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EGYIPTOM - NÍLUSI HAJÓÚT ÁR: 1575 EURÓ
Időpont: 2020. március 30 – április 7.
Jelentkezési határidő: 2020. január 30.

1. nap: A késő esti órákban indulás Budapestre a repülőtérre. 
2. nap: Repülés 15.40-kor az Egypt Air menetrendszerinti járatával Kairóba. 
Érkezés után (18.55) transzfer a szállodába. Vacsora és szállás Kairóban.
3. nap: Reggeli után egész napos kairói városnézés: Egyiptomi Múzeum, 
Piramisok, Szfinx, Völgy-templom, papirusz- és parfümüzem. Vacsora és 
szállás Kairóban.
4. nap: Reggeli. Egész napos kirándulás: Elsőként Szakkarába látogatunk 
el, ahol a történelem első piramisaként is számontartott lépcsős piramist 
nézzük meg, amely Dzsószer fáraó rendeletére épült meg, a nagy építész, 
Imhotep tervei alapján. Ezután egy szőnyegiskolát látogatunk meg, majd 
a Citadellát keressük fel, amelyet eredetileg Szaladdin, a keresztes had-
járatok hőse építtette 1172 körül. A Citadellából fantasztikus kilátás nyílik 
egész Kairóra. Délután a Mohamed Ali pasa által épített híres és csodá-
latos mecsetet tekintjük meg, melyet alabástrom mecsetnek is neveznek 
gyönyörű falai miatt. Napi programunkat a bazár felkeresésével zárjuk. 
Vacsora és szállás Kairóban.
5. nap: Kora reggel transzfer a repülőtérre. Elutazás Asszuánba, majd 
transzfer a hajóhoz. Városnézés: az asszuáni-gát megtekintése, majd 
felukkázás (vitorlás kirándulás a Níluson). Ezután a Phile templom megte-
kintése következik, amely ma is épségben pompázik a Nílus közepén. A 

régi asszuáni gát megépítése után a templom az év egy időszakában víz 
alá került, majd amikor a nagy gátat is megépítették a templomot teljesen 
ellephette volna a víz. Ezért határoztak úgy, hogy Ízisz templomát áthe-
lyezik egy másik szigetre. 1980-ban lettek kész a munkálatok, és azóta 
talán még szebb helyen fekszik ez az elbűvölő templom, melyet motoros 
kishajóval közelíthetünk meg. Ebéd, vacsora és szállás a hajón.
6. nap: Kora hajnalban elutazás Abu Simbel-be busszal. Abu Simbel
megtekintése. Abu Simbel hatalmas templomát II. Ramszesz építtette a 
hettiták felett aratott győzelme emlékére. A templom arról a jelenségéről 
híres, hogy évente kétszer a nap besüt a szentélybe és megvilágítja a 
szentély belsejében a fáraó szobrát. Az építmény méretében is lenyűgö-
ző: négy, közel 20 méter magas II. Ramszesz szobor ül a templom első 
homlokzatában. Egy kisebb templom is épült Abu Simbel mellé Nefertari 
királynő részére, aki a legközelebb állt II. Ramszeszhez, és akit a legjob-
ban szeretett. Az építményt mesterműnek tekintik, mely a fáraók nagy-
ságát támasztja alá. Kora délután elhajózás Kom Ombo-ba, ahol a helyi 
templomot látogatjuk meg. Továbbhajózás Edfu felé. Ebéd, vacsora és 
szállás a hajón.
7. nap: Reggeli után látogatás Horusz edfui templomába. Hajózás az 
esznai zsiliphez. Közben pihenés, napozás a fedélzeten. Ebéd, vacsora 
és szállás a hajón.
8. nap: Reggeli után Luxor keleti és nyugati oldalának megtekintése kö-
vetkezik: Királyok Völgye, Hatsepszut fáraónő sziklatemploma, Memnon 
Kolosszusok, majd a keleti parton Karnak temploma. Délután a luxori 
templom meglátogatása. Luxor templomát már az új birodalom idején 
építették, sokkal később, mint Karnak templomát. Vacsora és szállás Lu-
xorban.
9. nap: Kora reggel transzfer a repülőtérre, majd utazás Budapestre kairói 
átszállással. A Budapestre való érkezés után (14.55) indulás hazafelé au-
tóbusszal Székelyudvarhelyre.

Az ár tartalmazza:
•  a szállásokat: Kairóban 4* szálloda, Níluson: 5* de lux hajó, Luxorban 5* 

szálloda.
• az ellátást: Kairóban és Luxorban félpanzió, a hajón teljes ellátás.
•  a programban szereplő összes kirándulásokat és látnivalókat!!
•  repülőjegyeket: Budapest - Kairó, Kairó-Asszuán, Luxor-Kairó, Kairó-Bu-

dapest útvonalon.
• az adókat és illetékeket
• a repülőtéri transzfereket
• a szervizdíjat
• útlemondási biztosítást
• magyar nyelvű idegenvezetést

Az ár nem tartalmazza:
•  a vízum díjat (kb. 25 euro) és az egészségügyi biztosítást és a tetszés 

szerinti borravalót!
 
Egyágyas felár: +200 euró



NAPSÜTÖTTE TOSZKÁNA ÁR: 685 euró
Időpont: 2020. június 13 – 20.
Jelentkezési határidő: 2020. január 30.

