyban pedig a középkori 
élet érdekességeivel találkozunk. 
Díszkutak mentén sétálunk 

a Függetlenség szobrához, és 
gyönyörködünk a virágpompába 
öltöztetett tóparti sétány és a 
Neuchâteli-tó látványában. Ezt 
követően a festői Jura-vidék 
vonulatain érünk Le Locle városka 
kastélyába, ahol megcsodáljuk 
óramúzeumát, gyönyörűen 
berendezett termeiben és 
parkjában gazdag órakollekcióval 
találkozhatunk. Délután 
ellátogatunk Les Brenets 400 
évre visszatekintő, több emelet 
mélységben kialakított földalatti 
malmainak világába! Hajóra 
szállunk a Doubs-folyó Lac des 
Brenets tóvá duzzadó területén, 
ahol vízről csodáljuk a gyönyörű 
természetet, majd elsétálunk 
a Doubs-folyó vadregényes 
vízeséséhez. Érdemes velünk 
tartani! (Bielben egyéni lehetőségek: 
Omega óragyár múzeuma, 
alpesi állatkert, Felseck Pavilon, 
ahonnan szép kilátás nyílik a tóra.) 
Visszatérünk szálláshelyünkre.

4. nap: Soliat amfiteátrum / 
Creux du Van sziklakatlan – 

Grandson vára –Estavayer-le-
Lac – Avenches – Murten
(190 km)
Reggeli után kirándulunk a 
Soliat (1464m) amfiteátrumához, 
mely egyedülálló látványosság 
Európában. A Creux du Van 
1,5 km átmérőjű sziklakatlan, 
melynek monumentális 
mészkőfalai és sziklaarénája 
kellemes sétával bejárható. Ezután 
Grandson vára következik, mely 

Részvétel (1 főre): 199.500 Ft-tól

2021. 
06.24.
08.02.

NAP

ÉJ

7

6

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 6 éjszaka szálloda*** / 
Gasthof*** 2 ágyas tus/wc-s szobában
Ellátás: 6x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  199 500 Ft 
1 ágyas felár:                      64 500 Ft 
6x vacsora felár:               59 800 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   75 CHF 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                  10 EUR+18 CHF 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):15 500 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Lac des Brenets tavi 
hajókirándulás:                  7 500 Ft
Brienzer Rothorn 
fogaskerekűvel:                    75 CHF
Vierwaldstättersee 
hajókirándulás:                    25 CHF
Rigi Kulm hegyi-vasút
jegy:                                          45 CHF
Disentis-Tamins vonat 
kirándulás:                           8 500 Ft

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-
Budapest-Tatabánya (pálya)-
Győr-Hegyeshalom (határ) 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
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fegyvergyűjteménnyel,középkori 
atmoszférát sugárzó termekkel vár 
bennünket. Délután érkezünk a 
menhirek vidékére, melyek az i.e. 
III. évezredi megalitikus kultúra 
nyomait őrzik... Az őskor után a 
középkorba utazunk Estavayer-le-
Lac látnivalóival: Várkastély, Szt. 
Lőrinc katedrális. A tóparti várost 
városfal öleli körül, pompázatos 
kertjei révén egykor a „rózsák 
városa” néven volt ismert.Majd 
Avenches városával ismerkedünk, 
„Helvetia” fővárosát még Tibériusz 
császár alapította Aventicum 
néven, ugyanakkor középkori 
szerepét is jól szemlélteti püspöki 
várkastélya. A nap végén Murtenbe, 
a burgundiai háborúk legvéresebb 
helyszínével ismerkedünk, 
megtudjuk, mit neveznek 
„murteni vérfürdőnek”, sorra 
vesszük a látnivalókat (Várkastély, 
gyilokjárók, Boszorkány-torony, 
Főtér, lábas-házak, Berni-
kapu, obeliszk). Az esti órákban 
térünk vissza szálláshelyünkre. 

5. nap: Oberhofen várkastélya 
– Brienz Rothorn fogaskerekű 
– Luzern – Vierwaldstättersee 
hajókirándulás  (340 km)
Reggelit követően utazás a közép-
svájci tavak meseszép vidékére. Séta 
az Oberhofen várkastély gyönyörű 
tavi panorámát nyújtó kertjében 
és tóparti sétányán, ahonnan 
a Jungfrau-vidék hóborította 
vonulatait fürkésszük. A Thuni-

tóra tekintő főnemesi lak Svájc 
egyik legszebb várkastélya. Később 
a „szomszéd tó” partján fekvő 
Brienz-be érkezünk. Fakultatív 
ajánlatunk: fogaskerekű hegyi-
vasúttal kirándulunk a Brienzer 
Rothorn (2350m) kilátóteraszára, 
ahonnan a Jungfrau-csoport 
négyezreseinek hósipkás 
csúcsait láthatjuk (aki nem vesz 
részt a programon, Brienzben 
pihenhet). Délután városnézés 
Luzernben, ahol nevezetességeivel 
ismerkedünk:Löwendenkmal, 
Kapellbrücke, Fritschibrunnen, 
Hofkirche St. Leodegar. 
Fakultatív ajánlatunk: a nap 
fénypontjaként hajókirándulás a 
Vierwaldstättersee tavon. Hajóról 
visszatekintve láthatjuk Musegg 
tornyait. A hatalmas szirtekkel 
szegélyezett tó elkeskenyedő 
nyúlványai olykor a skandináv 
fjordok hangulatát idézik. (aki nem 
vesz részt a hajókiránduláson, 
autóbuszunkkal utazik 
tovább). Este érkezünk Luzern 
környéki szálláshelyünkre. 

6. nap: Vitznau – Rigi Kulm 
- Disentis – Tamins – Thusis 
(Viamala) – Vaduz – St. Anton 
(430 km)
Reggelinket elfogyasztva az 
Északi Elő-Alpok gyönyörű 
vidékére kirándulunk! Fakultatív 
ajánlatunk: a Vierwaldstättersee-
tó partjáról, Vitznauból hegyi-
vasúttal jutunk fel a Rigi Kulm 

csúcsára (1798m), ahonnan 
gyönyörű körpanoráma tárul 
a közép-svájci tóvidékre és az 
Északi Elő-Alpokra (aki nem vesz 
részt a kiránduláson, szabadidejét 
Vitznauban töltheti). Ezt követően 
autóbuszunkkal Andermatton át 
a Gotthárd-masszívum vidékére 
utazunk. Fakultatív ajánlatunk: 
Disentisből vonattal utazunk az 

Elő-Rajna festői völgyében, a 
Glacier Express panorámavonat 
nyomvonalán, ahol számtalan 
fotótémában gyönyörködhetünk 
(aki nem vesz részt a vonatozáson, 
autóbusszal utazik tovább). 
Visszaszállunk autóbuszunkra 
és ellá-togatunk az irodalmi 
művekben is megörökített Viamala 
vadregényes szurdokvölgyébe, 
ahol a Hátsó-Rajna zabolátlan 
vize sziklakanyont vájt magának. 
Délután továbbutazunk a 

Felső-Rajna völgyében, majd 
séta Vaduzban, ismerkedés a 
Liechtensteini hercegséggel. 
Tiroli szálláshelyünkre az 
esti órákban érkezünk.

7. nap: Innsbruck – Bécs – 
Budapest – Szeged (720 km)
A reggelit követően hazautazás 
a Innsbruck-Bécs útvonalon 
megállókkal. Útközben 
betekintünk egy tiroli kis faluba, 
ahol a helyi jel-legzetességekkel 

és élő népművészettel 
ismerkedünk: barlanglakás, 
üvegfújó- és csiszolóműhely és 
fafaragó műhely. Továbbutazás 
rövid pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre a későesti órákban, 
majd továbbutazás Szegedre.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 6 éjszaka szálloda*** / 
Gasthof*** 2 ágyas tus/wc-s szobában
Ellátás: 6x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  199 500 Ft 
1 ágyas felár:                      64 500 Ft 
6x vacsora felár:               59 800 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   75 CHF 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                  10 EUR+18 CHF 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):15 500 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Lac des Brenets tavi 
hajókirándulás:                  7 500 Ft
Brienzer Rothorn 
fogaskerekűvel:                    75 CHF
Vierwaldstättersee 
hajókirándulás:                    25 CHF
Rigi Kulm hegyi-vasút
jegy:                                          45 CHF
Disentis-Tamins vonat 
kirándulás:                           8 500 Ft

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

SVÁJC REJTETT
KANTONJAIBAN

ÉS IKONIKUS HEGYEK
KÖZÖTT UTAZUNK
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NÉMETORSZÁG LEGSZEBB VÁRAI ÉS 
KASTÉLYAI
Rajna és a Mosel vidékén kalandozunk,
hajózunk és bort kóstolunk

Németország szívének legvonzóbb történelmi emlékhelyeit kutatjuk a gyönyörű Rajna 
és Mosel folyók vidékén. Meghalljuk ősi történetek visszhangját a római kortól a 
barokkon át napjainkig, majd világörökségek mentén hajózunk, és libegővel páratlan 
magasságokba kapaszkodunk… Borkóstoló, kultúra, páratlan tájak és lenyűgöző birodalmi 
műemlékek a történelem útján – ez jellemezi legújabb németországi programunkat.

1.nap: Szeged-Budapest-
Frankfurt környéke (960 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban. Utazás a Budapest-
Hegyeshalom útvonalon Ausztrián 
át Németországba útközbeni 
pihenőkkel, étkezési lehetőséggel. 
Az esti órákban érkezünk Frankfurt 
környéki szálláshelyünkre.

2. nap: Rüdesheim és hajózás 
a Rajnán: Pfalzgrafenstein 
várkastélya, a Loreley-szikla és 
Katz vára, Koblenz (130 km)
Reggelit követően a romantikus 
Rajna-vidék felé vesszük utunkat. 
Rüdesheimben sétálunk, főutcája 
(Drosselgasse) a rajnai romantika és 
barokk központja, egy különleges 
h a n g s z e r g y ű j t e m é n y n e k     
otthont adó favázas udvarházba 
is ellátogatunk (belépődíj). 
A város fölé emelkedik a 
Niederwalddenkmal, a 10,5 m 
magas Germania szobor, melyet a 
francia-porosz háborúban aratott 
győzelem emlékére emeltek. Innen 

gyönyörű kilátás nyílik Bingenre 
és a Rajna-völgyre. Fakultatív 
ajánlatunk: Rüdesheimben hajóra 
szállunk és hajózunk a festői Rajna 
kanyarulataiban… Hajóutunk alatt 
útba ejtjük a Rajna-folyó kellős 
közepén, a Falkenau-szigeten épült 
Pfalzgrafenstein várkastélyát. A 
sziget birtokosa a folyón haladó 
hajóktól vámot szedett, amit a 
helybeliek évszázadokon keresztül 
ki is használtak. „Folyami 
sétánk” során szemünk elé tárul a 
világörökség részét képező, a Heine 
által megénekelt gyönyörű tündér, 
Loreley sziklája, majd a szépséges 
Katz várával szemben érünk 
partot Sankt Goarnál. Boppardon 
keresztül a délutáni órákban 
érkezünk a Rajna és a Mosel 
találkozásánál fekvő középkori 
hangulatú Koblenzbe. Láthatjuk 
a monumentális „Deutsches Eck” 
szoborcsoportot Vilmos császár 
hatalmas lovas szobrával, a St. 
Castor bazilikát és a Rajna-parti 
erődöt, a trieri választófejedelem 

volt rezidenciáját. Az erődből 
fantasztikus látvány nyílik 
Koblenzre, a Rajnára és a 
Moselre. Szálláshelyünkre térünk.

3. nap: Cochem várkastélya 
és libegő - Eltz vára, majd 
Stolzenfels kastély - séta a 
Mosel partján borkóstolóval 
(125 km)
Reggeli után a cochemi Reichsburg-
kastélyhoz indulunk, mely anno 
szinte teljesen megsemmisült, 
azonban mára neogótikus stílusban 
építették újjá. A Mosel-völgyre 
néző dombon ülve csodálatos 
látványt tárul elénk a reneszánsz 
és a barokk építészet remekeivel. 
Kilépve a kastélyból, a „szemközti” 
magaslatokba libegővel 
emelkedünk (felvonójegy!). 
Egy kellemes teraszon a Mosel 
látványában gyönyörködünk. 
Később az ország legjobb állapotban 
fennmaradt lakóvárához, az Eltz-i 
várhoz érkezünk. A XII. századtól 
épült várhoz gyönyörű erdei sétával 

érkezünk, melyet három oldalról 
az Eltz-folyó ölel körül. 850 éves 
dinasztiájának 33. tagja, Dr. Karl 
Graf von und zu Eltz - bár nem él 
itt - arra is figyel, hogy minden 
teremben friss virágok várjanak 
bennünket. A kastélyban többek 
között látható egy óriási alaszkai 
rénszarvasagancs, az ország 
legrégebbi festett reneszánsz 
ágya, egy XIV. századi ágyúgolyó 
(mely minden bizonnyal a világ 

Részvétel (1 főre): 140.500 Ft-tól

2021. 
07.13.
10.26.
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6

5

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 5 éjszaka szálloda***, 
modern szálloda**, 2 ágyas tus/wc-s 
szobákban
Ellátás: 5x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  140 500 Ft 
1 ágyas felár:                      47 500 Ft 
5x vacsora felár:               39 400 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   65 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   7 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  8 500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Riesling borkóstoló:         4 500 Ft
Sesselbahn felvonójegy:      6 EUR
Hajóval a Rajnán:               8 500 Ft

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején 
és honlapunkon. A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
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legöregebbje) és a valamennyi 
szobát fűtő 40 kandalló. Elegáns 
boltívei 500 éves freskóknak és 
gobelineknek, valamint Lucas 
Cranach festményének adnak 
helyet. Se szeri, se száma az 
ólomüveg ablakoknak, képeknek 
és porcelánoknak. Napunk 
végén a Stolzenfels-kastélyhoz 
igyekszünk, mely Poroszország 
legfigyelemreméltóbb művészeti, 
kulturális és történelmi kastélya. 
Egykoron itt szedték a folyó 
úthasználati díját, majd a XIX. sz.-
ban a király nyári rezidenciájává 
vált. 15 perces sétával jutunk fel, 
és bejárjuk termeit. Napunkat 
„megkoronázva” kóstolunk a 
híres moseli rizlingből. Fakultatív 
ajánlatunk: a rizling őshazájában 
egy igazi Weinstubéba(borozóba)
látogatunk, ahol a moseli borokat 
kóstolunk. Szálláshelyünkre 
az esti órákban érkezünk.

4. nap: Lahneck és Marksburg 
vára (Braubach) – Mainz és 
Worms óvárosa (150 km)
A mai napon a Rajna-folyó mentén 
kalandozunk! A Koblenz közeli 
Lahneck-kastélynál teszünk 
látogatást, mely 1226-ban épült, 
és még Goethét is megihlette. 
Utunkat folytatva a Rajna-völgy 
szívében, a folyó keleti partján 
találjuk Braubach festői óvárosát. 
A város feletti magas dombtetőn 
tornyosul Marksburg vára, 
ahova rövid sétával érkezünk. 
Egykoron a védekezésben 
töltött be fontos szerepet, így 
fegyvergyűjteménye az egyik 
legértékesebb Németországban, 
itt láthatók az ország legrégebbi 
ágyúi is. Megtekintjük 
négyemeletes kápolnáját, a szemet 
gyönyörködtető rajnai látványt 
örökre emlékeinkbe zárjuk. 
Gutenberg városába érkezünk, 
ahol elsőként készítették el a 
mozgatható nyomtatót, ezzel 

létrehozva Németország első 
kiadóit. A város erődítményeként, 
városbejáratként (később 
börtönként) szolgált Vas-toronynál 
(Eisenturm) kezdjük sétánkat, mely 
az egykoron közelben megrendezett 
vaspiacról kapta nevét. Mainz 
központjában a Felső-Rajna egyik 
legkiemelkedőbb román, egyházi 
építményéhez, a mainzi dóm 6 
tornyos katedrálisához érkezünk. 
Hercegek és püspökök sírjait, 
emlékműveit csodáljuk meg. 
Sétánkat a Holzturm, fa toronynál 
zárjuk, mely egykoron a közelben 
lévő fatárolóról kapta a nevét. 
Később Wormsba látogatunk, 
ahol gazdag római és középkori 
emlékekkel, legendákkal 
találkozunk. A barátságos, 
nyugodt kis városban titokzatos 
félhomály nyűgözi le a látogatót. 
Elgondolkodunk, hogy szédületes 
magasságba törő oszlopai és 
tornyai milyen hatással lehettek 
lakóira... Volt, aki nem rettent 
meg a birodalmi léptéktől: Luther 
Márton a wormsi dómban (nyitva 
tartás függvényében látogatjuk) 
állt ki 1521-ben a császár és a 
rendek elé, mondván: „itt állok, 
mert nem tehetek másképp”… 
Óvárosában sétálunk (víztorony, 
Nibelungenbrücke). Mannheim 
környéki szálláshelyünkre 
az esti órákban érkezünk. 

