
A balti-tengeri országokhoz mindazon államok tartoznak,
melyeknek partját a Balti-tenger mossa. A mi programunk
ebből négy országot érint: Litvánia, Lettország, Észtország
és Finnország. Az évszázadok során a történelmük többé-
kevésbé összekapcsolódott, eltérő időpontokban és hatá-
rokkal mindegyik állam a cári Oroszország része volt. Nem
véletlen, hogy három főváros (Vilnius, Riga, Tallinn) óvárosa
a Világörökség részéhez tartozik, hiszen szűk kis utcácskáik
és jellegzetes házaik a Hanza-városok hangulatát idézik. Ki-
emelt magyar vonatkozás a Vilniusban található egyetem,
melyet 1579-ben Báthory István alapított, és amely Kelet-
Európa egyik legrégebbi egyeteme volt, illetve Bakfark Bálint,
aki kisebb megszakításokkal ebben a városban élt. A látni-
valók viszonylag kis távolságra fekszenek egymástól, me-
lyeket autóbusszal keresünk fel. Megkapó élmény a
Tallinnból Helsinkibe való áthajózás. Vilnius különleges lát-
nivalója a Trakai vár, a Riga felé vezető úton a keresztek
hegye és Riga mellett a „Baltikum Versailles”-ként emlege-
tett Rundale kastély. A program második felében a Balti-tér-
ség egyik ékszerdobozába, Tallinnba látogatunk el. Végül a
világ 7. legélhetőbb városát, Helsinkit tekintjük meg.

1. nap: Budapest – Vilnius
Indulás Budapestről a reggeli órákban menetrend szerinti
járattal, átszállással Vilniusba, Litvánia fővárosába. Érkezés
a kora délutáni órákban. Érkezés után Trakai felkeresése,

ahol megnézzük a romantikus vizivárat, a lovagkor Litvá-
niájának egykori székhelyét. Szállás Vilniusban.
2. nap: Vilnius – Kaunas
Reggeli után városnézés Vilniusban. A különböző kultúrák
találkozási pontján felkeressük a Szent Szaniszló székes-
egyházat, a Szent Anna templomot (az északi gótika egyik
csodálatos épületét), láthatjuk a Báthory István alapította
egyetemet, valamint a Hajnalpír kaput. Ezt követően to-
vábbutazás az ország második legnagyobb városába, Ka-
unasba, ahol rövid séta során a Nagy Vitold templom, a
Dóm és a Perkun ház idézik az egykori Hanza város han-
gulatát. A nap végén jutunk el a Keresztek Hegyéhez, a „lit-
ván Golgotá”-hoz, amelyet az évszázadok alatt egy hatalom
sem tudott eltörölni. Szállás Bauskaban.
3. nap: Rundale kastély – Riga
Reggeli után a kurlandi hercegek nyári rezidenciáját, a
„Baltikum Versailles”-át, a Rundale kastélyt keressük fel.
Ezt követően Rigába, Lettország fővárosába, a „Baltikum
Párizsá”-ba visz utunk. Riga 2014-ben Európa kulturális
fővárosa volt. Sétánk során a Három fívér ház, a Dóm, a
Szent Péter székesegyház, a Feketefejes ház és a Svéd
kapu felkeresése alkalmával szinte minden stílussal ta-
lálkozunk, a gótikától a szecesszióig. Szállás Rigában.
4. nap: Sigulda – Tallinn
Reggeli után elutazás Siguldaba, a Gauja Nemzeti Park te-
rületére. Itt az „istenek kertjét”, a Turaida Múzeumi és Ter-

mészetvédelmi Területet látogatjuk meg, ahol a természet
és az ember alkotta épületek harmóniája vár minket: a kas-
tély, a legendák övezte barlang és a skanzen. Ezt követően
Parnun keresztül Észtország fővárosába, Tallinnba uta-
zunk. Szállás Tallinnban. 
5. nap: Tallinn
Délelőtt városnézés Tallinnban, ahol az épen maradt vá-
rosfalak között az élő középkorral találkozunk, ahol a tor-
nyoknak neve van, mint pl.: Hosszú Hermann vagy Öreg
Tamás. A séta során útba ejtjük a Szent Olav templomot,
a Toompea negyedet, a Szent Miklós templomot és a kö-
zépkori főteret a Városházával. Délután szabadidő. Szállás
Tallinnban.
6. nap: Helsinki – Budapest
Kora reggel komppal áthajózunk Finnország fővárosába,
Helsinkibe. Városnézésünk során a piac, a sziklatemp-
lom, a Sibelius emlékmű és a Szenátus tér látnivalóinak
megtekintése szerepel. Majd a késő délutáni órákban
transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre menet-
rend szerinti járattal, átszállással. Érkezés Budapestre
késő este.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Vilnius történelmi központja
• Riga történelmi városközpontja
• Tallinn történelmi óvárosa
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05.15.
06.19.
07.17.
08.14. 

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal átszállással
Elhelyezés: 3-4*-os központi fekvésű kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli

Részvételi díj: ............................................................167.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................55.000 Ft
Félpanziós felár: ..........................................................32.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a szállásokat,
✔ a reggelis ellátást,
✔ a megadott programokat,
✔ a komp jegyet,
✔ és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel (kb. 79.000 Ft), 
– a belépőjegyeket (kb. 40 Euro, a helyszínen fizetendő), 
– az útlemondási biztosítást (1,5%), 
– a BBP biztosítást (Atlasz Classic 580 Ft/fő/nap, 

Atlasz Premium 750 Ft/fő/nap, 
Atlasz Privileg 1.040 Ft/fő/nap).
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A Balti-tenger kincsei 
Vilnius–Riga–Tallinn–Helsinki
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Baltikumi impressziók  

2018.
04.28.
10.20.