1. nap: Indulás a reggeli órákban Székelyudvarhelyről a Kolozsvár – Nagy-
várad – Budapest útvonalon. A délutáni órákban érkezés Budapestre. A 
szállás elfoglalása után alternatív programlehetőség: sétahajózás a Dunán 
vagy kikapcsolódás a Rudas-fürdőben. Szállás.
2. nap: Reggeli. Folyamatos utazás Ausztrián keresztül Olaszországba, de 
pihenőt tartunk Nagycenken, ahol megtekintjük a Széchenyi kastélyt. Es-
tére érkezés Udine környékére. Szállás.
3. nap: Reggeli után indulás Firenzébe, de megállunk Vinciben, Leonar-
do da Vinci szülőhelyén, ahol láthatjuk a reneszánsz egyik legkiemelke-
dőbb mesterének létesített múzeumot. Indulás Prato-ba, ahol láthatjuk 
a Szent István katedrálist illetve a város büszkeségének tartott Castello 
dell’Imperatore-t. Szállás Firenze környékén.
4. nap: Reggeli, majd Toszkána varázslatos tájainak felfedezésére indu-
lunk. Ciprusokkal körülölelt domboldalak festői vidékén keresztül legelő-
ször is Siena városába látogatunk el, melynek belvárosát az UNESCO a 
Világörökség részévé nyilvánította. Városnézés a jellegzetes középkori 
városkában, amely a középkori kereskedők és bankok „mekkája” volt 
egykor. Ismerkedés a város legfontosabb látnivalóival (Palazzo Pubblico, 
Il Campo, Torre del Mangia, Fontana Gaia), majd délután látogatás San 
Gimignano-ba, a „tornyok világhírű városába”. A dombtetőre épült „kö-
zépkori Manhattan” képe már távolról kiemelkedik a toszkán táj lankái 
közül jellegzetes tornyainak köszönhetően, melyekből 14 maradt meg tel-
jes pompájában. Vásárolhatunk a Chianti-ból és Vernaccia-ból, a helyi jel-
legzetes borokból vagy a szarvasgombával töltött vaddisznószalámiból. 

Borkóstoló egy toszkánai borpincében (Fakultatív). Szállás Firenze kör-
nyékén.
5. nap: Reggeli, majd indulás a csodálatos, falakkal körülölelt, festői Lucca 
városába. Gyalogos városnézés Puccini szülővárosában a legfontosabb 
látnivalókkal: Piazza Anfiteatro, Dóm, San Martino templom. Ezután Pisa-
ba utazunk, ahol a „Csodák terének” nevezetességeit nézzük meg, köztük 
a híres „ferde tornyot”. Szállás Firenze környékén.
6. nap: Reggeli. Toszkána fővárosának, Firenzének a megtekintése. A 
szakavatott magyar nyelvű idegenvezetőnk kalauzolásában, olyan lát-
ványosságokat keresünk fel, mint pl. a Dómot, amely a reneszánsz első 
épített kupoláját mondhatja magáénak, majd a Palazzo del Vecchiot, ahol 
többek között a „pompás festményekkel és márványszobrokkal díszített 
„Ötszázak termét”, a freskókban gazdag „Műemlék Lakosztályokat”, vagy 
a „Liliomos Termet” láthatjuk. Szabadprogram. Folytatjuk kulturális prog-
ramunkat a Signoria tér nevezetességeinek a megtekintésével, majd ki-
sétálunk az Arno folyó partjáran, ahol láthatjuk a város legrégibb hídját, a 
Ponte dell Vecchiót is. A firenzei látnivalókat a Santa Croce templommal 
zárjuk, ahol többek között Michelangelo, Dante és Galilelo Galilei sírem-
lékeit láthatjuk, illetve Giotto freskókat vehetünk szemügyre. Elhagyjuk a 
várost és estére Udine környékére érkezünk. Szállás.
7. nap: Reggeli. Indulás Sopronba, de pihenőt tartunk Veldenben a 
Wörther tó partján, ahonnan az ebédszünetet követően, fakultatív prog-
ram keretében, a tavat hosszan hajózva tesszük meg a Velden és Klagen-
furt közötti szakaszt. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, az a busszal fogja 
megtenni ezt a szakaszt is. Estére érkezés Sopron környékére. Szállás.
8. nap: Reggeli. Utazás hazafelé a Sopron - Budapest – Bors – Kolozsvár 
– Székelyudvarhely útvonalon, de megállunk Fertődön, ahol az Esterházy 
kastélyt tekintjük meg. A késő esti órákban érkezés Székelyudvarhelyre.

HAJÓKIRÁNDULÁS A MEDITERRÁN TÉRSÉGBEN ÁR: 1575 euró
SZICÍLIA – SZARDÍNIA – MALLORCA

Időpont: 2020. július 12 – 19.
Jelentkezési határidő: 2020. január 30.