5. nap: Speyer-Heidelberg és 
Nürnberg (330 km)
Megreggelizünk, és folytatjuk 
időutazásunkat. Speyer óvárosában 
legnagyobb épségben fennmaradt, 
román stílusú templomát tekintjük 
meg (világörökség). Koronázások 
és temetések, birodalmi gyűlések 
színhelye volt közel ezeréven át. 
A szellősen újjáépített várost ma 
is a széles dóm uralja, mely dicső 
múltra emlékeztet. Katedrálisában 
(világörökség) a német vaskorona 
óriási másolata lebeg a főhajó 

fölött kifüggesztve, a kriptában 
császárok alusszák örök álmukat. 
Heidelbergbe érkezünk - utcáinak 
minden egyes macskakövéből 
süt a történelem! Csodás 
templomoknak és igazi romantikus 
várnak ad otthont, egyetemének 
köszönhetően tele van pezsgéssel. 
A heidelbergi várkastély a város és 
a Neckar felett pompázik, Európa 
egyik legismertebb látnivalója. 
A várfalakhoz lifttel jutunk 
fel, ahonnan a különösen szép 
panorámát emlékül magunkkal 
visszük. Az Alte Brücke az 
egyik legkeresettebb pontja 
Heidelbergnek, kőhídon sétálunk 
át szép állapotban fennmaradt 
városkapuján. Megsimogatjuk a 
kultikus majom-szobrot, hogy 
biztosan visszatérjünk a városba. 
A folyóval párhuzamosan futó, 
macskaköves Untere Strasse óvárosi 
utca magával ragadó hangulata 
csábít bennünket. Nürnbergbe 
érkezve hangulatos, látnivalókban 
gazdag, macskaköves óvárosában a 

St Lorenz templomot (nyitvatartás 
függvényében), a főtéren található 
a szent-kutat, a Kisasszonyok 
templomát (nyitvatartás 
függvényében) tekintjük meg, 
és elsétálunk a Dürer-házhoz 
is (kívülről). Szálláshelyünkre 
az esti órákban érkezünk.

6. nap: Nürnberg - Regensburg – 
Budapest – Szeged (960 km)
Reggeli után hazafelé indulunk, 

majd búcsúként Regensburgban, 
a 2000 éves történelemre 
visszatekintő középkori városban 
sétálunk. Szinte minden épület 
a Világörökség része: a Duna 
felett átívelő Kő-híd, a dóm 
és a Krauterermarkt a Szt. 
János apátsági templommal, a 
dómmúzeummal, a várjellegű 
„Heuport” patríciusházzal és a 
történelmi Sas gyógyszertárral. 
Hazafelé indulunk többszöri 

megállókkal. Útközben Ausztriában 
ebédelési lehetőséggel az esti 
órákban érkezünk Budapestre, 
majd utunkat folytatjuk Szegedre.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 5 éjszaka szálloda***, 
modern szálloda**, 2 ágyas tus/wc-s 
szobákban
Ellátás: 5x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  140 500 Ft 
1 ágyas felár:                      47 500 Ft 
5x vacsora felár:               39 400 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   65 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   7 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  8 500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Riesling borkóstoló:         4 500 Ft
Sesselbahn felvonójegy:      6 EUR
Hajóval a Rajnán:               8 500 Ft

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

NÉMETORSZÁG LEGSZEBB VÁRAI
ÉS KASTÉLYAI
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ELZÁSZTÓL A BÓDENI TÓIG
FEKETE-ERDŐ ÉS A RAJNA-VÍZESÉS
Augsburg, Strasbourg, Colmar, Freiburg
és a Mainau virágsziget

Németország déli tájaira kalauzoljuk el Önöket, mely terület messze esik a 
nagyvárosok zajától, hangulata a festői színes kisvárosok favázas házaival 
minden fényképünk örök témája lesz! Olyan ékszereket fedezünk fel 
programunk során, mint Augsburg lebilincselő történelmi Fuggerei házai, 
Triberg kakukkos órái, a Bódeni-tó ékszerdoboza: Mainau virágszigete… 
És még sorolhatnánk. Hajózunk Strassbourgban valamint betekintést 
kapunk Riquewihr városának idillikus mesevilágába is. Tartson velünk!

1. nap: Szeged–Budapest–
Traunsee–Salzkammergut
(570 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban. Utazás Budapest–
Hegyeshalom–Linz útvonalon 
Ausztriába. Pihenőt tartunk a 
Traunsee partján fekvő bájos 
Gmundennél, melynek főtere 
és gyönyörű tóparti sétánya 
színes házaival pihenőre 
csábít bennünket. A tóra épült 
romantikus, egykoron uradalmi 
Ort kastélyát 123 méter hosszú (!) 
fahídon közelítjük meg. A kastély 
területén található gyönyörű 
kápolna XVI. századi óráját a mai 
napig kézzel húzzák fel. A Traunsee 
(Ausztria legmélyebb tava 191 
méter mélységével!) partján tovább 
utazva a tóba nyúló félszigeten, a 
festői Traunkirchenben sétálunk.
Sétánk során a tó fölé emelkedő 
kápolnában teszünk látogatást. 
A tópartról feltekintve lenyűgöz 
minket a túlparton lévő Traunstein 
1691 méter magasságára. 
Tovább utazunk Salzburg 
környéki szálláshelyünkre.

2. nap: Bad Reichenhall-
Augsburg és a Fekete-erdő
(460 km)
Reggeli után érkezünk „észak 
Meránjába”, Bad Reichenhallba. 
A gyönyörű fürdő és klimatikus 
gyógyüdülőhely a sógyártás 
központja, és több mint 70 
szökőkútjáról híres. Történelmi 
városmagjában felkeressük a 
legszebbeket. Megcsodáljuk 
a mesekirálynak, II. Lajosnak 
köszönhetően felépült 
reprezentatív és akkor modernnek 
számító sógyártó üzemet (kívülről). 
Rövid szabadidő után utunkat 
Németország felé folytatjuk. 
A két folyó által határolt, Augustus 
római császár által alapított 
Augsburgban pihenőt tartunk. 
Városnézésünk során ellátogatunk 
a városháza térre, ahol a városháza 
szép reneszánsz épületét csodáljuk 
meg,majd a Luther Márton 
számára menedékül szolgáló 
Szent Anna templomhoz. Sétálunk 
az alsóvárosban, megtekintjük 
a Fuggerek egykori bérházait. 
Szabadidő majd szálláshelyünkre 

igyekszünk a Feketeerdő 
vidékére, ahol 3 éjszakán át 
látnak vendégül bennünket. 

3. nap: Strasbourgtól az Elzászi 
borúton Colmarig (290 km)
Reggeli után Strasbourg felé vesszük 
utunkat. Ismerkedünk az Ill-folyó 
szigetén elterülő világörökség 
részeként nyilvántartott 
óvárosával. Megtekintjük a 
világhírű dómot, majd sétánk 
során a belváros jellegzetes 
épületeit, tereit: Guttenberg teret, 
Vámházat, St. Tamás templomot, 
Petit France-t. Fakultatív 
ajánlatunk: élményteli hajózásra 
hívjuk Strassburg belvárosától 
az Európai Uniós Parlament 
épületéig. Hajó utunk során 
láthatjuk az európai parlamenti 
üléseknek havonta egy alkalommal 
helyszínt biztosító Európai 
Parlament modern épületét.
Szabadidőnkben lehetőségünk 
van egy elzászi kuglófra, 
vagy a csodálatos hangulatú 
kis francia negyedben érezni 
és élvezni a negyed virágos 

hangulatát. Rövid szabadidő a 
történelmi belvárosban, majd a 
híres borúton utazunk tovább 
és időgépünk a XVI. századba 
repít bennünket, Riquewihr 
városának idillikus mesevilágába, 
évszázados öreg házak, középkori 
városfalak, tornyok, terek közé. 
Kevés festőibb városka van az 
országban, mint Colmar. A városba 
látogatva élvezhetjük reneszánsz 
polgárházainak, gótikus 

Részvétel (1 főre): 132.800 Ft-tól

2021. 
05.24.
08.16.
09.06.

NAP

ÉJ

6

5

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 5 éjszaka gasthof /
panzió,  2 ágyas tus/wc-s szobákban
Ellátás: 5x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  132 800 Ft 
1 ágyas felár:                      25 000 Ft 
5x vacsora felár:               26 400 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   60 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 16 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  9000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Hajózás a Titi-tavon:        5 200 Ft
Hajózás Strassbourgban:8 500 Ft

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején 
és honlapunkon. A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
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templomainak, gyönyörű favázas 
épületeinek látványát. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre.

4. nap: Freiburg, a Titi-tó és 
Triberg (250 km)
A mai napon a Fekete-erdő felé 
vesszük utunkat. Kirándulásunkat 
Freiburgban, a Fekete-erdő nyugati 
szélén fekvő egyetemi és püspöki 
városban kezdjük, mely város 
életét a napfény és a jóhangulat 
jellemzi. A város kultúrájában 
meghatározó Franciaország 
és Svájc közelsége, mely egyet 
jelent a déli, kicsit mediterrán 
hangulattal. A városban jellegzetes 
„patakocskák”, a járda mellett 
haladó kis vízfolyások csobognak. 
Gazdag kultúrát és történelmet, sok 
kávézót és hangulatos kocsmákat, 
badeni konyhát és egy csodálatos 
környezetet találunk Freiburgban. 
Romantikus panoráma úton 
folytatjuk utunkat a festői Titi-
tóhoz. Fakultatív hajókirándulás a 
tó vizén.Szabadidőben séta közben 
megcsodálhatjuk a parti sétány 
gyönyörű favázas házait. Utunkat 
Tribergnél folytatjuk, Németország 
legnagyobb vízesésénél! A Gutach-
folyó vízesése több szakaszból áll, 
az összesen 163 m magasságával 
Németország legnagyobb, 

legismertebb vízesése. Jól kiépített 
ösvényen közelíthetjük meg a 
vízesés szakaszait, sok helyen 
vízpermet áztatja az utunkat, 
madarak repkednek körülöttünk 
és a bejáratnál vásárolt eledellel 
mókusokat is etethetünk. Az 
„Órák Parkjába” utazunk tovább. 
Itt a világ legnagyobb kakukkos 
órájával találkozunk. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre.

5. nap: A Rajna-vízesés és a 
Bódeni-tó: Konstanz, Mainau, 
Meersburg (440 km)
Elfogyasztva reggelinket 
Schaffhausenbe utazunk, ahol 
Európa legnagyobb vízesését, a 
híres Rajna-vízesést keressük fel. A 
tornyos reneszánsz Laufen-kastély 
mellett jutunk a vízeséshez, mely 
23 méter magasságból alázúduló 
víztömegével, a víztömeg által 
porlasztott apró vízcseppeivel az 
arcunkon érezteti hátborzongató 
erejét. Konstanz egyetemi városon 
át érkezünk a híres mainaui virág 
szigetre, a tropikus növények 
„paradicsomába”, a mediterrán 
Németországba. A 45 hektárnyi 
terület szinte teljes egészében több 
ezernyi virág özönében fürdik. 
A gondosan rendezett parkban 
pávák sétálnak méltósággal fel 

s alá… A forgalomtól gondosan 
elzárt félszigeten sétálva 
csodálhatjuk meg a botanikus 
élővilág szépségeit, a sziget 
közepén álló kastélyt. Elhagyva 
a félszigetet, a Bódeni-tó északi 

partján Meersburg hangulatos 
középkori óvárosába érkezünk. 
A szűk, kacskaringós, erre-arra 
lejtő utcácskáival, a fagerendás, 
virágos ablakos polgárházaival, 
várfalaival, kapuival, tornyaival ma 
is működő piacterével valódi kis 
ékszerdoboz a tóparton. Szállásunk 
Innsbruck környékén lesz.

6. nap: Innsbruck–Tratzberg-
Budapest–Szeged (730 km)
Reggeli után Tirol fővárosában, 
Innsbruck óvárosában teszünk 
látogatást. Színes házaival és a házak 
„között” emelkedő vad hegyekkel 
igazán mesebeli látvánnyal 
ajándékoz meg bennünket. Az 
Inn-folyó partjától teszünk sétát 
ikonikus főterére. Innsbrucki 
rövid városnézésünket követően 

megállunk az Inn völgyében 
megbúvó középkori Tratzberg 
várkastélyánál. Egy izgalmas helyi 
vezetés és hangjáték keretében 
sétálunk az értékes műremekekkel 
berendezett termek hosszú során 
át. Autópályán folytatjuk utunkat 
hazafelé, érkezés Hegyeshalmon 
át Budapestre a késő esti órákban, 
majd továbbindulunk Szegedre.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 5 éjszaka gasthof /
panzió,  2 ágyas tus/wc-s szobákban
Ellátás: 5x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  132 800 Ft 
1 ágyas felár:                      25 000 Ft 
5x vacsora felár:               26 400 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   60 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 16 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  9000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Hajózás a Titi-tavon:        5 200 Ft
Hajózás Strassbourgban:8 500 Ft

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

ELZÁSZTÓL A BÓDENI TÓIG
FEKETE-ERDŐ ÉS A RAJNA-VÍZESÉS

184 185



SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

TITOKZATOS TÜNDÉRKIRÁLY KASTÉLYAI 
BAJORORSZÁGBAN
Hohenschwangau, Neuschwanstein és Linderhof kastélyai. 
Zugspitze – a Bajor Alpok csúcsa

Tartson velünk II. Lajos bajor király kedvenc helyszíneire, és döntse el Ön, hogy a megszállott 
kastélyépítő király valóban elmezavarodott volt-e, avagy kitűnő „idegenforgalmi 
szakember”? Az biztos, hogy kastélyait ma turisták tömegei keresik fel, s talán az sem 
véletlen, hogy a Németországba látogatók közül legtöbben Neuschwanstein kastélyát 
nézik meg! Programunk során többször hajózunk, likőrt kóstolunk 
és jól érezzük magunkat!

1. nap: Szeged - Budapest – 
Chiemsee és az Urak szigete 
hajóval – Innsbruck környéke 
(750 km)
Utazás rövid pihenőkkel. Ausztriát 
elhagyva érkezünk meg a bajor 
Alpok legnagyobb tavához, a 
Chiemsee-hez. Hajóval keressük 
fel (hajójegy!) a Kanonokok szigetét 
(Herreninsel), amelynek első 
kolostorát a X. sz.-ban kalandozó 
őseink pusztították el. Újjáépített 
kolostora a XVIII. sz.-ban királyi 
kastély lett. Az Új Kastélyt viszont 
II. Lajos építtette a versailles-i 
mintájára úgy, hogy azokat a 
termeket is elkészítették, melyek 
ott a francia forradalom idején 
elpusztultak. A szökőkutakkal, 
ápolt kertekkel díszített szigeten 
tett séta után visszahajózunk a 
partra, hogy folytassuk az utat a 
szálláshelyünkre. Az esti órákban 
érkezünk szálláshelyünkre, 
ahol 3 éjszakát töltünk. 

2. nap: Zugspitze felvonóval/
Garmisch Partenkirchen-
Linderhof kastélya–Ettal–
Oberammergau (190 km)
Megreggelizünk, és ha az időjárás 
is kegyes hozzánk, a mai napon 

feljutunk a csúcsra! Fogaskerekűvel 
és felvonóval teszünk egy 
körutazást Németország 
legmagasabb hegycsúcsára, 
a 2963 m magas Zugspitzére 
(felvonójegy!). Ha ez a rossz idő 
miatt nem lehetséges, akkor a 
német Alpok exkluzív üdülőhelyén, 
Garmisch-Partenkirchen-ben 
sétálunk: az évezredes múltra 
visszatekintő város 1937-ben Téli 
Olimpia, azóta pedig világhírű 
síversenyek állandó színhelye. 
Megtekintjük az Olimpiai Stadiont 
és a lélegzetelállító sáncokat, majd 
a történelmi belvárosban teszünk 
sétát: középkori polgárházak, 
reneszánsz városháza és a St. 
Martins templom. A napot 
Linderhofban folytatjuk, ahol 
II. Lajos egyik mesekastélyát 
csodálhatjuk meg. Sokak szerint 
ez a legszebb, mert ez az egyetlen, 
amit sikerült befejeznie. Parkjában 
a Vénusz-barlang Wagner 
Tanhauserének jelenetét idézi. 
Hivalkodó rokokó pompája és 
pazar kertje a bajor uralkodók 
egykori fényűző életének ékes 
bizonyítéka. A délután folyamán 
Ettalba utazunk tovább. Az 1330-
ban itt alapított templom fontos 

katolikus zarándokhely, egyházi 
iskolájában a mai napig szerzetesek 
oktatnak. A kolostor templomának 
megtekintése után szabadidő, 
vásárlási lehetőség a kiváló ettali 
likőrökből. Napunkat a bajor 
Alpok gyöngyszemének is mondott 
festői faluban, Oberammergauban 
zárjuk. Páratlan színgazdagsággal 
és ötletességgel kifestett 
lüftlmalerei házai, fafaragó 
műhelyei, és az 1633 óta tízévente 
megrendezett nagyszabású 
Passiójáték messze földről vonzza a 
turistákat. Estére szálláshelyünkön 
pihenjük ki a nap fáradalmait. 