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal, átszállással
Elhelyezés: 3-4*-os szállodákban, kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli 

Részvételi díj: ............................................................119.000 Ft
Egyágyas felár: .......................................................... 37.000 Ft
Félpanziós felár: ........................................................ 23.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a szállást reggelis ellátással,
✔ a megadott programokat,
✔ a kompjegyet,
✔ és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel (kb. 79.000 Ft),
– belépőjegyek (kb. 15 Euro, a helyszínen fizetendő),
– útlemondási biztosítás (1,5%),
– BBP biztosítás. 

Minimum csoportlétszám: 20 fő
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1. nap: Budapest – Riga
Utazás Budapestről repülővel, menetrend szerinti járat-
tal, átszállással. Érkezés Lettország fővárosába, Rigába
13:05-kor. Riga történelmi óvárosa az UNESCO Világö-
rökség része. Talán a 19-20. században épült szecesz-
sziós épületek a legszebbek a városban. A település a
Balti-tenger partján, a Daugava folyó torkolatánál terül
el. Alapjait már a 2. században letették, a 14. századtól
kezdődően pedig a Hanza-Szövetség tagjaként fontos
kereskedelmi központtá vált. Megkezdjük városnézésün-
ket a "Baltikum Párizsá”-ban, ahol sétánk során a Három
fivér ház, a Dóm, a Szent Péter székesegyház, a Fekete-
fejes ház és a Svéd kapu felkeresése alkalmával szinte
minden stílussal találkozunk, a gótikától a szecesszióig.
A Rigai Dóm építését 1211-ben kezdték el, jelenleg a Lett
Lutheránus egyház püspöki szék temploma. Rendkívüli
értéke az 1601-ben készített orgona, mely 7000 darab
sípjával a világ egyik legnagyobb mechanikus templomi
orgonája. Érdemes a város főterén egy teraszos, naper-
nyős kávézóba beülni, ugyanis nem csak a hely hangu-
lata magával ragadó, hanem az utcazenészek muzsikája
is. Szállás Rigában (1 éj).
2. nap: Rundale – Sigulda – Tallinn
Reggeli után a kurlandi hercegek nyári rezidenciáját, a "Bal-
tikum Versailles"-át, a Rundale kastélyt keressük fel. A gyö-
nyörű barokk létesítményt ugyanaz az olasz tervező
álmodta meg, mint aki a szentpétervári Téli palotát ter-
vezte. A 168 szobás kastély építését 1767-ben fejezték be,

az ezt követő években sok vihart élt át, még magtárként is
funkcionált. Ma már szerencsére nem csak az épületet,
hanem a csodálatos francia stílusú parkot is eredeti álla-
potában tekinthetjük meg. Utunkat Siguldába, a Gauja
Nemzeti Park területére folytatjuk. A park a Gauja folyóról
kapta a nevét, mely a folyása mentén több kisebb-nagyobb
barlangot alakított ki. A festői erdős területen három vár-
rom is található, melyeket a templomos lovagok és a német
lovagrend alapított. A nemzeti parkban az "istenek kertjét",
a Turaida Múzeumi és Természetvédelmi Területet látogat-
juk meg, ahol a természet és az ember alkotta épületek har-
móniája vár minket: a kastély, a legendák övezte barlang
és a skanzen. Ezt követően Parnun keresztül Észtország
fővárosába, Tallinnba utazunk. Szállás Tallinban (2 éj).
3. nap: Tallinn
Tallinn óvárosa a Világörökség részéhez tartozik. A Finn-
öböl partján fekvő várost elsőként egy 13. századi kró-
nikában említik. A hanza-szövetségi város történelme
viharos volt, területéért több nép is harcolt, az észt ősla-
kosok elnyomott kisebbségként élhettek itt. Az óváros
legfontosabb látnivalói gyalogosan könnyen elérhetők,
és annak kb. 80%-a a középkorból származik. Keskeny,
kanyargó macskaköves utcáin sétálva egy kicsit vissza-
repülünk az időben. Délelőtt városnézés Tallinnban, ahol
az épen maradt városfalak között az élő középkorral ta-
lálkozunk, ahol a tornyoknak neve van, mint pl.: Hosszú
Hermann vagy Öreg Tamás. A séta során útba ejtjük a
Szent Olaf templomot, a Toompea negyedet, a Szent Mik-

lós templomot, a középkori főteret a gótikus Városházá-
val, a Feketefejűek házát és a „Három nővért”, mely utób-
biak kereskedőházak voltak. A városfal a 15. századi
Észak-Európa legjelentősebb védelmi pontja volt, jelen-
leg közel 2 km hosszban áll. Áll még 26 torony is, melyek
közül néhányban laknak, több pedig közintézményeknek
vagy múzeumoknak ad otthont. Délután szabadidő, ja-
vasoljuk, hogy üljenek be a jobbnál-jobb éttermek egyi-
kébe vagy érdemes a kézműves termékeket kínáló
boltokat felkeresni. Szállás Tallinnban.
4. nap: Helsinki – Budapest
Kora reggel komppal áthajózunk Finnország fővárosába, Hel-
sinkibe. A Finn-öböl partján fekvő várost számos öböl, félszi-
get és sziget tagolja. Helsinkit 1550-ben I. Gusztáv svéd király
alapította. A kis városkát sokáig szegénység, betegségek és
harcok sújtották, ám miután 1812-ben I. Sándor orosz cár a
Finn Nagyhercegség fővárosává tette, rohamos fejlődésnek
indult. Szentpétervár mintájára neoklasszicista stílusban épí-
tették újjá. Jelenleg egy könnyen bejárható, rengeteg parkkal
tarkított, élhető városképet mutat. Rövid városnézésünk
során a piac, a Sziklatemplom, a Sibelius emlékmű és a 
Szenátus tér látnivalóinak megtekintése szerepel. Ezután
transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre menetrend
szerinti járattal, átszállással.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Riga történelmi városközpontja
• Tallinn történelmi óvárosa
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Baltikum és Szentpétervár 

2018.
07.17.
08.13.