1. nap: Az éjszakai órákban indulás Székelyudvarhelyről a bukaresti repü-
lőtérre. Repülés Rómába. Érkezés után buszos városnézés Róma belvá-
rosában. Ezután transzfer a Civitavecchia-i kikötőbe és beszállás az MSC 
Fantasia luxushajóra. Ebéd. Ismerkedés és kikapcsolódás a hajó nyújtotta 
lehetőségekkel. 19.00-kor a hajó elindul Civitavecchia-ból. Vacsora. Szállás.
2. nap: Reggeli. 10.00-kor a hajó kiköt Palermoban, Szicília fővárosában. 
Szervezett városlátogatás, melynek keretében láthatjuk a székesegyhá-



zat, a Normann Palotát, a Palatinus-kápolnát stb. Ezután ellátogatunk a 
város szomszédságában levő Mondella beach-re, ahol pár órás fürdésre 
kerül sor. 17.00 órára visszatérés a hajóra. Kikapcsolódás a hajó fedélze-
tén. Ebéd. 18.00-kor a hajó elindul Palermoból. Vacsora. Szállás.
3. nap: Reggeli. A hajó 09.00-kor kiköt Szardínia szigetén, Cagliariban. 
Szervezett városnézés Cagliariban, ahol megtekintjük az óváros neveze-
tességeit így pl. az Elefánt tornyot, az egyetemet, a dómot, az egykori alki-
rályi rezidenciát, majd szabadprogram a város tengerpartján. 16.00 órára 
visszatérés a hajóra. Ebéd. Kikapcsolódás a hajó fedélzetén. 17.00-kor a 
hajó elindul Cagliariból Vacsora. Szállás.
4. nap: Reggeli. A délelőtti órákban kikapcsolódás a hajó fedélzetén. 
Ebéd. 13.30-kor a hajó kiköt Palma de Mallorcan. Rövid városnézés, 
melynek során láthatjuk a Királyi palotát, a katedrálist, a Plaza Mayort és 
a városházát, valamint „kipróbálhatjuk” Mallorca híres tengerpartját a Pal-
ma Beach-et. Estére visszatérés a hajóra. Vacsora. Esti kikapcsolódás 
a hajón található szórakozóhelyeken. Szállás. A hajó 23.50-kor elhagyja 
Mallorcát.
5. nap: Reggeli. A hajó 08.00-kor kiköt Valenciában. Szervezett városné-
zés, melynek keretében megtekintjük az óváros nevezetességeit, majd 
a számos látnivalót kínáló „Művészetek és Tudományok városa” nevet 
viselő kulturális komplexumot. 15.00-ra visszatérés a hajóra. Ebéd. 16.00-
kor a hajó elindul Valenciából. Kikapcsolódás a hajó fedélzetén. Vacsora. 
Szállás.
6. nap: Reggeli. Kikapcsolódás a hajó fedélzetén. A hajó 12.00-kor kiköt 
Marseille-ben. Szervezett kirándulás Arles-be, ahol Vincent van Gogh 
több mint 300 képet festett, és ahol a művész által megfestett bizonyos 
helyszínek felkeresésén kívül, megnézzük az ókori római színházat, az 
arénát és a város katedrálisát. Visszatérve Marseille-be, a Vieux–Port 
kishajó és jacht kikötő szépségét fedezhetjük fel. 19.00-ra visszatérés a 
hajóra. Vacsora. 20.00-kor a hajó elindul Marseille-ből. Esti kikapcsolódás 
a hajón található szórakozóhelyeken. Szállás.
7. nap: Reggeli. 08.00-kor a hajó kiköt Genovában. Szervezett kirándu-
lás a Cinque Terra gyöngyszemének is nevezett Vernazza-ba. Visszatérve 
Genovába látogatást teszünk a város katedrálisához. 15.00-ra visszatérés 
a hajóra. Ebéd. 18.00-kor a hajó elindul Genova-ból. Kikapcsolódás a ha-
jón található szórakozóhelyeken. Vacsora. Szállás.
8. nap: Reggeli. 07.00-kor a hajó kiköt Civitavecchia-n. Transzfer a re-
pülőtérre. Repülés Bukarestbe. Indulás hazafelé autóbusszal és az esti 
órákban érkezés Székelyudvarhelyre.

Az ár tartalmazza:
• repülőjegyet
• reptéri illetékeket
• minden utas számára egy 32 kg-os feladható csomagot!
•  a reptéri transzfereket (Székelyudvarhely – Bukarest - Székelyudvarhely) 

illetve (Róma reptér – Civitavecchia kikötő - Róma reptér)
•  a hajójegyet, belső kabin kategóriában, kétágyas elhelyezéssel (felár elle-

nében ablakos vagy erkélyes kabin is foglalható)
• a kikötői illetéket
•  a teljes ellátást a hajón (reggeli, ebéd, vacsora és az étkezések közötti 

falatozások)
• a szénsavmentes vizet, teát, kávét, gyümölcsöt
•  magyar nyelvű asszisztenciát és magyar idegenvezetést az irodánk által 

szervezett kirándulások alatt
• színes magyar nyelvű útikalauzt
 
Az ár nem tartalmazza:
• a hajón az alkoholos italfogyasztást és a palackozott vizet!
• a kötelező szervizdíjat a hajón (10 euro/nap/fő minden korosztálynak)
•  az irodánk által szervezett kirándulások díját (ez általában a szállítási esz-

közök bérlési díját jelenti, amit a programon résztvevők közösen fizetnek)

CSEHORSZÁG ÉS MORVAORSZÁG - VILÁGÖRÖKSÉGEK ÁR: 595 euró
Időpont: 2020. július 27 – augusztus 3.
Jelentkezési határidő: 2020. február 15.