3. nap: Hohenschwangau–
Neuschwanstein-Wies–Füssen 
(260 km)
Reggelit követően a „német 
Disneylandben” mesebeli nap 
vár ránk, amit Hohenschwangau 
neogótikus várkastélyában 
kezdünk. A festői „sétaúton” 
közelítjük meg a zöld alpesi 
tájba meseszerűen beilleszkedő 
Hohenschwangau sárga kastélyát, 
amely látogatásunk első színhelye 
lesz. Egy XII. sz.-i eredetű vár 
romjaira, 1832-től építették újjá. Itt 
töltötte fiatalságát II. Lajos. Innen 

megyünk át a wagneri hangulatot 
idéző, a Pöllat szakadék felett szinte 
lebegő Neuschwanstein hófehér 
kastélyához. Lajos álomkastélyát 
a király udvari díszlettervezője 
építette. Lenyűgöző a kastély 
külseje is, belső termei azonban – 
ahol germán mondavilág alakjai 
elevenednek meg – mágikus 
hatással vannak a látogatóra. A 
lovagvár II. Lajos és Richard Wagner 
kapcso-latának „emlékműve”. 
Értékét lehet vitatni, de 

mindenképpen látni kell egyszer! 
Délután Füssenbe megyünk, ahol a 
Lech-folyó igyekszik a Forgen-tóba, 
forgalmas utak találkozásánál, már 
a rómaiak által is védett helyen. A 
Felsővár, Szt. Magnus templom, a 
Lant készítők szobra stb. mellett a 
kanyargós utcák kereskedőházait 
is megcsodáljuk az óvárosi séta 
során. Mai programunk zárásaként 
Wies búcsújáró templomát nézzük 
meg. A rokokó stílus remeke, 
jellemző, hogy a világörökségnek is 
része. Szállásunk-ra térünk vissza.

4.nap: Starnbergi-tó hajózás–
Berg–Salzburg–Budapest - 
Szeged (830 km)
Felső-Bajorországnak számtalan 
természeti szépségekben gazdag, 
rejtett kincse van. A bajor tóvidék 
egyik gyöngyszeme a Starnbergi-
tó. Hajóra szállunk, hogy a 

fedélzetről csodáljuk meg a tóparti 
arisztokrata kastélyokat,villákat: 
Sissi gyermekkorának kedvelt 
helyszínét: Possenhofen kastélyát, 
hajónkkal elsiklunk a Rózsák 
szigete mellett (ami Lajos király 
menedéke volt), látjuk Berg 
kastélyát, a Thurn-und-Taxis 
kastélyt, a tutzingi várat stb. Bergben 
felkeressük II. Lajos rejtélyes 
halálának helyszínét, amire egy 
neogótikus kápolna emlékeztet 
máig bennünket. Ezzel búcsúzunk 
el a titokzatos Tündérkirálytól 
és Bajorországtól. Hazautazás 
a Salzburg-Bécs-Hegyeshalom 
útvonalon, rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti órákban, 
majd utunkat folytatjuk Szegedre.

Részvétel (1 főre): 80.500 Ft-tól

2021. 
05.21.
06.24.
07.22.
08.19.

NAP

ÉJ

4

3

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éjszaka szálloda***
2 ágyas tus/wc-s szobákban
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                   80 500 Ft 
1 ágyas felár:                      20 500 Ft 
3x vacsora felár:                16 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   45 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   8 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  6000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Chiemsee hajójegy 
(jelentkezéskor 
foglalni kell): 20 EUR
Zugspitze felvonóval 
(jelentkezéskor  
foglalni kell): 58 EUR 
Starnbergi tó hajójegy 
(jelentkezéskor
foglalni kell): 15 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején!  A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
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AUDITÓL A PORSCHÉIG
BMW ÉS A MERCEDES VILÁGA

Porsche múzeum, majd a BMW, Audi, Mercedes
autógyárakhoz látogatunk és ámulunk-bámulunk…

SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Az autó és gépjárműgyártás szerelmeseinek ajánljuk ezen programunkat, ahol csoportunk 
betekintést nyerhet a legnagyobb német prémium márkák életébe, kulisszatitkaiba! 
A BMW, az AUDI és a MERCEDES gyáróriásokon túlmenően látogatást teszünk a 
névadó Ferdinand PORSCHE-nál és a Porsche gyáróriásnál is. Az autógyárak mellett 
gazdagítottuk olyan programelemekkel utazásunkat, mint a bajor főváros München 
és Nürnberg meglátogatásával, a romantikus Rothenburg ob der Tauber ikonikus 
kisvárosával. Programunk során hajózunk is a Mattsee-n és a Dunán a Weltenburg 
kolostorhoz! 5 nap megannyi tartalommal az autók szerelmeseinek. „Gázt adunk”…

Részvétel (1 főre): 132.000 Ft-tól

2021.
07.28.

NAP

ÉJ

5

4

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

1. nap: Szeged–Budapest–Wels-
München (660 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban. Utazás a Budapest–
Hegyeshalom útvonalon. 
Útközben a római időkben még 
Linz vetélytársaként nyilvántartott 
Traun folyó menti bájos 
kisvárosban, a sok látnivalóval 
rendelkező Welsben teszünk 
sétát. Ahhoz, hogy Welsben 
találjuk magunkat, nem kell 
Nagy Britanniáig mennünk! Az 
óvárosban felfedezhetjük a 13.sz-
i Lederer-tornyot, a pompás 
stukkókkal díszített városházát, a 
várat, ahol az osztrák lovagkirály, 
I. Miksa elhunyt és még sok más 
érdekességet. A délutáni órákban 
érkezünk a bajor fővárosba, 
Münchenbe. Autóbuszos és 
gyalogos városnézés keretében 
ismerkedünk a bajor fővárossal. 
Sétánkat az egykori középkori 
várrendszer Karlstor kapuján 
keresztül kezdjük. Betekintünk 
a Miasszonyunk katedrálisba, 
elsétálunk a Marienplatzra, a 
városháza térre majd a híres 
Hofbrauhaus „sörkatedrálishoz” 
(idő és lehetőség függvényében 
kóstolhatunk a kék-fehér 
nedűből). Autóbuszunkkal az 
óvárost elhagyva állunk meg 
egy „beköszönőre” a BMW 
Welt Központi épületénél, 
felcsigázva magunkat a holnapi 

látogatásra. Szálláshelyünkre 
kései vacsoraidőre érkezünk.

2. nap: BMW vagy a MERCEDES? 
Mindenki maga döntse el … 
(220 km)
Reggelit követően a BMW Welt 
központi épületéhez térünk vissza. 
A BMW gyár főhadiszállásán a 
BMW Múzeum fogad bennünket 
és bepillantunk a gyár oldtimer 
modelljeitől a napjainkig gyártott 
autócsodák életébe. A múzeumban 
ismerkedünk a BMW fejlődésével, a 
modellek életútjával. A múzeumot 
követően a nemrég átadott BMW 
Welt (BMW Világ) futurisztikus 
épületében gyönyörködünk 
és szebbnél-szebb modelleket 
csodálhatunk meg a jövőt idéző 
épületben. Láthatjuk az egyes 
folyamatokat, felfedezhetjük a 
bajorok titkait. A BMW látogatását 
követően búcsúzunk Münchentől 
és a BMW-től, mert vár ránk a 
„németek csillaga”, a Mercedes-
Benz örök birodalma! Stuttgart ad 
otthont a Mercedes gyáróriásnak, 
ahol a titkos gyártási műveleteket 
ugyan eltitkolják elölünk, de 
tárt karokkal várnak Bennünket 
a csillagos márka rejtelmeit 
bemutató múzeumában. A patinás 
márka fi lmekből ismert régi és 
új modelljeivel is találkozhatunk 
gyönyörű látványos környezetben. 
A látogatást követően a Mercedes 

életérzést tehetjük magunkévá egy 
szimulátorban vagy a shopban 
vásárolt makettek által. Az esti 
órákban érkezünk szálláshelyünkre.

3. nap: A PORSCHE világa – 
romantikus úton Rothenburg ob 
der Tauber és Nürnberg (250 km)
Korán fogyasztjuk el reggelinket, 
hogy minél több időt tölthessünk 
a világ autógyártóinak egyik 
emblematikus gyáregységénél, 
a Porschénál! Zuffhausenbe, 
az ikonikus gyártó fellegvárába 
érkezve megakad a látogató szeme 
a modern, futurisztikus épületen, 
mely otthont ad az egyes bemutatott 
modelleknek. A modern múzeum 
előtt látható futurisztikus szobor 
szemet gyönyörködtető látványa 
a tetején a 911-es modellekkel 
mindenképp fényképre késztet 
bennünket! Az épületben a 
letisztult, hagyománytisztelő 
formák a jellemzők éppúgy, 
mint a Porsche modellekre. 
Ismerkedünk a sportautók és a 
motorsport történelmével, fejlődési 

szakaszaival. Több mint 80 járműre 
és a Porsche márkához hűen 
izgalmas témákra számíthatunk! 
Időzünk a szebbnél szebb 
modellek között, melyet követően 
vásárolhatunk kedvünkre a 911-
es vagy éppen a gyáróriást az 
anno anyagi nehézségekből 
kisegítő Cayenne terepjáró 
modellek kicsinyített modelljeiből. 
Búcsúzunk a Porschétól és a híres 
romantikus út egy kis szakaszán 
utazva érkezünk a festői Rothenburg 

ob der Tauber kistelepülésre, 
mely ugyanúgy koronája lesz 
utunknak, mint a Porsche volt a 
mai napunk délelőttjén. A Tauber 
folyó felett meghúzódó középkori 
kisváros szűk sikátoraival, 
csodálatos macskaköves utcáin 
festett fagerendás házaival igazi 
ékszerdoboza Bajorországnak. 
A fi lmforgatásoknak is otthont 
adó (Harry Potter) helyszíneken 
sétálunk és megpihenünk 
egy csésze kávéra, miközben 

elmélkedünk a XVII. századi 
polgármester legendájának 
történetén. Utunkat folytatva a 
késő délutáni órákban érkezünk a 
fejedelmi fővárosba, Nürnbergbe. 
Sétálunk a Pegnitz folyó két partján 
elterülő az egyik leggazdagabb 
történelmi múlttal rendelkező 
német óvárosban. Hangulatos 
macskaköves sétálóutcáival és 
újjáépített fagerendás házaival 
csábít bennünket. Sétánk során 
láthatjuk a császári palotát 

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

Minimális létszám:                 35 fő
Létszám felár (25-34 fő):  8 500 Ft

Árak felárak (1 főre):
Részvételi díj:                  132 000 Ft
1 ágyas felár:                       39 500 Ft
4x vacsora felár
(20 főtől):                             36 500 Ft

Belépők és jegyek
tájékoztató árai:                  80 EUR
Egyéb helyszínen
fi zetendő:                                   7 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! 
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(Kaiserburg), Szent Lőrinc 
katedrálist, Miasszonyunk 
katedrálist, a gótikus városházát, 
a nürnbergi mesterdalnokok 
céhének székhelyét és Albrecht 
Durer szülőházát. Vacsoraidőre 
térünk szálláshelyünkre.

4. nap: Napunk középpontjában 
az AUDI Welt! Hajózás a Dunán 
a Weltenburgi kolostorhoz - 
Napóleoni csata emlékműve és 
Regensburg (280 km)
A mai délelőttünk az AUDI-ról 
szól! Reggelit követően az AUDI 
vár ránk először Ingolstadtban, 
ahol a négykarikás gyáróriás 
rejtelmein gondolkodunk el, 
ismerkedünk a modelltörténet 
alapjaitól a jelen kor modern 
technikájáig. Az AUDI Forum 
látványos modellbemutatóját 
élvezzük az AUDI szupersportautói 
közvetlen környezetében. Az 
AUDI múzeumában érdekes 

„paternoszterben” láthatjuk az 
egykori le mans-i versenyautókat 
is, vásárolhatunk az AUDI shopban 
és ha szerencsénk van, az éppen 
átvételre kerülő új autók boldog 
tulajdonosainak mosolyát is 
elcsíphetjük. A shopban mi sem 
természetesebb, mint hogy a nagy 
becsben tartott négykarikás márka 
valamely makett modelljéből 
vásárolunk magunknak. Búcsút 
intve az AUDI-nak, a Duna 
fenséges kanyarulatai hívogatnak 
bennünket. Az első Lajos bajor 
király által épített egykori napóleoni 
uralom alól való felszabadulás 
emlékére épített monumentális 
emlékműtől tekintünk alá a Duna 
kanyarulatainak. A hihetetlen 
méretű márványoszlopokkal 
tagolt homlokzat és a magasból 
elénk táruló látvány lebilincselő 
élményt nyújt. Induló hajónkhoz 
igyekszünk, hogy megtapasztaljuk, 
miként lehet egy 50-80 méter 

hosszúságú hajót „centiméterekkel” 
a magas sziklafalak között 
kormányozni és forgatni a Duna 
vizén (hajójegy a helyszínen 
fizetendő). A Weltenburgi 
kolostorhoz hajóval érkezünk. A 
kolostor Duna parti látványa a 
gömbölyded kavicsokkal és a 180 
fokot leíró Duna kanyarulatával 
emlékeinkben marad biztosan! 
Betekintünk a bencés kolostor 
életébe, megpihenünk egy kicsit. 
A kolostor helyben készült sörével 
és helyi finomságaival búcsúzunk, 
majd autóbuszunkkal az UNESCO 
Világörökség részének nyilvánított 
Regensburg történelmi belvárosába 
látogatunk. Gyalogsétánk érinti 
a XII. századi dunai kőhidat, a 
romaiak által emelt városkaput, a 
püspökséget, a sóházat, Johannes 
Kepler egykori regensburgi 
lakóházait. Megnézzük a gótikus 
régi és a reneszánsz új városházat, 
a birodalmi gyűlés (Reichstag) 

egykori helyét és megismerkedünk 
Habsburg V. Károly és Blomberg 
Borbála szerelmének történetével. 
A girbegurba, macskaköves 
utcácskák, az égig érő középkori 
lakótornyok, több száz éves 
Duna-parti fogadók és a 
polgárházak reneszánsz udvarai 
érintetlen szépségükkel, patinás 
hangulatukkal hívogatnak. A 
Szent Peter katedrális 105 méter 

magas tornyai meghatározzák 
a város látképet, felújított 
középkori pompájában tekintjük 
meg kívül-belül. Az esti órákban 
térünk vissza szálláshelyünkre.

5. nap: Mattsee hajózás és 
Ferdinánd Porsche Múzeuma –
Budapest–Szeged (860 km)
Korai reggelit követően Ausztria felé 
vesszük az irányt. Salzkammergut 
régióban pihenőt tartunk. A 
Mattsee tavon hajóra szállunk 
(hajójegy a helyszínen fizetendő), 
hogy a tó vizéről csodáljuk a 

lankás helyek övezte Mattsee 
festői panorámáját és csöndben 
a víz tükrén érkezünk a neves 
autógyár névadójához, „Ferdinand 
Porschéhoz”, ahol tiszteleghetünk a 
mérnöki alkotás kiemelkedő alakja 
előtt. A múzeumban traktorokat és 
korabeli versenyautókat csodálva 
járjuk be a kiállítást. A történelmi 
modelleket követően „gázt adunk” 
és a kora délutáni órákban hazafelé 
indulunk. Érkezés Hegyeshalmon 
át Budapestre az esti órákban, 
majd továbbutazás Szegedre.

Részvétel (1 főre): 132.000 Ft-tól

2021. 
07.28.
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Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 4 éjszaka szálloda***
2 ágyas tus/wc-s szobában
Ellátás: 4x reggeli

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  8 500 Ft

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  132 000 Ft 
1 ágyas felár:                       39 500 Ft 
4x vacsora felár 
(20 főtől):                             36 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                  80 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   7 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! 

AUDITÓL A PORSCHÉIG
BMW ÉS A MERCEDES VILÁGA
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SZÁSZORSZÁG VARÁZSLATA:
DREZDA-MEISSEN ÉS LIPCSE

Hajózás az Elba völgyén, Moritzburg és Königstein vára

SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Az egykoron Kelet-Németország, mai nevén Szász-Svájc területén kalandozunk ezen 4 napos, 
tartalmas programunkkal. Az Elba partján elterülő, csodálatos Drezda erdőkkel, kertekkel 
és parkokkal teli, üde és zöld, az építészet szerelmeseit pedig a városkép stíluskavalkádja 
fogja magával ragadni. Utunk során betekintést nyerhetünk a porcelánkészítés rejtelmeibe 
a világhírű meisseni porcelángyárban, ismerkedünk a Wagner-i emlékekkel Lipcsében, az 
Elba folyó gyönyörű kanyarulataiban hajózva történelmi helyszíneken utazunk. Európa egyik 
legnagyobb erődítménye, Königstein, és a Bastei sziklakilátója, jellegzetes sziklabirodalma 
kápráztatja el az utazót. Négy tartalmas nap megannyi élménnyel! Tartson Ön is velünk!                             