Utazás: légkondícionált autóbusszal vagy menetrend 
szerinti repülőjárattal

Elhelyezés: 6/9 éjszaka 3-4*-os szállodákban tusoló/WC-s szobákban
Ellátás: reggeli

Részvételi díj végig busszal: ......................................226.000 Ft
Részvételi díj repülővel és busszal: ............................265.000 Ft
Egyágyas felár autóbusszal:..........................................78.000 Ft
Egyágyas felár repülővel: ............................................65.000 Ft
Félpanziós felár autóbusszal (8 alkalom): ....................54.000 Ft
Félpanziós felár repülővel (6 alkalom):..........................42.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ utazást a megadottak szerint,
✔ szállást,
✔ reggelis ellátást,

✔ megadott programokat,
✔ magyar nyelvű idegenvezetést, 
✔ és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– repülős utasoknak a repülőtéri illetéket (kb. 50.000 Ft) és a

transzfert (12.000 Ft),
– vízumdíjat + ügyintézést (25.000 Ft),
– belépőjegyeket (kb. 40 € + 700 RUB),
– és a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást.

Fakultatív programok:
Carszkoe Szelo (belépővel): .........................................19.000 Ft
Petrodvorec (belépővel): .............................................16.500 Ft

Minimum csoportlétszám: 35 fő
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1. nap: Budapest – Varsó
Reggel indulás. Szlovákián keresztül utazás Lengyelor-

szágba. Varsóban esti belvárosi séta, barokk házak, főtér,
dóm környéke. Szállás Varsóban, vacsora nélkül.
2. nap: Vilnius (repülős csatlakozás)
Litvániába érkezve kis kitérőt teszünk Trakai felé. Gyönyörkö-
dünk a tájban, melyet 61 tó színesít, látjuk Vytautas várát is. A
repülős utasok érkezése átszállással Vilniusba. Vilniusban a han-
gulatos óváros mellett a gótikus Szent Anna-templomot, a ba-
rokk Péter Pál-templomot is megcsodáljuk. Szállás Vilniusban.
3. nap: Riga
Reggeli után, amennyiben valami még kimaradt az előző
napi vilniusi városnézésből, akkor azt még indulás előtt
megtekintjük. Ezt követően  Lettországba utazunk. A Balti-
tengerhez tartozó Rigai-öböl partján lévő festői fővárosban
városnézés. A régi kereskedővárost a Hansa időkben vá-
rosfal védte. Ennek a lőportornyát, a dómot (XIII. sz-i), a
Szt. Péter-templomot, a Fekete fejek házát és sok egyéb
középkori emléket tekintünk meg. Ezt követően múzeum-
látogatási lehetőség az óvárosban. Szállás Rigában.
4. nap: Riga – Szentpétervár
Reggel indulunk tovább Oroszországba, Szentpétervárra.
A határátlépések függvényében alakul az esti sétalehető-
ség a városban. Szállás Szentpéterváron. 
5. nap: Szentpétervár – Carszkoe Szelo
Reggel buszos városnézés a Néva-parti metropoliszban:
Palota tér, Téli Palota, Nagy Péter-lovasszobor, Admiralitás.
Ezt követően az Ermitázs megtekintésével (belépő) folytatódik

szentpétervári programunk. Délután fakultatív program
keretében Carszkoe Szeloba megyünk, mely 200 éven keresztül
a cárok nyaralója volt. Mesés a barokk Katalin-palota, világhírű
a felújított Borostyánterem és a Trónterem. Estére érkezünk
vissza Szentpétervárra. Éjszaka fakultatív programlehetőség:
akik szeretnék, meg tudják tekinteni a hidak éjszakai felnyitását.
Jelentkezés a helyszínen, az ár a jelentkezők számától függ
Visszaérkezés a szállodába kb. 01:30-02 órára.
6. nap: Petrodvorec
Délelőtt fakultatív program keretében a csodaszép régi cári
kastélyt, az orosz Versailles-t, Petrodvorecet és annak parkját,
szökőkútjait tekinthetjük meg. Kora délután érkezünk vissza
Szentpétervárra, ahol folytatjuk a városnézést: Izsák-székes-
egyház, Kazányi-székesegyház, Művészetek tere, Nyevszkij
sugárút. Aki nem szeretne jönni a petrodvoreci fakultatív
programra, annak önálló séta Szentpéterváron. A fakultatív
programokra a helyszínen nem tudunk jelentkezést elfogadni.
7. nap: Szentpétervár – Tallinn
Délelőtt először Nagy Péter házát és az Auróra cirkálót
tudjuk lefényképezni a Néva parton. Ezt követően megnézzük
a Vérző Megváltó Székesegyházat. Programunkat a Péter
Pál erőd és székesegyház megtekintésével fejezzük be. Kora
délután hagyjuk el a várost és Észtország felé indulunk.
Szállás Tallinnban. 
8. nap: Tallinn (repülős elutazás)
Városnézés az észt fővárosban, Tallinnban. A várost a Hansa
időkben várfal védte, melyből a mai napig maradtak fenn tor-
nyok, várfalak, körbástyák. A hangulatos óvárosban sétálunk,