1. nap: A hajnali órákban indulás a Székelyudvarhely – Nagyvárad – Bu-
dapest – Pozsony útvonalon. A délutáni órákban érkezés Pozsonyba. Kul-
turális séta a belvárosban, melynek keretében láthatjuk a magyar nemesi 
családok egykori palotáit, a Szent Márton koronázótemplomot, a Magyar 
Ipari Kamara és az Országgyűlés egykori épületét, a Mihály kaput, az 
Óvárosházát is magába foglaló főteret valamint a Prímás palotát. Szállás 
Pozsonyban.
2. nap: Reggeli. Indulás a Világörökség részét képező Lednicei kastély-
hoz, amely a XIII. században épült gótikus stílusban, de amelyet mára, 
neoromantikus szellemben, az angol gótika stílusában építettek újjá. A 
kastély meglátogatása után indulás Brno-ba. Érkezés után a Szent Pé-
ter és Pál katedrálist és a belváros nevezetességeit nézzük meg. Szállás 
Brno-ban.
3. nap: Reggeli. Újabb Világörökségi helyszínre utazunk, éspedig a Žďár 
nad Sázavou-ban található Nepomuki Szent János-zarándoktemplom-
hoz, amely 1719 - 1722 között épült meg barokk stílusban. Indulás Kutna 



Horaba, ahol elsőként az 1995-ben Világörökséggé nyilvánított, késő 
gótikus stílusban épített Szent Borbála templomot keressük fel, majd a 
bányamúzeumot nézzük meg. A 250 méteres földalatti út tárlói többek 
között bemutatják, hogy hogyan lett az ezüstércből érme. Estére érkezés 
Prágába. Szállás.
4. nap: Reggeli. Prága várának és óvárosának a megismerése, amely 
1995-től szintén a Világörökség része. (Várudvarok, Szent Vitus kated-
rális, Szent György szobor, Aranymívesek utcája, Károly híd, Orloj, Husz 
János szobra, Lőportorony stb.) Délután alternatív programlehetőség: 
szabadprogram Prágában vagy elutazás a közeli Velke Popovic telepü-
lésre, ahol a kostolóval egybekötött híres Kozel sörgyárat látogatjuk meg. 
Szállás Prágában.
5. nap: Reggeli. Egész napos kirándulás Karlovy Vary-ba, ahol elsőként a 
csehek nemzeti italának, a Becherovkának berendezett múzeumot tekint-
jük meg, amelyet szintén kóstolás követ, majd a fürdőváros nevezetessé-
geit nézzük meg. Szabadprogram. Ezután a város közelében levő Loket 
várát nézzük meg. A várat Csehország legrégebbi várának tartják és ér-
dekessége, hogy ellenség soha nem tudta bevenni, így teljes épségében 
látható a mai napig. Szállás Prágában.
6. nap: Reggeli. Utazás Pisekbe, ahol a történelmi városközpontot és a 
régi hidat nézzük meg, majd érkezés a Hlubokai fehér falu, romantikus 
kastélyhoz, amely a windsori királyi kastély mintájára épült meg. A kastély 
meglátogatása után Ceske Budejovice-be tartunk, ahol sétát teszünk a 
történelmi belvárosban. Vacsora egy patinás söröző – étteremben, ahol 
megkóstolhatjuk a városban készített világhírű „Budvar” sört is. Szállás 
Ceske Budejoviceben.
7. nap: Reggeli. Indulás Cesky Krumlov-ba, amelynek történelmi központ-
ja a Világörökség részét képezi. Az óváros meglátogatása, majd utazás 
Telcbe, ahol szintén a Világörökség részét képező belvárost ismerhetjük 
meg. Ezután látogatást teszünk Trebic-be, egy újabb Világörökség hely-
színre, ahol sétát teszünk a zsidónegyedben illetve megcsodálhatjuk a 
Szent Procopius bazilika épületét. Estére érkezés Brno-ba. Szállás.
8. nap: Csomagolt reggeli. A hajnali órákban indulás hazafelé a Brno – 
Budapest – Nagyvárad – Székelyudvarhely útvonalon, de pihenőt tartunk 
Pannonhalmán, ahol megtekintjük a Világörökség részét képező Bencés 
Főapátságot. A késő esti órákban érkezés Székelyudvarhelyre.

FINNORSZÁGI KÖRUTAZÁS ÁR: 1250 EURÓ
HELSINKITŐL MIKULÁSFALVÁIG

Időpont: 2020. augusztus 7 – 15.
Jelentkezési határidő: 2020. február 15.

1. nap: A hajnali órákban indulás Bukarestbe a repülőtérre. Repülés Hel-
sinkibe 17.00-kor. Érkezés után (19.55) transzfer a hotelbe. Szállás.
2. nap: Reggeli. Városnézés Helsinkiben: Uspenski Székesegyház, 
Sofiankatu utca, Kauppatori (Halpiac), Sibelius emlékmű, Temppeliaukio 
sziklatemplom, Esplanadi Park, Helsinki székesegyház, Olimpiai Stadion 
stb. Szabadprogram. Szállás Helsinkiben.
3. nap: Reggeli. Kirándulás Porvoo-ba, Finnország egyik legrégibb város-
ába, amely középkori építészetéről, kövezett utcáiról és vöröstetős háza-
iról is ismert. Látogatás a régiségek piacára, a katedrálishoz illetve egy 
kézműves csokoládé műhelybe is! Indulás Kuopio felé, miközben elérjük 
a híres finn tóvidéket. Megálló a Kallavesi tó partján, ahonnan csodálatos 
panoráma nyílik számos szigetre illetve a Pujjo Hegyen található erődre. 
Szállás Kuopio/Tahko környékén.
4. nap: Reggeli. Folytatjuk az utazást Lappföldre a finn tóvidéken ke-
resztül. Átkelünk a sarkkörön, majd érkezés Rovaniemibe, amely Finn-
ország északi részének kereskedelmi központja is egyben. Városlátoga-
tás Rovaniemiben: Jatkankynttila híd, Arkikum múzeum, Városháza, stb. 
Szállás Rovaniemiben.
5. nap: Reggeli. Mikulásfalva meglátogatása, ahol az utcákon egész nap 
karácsonyi dallamok szólnak. Láthatjuk a Postahivatalt, Mikulás irodáját, 
az ajándéküzleteket illetve átélhetjük a sarki kör átkelésének ceremóniá-
ját. Továbbutazunk Ouluba, az északi rész egy másik jelentős városába. 