Részvétel (1 főre): 79.800 Ft-tól

2021. 
06.24. 
07.29.
09.02.

NAP

ÉJ

4

3

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

1. nap: Szeged–Budapest–Drezda 
(670 km)
Elutazás a kora reggeli órákban 
Szegedről. Utazás Budapesten 
keresztül, majd Rajkánál lépjük át 
a határt. A Pozsony-Brno-Prága 
útvonalon érkezünk Drezdába a 
délutáni órákban. Városnézésünk 
során ismerkedünk az Elba-
parti várossal, melyet kiváló 
fekvése 700 éven át királyok, 
hercegek rezidenciájává tette. A 
II. világháborúban a város 60%-
át lerombolták, de mára ismét 
gazdag művészeti emlékekkel 
rendelkező, igen látogatott 
város lett. Városnézésünk során 
sétálunk Drezda óvárosában, a 
Theaerplatzon, láthatjuk a múltból 
megmaradt szép épületeket: 
Semperoper (a világ egyik legszebb 
operája), a világhírű Zwinger 
(kívülről), a Trinitatis Katedrális 
azaz Hofkirche (Szászország 
legnagyobb temploma), Frauen 
Kirche (Miasszonyunk temploma), 
Választófejedelmi Palota, benne 
a Grünes Gewölbe kincstár 
(lehetőség függvényében). 
Szállásunk 3 éjszakán át 
Drezdában vagy környékén lesz. 

2. nap: Meissen és a 
porcelánmanufaktúra – Lipcse 
(340 km)
Reggeli után Meissenbe, a világhírű 
meisseni porcelán városába 
érkezve váratlanul tárul elénk a 

gyönyörű katedrális és a vár, a 
híres meisseni porcelángyárral 
ismerkedünk (fakultatív látogatás). 
Majd sétálunk az óvárosban, 
és lehetőségünk lesz felmenni 
a dombra a várhoz, melynek 
teraszáról páratlan kilátás nyílik az 
alatta fekvő városra és környékére. 
Rövid szabadidő, majd tovább 
indulunk Wagner szülővárosába, 
Lipcsébe. A város előtt emlékezünk 
a Napóleoni háborúk sikeres 
győzelmeinek emlékére, mely 
a város lakóinak adományaiból 
épült. A monumentális méretű 
emlékmű elött sétálunk, majd 
Lipcse városába igyekszünk. A 
városban szembetűnik a régi 
„NDK-s idők” és a modernizmus 
összhangja, melynek jegyeit 
elsőként az Augustus Platzon 
érezzük. Sétánk alatt megtekintjük 
a régi városházát (kívülről), a Szent 
Tamás templomot (ahol Luther 
Márton is tartott prédikációkat) 
végül az új városházát (kívülről). 
Szállásunkra térünk vissza. 

3. nap: Elbán hajózunk! Pillnitz 
kastélya-Pirna-Königstein vára 
és a „Bastei híd” (120 km)
Reggelit követően az Elba parti 
Pillnitz barokk kastélyához 
igyekszünk. A kastélyban tett 
látogatásunk után letekintünk 
lépcsősoráról az Elbára, majd a 
valójában három kastélyból álló 
épületegyüttes által körülvett 

gyönyörűen rendezett parkban 
sétálunk. Megtekintjük az 
Orangerie-t (narancsház), az 
üvegházat és az egyedileg épített 
hatalmas kamélia fának épített 
külön üvegházat is. Folytatva 
utazásunkat, buszunkat hajóra 
cseréljük! Fakultatív ajánlatunk: 
az Elba völgyén hajózunk a Szász-
Svájc vidékére, ahol az utazás egy 
részét az Elbán hajózva tehetjük 
meg (a hajómenetrend alapján 
az útvonal változhat). Hajóutunk 
során gyönyörködhetünk a 
kanyargó Elba és a szomszédos 
hegyek panorámájában. Az Elba-
völgyben a világon egyedülálló 
földtani érdekességeket, homokkő 
képződményeket láthatunk. 
Útközben láthatjuk a Bastei hidat, 
mely az Elba partján álló oszlopokat 
összekötő szikla együttes. Panoráma 
úton jutunk fel Königstein egykor 
bevehetetlen erőd-várához, mely 
a hegytetőn uralja az Elba völgyét. 
Háborúban a szász fejedelmi 
család menedékhelye volt, itt 
rejtették el kincseiket is. (Kis 
katonai múzeumot, csodálatos 

felvonóhidat, kastélyt, palotát, 
pincéket találunk itt) Napközben 
az Elba partjáról tekintettünk 
fel a „Bastei hídra”, melyet most 
napunk végére koronaként 
helyezünk fel. Az Elba felett 
közel 200 méter magasságokban 
az egyedi sziklaképződmények 
közül tekintünk alá Szászország 
vidékére és a szomszédos 
hegyképződményekre, mely 
maradandó élményként 
marad meg emlékeinkben! 
Szálláshelyünkre térünk vissza. 

4. nap: Moritzburg kastélya-
Brno–Budapest–Szeged (620 
km)
Megreggelizünk és Moritzburg 
barokk vadászkastélyához teszünk 
kitérőt. A mesterséges szigeten 
épült kastély látványa méltó 
befejezése programunknak. A 
kastélyhoz vezető sétaút végén a vár 
épületéhez érkezünk , melyet négy 
hatalmas saroktoronnyal vettek 
körbe. Megtekintjük belső termeit, 
barokk szobrait és az egyedülálló 
kézi mintázatú bőrtapétáit is (200 

teremből 60 termet így díszítettek). 
A kastély ablakaiból kitekintve 
láthatjuk szépen gondozott, 
hosszan elnyúló kertjét is. Prága-
Brno-Rajka útvonalon hazafelé 
indulunk. Útközben pihenőkkel az 
esti órákban érkezünk Budapestre, 
majd továbbutazunk Szegedre.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éjszaka szálloda***,
2 ágyas tus/wc-s szobában
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    79 800 Ft 
1 ágyas felár:                       14 500 Ft 
3x vacsora felár 
(20 főtől):                             23 800 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                  45 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 15 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  6 200 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Hajó kirándulás
az Elbán:                                 7 500 Ft

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel
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SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG
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TIROLI KINCSESLÁDA:
TELE MEGLEPETÉSEKKEL!
Csillagtúrák 5 ország hegycsúcsai között

Ki ne szeretné a meglepetéseket?! Mi eláruljuk Önnek, hogy az Ausztriát, Lichtenstein-t, 
Olaszországot érintő programunkban szerepel Bad Reichenhall sógyártás központja, 
Milka csokoládégyár meglátogatása, Sissi királynő kedvelt üdülőhelyei és nem utolsó 
sorban az „Ördög kapuja” és találkozás Ötzivel az 5300 éves dél-tiroli „polgárral” Számos 
csoda, megannyi élmény mely örökre Önnel marad! Szereti a meglepetéseket? Foglalja 
le helyét időben!

1. nap: Szeged-Budapest-
Salzkammergut–Bad 
Reichenhall-Tirol (730 km)
Elutazás a kora reggeli órákban 
Szegedről. Budapesten, Ausztrián 
keresztül. A korai délutáni órákban 
érkezünk „észak Meránjába”, Bad 
Reichenhallba. A gyönyörű fürdő 
és klimatikus gyógyüdülőhely 
a só gyártás központja, több 
mint 70 szökőkútjáról híres. 
Történelmi városmagjában 
felkeressük a híresebbeket 
(őszi csoportoknál a kutak 
télmentesítésére lehet számítani), 
megcsodáljuk a mesekirálynak, I. 
Lajosnak köszönhetően felépült 
reprezentatív és akkor modernnek 
számító só gyártó üzemet. 
Rövid szabadidő után utunkat 
folytatva a kitzbüheli Alpok 
gyönyörű útjain érjük el Innsbruck 
környéki szálláshelyünket, 
ahol 3 éjszakát töltünk el.

2. nap: Alberg-hágó-
Milka „fellegvár”- Vaduz 
(Lichtenstein)-Feldkirch
(340 km)
E napon természet és fejedelmi 

múlt találkozik szerencsés 
megosztásban, Milka csoki 
kóstolóval megédesítve. Reggelit 
követően felejthetetlen útvonalon 
vezet utunk. Tiszta idő esetén 
az „Ördög kapuja” (Alberg-
hágó) sziklaormai közötti 
látványos úton haladunk. 1800 
méter magasságban fotószünet, 
fakultatív séta keretében fedezzük 
fel az alpesi virágokat, növényeket. 
Csokoládévásárra és kóstolóra 
térünk be Bludenz Milka csoki 
gyárának mintaboltjába. Gyors 
lichtensteini határátlépést 
követően átutazunk Schaan 
kisvároson, majd a Rajna felett 
rövid kitérőt teszünk Svájcban. 
Lichtenstein miniállam és 
fejedelemség fővárosával, Vaduzzal 
ismerkedünk „kisvonattal” 
ill. gyalogosan. A vállalkozó 
kedvűek fel is kapaszkodhatnak 
a hegyormon magasodó várhoz 
(nem látogatható). Elbúcsúzva 
Lichtensteintől az eredeti középkort 
idéző Feldkirchbe érkezünk. Mi 
nem kerüljük el méltatlanul ezt az 
Ill-parti „csak” határvárost, hanem 
felfedezzük háborúk megkímélte 

óvárosát XIII.-XV. századot idéző 
városkapuival,védőtornyaival, 
impozáns várával. Bár a középkor 
levegője lengi be,de Sherlock 
Holmes szellemét is megidézhetjük! 
Látványos programunkat 
követően az esti órákban 
érkezünk vissza szálláshelyükre. 

3. nap: Brenner-hágó – Bolzano 
– Meran és Trautsmanndorf 
kastélya (280 km)
Reggelink elfogyasztását követően 
indulunk az egykori osztrák, ma 
olasz Dél-Tirolba a Brenner-hágón, 
mely a mérnöki teljesítmény 
felsőfokával jellemezhető. 
Gyönyörű útján érünk el Dél-Tirol 
fővárosába, Bolzanoba (Bozen),. Az 
egykori kereskedő város hajdani 
gazdagságára emlékeztetnek 
bennünket temploma, épületei, 
terei és az árkádos utcák csalogató 
üzletei. Ha szeretne a leghíresebb 
dél-tiroli polgárral találkozni, 
akkor látogassa meg a Tartományi 
Múzeumban a „csupán csak” 5300 
éves Ötzit, a jégembert. Ismerősként 
búcsúzhat el tőle. A koronát a napra 
Meran, Sissi kedvelt nyaralóhelye 

teszi fel, ahol bekukkanthatunk a 
merani várkastélyba is. A városka 
kellemes, mediterránt idéző 
klímájával, kertjeivel, parkjaival 
sétára hívja látogatóit. Látogatást 
teszünk a Trautsmanndorf 
kastély parkjában, melyet Dél-
Tirol legszebb és leglátványosabb 
kertjének választottak meg! A 
neogótikus kastélyban évente 
több alkalommal tartózkodott 
Sissi királynő is, melynek 
kertében gyönyörködve töltötte 
napjait, ahol mi is így teszünk! A 
káprázatosan kialakított parkban 

számtalan művészi alkotás 
található, teraszos kialakításnak 
köszönhetően a felsőbb 
szintekről elképesztő panoráma 
nyílik Merano-ra és a hegyek 
amfiteátrumára. Késő délután 
indulunk vissza szálláshelyünkre 
a Jaufen-hágó bámulatos 
alpesi panorámaútvonalán 
(csak a nyári időpontok és 
megfelelő időjárás esetében).

4. nap: Innsbruck és a 
Nordkette-csúcs -Budapest-
Szeged (820 km)
Korai reggelit követően röviden 
ismerkedünk Innsbruck óvárosával, 
magunkba szívjuk hangulatát 
megtekintve hírességeit. Az ízelítő 
után irány Nordkette a 2256 méter 
magas csúcsa felvonóval! Eddig 
lentről gyönyörködtünk az Alpok 

fővárosát körbefogó hegységben, 
most meg fentről Tirol tartomány 
fővárosában (felvonójegy)! Aki nem 
akar az Innsbruck fölé magasodó 
kilátóba feljutni, szabadidejében 
felfedezheti Innsbruck további 
nevezetességeit. Búcsúzva Tiroltól 
út közben megállunk kinyújtóztatni 
tagjainkat, és ebédelésre is 
biztosítunk lehetőséget. Érkezés 
Budapestre az esti órákban, 
majd tovább utazás Szegedre.

Részvétel (1 főre): 91.800 Ft-tól

2021. 
05.21.
08.19.
09.16.
10.28.

NAP

ÉJ

4

3

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éjszaka szálloda***
2 ágyas tus/wc-s szobákban
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    91 800 Ft 
1 ágyas felár:                      20 000 Ft 
3x vacsora felár:                14 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   45 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   7 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):   7000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Nordkette felvonójegy:9,9-38 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején!  A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
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TIROLI KALANDOK
KÖNNYED TÚRÁKKAL A TERMÉSZET 

LÁGY ÖLÉN!
Csillagtúrák 5 ország hegycsúcsai között

SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Van egy kedvenc és egyben sok utasunk által szeretett programunk: „ő a Tiroli Kincsesláda”, 
mely programunk a 4 nap alatt annyi látnivalót kínál a kincsesládájából, hogy megszámolni 
is nehéz, de egyet nem: a gyönyörű tiroli hegyek között nem sétálunk, nem indulunk neki 
gyalogszerrel egy-egy könnyed programra! Ezen programunk így született gondos túra 
bejárásokkal, elővigyázatossággal. Szóval fogtuk a 4 napos programot és kivettünk belőle 
egyes programrészeket, helyettük feltöltöttük élményfaktorral, könnyed gyalogtúrákkal, 
mely könnyedén teljesíthető különösebb fi zikum, előkészület, edzés nélkül is. Az Ausztriát, 
Lichtenstein-t, Olaszországot érintő programunkban szerepel Bad Reichenhall sógyártás 
központja, a Milka csokoládégyár meglátogatása, Sissi királynő kedvelt üdülőhelyei és nem 
utolsó sorban az „Ördög kapuja”… és még sorolhatnánk, mely programrészek közé iktattunk 
kettő túrázás lehetőségét is szebbnél szebb helyszíneken! Számos csoda, megannyi 
élmény mely örökre Önnel marad! Szereti a meglepetéseket? Foglalja le helyét időben!

Részvétel (1 főre): 109.700 Ft-tól

2021.
06.30.

NAP

ÉJ

5

4

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

1. nap: Szeged-Budapest-
Salzkammergut–Bad 
Reichenhall-Tirol (730 km)
Elutazás a kora reggeli órákban 
Szegedről. Budapesten, Ausztrián 
keresztül. A korai délutáni órákban 
érkezünk „észak Meránjába”, Bad 
Reichenhallba. A gyönyörű fürdő 
és klimatikus gyógyüdülőhely 
a só gyártás központja, több 
mint 70 szökőkútjáról híres. 
Történelmi városmagjában 
felkeressük a híresebbeket, 
megcsodáljuk a mesekirálynak, I. 
Lajosnak köszönhetően felépült 
reprezentatív és akkor modernnek 
számító só gyártó üzemet. 
Rövid szabadidő után utunkat 
folytatva a kitzbüheli Alpok 
gyönyörű útjain érjük el Innsbruck 
környéki szálláshelyünket, 
ahol 3 éjszakát töltünk el.

2. nap: Brenner-hágó –
Trautsmanndorf kastélya, 
Meran2000 könnyed gyalogtúra 
(280 km)
Reggelink elfogyasztását követően 
indulunk az egykori osztrák, ma 
olasz Dél-Tirolba a Brenner-hágón, 
mely a mérnöki teljesítmény 
felsőfokával jellemezhető. Sissi 
kedvelt nyaralóhelyére Meranba 

érkezünk. A városka kellemes, 
mediterránt idéző klímájával, 
kertjeivel, parkjaival sétára hívja 
látogatóit, ahol bekukkantunk a 
merani várkastélyba. Látogatást 
teszünk a Trautsmanndorf 
kastély parkjában, melyet Dél-
Tirol legszebb és leglátványosabb 
kertjének választottak meg! A 
neogótikus kastélyban évente több 
alkalommal tartózkodott Sissi 
királynő is, melynek kertében 
gyönyörködve töltötte napjait, ahol 
mi is így teszünk! A káprázatosan 
kialakított parkban számtalan 
művészi alkotás található, teraszos 
kialakításnak köszönhetően a 
felsőbb szintekről elképesztő 
panoráma nyílik Merano-ra és a 
hegyek amfi teátrumára. A kastély 
után Meran városa fölé nagykabinos 
felvonóval (felvonójegy!) 1759 
méteres magasságokba érkezünk. 
A Meran2000 hegyi állomástól 
kiindulva számtalan túrát tehetünk 
a komolyabb csúcshódításoktól 
a kényelmes sétákig a csodálatos 
alpesi tájon. A nagykabinos felvonó 
modern, piros színű kocka hegyi 
állomása mellett természetesen 
éttermet találunk, teraszáról 
parádés kilátás nyílik az 1600 
méterrel lejjebb fekvő városra és a 

medencét, ill. a völgyet szegélyező 
gigantikus hegyek vonulatára. 
Megpihenünk az étterem teraszán, 
ahonnan egy rövid gyalogtúrára 
vállalkozunk. Ha kedvünk tartja, 
akár bobpályán csúszhatunk alá.
MERAN2000      könnyed     gyalogtúra
Technika: 1/6
Kondíció: 2/6
Látnivaló: 4/6
Élményfaktor: 4/6
Nehézségi fok: 1/6
Időtartam: kb. 40 perc
Távolság: 1,37 km 
Szintkülönbség: 255 méter 
(lefelé)
Tengerszint feletti magasság: 
1870 méter
A rövid gyalogtúra a Merano2000 
felvonó felső állomásától indul 
a Rotwandhütte irányába. A 
bobpályát keresztezve a Zuegg 
Hütte felé tartjuk az irányt. A 

hütte egy hegyi kis tó közelében 
található kacsákkal, békákkal 
és teknősökkel. Megpihenünk a 
hütte teraszán - egy kis snaps, 
kávé társaságában - és indulunk 
lefelé mérsékelt tempóval (kb. 35-
40 perc alatt). Így érkezük meg az 
Avelengo-i Falzeben parkolóhoz. 