megtekintjük a Nyevszkij-székesegyházat, a városházát és
több régi céhházat is. Programunk után autóbuszos utasaink
délnek indulnak. Repülős utasoknak délután hazautazás át-
szállással Budapestre.Késő délután kitérőt teszünk a Keresztek
hegyéhez. A keresztek száma már több 100.000 db. Ez egy kü-
lönleges zarándokhely, ahol sokféle anyagból (fa, fém, kő…) ál-
lítottak fel különböző méretű kereszteket. Szállás Litvániában. 
9. nap: Kaunas
Folytatjuk utunkat az ország második legnagyobb városába,
Kaunasba. Gyalogos sétánk során megtekintjük a „Fehér
hattyú”-nak nevezett régi városházát, a jellegzetes téglagótika
stílusában épített Perkunas-házat, valamint a Vytautas-temp-
lomot. Esti órákban érkezünk lengyelországi szállásunkra.
10. nap: Budapest
Reggeli után rövid séta Kielce központjában: XII. sz-i kated-
rális, Püspöki palota, főutca. Ezt követően folyamatos 
hazautazás, érkezés az esti órákban Budapestre.

A teljes programleírás a honlapunkon látható!

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Lengyelország – Varsó történelmi óvárosa
• Litvánia – Vilnius történelmi központja
• Lettország – Riga történelmi óvárosa
• Oroszország – Szentpétervár történelmi belvárosa
• Oroszország – Carszkoe Szelo (Puskin)
• Oroszország – Petrodvorec
• Észtország – Tallinn történelmi óvárosa
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2018.
05.18.
09.15.  

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal, átszállással,
az országokon belül légkondicionált autóbusszal

Elhelyezés: 3-4* szállodákban
Ellátás: reggeli

Részvételi díj: ............................................................375.000 Ft
Félpanziós felár: ..........................................................59.000 Ft
Egyágyas felár............................................................119.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállásokat reggelis ellátással,
✔ a szükséges transz fereket légkondicionált autóbusszal,
✔ a belépőjegyeket, 
✔ és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– A repülőjegyeket repülőtéri illetékkel (kb. 139.000 Ft),
– az azeri vízumdíjat (11.000 Ft),
– az útlemondási biztosítást (1,5%), 
– és a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.
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A Kaukázus gyöngyszemei
Örményország – Grúzia – Azerbajdzsán

Garantált

in d ulás

1-2. nap: Budapest – Jereván – Geghard
Indulás Budapestről a déli órákban, utazás Jerevánba át-
szállással. Másnap éjjeli érkezés után transzfer a szállodába.
Városnézés Jerevánban, Örményország fővárosában. Ki-
rándulás a Garni-ban lévő pogány templomhoz, majd a
Geghard apátságba. Ezt követően utazás Ecsmiadzin-be, a
Szt. Hripszime templom és a katedrális megtekintése. Út-
közben megálló Zvartnotsz templománál. Szállás Jereván-
ban.
3. nap: Khor Virap – Noravank 
Reggeli után utazás Khor Virap kolostorba. Az apátság fe-
lett magasodik Ararát hegye, mely csodálatos látványt
nyújt. Ezt követően kirándulás a 13. században alapított
Noravank apátságba. Útközben Areni-ben lehetőség nyílik
borkóstolásra egy helyi borászatban. Szállás Jerevánban. 
4. nap: Szevan-tó – Dilijan
Reggeli után indulás a világ egyik legnagyobb magashegyi
tavához, a Szevan-tóhoz. Látogatás a 9. században épült
Szevanavank apátságban. Később Goshavank kolostor
épületegyüttesét tekintjük meg. Szállás Dilijanban.
5. nap: Alaverdi – Tbiliszi
Reggeli után rövid látogatás Alaverdi városában, majd a
Sanahin és Haghpat apátságok felkeresése. Ezek a komp-
lexumok, melyek a középkori örmény építészet csodái. Uta-
zás az örmény-grúz határhoz, itt átszállás a grúz
autóbuszra. Szállás Tbilisziben (4 éj).
6. nap: Tbiliszi
Ezen a napon a grúz főváros látnivalóiban gyönyörködünk.

A városnézés során megtekintjük: Metekhi templom, Sulp-
hur fürdő, Narikala erőd, zsinagóga, Sioni katedrális, An-
csiszkáti templom, Rusztaveli sugárút, Grúz Nemzeti
Múzeum.
7. nap: Mcheta – Upliszcihe
Reggeli után Grúzia ősi fővárosába és vallási központ-
jába, Mchetába indulunk. Városnézés: Jvari székesegy-
ház-kolostor (6. sz.) és Szvetichoveli Székesegyház.
Indulás Gori városába. A város környékén található bar-
lang város, Upliszcihe felkeresése.  
8. nap: Ananuri komplexum – Kazbegi
Napunkat a grúz hadiút megismerésével töltjük. Oda úton
felkeressük az Ananuri komplexumot, mely a 17. századból
származik. Kazbegibe érkezésünk után átszállunk négyke-
rék meghajtású terepjárókba és egészen 2.170 méterig ju-
tunk fel velük, gyönyörű völgyeken és erdőkön keresztül,
egészen a Gergeti Szentháromság templomig. 
9. nap: Sighnaghi – Sheki – Kish
Reggeli után először Sighnaghi erőddel védett városát keressük
fel, mely megőrizte a 18. század hangulatát. Utolsó grúz látni-
valónk Bodbe apátsága. Átlépve az azerbajdzsáni határt, utunk
Sheki városa felé folytatódik. Legfontosabb látnivalói: Sheki kán
nyári palotája, az erődítmény, 18. századi karavánszerájok, il-
letve számtalan templom és mecset. Utazás Kish faluba, amely
a St. Elishe templom által ismert. Szállás Shekiben.
10. nap: Nidj – Gabala – Shamakhi – Baku
Reggeli után elindulunk Azerbajdzsán fővárosa, Baku felé.
Útközben látogatás Nidj-ben, majd Gabala következik. A vá-