Szabadprogram, majd rövid városnézés: Katedrális, Olavinlinna vár, Piac. 
Folytatjuk az utat a Botnic öböl és a tengerpart mentén. Szállás Vaasa 
környékén.
6. nap: Reggeli. Kirándulás a Világörökség részét képező Kvarken sziget-
csoporthoz. A szigetcsoport egy nemzeti park része, így a látogatók sza-
badon felfedezhetik a gyönyörű szigeteket csónakkal, vagy túrázhatnak a 
térségben. Estére érkezés Tampere-be. Szállás.
7. nap: Reggeli. Rövid városnézés Tampere-ben: Városháza, Katedrális, 
Színház stb. Utazás Rauma-ba, Finnország egyik legszebb városába, ahol 
sétát teszünk az óvárosban, amely a Világörökség részét képezi. Foly-
tatjuk az utazást Turkuba, Finnország régi fővárosába. Szállás Turkuban.
8. nap: Reggeli. Az Aura folyó partján elhelyezkedő város fontosabb lát-
nivalóit keressük fel, így pl. a Városházát, az egyetemet, a katedrálist, a 
Fehér Hattyú árbocos hajót és a szélmalmot. Indulás Helsinkibe és a repü-
lő indulásáig (20.40) szabadprogram. Repülés Bukarestbe. Érkezés után 
(23.30) hazautazás autóbusszal Székelyudvarhelyre.
9. nap: A hajnali órákban érkezés székelyudvarhelyre.

ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS ÁR: 1215 EURÓ
Időpont: 2020. augusztus 21 – 30.
Jelentkezési határidő: 2020. január 30.

1. nap: Az esti órákban indulás Székelyudvarhelyről a bukaresti repülő-
térre.
2. nap: Repülés 07.15-kor Írországba, Dublinba. Érkezést követően 
(09.15) városnézés az ír fővárosban. Látogatás a Trinity College-ban, 
mely Írország legrégebbi és legjelentősebb egyeteme, amit 1592-ben I. 
Erzsébet királynő parancsára alapítottak. Meglátogatjuk a város büszke-
ségét, a Szent Patrik Székesegyházat, mely a legenda szerint ott épült, 
ahol Szent Patrik a Poddle-patak partján megkeresztelte a dubliniakat. 
Séta az O’Connel street-en, ahol többek között „Dublin tűjét” is láthatjuk. 
Szabadprogram. Transzfer a szállásra. Szállás Dublinban.
3. nap: Reggeli után Dublin legelegánsabb kerületén buszozunk keresztül, 
hogy az Írország kertjének is nevezett Wicklow megyébe érjünk. Roman-
tikus hegyi utakon érünk Glendalough-hoz, a Szent Kevin által alapított 
kolostorhoz, ami Írország legvarázslatosabb helyeinek egyike. A két tó 
völgyében fekvő kolostor-együttes romjai a 8. és a 12. századból ma-
radtak fenn. Továbbutazás Kilkennybe, ahol a városnézést és a vár meg-
tekintését követően elfoglaljuk szállásunkat, majd este helyi pubokban 
lehetőség lesz élőzenét hallgatni. 
4. nap: Reggeli. Utazás az Írország „Akropoliszának” nevezett, 60 méter 