Megpihenünk, fogyasztunk egy 
keveset és visszaindulunk a 
felvonóállomáshoz (felvonójegy). 
Az időjárásra való tekintettel 
a napi programok sorrendje 
felcserélődhet. Késő délután 
indulunk vissza szálláshelyünkre 
a Jaufen-hágó bámulatos alpesi 

panorámaútvonalán (csak 
megfelelő időjárás esetében).

3. nap: Alberg-hágó-Milka 
„fellegvár”- Vaduz/Lichtenstein 
és Feldkirch (340 km)
E napon természet és fejedelmi 
múlt találkozik szerencsés 

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

Árak felárak (1 főre):
Részvételi díj:                  109 700 Ft
1 ágyas felár:                      28 000 Ft
4x vacsora felár:               18 500 Ft

Belépők és jegyek
tájékoztató árai:                   45 EUR
Egyéb helyszínen
fi zetendő:                                   7 EUR

Minimális létszám:                 35 fő
Létszám felár (25-34 fő):  8000 Ft

Fakultatív programok
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni!
Meran2000
felvonójegy:                   13-20,5 EUR
Nordkette felvonójegy:9,9-38 EUR

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

ÚJ
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Részvétel (1 főre): 109.700 Ft-tól
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megosztásban, Milka csoki 
kóstolóval megédesítve. Reggelit 
követően felejthetetlen útvonalon 
vezet utunk. Tiszta idő esetén 
az „Ördög kapuja” (Alberg-
hágó) sziklaormai közötti 
látványos úton haladunk. 1800 
méter magasságban fotószünet, 
fakultatív séta keretében fedezzük 
fel az alpesi virágokat, növényeket. 
Csokoládévásárra és kóstolóra 
térünk be Bludenz Milka csoki 
gyárának mintaboltjába. Gyors 
lichtensteini határátlépést 
követően átutazunk Schaan 
kisvároson, majd a Rajna felett 
rövid kitérőt teszünk Svájcban. 
Lichtenstein miniállam és 
fejedelemség fővárosával, Vaduzzal 
ismerkedünk „kisvonattal” 
ill. gyalogosan. A vállalkozó 
kedvűek fel is kapaszkodhatnak 
a hegyormon magasodó várhoz 
(nem látogatható). Elbúcsúzva 
Lichtensteintől az eredeti középkort 
idéző Feldkirchbe érkezünk. Mi 
nem kerüljük el méltatlanul ezt az 
Ill-parti „csak” határvárost, hanem 
felfedezzük háborúk megkímélte 
óvárosát XIII.-XV. századot idéző 

városkapuival,védőtornyaival, 
impozáns várával. Bár a középkor 
levegője lengi be,de Sherlock 
Holmes szellemét is megidézhetjük! 
Látványos programunkat 
követően az esti órákban 
érkezünk vissza szálláshelyükre. 

4. nap: Könnyed túra a Stubai 
völgyből a Schlick 2000 
tanösvényen keresztül 2094 
méter magasságokba 
STUBAI-VÖLGY gyalogtúra
Technika: 2/6
Kondíció: 3/6
Látnivaló: 6/6
Élményfaktor: 6/6
Nehézségi fok: 2/6 
Időtartam: kb. 5,5 óra
Távolság: 8,23 km 
Szintkülönbség: 741 méter 
(egyirányban 751 m felfelé, 299 
m lefelé) 
Legmagasabb tengerszint feletti 
magasság: 2097 méter
Lenyűgöző panorámaúton 
gyűjtünk élményeket a mai napon 
az impozáns kilátást biztosító 
Stubai Kalkkögel hegyvidékén. 
Gyönyörű kilátásban lehet részünk 

az Innsbruck felett magasodó 
hegyekre, a Wilde Kaiserig és a 
Zillertal-völgyig. A családbarát, 
kényelmes tanösvényt a Kreuzjoch 
felvonó középső állomásától 
kezdjük, ahová felvonóval érkezünk 
(felvonójegy). Könnyű emelkedővel 
indítjuk a túránkat, mely során 
folyamatos panorámában 
gyönyörködünk a Stubai völgyre. 
Útközben fotószünetre megállunk 
a türkízzöld színekben pompázó 
PanoramaSee tó partján. A 
Schlicker Alm megállópontunk 
teraszára érkezünk, ahol 
megpihenünk és erőt gyűjtünk 
a soron következő szakaszhoz. 
Tanösvényünk tudományos 
állomásokkal, ismertetőkkel vezet 
kőerdőkön és törpefenyő erdőkön 
keresztül szebbnél szebb tájakat 
mutatva magából. Játékosan 
kapunk ismertetőt természetünk 
megismeréséhez! Sétánk során 
élvezzük a csodálatos panorámát a 
Schlicker Kalkkögel-hegységre és az 
Észak-Tiroli Dolomitok vonulataira. 
2097 méteren a Kreuzjoch hegyi 
állomásra érkezve megpihenünk 
a hütte teraszán. Falatozunk, 

iszogatunk és átadjuk magunkat 
a természet érzéseinek. Aki még 
érez magában erőt, míg a többiek 
pihennek, a Kreuzjoch hegycsúcsról 
egy rövid, belátható panorámaút 
a „StubaiBlick” kilátóra vezet 
ahonnan az élmény csak fokozódik! 
Átadva magunkat az ózongazdag 
levegőnek és a hegyek bűvöletének, 
kipihenve a Kreuzjochbahn 
felvonóval (felvonójegy) 
indulunk vissza az indulásunk 
helyszínére. Az időjárásra való 

tekintettel a napi programok 
sorrendje felcserélődhet.

5. nap: Innsbruck és a 
Nordkette-csúcs -Budapest-
Szeged (820 km)
Korai reggelit követően röviden 
ismerkedünk Innsbruck 
óvárosával, magunkba szívjuk 
hangulatát megtekintve 
hírességeit. Az ízelítő után 
irány Nordkette a 2256 méter 
magas csúcsa felvonóval. Eddig 
lentről gyönyörködtünk az Alpok 
fővárosát körbefogó hegységben, 

most meg fentről Tirol tartomány 
fővárosában (felvonójegy)! A 
Hafelekarspitze 2334 méter 
magasságába érkezve érezni a 
levegő ritkaságát és zamatát, 
ahol időzünk egy kicsit. Aki nem 
akar az Innsbruck fölé magasodó 
kilátóba feljutni, szabadidejében 
felfedezheti Innsbruck további 
nevezetességeit. Búcsúzva Tiroltól 
út közben megállunk kinyújtóztatni 
tagjainkat, és ebédelésre is 
biztosítunk lehetőséget. Érkezés 
Budapestre az esti órákban, 
majd tovább utazás Szegedre.

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

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  109 700 Ft 
1 ágyas felár:                      28 000 Ft 
4x vacsora felár:               18 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   45 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   7 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  8000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Meran2000
felvonójegy:                   13-20,5 EUR
Nordkette felvonójegy:9,9-38 EUR

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

TIROLI KALANDOK KÖNNYED
TÚRÁKKAL A TERMÉSZET LÁGY ÖLÉN!
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KARINTIAI TAVAKTÓL
A GROSSGLOCKNER CSÚCSÁIG 

Páratlan panoráma útvonalak, várak és kastélyok
Malta-völgy vízzáró gátja, Heiligenblut, Ossiacher-tó, 

Gerlitzen felvonóval, Hochosterwitz várkastélya

SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Csodálatos alpesi tavak kristálytiszta vize, sűrű fátyolként zuhogó vízesések,
friss hegyi levegő! Igen, ezek a természeti szépségek vonzzák Karintiába a kíváncsi 
Utazót! De mi megmutatjuk azokat a helyeket is, melyek az egyszeri turista előtt rejtve 
maradnak: lélegzetelállító Malta-völgy vízzáró gátját, Ausztria „tetejét”a Grossglockner 
fenséges csúcsát, sőt egy varázslatos városkát a Grossglockner lábánál, ahol „Krisztus 
vérét őrzik”:Heiligenblutot is! Tárja ki a szívét ezekre a csodákra, s megtöltjük emlékezetét

felejthetetlen pillanatokkal!

Részvétel (1 főre): 81.800 Ft-tól

2021. 
06.17. 
08.19.
09.09.

NAP

ÉJ

4
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1. nap: Szeged–Budapest–Győr-
Szombathely-Klagenfurt–Maria 
Wörth (600 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban. Budapesten, Budapest 
- Győr - Szombathely - Bucsu 
határátkelőn keresztül utazunk 
tovább a Graz–Klagenfurt–Wörthi-
tó–Spittal útvonalon. Útközben 
pihenőt tartunk Klagenfurtban, 
autóbuszos városnézés a 
belvárosban majd körbeutazzuk 
„villámgyorsan” a világot, mikor 
megnézzük a Minimundust, 
Európa hírneves építményeit 
1:25-szörös méretarányban. A 
Wörthi-tó déli partján az idilli 
fekvésű Maria Wörth-félszigetet, 
annak két zarándoktemplomát 
csodáljuk meg. Megfelelő időjárás 
esetén lifttel felemelkedhetünk 
a Pyramidenkogelre 905 m 
magasságba, ahonnan élvezhetjük 
a páratlan kilátást a tórendszerre és 
a környező hegyekre. És az élmény 
fokozható! A Pyramidenkogel 
magaslataiból pillanatok alatt 
csúszdán érkezhetünk a kiindulási 
pontunkra. Szállásunk 3 éjszakán 
át a Millstatti-tó környékén lesz.

2. nap: Malta-völgy vízzáró 
gátja, Gmünd Porsche 
múzeuma, Gerlizen-csúcs 
felvonóval és az Ossiacher See 
hajóval (220 km)
Reggeli után Ausztria egyik legszebb 
alpesi zuhatagába, a „zuhanó 
vízesések völgyébe”, a Malta-folyó 
völgyébe vezet utunk. A kétezer 
méter körüli magasságban lévő 
völgyzáró gáttal elválasztott tóval, 

élménykiállítással és egy rövid 
4D mozifilmmel ismerkedünk, 
lehetőség van közelebbről 
megszemlélni szakvezetővel 
a vízi erőművet is (min. 15 fő 
esetén). Útközben két vízesést 
is megcsodálunk közelről, séta 
keretében élvezzük a természet 
nyújtotta szép látnivalókat. 
Tovább utazva felkeressük 
Gmünd városkát, amely 
városkapuival, gyönyörű tereivel, 
a Lodron-kastéllyal hamisítatlan 
középkori hangulatot áraszt. 
Lehetőség van Európa első privát 
magántulajdonban lévő Porsche 
múzeumának a megtekintésére 
(1950-ig itt készültek a legendás 
365-ös modellek, láthatjuk 
Rommel sivatagi autóját stb.) 
Utunkat Karintia harmadik 
legnagyobb tavánál folytatjuk, az 
Ossiacher-tó felé indulunk. A tavat 
délen 1000 m-es hegyek választják 
el a Wörthi-tótól. Fakultatív 
ajánlatunk: a tó partjáról indulva 
Gerlitzen téli sírégióba, mintegy 
2000 méter magasra jutunk fel, 
gyönyörködve a tó és a környező 
hegyek látványában (Felvonójegy!) 
Aki nem vesz részt a fakultatív 
programon, a tóparton lesz 
lehetősége sétálni, beülni egy 
kávéra. Visszatérünk a tópartra, 
majd buszunkat hajóra cseréljük 
és a festői Ossiach tavon hajózunk 
a gyönyörű „Gerlitzeni-Alpok 
árnyékában”. (aki nem hajózik, 
busszal érkezik a kikötőbe). 
Ossiach, a tó déli partjának egyetlen 
településének egykori bencés 
apátsága ma szívesen felkeresett 

templom, melyhez a Karl May 
készítette ablakok is hozzájárulnak. 
Szálláshelyünkre térünk vissza.

3. nap: A Grossglockner, 
Heiligenblut és a Ferenc József 
magaslat (220 km)
Ezen a reggelen a híres Grossglockner 
útra indulunk, mely fogalom az 
autós turisták és hegymászók 
körében. Útközben festői völgyek, 
vízesések kísérik utunkat, 
megismerkedünk többek között 
az Alpok élővilágával: a változatos 
alpesi virágokkal, geológiájával 
egy interaktív, különleges 
kiállítás keretében. Európa egyik 
leglátványosabb alpesi útján 
fotószüneteket tartva a legszebb 
helyeken jutunk fel 2000-3000 m 
magas hegyek között a Ferenc József 
magaslatra (2369 m), ahonnan 
szép időben a Grossglockner 
felejthetetlen látványt nyújt. 
Ismerkedünk a mormotákkal, 
akár még meg is etethetjük, 
simogathatjuk őket. Jó idő esetén, 
a magaslaton bekukkantunk a 
megfigyelőállomásra. Fakultatív 
ajánlatunk: Gleccservonattal akár 
le is ereszkedhetünk a magaslatról 
a Pasterce-gleccser közelébe 
(vonatjegy!). Hazafelé tartva 

kellemes séta keretében közelről is 
megismerkedünk a 130 m magasról 
lezúduló Jungfernsprung-
vízeséssel. Utunk következő 
állomása Heiligenblut, ahova 
megérkezve ismerkedünk a 3000 m 
magas hegységek karéjában fekvő 
városkával, a városka ékességével, 
a Szent Vince templommal 
(templomban egy üvegcsében őrzik 
Krisztus vérét – innen a városka 
neve) és a kertben meghúzódó 
a hegymászók temetőjével. 
Tovább utazva rövid megállást 
teszünk Iselsberg üdülőfaluban, 
ahonnan szép idő esetén 
pompás rálátás nyílik a környező 
hegyekre, a Lienzer Dolomitokra 

és Lienz városára. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre.

4. nap: Villacher Alpesnstrasse-
Hochosterwitz kastélya-
Szombathely-Győr-Budapest–
Szeged (620 km)
Reggeli után a Villacher Alpok 
panoráma útján ellátogatunk a 
csodálatos villachi alpesi útra, 
melynek szebb kilátást mutató 
pontján megállunk gyönyörködni. 
Június közepétől augusztus 
közepéig (időjárás függvényében) 
látogatást teszünk az alpesi 
kertben, majd Villach házi hegyére, 
a Dobratschra kapaszkodunk 
fel autóbuszunkkal. Időjárás 

függvényében, ha a Villacher 
Aplenstrasse nem látogatható, 
akkor a Dráva-parti Villach 
belvárosában sétálunk: városháza, 
Szent Jakab templom, főtér és 
láthatjuk a Dráva-folyó vízszintjét 
mutató árvízjelöléseket is. Rövid 
szabadidőt követően utunk utolsó 
programjához, a Hochosterwitz-
várkastélyhoz igyekszünk, 
melynek 14 kapus erődrendszere 
ma már gyalogosan és felvonóval 
is bevehető (felvonójegy!)! A 
késő délutáni órákban utazunk 
hazafelé Szombathely-Győr 
útvonalon. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban, majd 
tovább utazás Szegedre. 

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éjszaka szálloda***
2 ágyas tus/wc-s szobákban
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    81 800 Ft 
1 ágyas felár:                       16 000 Ft 
3x vacsora felár:                16 800 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   75 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 12 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  5 500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Pasterce gleccser
vonatjegy:                                 12 EUR
Gerlitzen felvonójegy:        24 EUR
Panoráma utak 
belépőköltségei:                    25 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Győr-Szombathely autópálya 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején!  A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel
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KARINTIAI TAVAKTÓL
A GROSSGLOCKNER CSÚCSÁIG
KÖNNYED TÚRÁKKAL
Páratlan panoráma útvonalak, könnyed gyalogtúrák, várak 
és kastélyok, Heiligenblut, Gerlitzen felvonóval és
az Ossiacher-tó – kényelmes és felejthetetlen szépségű 
gyalogtúrákkal és termálfürdő pihenéssel fűszerezve!