rosnézés során a helyi múzeumot, illetve az erődítmény
romjait keressük fel. A következő állomás Maraza, majd
utunk Shamakhi városába vezet, ahol a legfontosabb lát-
nivalók a Juma mecset és a Shirvan uralkodók sírjai. Szál-
lás Bakuban.
11. nap: Baku
Reggeli után a főváros, Baku nevezetességeivel ismerkedünk
meg. Hajókirándulást teszünk az öbölben, majd felkeressük
a középkori óvárost a shirváni sahok palotáját, karavánszerájt,
középkori piacteret és a szőnyegszövő műhelyt. A délután fo-
lyamán látogatást teszünk az Abseron félszigeten található
„Égő hegynél” és a Tűz templománál. Szállás Bakuban.
12-13. nap: Gobusztan – Baku – Budapest
Kirándulás Gobusztanba, ahol az UNESCO Világörökség ré-
szét képző, 40 hektáros sziklarajz múzeum található. Vissz-
aúton felkeressük a Bibi-Heybat mecsetet, az Eurovíziós
fesztivál színhelyéül szolgáló Kristály palotát és a szőnyeg-
múzeumot. Szállás Bakuban. Másnap korai  reggeli után
transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre menetrend
szerinti járattal, átszállással.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Örményország – Ecsmiadzin, Geghard monostora és az

Azát-folyó felső szakasza, Sanahin-kolostor, Haghpat-kolostor
• Grúzia – Mcheta város székesegyházai
• Azerbajdzsán – Baku óvárosa, Gobusztáni sziklarajzok
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Jereván
Geghard

Khor Virap

Garni
 Szevan-tó
 Dilijan

 Haghpat
Vardzia

 Tbiliszi
 Kutaisi

Gori

Kazbegi
GRÚZIA

ÖRMÉNYORSZÁG

Ár: 239.000 Ft + repülőjegy
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2018.
05.07.
06.18.
09.03.
10.01.

Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti Wizz Air járattal
Elhelyezés: 3* szállodákban, kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli

Részvételi díj: ............................................................239.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................75.000 Ft
Félpanziós felár: ..........................................................31.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ A megadott programokat,
✔ a szállásokat reggelis ellátással,
✔ a szükséges transzfereket légkondicionált autóbusszal,
✔ és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– Wizz Air repülőjegyet illetékkel: kb. 65.000 Ft-tól*, mely tartal-

mazza személyenként 1 db max. 10 kg (max. 55 x 40 x 23 cm-es)
kézipoggyász díját. Külön fizethető: max. 20 kg feladható bőrönd
19.300 Ft-tól/db és vagy max. 32 kg feladható bőrönd 24.400 Ft-
tól/db (feladható bőröndök: max. 149 × 119 × 171 cm),

– belépőjegyeket: kb. 45 EUR (helyszínen fizetendő),
– útlemondási biztosítást: 1,5%,
– betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás köthető: 

Atlasz Classic módozat 870 Ft/fő/nap.

* A repülőjegy díja a prospektus megjelenésekor a Wizz Air honlap-
ján elérhető legalacsonyabb ár szerint értendő. Irodánk a minimális
létszám elérésekor a repülőjegyeket az aktuális áron állítja ki. A re-
pülőjegy egyénileg is megvásárolható, ezzel kapcsolatban előzete-
sen egyeztessenek. A részletekről érdeklődjenek kollégáinknál. 
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Garantált

in d ulásGrúzia – Örményország körutazás
1. nap: Budapest – Kutaisi
Utazás Budapestről közvetlen menetrend szerinti járattal
az esti órákban.
2. nap: Kutaisi – Gori – Tbiliszi
Érkezés Kutaisibe a hajnali órákban. Érkezés után indulás
Sztálin szülővárosába, Goriba, ahol múzeummá alakított
lakóházát tekintjük meg, illetve elfogyasztunk egy reggelit
is. A fővárosba, Tbiliszibe érve megkezdjük a városnézést
Az óvárossal kezdünk, ahol a szűk kis utcákban lépten-nyo-
mon gyakran ősi időkből származó látnivalókba botlunk:
Narikala erőd, Szentháromság templom, Szioni Székesegy-
ház, Ancsiszkáti templom. Szállás Tbilisziben (2 éj).
3. nap: Tbiliszi – Mtcheta – grúz hadiút és a Kaukázus
Reggeli után először felkeressük Mtcheta-t, Grúzia ősi fő-
városát és vallási központját. Megtekintjük a Jvari székes-
egyház-kolostort és a Szvetichoveli Székesegyházat. Innen
kirándulásunk az úgynevezett „Grúz hadiúton” vezet tovább,
amely a Kaukázus 2-5.000 méteres hegyei között található.
Az odafelé vezető úton felkeressük az Ananuri erőd- és
templomkomplexumot, amely a XVII. századból származik.
Rövid pihenő a gudauri sícentrumban, majd Kazbegibe ér-
kezünk, ahol négykerék meghajtású terepjárókba szállunk,
melyekkel 2.170 méterig jutunk fel. Utunk végcélja a Gergeti
Szentháromság templom, ahonnan lenyűgöző látvány tárul
elénk a Kazbegi 5.047 méter magas csúcsaira. Ezen az
estén a vacsorát igazi grúz folklór műsor is színesíti. 