magasan fekvő Cashel sziklához, ahol mára már csak romok marad-
tak, de mégis elképzelhetjük, hogy milyen is lehetett az itt álló királyi, 
majd egyházi központ. A következő megálló Midleton, ahol az Írország 
„konzulának”is nevezett, legtöbbet értékesített, Jameson whiskey készí-
tését ismerhetjük meg a régi lepárlóban. Rövid megálló Cork városában, 
majd továbbutazás Kerry déli tengerparti útján, csodás tájakon Killarney 
(ez lehet Kenmare vagy Tralee) környékén található szállásunkra.
5. nap: Reggeli. Indulás a „Kerry gyűrűjének” nevezett látványos útvona-
lon. A hatalmas Iveragh-félsziget lenyűgöző szépségét a látnivalók válto-
zatossága adja. A fő természeti erő a víz: bájos falvakon átvágó folyók, 
öblök, a híres Killarney-tavak és az Atlanti-óceán. A táj gazdag és változa-
tos vegetációját a Golf áramlatnak köszönheti. Útközben megállunk több 
kilátópontnál, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a Killarney tavakra. Dél-
után meglátogatjuk a Killarney Nemzeti Park szívében található Muckross 
kastély pompás kertjét, amelyet Viktória királynő is meglátogatott 1861-
ben. Szállás Kerry körzetében.
6. nap: Reggeli után utazás Bunratty várához és a mellette fekvő skan-
zenhez, ahol a XIX. századi ír vidéki életbe tekinthetünk és megnézhetjük, 
hogyan éltek az emberek a „Kelta Tigris” kora előtt, majd ismét a ter-
mészeté a főszerep: a Moher sziklákhoz utazunk. Az Atlanti-óceán felett 
magasodó, hosszan elnyúló függőleges sziklafal lenyűgöző látványt nyújt. 
Délután tovább utazunk Galway városába a Burren karsztvidékén keresz-
tül. Szállás Galway-ban.
7. nap: Reggeli. Ezen a napon Connemara tájain fogunk utazni. Talán ez Ír-
ország legkülönlegesebb tája. Mocsaras vidék ez, de birkanyájak, kőfalak, 
apró házak, kis tavak százai között buszozunk a Kylemore apátsághoz, 
ahol megnézzük ezt az eredetileg romantikus ajándéknak szánt kastélyt, 
amely jelenleg Benedek rendi kolostorként üzemel. Később hajókázunk 
Írország egyetlen fjordján, majd délután visszatérés Galway-ba. Szállás.
8. nap: Reggeli. Indulás Galway-ből Dublinba, de mielőtt az ír fővárosba 
érkeznénk, látogatást teszünk a mesébe illő Malahide kastélyhoz. A dél-
utáni órákban séta Dublin belvárosában, majd utána egy helyi pub-ban 
fejezhetjük be Írországi kalandozásainkat. Szállás.
9. nap: Reggeli. Indulás a repülőtérre és 10.00-kor repülés Bukarestbe. 
Érkezés után hazautazás autóbusszal Székelyudvarhelyre.
10. nap: Az éjszakai órákban érkezés Székelyudvarhelyre.



AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND 
IRÁNYÁR: 6600 USD, VAGY 5975 EURO (±150 USD/EURÓ)
Időpont: 2020. december 27 – 2021. január 12.
Jelentkezési határidő: 2020. február 15.

1. nap: A hajnali órákban utazás Bukarestbe, ahonnan az Emirates légitár-
saság járatával repülés Dubaiba. A menetrend szerint, éjfél körül érkezés 
Dubaiba.
2. nap: A hajnali órákban indul a Dubai - Sydney közvetlen járat, amely a 
helyi idő szerint a késő esti órákban érkezik Ausztráliába. A megérkezés 
után transzfer a szállodába. Szállás Sydney belvárosában.
3. nap: Reggeli a szállodában, majd egész napos városnézés. Legelső 
állomásunk az ikonikus Operaház, amelyben 1 órás látogatást teszünk. 
Ezután megnézzük a Szent Mária katedrálist, illetve a Parlament és az Art 
Gallery épületeit. Felkapaszkodunk a „Mrs. Macquaries széke” kilátóhoz, 
ahonnan csodás kilátás nyílik az Operára és a híres Harbour-hídra. Hajó-
ra szállunk és ebédelünk a Sydney Harbour Lunch Cruise-on. A délután 
során olyan látványosságokhoz megyünk, mint a „The Gap” (látványos 
kiszögelés az óceán felett) és a világhírű Bondi-beach. A szállodába való 
visszautazás során áthaladunk a Paddington-on és az exkluzív Keleti-kül-
városon. Szállás Sydney belvárosában.
4. nap: Reggeli a szállodában, majd egész napos kirándulás a Kék-hegy-
ségbe, mely Sydney lakóinak a kedvenc kirándulóhelye (ősi eukaliptusz 
erdők, gyönyörűszép völgyek, szakadékok, vízesések). Az UNESCO vi-
lágörökséghez tartozó hegység jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres 
magasságba nyúló három egymás melletti sziklatömb, a „Három Nővér”. 
A völgybe lezúduló Katoomba-vízesés lélegzetelállító látvány. Ebéd a 
Featherdale Nemzeti Parkban. A Featherdale állatpark arról nevezetes, 
hogy itt kizárólag Ausztráliában őshonos állatokat láthatunk (koala, ken-
guru, wombat, tasmán ördög, dingó, emu, pingvin, óriáskrokodil, ausztrá-
liai hangyászsün, kazuár stb.). Szállás Sydney belvárosában.
5. nap: Reggeli a szállodában, majd egész nap szabadprogram. Ez a 
nap egyben a Szilveszterre való hangolódás napja is. Strandolás a Bon-
di beachen, shopping program beiktatása vagy látogatás a helyi magyar 
közösség székhelyére. Fakultatív program: szilveszteri mulatság a helyi 
magyar közösséggel. (A programhoz kapcsolódó költségek a későbbi 
pontosítások után lesznek ismertek). Szállás Sydney belvárosában.