Csodálatos alpesi tavak kristálytiszta vize, sűrű fátyolként zuhogó vízesések, friss 
hegyi levegő! Igen, ezek a természeti szépségek vonzzák Karintiába a kíváncsi Utazót! 
De mi megmutatjuk azokat a helyeket is, melyek az egyszeri turista előtt rejtve 
maradnak: lélegzetelállító Malta-völgy vízeséseit és vízzáró gátját, Ausztria tetejét, a 
Grossglockner fenséges csúcsát a visszavonulót fújó gleccserével, sőt egy varázslatos 
városkát a Grossglockner lábánál, ahol „Krisztus vérét őrzik”: Heiligenblutot is! Jelen 
programunkat fűszereztük a természet közelségével, amikor is egy kellemes, könnyed 
túrát teszünk a 3 tó által határolt Gurktali-Alpok lankáin és egy szintén felejthetetlen és 
könnyed gyalogtúrát a Gerlitzen hegycsúcs mentén 4 hüttét is meglátogatva! Tárja ki a 
szívét ezekre a csodákra, s megtöltjük emlékezetét felejthetetlen pillanatokkal!

1. nap: Szeged–Budapest–Győr-
Szombathely-Klagenfurt–Maria 
Wörth (600 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban. Budapesten, Budapest-
G y ő r - S z o m b a t h e l y - B u c s u 
határátkelőn keresztül utazunk 
tovább a Graz–Klagenfurt–Wörthi-
tó–Spittal útvonalon. Útközben 
pihenőt tartunk Klagenfurtban, 
autóbuszos városnézés a 
belvárosban majd körbeutazzuk 
„villámgyorsan” a világot, mikor 
megnézzük a Minimundust, 
Európa hírneves építményeit 
1:25-szörös méretarányban. A 
Wörthi-tó déli partján az idilli 
fekvésű Maria Wörth-félszigetet, 
annak két zarándoktemplomát 
csodáljuk meg. Megfelelő időjárás 
esetén lifttel felemelkedhetünk 
a Pyramidenkogelre 905 m 
magasságba (fi tt utasaink felfelé 
is lépcsőn érkeznek a torony 
csúcsára), ahonnan élvezhetjük a 
páratlan kilátást a tórendszerre és 
a környezőhegyekre. És az élmény 
fokozható! A Pyramidenkogel 
magaslataiból pillanatok alatt 
csúszdán érkezhetünk a kiindulási 
pontunkra. Szállásunk 3 éjszakán 

át a Millstatti-tó környékén lesz.

2. nap: Malta-völgy vízzáró 
gátja, Gmünd Porsche 
múzeuma, Gerlizen-csúcs 
felvonóval és élményteli 
gyalogtúrával és az Ossiacher 
See (220 km)
Reggeli után Ausztria egyik 
legszebb alpesi zuhatagába, a 
„zuhanó vízesések völgyébe”, a 
Malta-folyó völgyébe vezet utunk. 
Már rögtön a völgy bejáratánál 
megállunk egy fotószünetre, 
megcsodáljuk a hegyoldalból 
előtörő vízzuhatagot. Vadregényes 
útvonalon érkezünk a kétezer 
méter körüli magasságban lévő 
völgyzáró gáttal elválasztott tóhoz. 
Lebilincselő a vízzáró gát mérete 
és látványa. Élménykiállítással 
és egy rövid 4D mozifi lmmel 
ismerkedünk, lehetőség van 
közelebbről megszemlélni 
szakvezetővel a vízi erőművet 
is (min. 15 fő esetén). Sétálunk 
a friss, oxigén dús levegőben és 
élvezzük a természet nyújtotta 
szép látnivalókat. Tovább utazva 
felkeressük Gmünd városkát, amely 
városkapuival, gyönyörű tereivel, 

a Lodron-kastéllyal hamisítatlan 
középkori hangulatot áraszt. 
Lehetőség van Európa első privát 
magántulajdonban lévő Porsche 
múzeumának a megtekintésére 
(1950-ig itt készültek a legendás 
365-ös modellek, láthatjuk 
Rommel sivatagi autóját stb.) 
Utunkat Karintia harmadik 
legnagyobb tavánál folytatjuk, az 
Ossiacher-tó felé indulunk. A tavat 
délen 1000 m-es hegyek választják 
el a karintiai Wörthi-tótól. A tó 
partjáról indulva Gerlitzen téli 
sírégióba, mintegy 2000 méter 
magasra jutunk fel felvonóval, 
gyönyörködve a tó és a környező 
hegyek látványában (Felvonójegy!).
GERLITZEN 4 HÜTTE TÚRA
Technika: 1/6 
Kondíció: 1/6 
Látnivaló: 6/6
Élményfaktor: 6/6 
Nehézségi fok: 1/6  
Időtartam: kb. 2,5 óra
Távolság: 4,44 km 
Szintkülönbség: 470 méter 
Tengerszint feletti magasság:
1911 méter
A Gerlitzen csúcson határtalan 
érzés ragad magához bennünket! 

Bakancsra fel és egy könnyed, 
de mégis nagyon látványos, 
élményekkel teli gyalogtúrának 
indulunk! Mai napi túránk lehet 
akár kulináris hütte-túra a 
Gerlitzen csúcsától a Waldtrattéig. 
A Gerlitzen Gipfelbahn (1911 m) 
hegyi állomásától egy könnyen 
megközelíthető túraútvonalon (177. 
sz. ösvény) vezet át Stifterbodenig. 
Az egyes megállópontokon - csak a 
jó hangulat érdekében és mértékkel 
- fogyaszthatunk a helyi nedűkből, 
falatozunk a fi nomabbnál fi nomabb 
harapnivalókból. Kellemes 
hangulatban, a szemkápráztató 
tájon járva észre sem vesszük, hogy 

az egyik hüttét szinte még el sem 
hagytuk, de már megérkeztünk a 
következő állomásunkhoz. Az akár 
családbarát túra a különféle frissítő 
megállókkal és pihenőhelyekkel 
kényelmesen kikövezett erdei 
túraútvonalak mentén halad. 
A Stifterboden állomásnál 
eldönthetjük, hogy kicsit hosszabb, 
vagy a rövidebb útvonalat 
választjuk a Kammerhütténél lévő 
végállomásunkig. A hosszabb 
variánst a Steinwender kunyhót 
keresztezve teheti meg (177. ösvény). 
Ha a rövidebb utat választja, 
akkor a Kammerhütte irányát kell 
majd követni. A Stifterboden felől 
leereszkedve a Kammerhütte és 
a Turnerhütte útján a Sunn Alm / 
Kanzelbahn hegyi állomásra (1440 
m) érkezünk. Ha mégsem venne 

részt a „Gerlitzen 4 hütte” túrán, 
a Gerlitzen csúcsról felvonójeggyel 
lesz lehetősége visszatérni a 
középső, majd az alsó kiindulási 
ponton lévő állomásszintekhez. 
Mindkét helyszínen lehetőség 
van beülni egy csésze kávéra 
és harapnivalót fogyasztani, az 
Ossiacher-tó partján pedig kellemes 
séta várja. A késő délutáni órákban 
indulunk vissza szálláshelyünkre.

3. nap: Grossglockner 
panorámaút, könnyed túra 
a Pasterce gleccserhez! 
Heiligenblut és a Ferenc József 
magaslat (220 km)
Ezen a reggelen a híres 
Grossglockner útra indulunk, 
mely fogalom az autós turisták és 
hegymászók körében. Útközben 

Részvétel (1 főre): 102.000 Ft-tól

2021.
07.14.
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Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 éjszaka szálloda***
2 ágyas tus/wc-s szobákban
Ellátás: 4x reggeli

Árak felárak (1 főre):
Részvételi díj:                 102 000 Ft
1 ágyas felár:                       19 000 Ft
4x vacsora felár:               22 500 Ft

Belépők és jegyek
tájékoztató árai:                   75 EUR
Egyéb helyszínen
fi zetendő:                                 13 EUR

Minimális létszám:                 35 fő
Létszám felár (25-34 fő):  7 500 Ft

Fakultatív programok
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni!
Pasterce gleccser
vonatjegy:                                 12 EUR
Gerlitzen felvonójegy:        24 EUR
Milstatti tó 
fürdőbelépőjegy:        24 EUR/főtől
Panoráma utak 
belépőköltségei:                   30 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Győr-Szombathely autópálya 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején!  A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel
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festői völgyek, vízesések kísérik 
utunkat, megismerkedünk többek 
között az Alpok élővilágával: 
a változatos alpesi virágokkal, 
geológiájával egy interaktív, 
különleges kiállítás keretében. 
Európa egyik leglátványosabb 
alpesi útján fotószüneteket 
tartva a legszebb helyeken 
jutunk fel 2000-3000 m magas 
hegyek között a Ferenc József 
magaslatra (2369 m), ahonnan 
szép időben a Grossglockner 
felejthetetlen látványt nyújt. 
Ismerkedünk a mormotákkal, 
akár még meg is etethetjük, 
simogathatjuk őket. Jó idő esetén, 
a magaslaton bekukkantunk a 
megfigyelőállomásra. Fakultatív 
ajánlatunk: gleccservonattal 
mehetünk le a magaslatról 
a Pasterce-gleccser közelébe 
(vonatjegy!), ahonnan egy könnyed 
lépcsősoron, némi gyaloglás után 
ráléphetünk akár a gleccserre is 
(sajnos az évek alatt folyamatosan 
húzódik visszafelé, így egyre 
többet kell sétálni érte időjárás 
függvényében). Hazafelé tartva 
kellemes séta keretében közelről is 
megismerkedünk a 130 m magasról 
lezúduló Jungfernsprung-
vízeséssel. Utunk következő 
állomása Heiligenblut, ahova 
megérkezve ismerkedünk a 3000 m 
magas hegységek karéjában fekvő 
városkával, a városka ékességével, 
a Szent Vince templommal 
(templomban egy üvegcsében őrzik 
Krisztus vérét – innen a városka 
neve) és a kertben meghúzódó 
a hegymászók temetőjével. 
Tovább utazva rövid megállást 
teszünk Iselsberg üdülőfaluban, 
ahonnan szép idő esetén 
pompás rálátás nyílik a környező 
hegyekre, a Lienzer Dolomitokra 
és Lienz városára. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre.

4. nap: Nochalmstrasse 
Panorámaút | majd kellemes 
alpesi túrára indulunk a 
Gurktal-Alpokban | Délután 
termálfürdőben lazítunk!
Kényelmesen megreggelizünk, 
majd megbízható túracipőnk 
társaságában buszunkkal a 

Turracher-tó felé vesszük az 
irányt! Látványos panorámaúton, 
a Nockberge hegységen át utazunk 
a Nochalmstrasse panorámaúton, 
útközben megállókkal, 
fotószünetekkel. A karintiai 
Nockberge hegység legszebb 
részein kanyargó páratlan alpesi 
panorámaút, a Nockalmstrasse, a 
tartomány egyik legszebb útvonala. 
A 35 km hosszú, több mint 2000 
méter magasra szerpentinező 
látványos vonalvezetésű utunk 
mentén virágzó alpesi legelők, 
mesés fenyőligetek, elvarázsolt 
völgyek, parádés kilátóhelyek, 
autentikus hütték, érdekes 
kiállítások teszik felejthetetlen 
élménnyé a látogatást. A 
Turracher tóhoz érkezünk, 
ahonnan a két másik közeli tavat 
körbeölelő sétaútvonalunk indul.
ÉRZÉKEK ÚTJA – TURACHER 3 
TÓ TÚRA
Technika: 2/6
Kondíció: 2/6
Látnivaló: 4/6
Élményfaktor: 6/6
Nehézségi fok: 2/6  
Időtartam: kb. 4 óra
Távolság: 7,1 km 
Szintkülönbség: 104 méter 
Tengerszint feletti magasság:
1875 méter
Kalandozásunk során a 
természetközeli élmények 
garantáltak, kiválasztott 
ösvényünk pedig egyszerre 
élénkíti majd és nyugtatja 
meg lelkünket. Az összesen 7,2 
kilométeres hegyi sétautunk 
legalacsonyabb pontja 1764 méter 
lesz, ahonnan 1866 méteres 
magasságba „kapaszkodunk” fel, 
ezt a szintkülönbséget azonban 
játszi könnyedséggel teljesítheti 
mindenki, aki a hétköznapokban 
is biztosan lép és járásában 
egyébként nem korlátozott. 
Idegenvezetőnkkel többségében 
sík, kitűnően megjelölt útvonalon, 
cirbolyafenyő erdőkön át vezet 
utunk, mely tanösvény is egyben. 
Bátran tartsanak velünk erre 
a nagyjából 4 órás, Gurktali-
Alpok lankáin vezető túrára, ahol 
utunkat számos helyen kávé, 
tea- és fotószünettel tarkítjuk, így 

ideális választás családok számára 
is. A kiindulási pontra visszatérve 
autóbuszunkkal a Milstatter 
tóhoz ereszkedünk. Fakultatív 
ajánlatunk: Délután lehetőségünk 
lesz egy közeli, helyi kőből és fából 
épült wellnessfürdőben ellazulni 
(igényét kérjük előre jelezze!), 
ahol a friss hegyi levegő után gőz- 
és lucfenyő szauna vár ránk! A 
különféle meleg és sós vizes bel- és 
kültéri végtelenített medencében 
mártózhatunk meg. Aki nem kíván 
fürödni, szabadidejét a Millstätter 
See körül (Karintia legmélyebb 
tava), a városka hangulatos 
strandján töltheti. A fürdő 
szomszédságában látogatható 
Millstatt bencés apátsága, melynek 
kerengője és temploma csodálatos 
emlék a XII. századból. Vacsorára 
térünk vissza szállásunkra.

5. nap: Villacher Alpenstrasse-
Hochosterwitz kastélya-
Szombathely-Győr-Budapest–
Szeged (620 km)
Reggeli után a Villacher Alpok 

panoráma útján ellátogatunk a 
csodálatos villachi alpesi útra, 
melynek szebb kilátást mutató 
pontján megállunk gyönyörködni. 
Június közepétől augusztus 
közepéig (időjárás függvényében) 
látogatást teszünk az alpesi 
kertben, majd Villach házi hegyére, 
a Dobratschra kapaszkodunk 
fel autóbuszunkkal. Időjárás 
függvényében, ha a Villacher 
Alpenstrasse nem látogatható, 

akkor a Dráva-parti Villach 
belvárosában sétálunk: városháza, 
Szent Jakab templom, főtér és 
láthatjuk a Dráva-folyó vízszintjét 
mutató árvízjelöléseket is. Rövid 
szabadidőt követően utunk utolsó 
programjához, a Hochosterwitz-
várkastélyhoz igyekszünk, 
melynek 14 kapus erődrendszere 
ma már gyalogosan és felvonóval 
is bevehető (felvonójegy!)! A 
késő délutáni órákban utazunk 

hazafelé Szombathely-Győr 
útvonalon. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban, majd 
tovább utazás Szegedre.

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

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                 102 000 Ft 
1 ágyas felár:                       19 000 Ft 
4x vacsora felár:               22 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   75 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 13 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  7 500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Pasterce gleccser
vonatjegy:                                 12 EUR
Gerlitzen felvonójegy:        24 EUR
Milstatti tó 
fürdőbelépőjegy:        24 EUR/főtől
Panoráma utak 
belépőköltségei:                   30 EUR

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

KARINTIAI TAVAKTÓL A GROSSGLOCKNER 
CSÚCSÁIG KÖNNYED TÚRÁKKAL
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AUSZTRIA REJTETT KINCSEI
HAJÓZÁSSAL   
Bécs és a Wachau vidéke. Semmeringbahn élményvonat, 
Herzogenburg, Mariazell és Baden… 

Kincsek? Rejtve? De mi elől? Természetesen a felületes utazók elől. Programunkon olyan 
helyszíneket járunk végig - akár hajóval is - melyek a nagyvárosoktól távol esnek, de 
szépségük vetekszik azokéval: a kedves hangulatot árasztó Krems, vagy Melk a Duna 
fölé magasodó apátsággal. De a kincsek mellett titkot is találunk: a merénylet áldozatául 
esett Ferenc Ferdinánd sírját az artstetteni kastélyban. Fedezze fel a Z(s)eppelinnel ezeket 
a rejtett szépségeket, amiről lesz mit mesélnie, mikor hazatér!

1. nap: Szeged–Budapest–Bécs 
és Schönnbrunn kastélya
(240 km)
Elutazás Szegedről a kora 
reggeli órákban Budapesten 
keresztül Bécsbe. Autóbuszos 
városnézés a császárvárosban 
(a Ring híres épületei, Opera, 
Hofburg, Szépművészeti 
Múzeum, Parlament, városháza). 
Ellátogatunk a Kärtner Strasséra, 
a Szent István Dómhoz, sétálunk 
a híres Grabenen, ismerkedünk 
Hundertwasser különleges, 
meglepő stílusú épületével. 
Szabadidőben ismerkedhet 
a császárvárossal, kedvére 
vásárolhat. Schönbrunnba, a 
Habsburgok világhírű kastélyába 
kirándulunk, megtekintve 
az uralkodó család életének 
színhelyeit, a kastély termeit 
és kertjét. Estére Grinzingbe 
látogatunk – ahol vendégcsalogató 
borozók és kiskocsmák egész 
sora található, élvezzük 
hangulatát sétálunk hangulatos 
utcáin. Szállásunk és fakultatív 
vacsoránk Bécs környékén lesz.