4. nap: Haghpat – Goshavank – Dilijan – Sevan-tó – Jereván 
A reggelit követően utazás az örmény határ felé. A határon át-
kelve átszállunk egy másik buszra, mellyel Örményországban
folytatjuk utunkat. Első úti célunk a Haghpat apátság. Követ-
kező megállónk a XII. századból származó Goshavank kolos-
tora, majd Dilijan városát érintve megérkezünk a világ egyik
legnagyobb magashegyi tavához, a hegyekkel határolt Sevan-
tóhoz. A tó mellett fekvő Sevanavank komplexumot keressük
fel, mely a félsziget ékessége. Szállás Jerevánban (3 éj). 
5. nap Jereván – Geghard – Garni
Délelőtt városnézés Jerevánban. Később utazás a cso-
dálatos természeti környezetben fekvő, nagyrészt szik-
lába vájt Geghard apátsághoz. Továbbutazás a Garniban
lévő hellén-pogány templomhoz. A monumentális épít-
mény festőien szemlélteti az ókori örmény építészetet. 
6. nap: Khor Virap – Ecsmiadzin – Zvartnotsz – Jereván
Reggel utazás Khor Virap kolostorához, majd továbbutazunk
az Örmény Apostoli Egyház központjába, Ecsmiadzinbe. A
Szt. Hripszime templom és a katedrális megtekintése, me-
lyek Örményország legősibb keresztény templomai. Ezt kö-
vetően megállunk Zvartnotsz templomának romjainál. A
székesegyház közel 300 évig állt, majd bár egy hatalmas
földrengés elpusztította, ennek ellenére mégis fenséges lát-
ványt nyújt, háttérben az Ararat csúcsaival.  
7. nap: Khertvisi – Vardzia
A reggeli után utazás a grúz határhoz, ahol ismét autóbuszt

váltunk. Elsőként Khertvisi várerődöt keressük fel. A vár
csodálatos környezetben, egy szűk kanyon mellett talál-
ható hegy tetején áll. Majd ellátogatunk Vardzia barlang-
városához. A lélegzetelállító kolostor létesítményeinek a
kivésését a XII. század második felében kezdték el. Szállás
Akhaltsikhe-ben.
8. nap: Borjomi Nemzeti Park – Kutaisi
A mai napon utunk elsőként a Borjomi Nemzeti Parkba
vezet, mely Európa egyik legnagyobb természetvédelmi
területe. A park leghíresebb „terméke” a Borjomi ásvány-
víz, melyet meg is kóstolhatunk. Kutaisibe érkezésünk
után meglátogatjuk a Bagrati katedrálist és a Gelati ko-
lostort, melyek a Világörökség részei. Szállás Kutaisiben.
9. nap: Kutaisi – Budapest
Kora hajnali kijelentkezés a szállodából, majd utazás Bu-
dapestre közvetlen menetrend szerinti járattal, érkezés a
reggeli órákban.

A teljes programleírás a honlapunkon látható

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Bagrati katedrális
• Gelati kolostor
• Jvari székesegyház
• Szvetichoveli Székesegyház
• Haghpat apátság
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1-2. nap: Budapest – Kutaisi
Utazás Budapestről menetrend szerinti közvetlen Wizz
Air járattal 23:55-kor, éjszaka a repülőn. Másnap érkezés
Kutaisibe 04:55-kor, majd indulás Grúzia fővárosa, Tbili-
szi felé. Útközben elfogyasztunk egy bőséges grúz reg-
gelit. A fővárosba érkezés után megkezdjük az
ismerkedést a látnivalókkal. A város és környéke már az
i.e. IV. évezredtől lakott. Jelenlegi arcát mutatva harmó-
niában fér el egymás mellett az ősi és a modern város-
rész, kicsit európai, mégis kicsit keleties, ahol szépen
felújított sétálóutcák és éttermek csalogatják a látoga-
tókat. A városnézést az óvárossal kezdjük, ahol a szűk
kis utcákban lépten nyomon gyakran ősi időkből szár-
mazó látnivalókba botlunk. XII. században alapított Me-
tekhi templom után elsétálunk a zsinagógához, a Szioni
Székesegyházhoz, a Béke hídjához és az Ancsiszkáti
templomhoz. Ezután átmegyünk a modern városrészbe,
felkeressük a Rusztaveli sugárutat, majd felmegyünk
Grúzia Anyja szobrához, ahonnan leereszkedve lehető-
ségünk lesz a Nurikala erődöt is megtekinteni. A városra
a legszebb kilátás az erődből nyílik. Végül felkeressük a
híres kén fürdőket. Szállás Tbiliszben (2 éj).
3. nap: Tbiliszi vagy borkóstoló program
Szabad program Tbilisziben vagy fakultatív kirándulási le-
hetőség a fantasztikus grúz borok világába. Ha szeretné
egyénileg felfedezni a várost, akkor a szálloda környékén