6. nap: Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a szobákból. Transzfer a 
repülőtérre, majd belföldi repülőjárattal utazás Cairns-be. Cairns Ausztrá-
lia szubtrópusi éghajlatú északi részének fő turistavárosa, köszönhetően 
annak a ténynek, hogy itt van a legközelebb a Nagy-korallzátony a kon-
tinenshez. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Szállás 
Cairns belvárosában.
7. nap: Reggeli a szállodában, majd egész napos hajókirándulás az Ocean 
Spirit Cruises katamaránján. A Nagy-korallzátony felfedezése. A Nagy-ko-
rallzátony Földünk egyik legismertebb természeti csodája, 2300 km hosz-
szan húzódik Ausztrália északkeleti partjai mentén. Az utasok üvegfenekű 
hajóról tanulmányozhatják a korallokat, de a sziget homokos strandján 
lehetőség lesz fürdésre is. Szállás Cairns belvárosában.
8. nap: Reggeli. Egész napos kirándulás Cairns környékén. A hegyekben, 
a Barron folyó partján található egy hangulatos kisváros, Kuranda, mely 
kiváló piacairól ismert. Az odautat egy panorámavasúttal (Scenic railway) 
tesszük meg a világörökséghez tartozó esőerdőn keresztül. A másfél órás 
vonatozás alatt 15 alagúton és 40 hídon megyünk át. Az utazás csúcs-
pontja a Barron folyó lenyűgöző vízesése, a többnyire bővizű trópusi folyó 
260 méter magasból zúdul le, felejthetetlen látvány. (Itt 10 percre megáll 
a vonat.) Ebéd a Hotel Kuranda-ban. A visszautazáshoz a Skyrail („égi 
vasút”) kabinjait használjuk. A 40 perces utazás a dzsungel felett, a hi-
hetetlenül gazdag vegetáció tanulmányozása fentről egészen különleges 
élmény. Szállás Cairns belvárosában.
9. nap: Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés a szobákból. Transzfer 
a repülőtérre, majd egy reggeli belföldi repülőjárattal utazás Melbourne-
be. A megérkezés után félnapos városnézés Victoria állam fővárosában. 
Melbourne nagyon hangulatos, kellemes város sok-sok szép épülettel, 
parkkal, zöldterülettel. A városnézés néhány fő állomása: az UNESCO 
világörökséghez tartozó Royal Exhibition Building; a neogótikus Szent 
Patrick-katedrális; a Fitzroy Gardens (egy gyönyörűszép park, benne 
a Cook’s Cottage, Ausztrália legrégibb épülete); az Olimpiai negyed; a 
XXII. századot idéző Federation tér; a Botanikus kert a világháborús em-
lékművel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikarnasszoszi 
mauzóleum mintájára épült; az Albert Park, ahol a Forma-1-es autóver-
senyeket tartják stb. A program végeztével transzfer a szállodába. Szállás 
Melbourne belvárosában. 
10. nap: Reggeli a szállodában, majd egész napos kirándulás a Great 
Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-
as években építettek egy több mint 200 km hosszú tengerparti utat, mely 
az ausztrálok szerint a világ legszebb autóútja. Bár ez valószínűleg túlzás, 
de mindenképpen nagy élményt jelent az utazás ezen a panorámaúton 
(gyönyörű tájak, látványos tengeröblök, rengeteg szörfös, hangulatos 
üdülővárosok, szép villák). Szerencsés esetben útközben szabadon élő 
koalákat és kengurukat is láthatunk. Ebéd az Apollo öbölben. Az út egy 



szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül, amely egy mérsékelt 
égövi esőerdő. Az utazás csúcspontját a Port Campbell Nemzeti park-
ban található „Tizenkét Apostol” megtekintése jelenti. Ezek a hatalmas 
partmenti sziklatömbök több mint 60 méter magasra emelkednek ki az 
örvénylő óceánból. Szállás Melbourne belvárosában.
11. nap: Reggeli a szállodában, majd transzfer a repülőtérre, és menet-
rend szerinti repülőjárattal utazás Queenstown-ba, Új-Zélandra. A megér-
kezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Szállás Queenstown 
belvárosában.
12. nap: Reggeli. Utazás a fjordvidékre Új-Zéland egyik legszebb panorá-
maútján. A fjordok leghíresebbike, a Milford Sound sokak szerint a világ 
egyik leglenyűgözőbb természeti csodája. A fjordon tett másfél órás sé-
tahajózás (Milford Sound Scenic Cruise) óriási élményt jelent. A hatalmas 
hegyek, a vízesések látványán kívül szerencsés esetben a hajóról az állat-
világ is tanulmányozható (fókák, pingvinek, delfinek). Büfé ebéd a hajón. 
Az autóbuszos utazás során természetesen fotószüneteket is tartunk, pél-
dául a bűbájos Tükör-tavaknál. Szállás Queenstown belvárosában.
13. nap: Reggeli. Délelőtt félnapos városnézés Queenstown-ban. A 
Wakatipu-tó partján található szép fekvésű Queenstownt szokták ne-
vezni az extrém sportok világfővárosának is. Nem véletlen, hogy a város 
közelében a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd volt a helyszíne a 
világon először a bungee jumping halálugrásnak. Látogatás ezen a „tör-
ténelmi” helyen, ahol szinte állandóan lehet látni bungee jumpingosokat. 
Ezt követően ismerkedés egy bájos kisvárossal, Arrowtownnal. Az egykori 
aranyásó város központját mintaszerűen felújították, itt található a nívódí-
jas Lakes District („tóvidék”) Múzeum. A kora délutáni órákban felvonóval 
felmegyünk a Queenstown városközpontja felett emelkedő hegycsúcsra, 
ahonnan pazar panoráma nyílik a városra, a tóra és a környező hegyvilág-
ra. Ezt követően transzfer a repülőtérre és belföldi repülőjárattal utazás 
Wellingtonba. A megérkezés után transzfer a szállodába. Szállás Welling-
ton belvárosában.
14. nap: Reggeli. A délelőtti órákban meglátogatjuk a „Beehive” névre 
hallgató Új-zélandi Parlamentet, a botanikus kertet és a „Te Papa” nem-
zeti múzeumot, amely nagy hangsúlyt helyez az ország kettős – maori és 
európai eredetű – kultúrájának a bemutatására. Transzfer a repülőtérre és 
belföldi repülőjárattal utazás Rotorua-ba. A megérkezés után transzfer a 
szállodába. Szállás Rotorua belvárosában. Este egy maori folklórprogra-
mon vesz részt a csoport, melyhez bőséges büfévacsora (Hangi vacsora) 
is tartozik.
15. nap: Reggeli. Délelőtt a Rotorua melletti Agrodome-ban nézünk meg 
egy előadást, melynek legérdekesebb része a birkanyírás és a birkaterelő 