2. nap: Artstetteni kastély, 
Krems és Melk hajóval! 
A Wachau vidéke és 
Herzogenburg (260 km)
Reggeli után a Duna mentén, 
az osztrák kultúra bölcsőjében 
és páratlan műemlékei között, 
Ausztria legvonzóbb területén 
utazunk. Meglátogatjuk a Duna 
fölé magasodó, híres artstetteni 
kastélyt, mely korábban királyi 
rezidencia volt. Itt nyugszik a 
Szarajevóban tragikusan elhunyt 
Ferenc Ferdinánd trónörökös 
is. Megtekintjük a Duna partját 
uraló melki apátsági templomot, 
belső udvarát és múzeumát. 
Fakultatív ajánlatunk: Melkben 
hajóra szállunk, utunkat a Duna 
romantikus partszakaszai, várak, 
kastélyok, városok panorámái 
kísérik. Hajóutunk végén 
Kremsben szállunk partra. A 
Wachau vidéken festői fekvésű, 
nagy múltú vidék falvaiban, 
váraiban Ausztria ősi múltja 
ölt testet. (Már jelentkezésnél 
foglalni kell!) Aki nem vesz részt 
a fakultatív hajóúton, autóbusszal 

utazik tovább Kremsig, ahol ismét 
együtt folytatjuk programunkat. 
Egyes időpontokban fordított 
irányban is lehetséges. Kremsbe, 
e kedves kisvárosba érkezve rövid 
városnézést tartunk, sétálunk 
főutcáján. A kremsi óváros 
szinte minden háza műemlék, 
melyek példásan karbantartott 
állapotban vannak. Utunkat a 
Dunától délre fekvő alsó-ausztriai 
kisvárosban, Herzogenburgban 
folytatjuk, melynek barokk 
stílusú főtere szomszédságában 
helyezkedik el az Ágoston-rendi 
apátság temploma. Sétálunk 
főterén majd Mariazell környéki 
szálláshelyünkre érkezünk.

3. nap: Mariazell, Semmering 
élményvonat, Baden bei Wien 
és Laxenburg–Budapest–Szeged 
(670 km)
Elfogyasztva reggelinket ezen 
a napon Mariazellbe utazunk, 
mely évszázadok óta zarándokok 
szellemi központjaként ismert. 
A Bazilika hatalmas épülete, 
Szentforrás-kápolna, melynek 

vize „csodát tesz” mind-
mind a látogatásunk része. 
Sétálunk főterén, sétálóutcáján. 
Mürzzuschlagon keresztül érkezünk 
– ahol Brahms IV. szimfóniáját 
komponálta – Semmering 
vasútállomásra, ahol a buszunkat 
vonatra cserélhetjük! Fakultatív 
ajánlatunk: a „technika csodájának 
tartott” Semmeringbahnon 
teszünk egy felejthetetlen utazást 
(UNESCO Világörökség), mely 
útvonal méltán lett a Világörökség 

része! (Vonatpálya karbantartási 
munkálatok esetén csoportunk a 
Mariazeller Bahn vonattal utazik). 
Visszaszállva az autóbuszra Baden 
bei Wienben időzünk. Sétálunk 
a  belvárosában: megcsodáljuk  
főterét a császári házzal és 
a Szentháromság szoborral, 
Jubileumi Városi Színházat, 
majd a  sétálóutcát  a hangulatos 
polgári házakkal, üzletekkel, 

a Casino-t (Közép- Európa 
legnagyobb kaszinója). Aki nem 
kíván a programon részt venni 
szabadidejét a városban töltheti. 
A délutáni órákban indulunk 
hazafelé, útközben megtekintjük 
a Habsburg-ház által kedvelt 
Laxenburgi kastélyt. Érkezés 
Budapestre az esti órákban, 
majd továbbutazunk Szegedre.Részvétel (1 főre): 58.500 Ft-tól

2021. 
05.22.
07.02.
08.20.

NAP

ÉJ

3

2

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 2 éjszaka szálloda*** 
és vendégfogadó, 2 ágyas tus/wc-s 
szobákban
Ellátás: 2x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    58 500 Ft 
1 ágyas felár:                        11 500 Ft 
2x vacsora felár
(15 főtől):                                11 800 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   60 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 22 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  4 500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Kremstől Melkig hajóval 
(jelentkezéskor
foglalni kell!):                     12 500 Ft
Semmering élményvonat 
(jelentkezéskor
foglalni kell!):                           7 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya (pálya)-Győr-
Hegyeshalom (határ) útvonalon. 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején!  A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás (BBP) 
megkötése utazási feltétel! 
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NÁRCISZ ÜNNEP BAD AUSSEE-BEN
Salzkammerguti élményekkel: Hellbrunni kastély,

Salzburg és Hallstat

SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Tudja már, hogy utazni szeretne...valamivel meglepni kedvesét ezen a szép 
tavaszon...de a wellness és spaa érzés távol áll Öntöl? Május utolsó napján idnul 
2 napos romantikus kirándulásunk Bad Aussee-be, a Nárcisz ünnepre! A két nap 
során kastélyok parkjában sétálunk, robajló vízesésnél pihenünk, és élvezzük 
az Alpok völgyében megbújó Bad Aussee ünnepi hangulatát. Gyönyörködünk 
a virágkarnevál felvonulásában, a vízre bocsátott virághajók sokaságában! 

Két nap élvezet a lelkünknek!

Részvétel (1 főre): 43.500 Ft-tól

2021. 
05.29.

NAP

ÉJ

2

1
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1. nap: Szeged–Budapest–
Salzkammergut: Hellbrunn és 
Salzburg (570 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban. Utazás a Budapest-
Bécs-Linz útvonalon az Alpok 
egyik romantikus szegletébe, 
a Salzkammergut vidékére. 
Salzburg közelében, gyönyörű 
környezetben fekszik a Markus 
Sittikus hercegérsek által építtetett 
hellbrunni kastély. A közel 400 
éves rezidencia termei eredeti 
berendezéssel, gyönyörűen 
kialakított parkja szobrokkal és 
szökőkutak sorával, különleges vízi 
játékokkal lepi meg az idelátogatót. 
A késő délutáni órákban 
Salzburgban teszünk egy kellemes 
sétát helyi idegenvezetőnk 
kíséretében, majd búcsúzva a város 
esti fényeitől a Salzburg környéki 
szálláshelyünkre érkezünk.

2. nap: Hallstatt és Bad Aussee 
nárciszfesztiválja. Budapest–
Szeged (560 km)
Reggelinket elfogyasztva 
egy kellemes sétát teszünk 
a salzkammerguti tavak 
gyöngyszeménél Hallstatt, e 
fecskefészekszerűen a hegyoldalba 
simuló városkába (világörökség). 
Különleges élmény hajóról 
elkészíteni a képeslap fotónkat, 
madártávlatból megszemlélni 

az egymásba épülő házakat, a 
zsebkendőnyi kerteket, nem 
beszélve a városka parányi hegyi 
temetőjéről. Még a nap folyamán, 
Bad Aussee-be érkezünk a 
Nárcisz ünnepélyre. Szemet és 
lelket gyönyörködtető látványban 
lehet részünk, mely messzi 
földről csábítja ide a turistákat. 
Bad Aussee- ban  a folklór 
programok teszik feledhetetlenné 
a látogatásunkat. Az ünnepség 

fénypontja a virágdíszbe 
öltöztetett hajók felvonulása. 
Kóstolhatunk a hely jellegzetes 
finomságokból, vásárolhatunk 
a kézműves portékákból. A kora 
délutáni órákban megtekintjük 
a vízre bocsájtott kishajók 
felvonulását is, majd hazafelé 
indulunk. Rövid pihenőkkel 
a késő esti órákban érkezünk 
Budapestre, majd továbbutazás 
Szegedre (éjszakai hazaérkezés).

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 1 éjszaka gasthof***
2 ágyas tus/wc-s szobákban
Ellátás: 1x reggeli

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  3 400 Ft

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                   43 500 Ft 
1 ágyas felár:                         5 500 Ft 
1x vacsora felár (15 főtől):7 400 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   26 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 17 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya-Győr-Hegyeshalom 
(határ) útvonalon. Transzfer 
csatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején 
és honlapunkon. A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
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SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG
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VENDÉGSÉGBEN AZ ESTERHÁZYAKNÁL
Fertőd, Kismarton, Fraknó vára, Kaboldi kastély,
Ruszt és Doborján. 
Hajózás a Fertő-tavon, fogaskerekűvel a Schneeberg-re

Végre egy program, mely magyarországi tájakon is végigkalauzolja a résztvevőket! A 
„Vendégségben az Esterházyaknál” c. programunkon ellátogatunk a Pannonhalmi 
Bencés Főapátságba,hajókiránduláson ismerkedünk a Fertő-tó múltjával, jelenével. 
Doborjánban lerójuk tiszteletünket Liszt Ferenc, Magyarország egyik leghíresebb 
zeneszerzője előtt, valamint az Esterházy család „vendégei” leszünk a fertődi, fraknói, 
kismartoni, lakompaki rezidenciákon. Programunkat burgenlandi borkóstoló színesíti. 
Idegenvezetőnk olyan információkat ajándékoz Önnek erről a kulturálisan gazdag 
térségről, melyek eddig ismeretlenek voltak az Ön számára! 

1. nap: Szeged-Budapest-
Pannonhalma-Fertőd-
Doborján- Kaboldi kastély-
Sopron (270 km)
Kora reggeli indulást követően 
Budapesten át érkezünk a 
Pannonhalmi Bencés Főapátsághoz. 
Az ezeréves épületben tekintjük 
meg a bazilikát, az altemplomot, 
a kerengőt, az ebédlőt és a 400 
ezer darabos könyvtárát. Tovább 
utazunk a fertődi Esterházy-
kastélyhoz. Az 1770-ben elkészült 
kastély 126 szobájával, dísz- és 
zenetermével, pompás udvarával és 
parkjával kápráztatja el látogatóit. 
Az egykoron az Esterházyakhoz 
tartozó Doborjánban született 
1811-ben Liszt Ferenc. Világhírű 
zeneszerzőnk szülőháza 
ma emlékmúzeum, ahova 
ellátogatunk. Utunk a kaboldi 
kastélyhoz vezet, mely egykoron az 
Eszterházy család tulajdona volt. 
Megtekintjük gótikus kápolnáját, 
lovagtermét, mely korhűen 
tükrözi egykori pompáját. Bejárjuk 
Sopron gyönyörű belvárosát: 
Fő tér, Szentháromság-szobor, 
Tűztorony, Kecske-templom, 
Hűség-kapu, városháza, Storno- 
és Fabricius-ház, Esterházy- 

paloták. Szálláshelyünk 
és vacsoránk Sopronban 
vagy környékén lesz (2 éj).

2. nap: Schneeberg 
fogaskerekűvel-Fraknó vára-
Lakompak kastélya (180 km)
Az Alpokalja felé utazunk. 
Fakultatív ajánlatunk: a 10 km 
hosszú Puchberg-Schneeberg 
vasút 1800 méteres magasságba 
szállítja az utazót (vonatjegy!). 
Ausztria legmagasab pályaudvarán 
lenézhetünk a Berghaus rusztikus 
éttermének teraszáról: szép időben 
innen egészen Magyarországig 
el lehet látni. Aki nem vesz 
részt a programon, egyénileg 
megtekintheti Schneeberg 
múzeumát, sétálhat a városban, 
és egy kellemes hajózást tehet 
(hajójegy). Felkeressük Fraknó 
várát. A XVII. századi vár teljes 
épségben áll, a régmúltat idéző 
termei, kincstára, panoptikuma, 
pazar fegyvergyűjteménye és 
levéltára nyitva áll a látogatók 
előtt. Majd fotószünetet tartunk 
az első magyarországi reneszánsz 
lakompaki kastélynál. Ez volt 
az Esterházyak első rezidenciája 
a régióban. Visszatérünk 

soproni szálláshelyünkre.

3. nap: Fertőrákos-Fertő-tó-
Ruszt-Seegrotte-Kismarton 
(Eisenstadt)-Budapest-Szeged 
(350 km)
Reggeli után sétahajózásra indulunk 
a Magyarország és Ausztria közös 
határán elterülő Fertő-tó fenséges 
víztükrén (hajójegy). Útközben 
bemutatásra kerül a Fertő-
tó múltja és jelene, kultúrája. 
Az egykori „tavi vasfüggöny” 
emlékeit felelevenítve érkezünk az 
osztrák oldalon Ruszt városának 
kikötőjébe. Óvárosában szinte 
minden ház műemlékvédelem alatt 
áll. A reneszánsz, barokk stílusú 
polgárházak historizáló homlokza-
tai, címeres és stukkódíszítéssel, 
igazi ékszerdobozzá teszik 
Rusztot. Fakultatív ajánlatunk: 
borkóstolóra hívjuk a tradicionális 
burgenlandi szőlőültetvényeken, 
3 féle helyi bort kóstolunk (előre 
foglalni szükséges). Seegrotte 
egyedülálló tó-barlangjába 
látogatunk, ahol megtekintjük az 
egykori gipszbányát, majd a föld 
alatti tórendszeren hajóra szállva 
úszunk tova a hegy gyomrában... 
Burgenland „fővárosába” 

Kismartonba (Eisenstadt) érkezünk. 
Az osztrák oldal legszebb Esterházy-
kastélyát „fényes” Miklós herceg a 
XVIII. században emeltette, falai 
között fényűző arisztokrata élet 
elevenedik meg. Megtekintjük 
Joseph Haydn lakóházát és 
az Esterházyak sírkápolnáját 
a ferencesek templomában. 
Szabadidő, majd Győr-Budapest 
útvonalon hazafelé indulunk, 
érkezés Szegedre az esti órákban.

Részvétel (1 főre): 47.500 Ft-tól

2021. 
05.22.
07.09.
08.27.
09.24.
10.22.

NAP

ÉJ

3

2

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 2 éjszaka szálloda***
2 ágyas tus/wc-s szobákban
Ellátás: 2x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    47 500 Ft 
1 ágyas felár:                         9 800 Ft 
2x vacsora felár:                 7 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:  50 EUR+5000 Ft 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                     3 EUR+900 Ft
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  3 700 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Schneeberg hegyi vasút (előre 
foglalni kell):                         38 EUR
Hajózás a Fertő-tavon:        14 EUR
Burgenlandi borkóstoló (előre 
foglalni kell):                             6 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Tatabánya-Győr-Vámoszabadi 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
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A STÁJER FŐVÁROS:
GRAZ KULINÁRIS ÉLVEZETEKKEL

Tökmagolajat préselünk, sonkát kóstolunk! Sclossberg 
csúszdája és Riegersburg boszorkány vára

SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Határainkon éppen csak átlépve olyan gasztro kulturális élvezeteknek hódolunk, mely 
ízek sokáig a szánkban élménnyé kovácsolják utazásunkat! A stájer főváros: Graz 

történelmi és földrajzi nevezetességeinek megtekintésén túl a stájer gasztronómia 
különlegességeivel ismerkedünk. Megkóstolhatjuk a finomabbnál finomabb ételeket, 

italokat, vásárolhatunk is belőlük, továbbá betekintést nyerhetünk a gyártási 
folyamatokba is. A kulináris élvezetek mellett, lehetőségünk nyílik a nemrég átadott 170 
méter hosszú, a világ leghosszabb földalatti csúszdáján a Schlossberg hegyről lecsúszni 

Graz történelmi belvárosába! Látogatást teszünk Arnold Schwarzenegger egykori 
lakóházában és a boszorkány mítosz fellegvárában, a riegersburgi várban is! 2 nap és 

megannyi élmény várja utasainkat! Tartson velünk!

Részvétel (1 főre): 38.700 Ft-tól

2021. 
06.19. 
08.07.
10.02.

NAP

ÉJ

2

1
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1. nap: Szeged-Budapest-Győr-
Szombathely- Stájer tökmagolaj 
és sonka manufaktúrába 
látogatunk és Graz (370 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban. Utazás Budapest-Győr-
Szombathely-Bucsu útvonalon át 
a „stájer fekete arany” fellegvárba. 
A fehring-i, stájer tökmagolaj 
gyárban betekintést kapunk a 
préselő, nyomó és egyéb elkészítési 
folyamatokba. A tökmag préselése 
és az olaj kinyerése műemlék 
jellegű géppel történik, melyből 
már csak egy-egy található 
egész Ausztriában. A tökmagolaj 
préselése hideg eljárással történik, 
így minden hasznos vitamin és 
ásványi anyag az olajban marad. 
Látogatásunk alkalmával nem csak 
megkóstolhatjuk ezt a finom nedűt 
snack-kel,hanem kóstolót kapunk 
a különbözőképpen elkészített 

tökmagokból is, miközben tipikus 
stájer recept ötleteket is kapunk 
a felhasználására. A következő 
állomásunk a Graz közeli dimbes-
dombos stájer vulkánvidéken 
működő családi sonka 
manufaktúra lesz Auersbachban. E 
stájer delikates hírneve már régen 
a határon túlra is eljutott, így méltó 
helyszíne látogatásunknak. Egy 
hatalmas rozsdamentes acélból 
készült sonkán keresztül (!) lépünk 
be az üzem területére, ahol vezetés 
során ismerkedünk a sonka 
feldolgozás, gyártás és az érlelés 
titkaival. Természetesen kóstolót 
is kapunk a finomságokból, 
melyet követően lehetőség nyílik 
váráslásra is. Megnézhetjük a 
különös gonddal tartott malacokat 
is…majd ismerkedünk az érzékek 
szobájával és megtudhatjuk azt 
is, mit rejt a sonka menyország! 