sok kiváló étterem található, ahol elfogyaszthatnak egy
helyi ételkülönlegességekből álló ebédet. Felülmúlhatatla-
nok a grúz friss zöldségek és fűszerek, a különböző tészta
ételek, sajtok, saslikok és természetesen a grúz vörös borok.
Javasoljuk, hogy keressék fel a Grúz Nemzeti Múzeumot. A
grúz borok feltehetően a történelem legrégebbi borai, állí-
tólag a bortermelés eredete a mai Grúziából származik. Még
az egészen különleges betűiket is a szőlőkacsokhoz hason-
lítják. Az ősi borkészítési eljárás nagyjából az alábbi: a szőlő
kipréselt levét méhviasszal lezárt agyagedényekben, grúzul
kvevrikben a földbe ásták, hogy ott állandó, alacsony hő-
mérsékleten végbemenjen az erjedés. A fakultatív kirándu-
lás során első megállónk Mukhrani település, ahol
felkeressük Ivan Mukhranbatoni herceg birtokát. Ha kigyö-
nyörködtük magunkat a környékben és a csodálatos épüle-
tekben, akkor lehetőségünk nyílik 3 féle bort is megkóstolni
a Chateau Mukhrani borászat választékából. Utunkat Char-
dakhi település felé folytatjuk, ahol felkeressük Grúzia
egyetlen bio borászatát. Borai nemzetközileg is elismertek
és népszerűek. Legkedveltebb a Chinuri, mely egy fehér, szá-
raz bor. A borkóstoló során első lépésként megismerkedünk
a grúz vodkával, a Chacha-val, majd következik 2 féle bor
és egy helyi finomságokból álló ebéd. 
4-5. nap: Tbiliszi – Mcheta – Gori – Uplistsikhe 
– Kutaisi – Budapest
Utunkat Kutaisi felé vesszük. Első megállóként  felke-

ressük Mtcheta-t, Grúzia ősi fővárosát és vallási köz-
pontját. A városnézés során megtekintjük a Jvari szé-
kesegyház-kolostort és a Szvetichoveli Székesegyházat.
A Szvetichoveli Székesegyház a grúz ortodox egyház
központja és az ország második legnagyobb egyházi
épülete. Folytatjuk utunkat Upliszcihe barlangvárosa
(Kr.e. I. sz.) felé. A sziklába vájt város az egyik legfon-
tosabb hely grúziai történelmében, ezen a helyen haladt
át a híres Selyemút. Következő állomás Gori városa,
mely leginkább arról nevezetes, hogy itt született Sztálin,
szülőháza ma is áll, melyben múzeum került kialakí-
tásra. Már az államfő életében múzeumot emeltek a
ház fölé, ahol mintha megállt volna az idő. A tárlaton
többek között megcsodálhatjuk a magyar dolgozók által
küldött Szabadságszobor kicsinyített másolatát is. In-
nen továbbutazunk Kutaisibe, ahol elfoglaljuk szállá-
sunkat (1 éj). Másnap kora hajnali transzfer a repülő-
térre. Indulás 05:40-kor, várható érkezés Budapestre
06:55-kor.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Jvari székesegyház
• Szvetichoveli Székesegyház

 Kutaisi

 GRÚZIA

 Tbiliszi
Gori

Mcheta

Ár: 99.000 Ft + repülőjegy
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2018.
03.30.
10.19.

Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 2 éj 3*-os szállodában és 1 éj vendégházban 
Ellátás: reggeli 

Részvételi díj: ..............................................................99.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................29.000 Ft
Félpanziós felár: ..........................................................14.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ Megadott szállást reggelivel,
✔ megadott programokat,
✔ transzfereket, 
✔ és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– Wizz Air repülőjegyet illetékkel: kb. 65.000 Ft-tól*, mely tartal-

mazza személyenként 1 db max. 10 kg (max. 55 x 40 x 23 cm-es)
kézipoggyász díját. Külön fizethető: max. 20 kg feladható bőrönd

25.900 Ft-tól/db és vagy max. 32 kg feladható bőrönd 31.100 
Ft-tól/db (feladható bőröndök: max. 149 × 119 × 171 cm),

– belépőjegyeket: kb. 15 USD (helyszínen fizetendő),
– útlemondási biztosítást: 1,5%
– betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás. 

* A repülőjegy díja a prospektus megjelenésekor a Wizz Air honlap-
ján elérhető legalacsonyabb ár szerint értendő. Irodánk a minimális
létszám elérésekor a repülőjegyeket az aktuális áron állítja ki. A re-
pülőjegy egyénileg is megvásárolható, ezzel kapcsolatban előzete-
sen egyeztessenek. A részletekről érdeklődjenek kollégáinknál.

Minimum csoportlétszám: 20 fő

Fakultatív program:
Ismerkedés a grúz borok világával  (ebéddel és borkóstolókkal): 
................................................................................19.500 Ft/fő
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Hosszú hétvége Grúziában, 
ismerkedés a grúz borokkal 
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Ár: 275.000 Ft + repülőjegy

Grúzia a Kaukázus szíve

2018.
06.15.
08.17.

nap
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Utazás: repülővel,közvetlen menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 3*-os kétágyas fürdőszobás szállodai szobákban
Ellátás: reggeli

Részvételi díj: ............................................................275.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................86.000 Ft
Félpanzió: ....................................................................46.000 Ft 

A részvételi díj tartalmazza:
✔ A szállást, a reggelis ellátást, a helyszíni transzfereket, a meg-

adott programokat és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– Wizz Air repülőjegyet illetékkel: kb. 65.000 Ft-tól*, mely tartalmazza

személyenként 1 db max. 10 kg (max. 55 x 40 x 23 cm-es) kézipogy-

gyász díját. Külön fizethető: max. 20 kg feladható bőrönd kb. 25.600
Ft/db és vagy max. 32 kg feladható bőrönd kb. 30.800 Ft/db (felad-
ható bőröndök: max. 149 × 119 × 171 cm),

– Belépőjegyek: 28 USD (helyszínen fizetendő),
– Útlemondási biztosítás: 1,5%,
– Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás. 