kutyák ügyességének bemutatása. Elutazás az Északi-sziget egyik nagy 
attrakciójához, a Waitomo-barlanghoz, ahol a szép cseppköveken kívül 
az új-zélandi barlangok jellegzetes állatait, a parázsférgeket is láthatjuk. 
Buszos transzfer Auckland-ba. A megérkezés után transzfer a szállodába. 
Szállás Auckland belvárosában.
16. nap: Reggeli. Napközben félnapos városnézés Aucklanban, melynek 
során láthatjuk a Harbour-bridge-t, az Auckland viaduktot, a Sky Towert 
és sétálhatunk a város főutcáján a Queen street-en. Délután transzfer az 
Aucklandi Nemzetközi repülőtérre, ahonnan az esti órákban indul a repü-
lő. Éjszaka a gép fedélzetén.
17. nap: Hajnalban, a menetrend szerint megérkezés Dubaiba. A hosszú 
repülőút után pár óra séta a repülőtér boltjai között, majd a reggeli járattal 
elutazás Bukarestbe. Déli órákban érkezés Bukarestbe. Hazautazás autó-
busszal Székelyudvarhelyre.
 
Az ár tartalmazza:
• a fentiekben leírt programokat
• a programokban szereplő látványosságok belépőjegyeit
• a csoporttal együtt utazó, magyar nyelvű idegenvezetőt 
• a megadott szállásokat, belvárosi 3-4 csillagos szállodákban
• a szállodákban reggelis ellátást
• a programban leírt napokon ebédeket, helyi éttermekben
• nemzetközi repülőjegyet és annak illetékeit és díjait
•  minden a programban szereplő repülőjáratot Ausztrálián és Új-Zélandon 

belül, valamint a két ország közötti repülőjáratot 
• transzfert a bukaresti repülőtérre
• Irodánk színes útikalauzát

Az ár nem tartalmazza:
•  vizumügyintézést (az ausztrál és új-zélandi turista vízum ingyenes, csak 

komoly regisztrációhoz kötött és esetleg fedezetet kérhetnek)
• esetleges borravalókat

Fizetési feltételek: 
• a hely lefoglalásakor (február 15-ig), 10% foglalási díj fizetendő, amely 
lemondás, törlés esetén nem visszatéríthető
•  2020. márciusban a repülőjáratokat Ausztrálián és Új-Zélandon belül, 

valamint a két ország közötti repülőjáratot teljes összegben ki kell fizetni, 
amely lemondás, törlés esetén nem visszatéríthetők (kb.20%)

• 2020. június 26-ig a részvételi díj további 40%-a fizetendő
• 2020. november 5-ig a teljes fennmaradó hátralék fizetendő (30%)
•  a végleges névlista (útlevél másolatok leadásával) megadási határideje 

2020. november 5.
•  Stornóbiztosítás megkötése ajánlott, amelyet az első összeg befizetésekor 

érdemes megkötni! (Ennek részleteit majd a jelentkezőkkel egyeztetjük!)



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Az autóbuszos kirándulások megszervezéséhez 45 személy részvé-

tele szükséges, míg a repülős utak esetében 30 fő. Ellenkező eset-

ben az ár emelkedhet, vagy a kirándulás elmaradhat. Amennyiben 

töröljük a programot, azt legalább két hónappal az indulás előtt tu-

datjuk kedves utasainkkal. 

A kirándulások ára tartalmazza a szállítást (légkondicionált autó-

busszal), autópályadíjakat, parkolási díjakat, buszvezetők napidíját, 

szállásokat, reggeliket, cégünk idegenvezetőjének díját, valamint 

irodánk színes útikalauz kiadványát.

A kirándulások ára nem tartalmazza a belépőket, az egészségügyi 

biztosítást, vízumdíjat (ott ahol ez szükséges) és a kompozásokat (ha 

ez nincs pontosítva az adott utazásnál).

A repülős utak esetében, amennyiben a légitársaságok megváltoz-

tatják a repülés időpontját, úgy irodánk is fenntartja a programvál-

toztatás jogát, és plusz szállás(ok) foglalását, amely felárat vonhat 

maga után.

A hajóutazások esetében a kötelező utazási okmány az ÚTLEVÉL!

Kapcsolat: 
Tel: 0040-266-217240

GSM (Orange): 0040-726 279 848 Péter Eszter 
GSM (Orange): 0040-723 793 713 Péter István

E-mail: office@fonix.ro
WEB: www.fonix.ro

Fõnix