A stájer fővárosba, Grazba 
folytatjuk utunkat, ahol elfoglaljuk 
szálláshelyünket. Estére egy 
tipikus stájer vacsorát ajánlunk 
utasainknak (fakultatív), 
ahol a finom étkek mellé 
többféle borból kóstolhatunk.
 
2. nap: Graz és a Schlossbergi 
panoráma csúszdával! Thal 
Swarovski kristály temploma 
és Arnold Schwarzenegger 
múzeuma, Riegersburg vára – 
Győr-Budapest-Szeged (340 km)
Reggelinket elfogyasztva 
a történelmi belvárossal 
ismerkedünk: a Dóm és a főhercegi 
rezidencia, Jezsuita Rendház, a 
Művészetek Háza a Mura folyónál, 
vagy a „Pokol”, a „Bermuda 
Háromszög” a sok-sok látnivaló 
közül, csak néhány melyet 
megtekintünk. Sétálunk a belváros 
hangulatos utcácskáin és a főterén, 
majd a híres üveglifttel ,könnyedén 
jutunk fel a hegy gyomrából a 
Schlossbergre (felvonódíj). Az 
óratoronytól páratlan kilátásban 

lehet része a városra. Bátrabbak 
akár a világ legnagyobb földalatti 
csúszdáján érkezhetnek vissza 
a belvárosba (170 méter hosszú, 
melyet kb. 45 mp alatt tehet meg). 
Búcsút intünk a stájer fővárosnak 
és Thal községben meglátogatjuk 
a Swarovski kristályokkal 
díszített méltán híres Szent Jakab 
templomot, amely csodálatos 
példája a bécsi fantasztikus 
realizmus stílusának. Thalban 

töltötte gyermekkorát Arnold 
Alois Schwarzenegger ,és innen 
indult útnak, hogy meghódítsa 
a világot. A thali házban ma 
múzeum működik, amelyet 
utunk során megtekintünk. Stájer 
kirándulásunk utolsó pontjaként 
a vulkáni kúpra épült Riegersburg 
várát tekintjük meg, melyet soha 
senki nem tudott bevenni, így joggal 
vált Kelet-Stájerország jelképévé. A 
vár 1822 óta a Lichtenstein család 

tulajdona, így a jelenleg is a család 
által lakott várkastélyban időzünk. 
A várat földrajzi elhelyezkedése és a 
boszorkány múzeum teszi híressé, 
ahol a sötét középkor szörnyű 
boszorkány üldözéseibe kaphatunk 
betekintést, különös tekintettel 
a vár egykori gondnoknőjét 
övező legendáról hallhatunk. A 
késő délutáni órákban hazafelé 
indulunk. Érkezés Budapestre az esti 
órákban, továbbutazás Szeged felé. 

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 1 éj modern 
szállodában**
Ellátás: 1x reggeli

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  2 800 Ft

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    38 700 Ft 
1 ágyas felár:                       12 000 Ft
1x stájer vacsora
bor nélkül:                       6 500 Ft
1x stájer vacsora borral:9 800 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   50 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   5 EUR

Csatlakozási lehetőség:
Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest-
Győr-Szombathely autópálya 
útvonalon. Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
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MESESZÉP KASTÉLYOK, TÜNDÖKLŐ
KERTEK ALSÓ-AUSZTRIÁBAN
Évezredek öröksége! Térben közel, időben távol…

Európa szívében található Alsó-Ausztria, különlegesen sokszínű tája igazi kikapcsolódást 
jelent az oda látogatóknak, hiszen a bájosan vonzó természet és a gazdag, kulturális 
látnivalók igazán harmonikus, közkedvelt kirándulási hellyé teszik a hozzánk oly közeli 
vidéket. A régió gazdag kulturális örökségeiről és mozgalmas történelméről ismert, 
hiszen sok uralkodó és ismert személy megfordult ezen a vidéken.  

1. nap: Szeged–Budapest 
– Petronell-Carnuntum – 
Schlosshof–Eckartsau-Orth an 
der Donau–Bécs (280 km)
Kora reggel a Szeged-Budapest-
Petronell útvonalon az osztrák 
„Aquincum”-ba utazunk, 
ahol római kori maradványok 
között korhűen rekonstruált 
épületekbe léphetünk be: egy 
elöljáró palotájába, a fürdőbe, 
Lucius posztókereskedő házába. 
Megtekintjük az Amfiteátrum 
maradványait és a IV. századi 
diadalívet is, a „Pogány kapu”-t… 
Átkelve a Dunán Ferenc Ferdinánd 
eckartsaui kastélyába látogatunk. 
Itt fogadta el utolsó királyunk, 
IV. Károly Magyarország új 
államformáját! Károly uralkodása 
itt ért véget ugyan, azonban 
a Habsburgok története itt 
kezdődött a Morva mezei csata 
diadala után. Itt található továbbá 
Savoyai Jenő kastélya, a fényűző 
Schlosshof, ahol Mária Terézia 
lányának, Krisztinának tartották 
a kézfogóját. Ereszkedő, teraszos 
kertjét Canaletto is megörökítette. 
Majorságában asztalosműhely, 
pálinkafőzde és istálló található, 
étteremében az osztrák konyhával 

ismerkedhetünk. Bécs felé utazva 
rövid időre megállunk, hogy Orth 
an der Donau középkori várát 
kívülről megcsodáljuk. Szállásunk 
2 éjszakán át Bécs környékén lesz. 

2. nap: Retz – Heidenreichstein 
– Blockheide – Gmünd – 
Rosenburg (250 km)
Reggelit követően Retzbe utazunk, 
a Weinviertel borok fővárosába! 
Boraik eljutottak Prágába, 
Krakkóba, Szentpétervárra, 
földalatti pincejárataik 20 km 
hosszúak, kb. 3 millió liter bor is 
elfér itt. A Thaya völgyében utazva 
jutunk Heidenreichsteinbe, ahol 
Alsó-Ausztria teljes épségben 
fennmaradt vízi vára található. 
Gránitsziklán álló, tömör, zárt 
erőd, épp olyan, amilyennek egy 
középkori vízi várat elképzelünk. 
Sem háború, sem tűzvész 
nem pusztította, máig minden 
működőképes benne… Ezt 
követően Gmünd városka főterét 
látogatjuk meg, majd Blockheide 
misztikus vidéke vár bennünket: 
nyírfaligettel, vörösfenyővel 
övezett gránittömbökkel, különös 
formájú ingókövekkel. Utunkat 
folytatva Rosenburg folyó fölé 

magasodó sziklatetőre épült vára 
hívogat bennünket… Pompás 
berendezésével, bútoraival és 
festményeivel, hatalmas fegyver- 
és kovácsoltvas gyűj-teményével 
egyike a legjelentősebb alsó-
ausztriai látványosságoknak. 
Szállásunkra térünk vissza.

3. nap: Tulln an der Donau–
Grafenegg–Kreuzenstein–Illmitz 
– Budapest - Szeged (380 km)
Reggeli után Tullnba igyekszünk, 
mely a kutak, virágok és 
menyasszonyok városa, évezredes 
emlékeivel: római kori toronnyal, 
későromán csontkápolnával, 
középkori bástyával, barokk 
templomával. Sétányán járunk 
egyet és adózunk az itt született 
Egon Schiele emlékének. Tovább 
utazva a historikus stílusú 
Grafenegg-kastélyt célozzuk 
meg - XVI. századi vízivár, 
melynek számos tulajdonosa 
volt az évszázadok során, majd 
XIX. századi átalakításakor 
angol-neogót stílust kapott. 
Melléképületeit is felújították, ma 
a Metternich-Sándor családé, és a 
terület fontos kulturális központja. 
Díjnyertes boraik megkóstolhatóak 

(felár ellenében)! Kreuzenstein vára 
igazi különlegesség, hiszen a 30 
éves háború alatt lerombolták, de 
XIX. sz.-i tulajdonosa, a műgyűjtő 
Wilczek gróf újjáépítette, és itt 
helyezte el gyűjteménye legszebb 
darabjait - a vár új, de minden, 
ami benne van középkori… 
Illmitzben lovaskocsival bejárjuk 
a Fertő-tó vidékét, mely gazdag 
madárvilága miatt a Világörökség 
része! Egy pohár bor után 
hazafelé indulunk, Budapestre 
az esti órákban érkezünk, 
és továbbutazunk Szegedre.

Részvétel (1 főre): 57.500 Ft-tól

2021. 
05.22.
07.23.
08.27.
10.01.

NAP

ÉJ

3

2

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 2 éjszaka szálloda***
2 ágyas tus/wc-s szobákban
Ellátás: 2x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    57 500 Ft 
1 ágyas felár:                       15 000 Ft 
2x vacsora felár:                14 500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   85 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 10 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  4 500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Illmitz lovaskocsizás 
borkóstolóval:                     3 500 Ft

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

A „Hitleri sasfészek” és Salzburg,
a Mozart-város megannyi élménnyel!

SVÁJC, AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG

Nem hagyjuk ki a nevezetes hegycsúcsokat: Hitler sasfészke 1834 méter magasságban vár 
minket (ha az idő beleszól a tervünkbe, akkor a közelben lévő Jener-felvonóval vitetjük 

fel magunkat még 50 méterrel magasabbra, és onnan lesünk át az egykori „hitleri-
rezidenciára”). Bad Ischlben 1500 méter magasra felvonózunk, ahonnan ugyanolyan 

mesés kilátás fogad tiszta időben (Dachstein gleccserei), mint a sasfészekből. Hallstattot 
mind hajóról, mint a csontkápolnától letekintve megismerjük. Emellett zajtalanul 

siklunk elektromos csónakjaikon a Berchtesgadeni Nemzeti Parkhoz tartozó ivóvíz 
tisztaságú Königseen is. Noha biztosak vagyunk abban, a mi pálinkák verhetetlen, 

azért megkóstolhatjuk az encián gyökeréből készült snapszot A történelem szavára is 
odafigyelünk: Ferenc József, Sziszink nyári lakhelyét  felkeressük Bad Ischlben, sőt a 

tartományi fővárossal, Salzburggal is közeli ismeretségbe kerülünk helyi idegenvezetőnk 
segítségével. A különlegességeket kedvelők pedig ízleljék meg a Königsee félsziget 

kiváló füstölt pisztrángját vagy az egykori császári cukrászda specialitásait és az osztrák 
finomságokat utazásunk közben. 

Részvétel (1 főre): 84.500 Ft-tól

2021. 
05.21. 
07.15.
08.19.
09.23.
10.21.

NAP

ÉJ

4

3

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

1. nap: Szeged–Budapest–Melk-
Salzkammergut (550 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban, a Budapest–Hegyeshalom 
útvonalon a Salzkammerguti 
tavak vidékére. Útközben 
pihenő Melknél, a bencés rendi 
apátságnál. Végigsétálunk a 
Mária Teréziát is fogadó, ma is 
működő apátság termein, melyek 
értékes régiségekkel ismertetnek 
meg minket, megtekintjük a 
Pannonhalmát felidéző könyvtárát, 
a mennyországot a földre lehozó 
barokk templomot és kertet. 
Utunkat folytatva Salzburg 
környékére érkezünk, ahol 3 
éjszakán át szálláshelyünk lesz.

2. nap: A „Hitleri sasfészek” – 
pálinka kóstoló, Berchtesgadeni 
sóbánya és a Königssee (70 km)
Egész napos kirándulásra indulunk 
Németországba, a csodálatos 
Berchtesgaden–Königssee vidékére. 
Encián snapszfőzőbe látogatunk 
egy tipikus helyi „pálinkakóstolóra” 
Berchtesgadenbe, hogy jól 
kezdődjön a napunk! A 
különleges snapsz mellett még 
más neves helyi alkoholfajtákat 
is megkóstolhatunk. Különleges 
ízekkel a szánkban felkeressük 
Hitler egykori sasfészkét az 
Obersalz hegyen, ahol ízelítőt 

kaphatunk a hitleri propagandából 
és valóságból is. Speciális 
autóbuszokkal kanyargunk fel 1500 
m magasra, ahonnan aranylifttel 
juthatunk fel az amerikaiak által 
elnevezett Sasfészek szívébe, mely 
ma vendéglőként üzemel. Éva 
Braun emlékeit keresve sétálunk 
a Kehlstein csúcson. Szép időben 
páratlan kilátás nyílik például 
Salzburgra és a Königssee-re. 
(Kedvezőtlen időjárás esetén 
amikor a Kehlstein csúcs lezárásra 
kerül, valamint tavaszi és őszi 
csoportunknál a Jennerbahn 
kétszemélyes kabinjaival 
(felvonójegy!) mintegy 1800 m-re 
utazunk fel, ahonnan páratlan 
kilátás nyílik a környező hegyekre, 
a Königssee-re és a Kehlstein-
házra. Kényelmesen megpihenve 
élvezzük a panorámát. Fakultatív 
ajánlatunk: a csúcsról visszatérve 
élménybeli hajózásban lehet 
része a Königssee-n. Miközben az 
elektromos csónakok hangtalanul 
siklanak a St. Bartoloma-félsziget 
piros tetős mesebeli kolostorához, 
meghallgatjuk miként verődik 
vissza a trombita hangja. 
Kóstolja meg a mesék világát 
idéző St. Bartholoma-félszigeten 
a tó egyetlen halásza által 
kifogott füstölt tavi pisztrángot. 
A napot a kihagyhatatlan 

berchtesgadeni sóbányában való 
élménylátogatással és hajózással 
zárjuk, ahol akár a bányászok 
közlekedőeszközét, a facsúszdát is 
kipróbálhatjuk. Aki nem kíván a 
sóbányába lemenni, igény szerint 
Berchtesgaden szépséges utcáin 
egyénileg töltheti idejét. Estére 
szálláshelyünkre térünk vissza.

3. nap: St. Wolfgang, Bad Ischl 
és Hallstatt (160 km)
Reggeli után Hallstattba, e 
fecskefészekszerűen a hegyoldalba 
simuló városkába látogatunk 
(világörökség). Különleges 
élmény hajóról elkészíteni a 
képeslap fotónkat, madártávlatból 
megszemlélni az egymásba 
épülő házakat, a zsebkendőnyi 
kerteket, nem beszélve a városka 
parányi hegyi temetőjéről és híres 
csontkápolnájáról. Ezt követően 
Bad Ischlbe érkezünk, ahol Ferenc 
József töltött el hatvan nyarat 
Erzsébet királynővel. A kedves 
Lehár emlékek mellett felkeressük 
a császár vadászkastélyát, 
megízlelhetjük udvarának 

különleges süteményeit az egykori 
királyi cukrászdában. Jó idő esetén 
a Katrinbahnnal felmegyünk 
1540 m magasra, a Katrin Almra, 
ahonnan páratlan panoráma 
tárul elénk a közeli Dachstein 
hegycsúcsaira, illetve a lábunk 
alatt elterülő Bad Ischlre. Tovább 
utazva a salzkammerguti tavak 
gyöngyszeméhez indulunk, Sankt 
Wolfgangba, ebbe a különös 
hangulatú, bájos városkába, 
ahol a gyönyörű kegytemplom 

gótikus és barokk oltára 
sokra becsült nevezetesség. 
Visszatérünk szálláshelyünkre.

4. nap: Salzburg–Budapest–
Szeged (540 km)
Utunk megkoronázásaként 
Salzburgba kalauzoljuk kedves 
vendégeinket. A Mozart-város 
titkaiba helyi idegenvezető 
avat be bennünket, miközben 
rácsodálkozunk a Mirabell-kertre, 
Mozart szülő- és lakóházára, a 

világörökségbe tartozó salzburgi 
óvárosra. A sok érdekesség után 
barangolhatunk egy kicsit az 
ódon utcákon, megkóstolhatjuk 
a Fürst cukrász által kreált 
eredeti ezüstpapíros Mozart-
golyót vagy „Mozarték” kedvelt 
kávéházában egy finom feketét 
ihatunk. Szabadidő után 
Hegyeshalmon át Budapestre az 
esti órákban érkezünk, hazautazás 
a Kecskemét-Szeged útvonalon.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj panzió***, 2 ágyas 
tus/wc-s szobákban
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                   84 500 Ft 
1 ágyas felár:                       16 000 Ft
3x vacsora:                          22 400 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 105 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 17 EUR
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  5000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Hajózás a Königsee-n:         17 EUR

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