Minimum csoportlétszám: 20 fő

*A repülőjegy díja a prospektus megjelenésekor a Wizz Air honlapján
elérhető legalacsonyabb ár szerint értendő. Irodánk a minimális lét-
szám elérésekor a repülőjegyeket az aktuális áron állítja ki. A repülő-
jegy egyénileg is megvásárolható, ezzel kapcsolatban előzetesen
egyeztessenek. A részletekről érdeklődjenek kollégáinknál.

 Kutaisi

 GRÚZIA  Tbiliszi
Gori

Kazbegi
Guaduri

Mesztia
Usguli

Mcheta
Signhaghi

Ananuri

Batumi
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1-2. nap: Budapest – Kutaisi – Batumi
Utazás Budapestről közvetlen Wizz Air járattal 23.45-kor,
éjszaka a repülőn. Érkezés Kutaisibe másnap 04.45-kor. In-
dulás a Fekete-tenger délkeleti csücskébe, Adzsariába. A
térség legszebb üdülővárosa, az ismét egyre ismertebbé
váló Batumi. A városba érkezés után közös városnézés a
nagyszerűen felújított belvárosban és tengerparti sétányo-
kon. Szállás Batumiban (2 éj).
3. nap: Batumi
Egész napos kirándulás a tengerparton. Séta és fürdőzési
lehetőség a Sarpi Beach strandon. Látogatás egy teaültet-
vényen, betekintéssel a grúz tea termesztésének titkaiba.
Rövid szabadidő majd látogatás egy narancs- vagy citrom
termesztő birtokon. Késő délutáni visszaérkezés Batumiba,
szabadidő. 
4. nap: Szváneti – Mestia
Reggeli után utazás Szvánetibe, az ország legmagasabb
lakott övezetébe. A szvánok az idők kezdete óta pásztor-
kodásból éltek, erődszerűen megépített falvaik közül több
még ma is áll, sajátos erődtornyaik a középkori építészet
remekei. Utazás Mesztiába, a régió 1.500 m magasan fekvő
fővárosába. A 2.000 m feletti szván falvak innen csak 4 X
4 meghajtású terepjárókkal érhetőek el. Átszállás terepjá-
róinkba, falujárás a 4.000 m magas gerincek tövében. Szál-
lás Mesztiában (2 éj).
5. nap: Shara – Usguli
Grúzia teteje, az 5.201 m magas Shara fényképezése, jó lá-
tási viszonyok esetén. Látogatás a 2.200 m magasságban
lévő, UNESCO világörökségi védelem alatt álló Usguli falu-

jában. Rövid séták és fotószünetek a havasi legelőkön. Esti
visszaérkezés a szálláshelyünkre.
6. nap: Tbiliszi – Gori

Egész napos utazás Tbiliszibe, az ország fővárosába. Az
út során megállunk Gori városában, mely leginkább arról
nevezetes, hogy itt született Sztálin. Szülőháza ma is áll.
Már életében múzeummá alakították a Generalissimus csa-
ládjának otthonát, ahol azóta mintha megállt volna az idő.
Szállás Tbilisziben (2 éj).
7. nap: Tbiliszi 
A városnézést a Grúzia Anyja szobor megtekintésével kezd-
jük, ahonnan leereszkedve lehetőségünk lesz a Nurikala
erőd fotózására. Az óvárosban lépten-nyomon ősi időkből
származó látnivalókba botlunk: Metekhi templom, zsina-
góga, Szioni Székesegyház, Ancsiszkáti templom. Séta a
modern városrészben: Rusztaveli sugárút, Szabadság tér. 
8. nap: Mtcheta – Ananuri – Gudauri
Utazás Mtcheta-ba, Grúzia ősi fővárosába. Az Aragvi folyó
festői kanyarulatának szakrális központja a grúz keresz-
ténység Szent városa. Felkapaszkodás a Jvari székesegy-
ház-kolostor dombjára, majd séta a Szvetichoveli
Székesegyház erődített épületegyütteséhez. Utazás az
Ananuri erőd- és templomkomplexumhoz. Késő délutáni
érkezés a Grúz hadiút kapujához, Gudauri sí központjába.
Szállás Gudauriban (1 éj).
9. nap: Grúz hadi út – Kazbegi – Tbiliszi
Reggeli után elindulás a Grúz hadiúton. Az úttest 2.000–
2.200 m magasságban halad, körös-körül 3-4.000 m
magas csúcsok látványával. Kazbegi-be érkezésünk után

átszállás 4X4 meghajtású terepjáróinkba, melyekkel gyö-
nyörű erdőkön keresztül a Gergeti Szentháromság temp-
lom-kolostorig jutunk fel. Túra a Gweleti-vízeséshez.
Szállás Tbilisziben (2 éj).
10. nap: Signhaghi – Bodbe kolostor
Kiruccanás Grúzia elsőszámú bortermelő területére 2 pince-
látogatással és borkóstolóval. Reggeli indulással utazás Sign-
haghi középkori városába. Borkóstolásba torkolló séta.
Utunkat folytatva a következő látnivaló Szt. Nino sírja a Bodbe
kolostorban. Látogatás egy helyi borászatban, ahol megkós-
toljuk az ősi módon készült fehér-, illetve vörösbort. Délután
visszautazás Tbiliszibe. Este grúz folklór műsor. 
11-12. nap: Upliszcihe – Kutaisi – Budapest
Visszaindulás Kutaisi felé, útközben Upliszcihe (Kr.e. I. sz.)
barlangváros megtekintése. A sziklába vájt város az egyik
legfontosabb antik település Grúziában. A város több ezer
éven keresztül lakott volt és több mint 700 mesterségesen
vájt „épületet” számlált. Jelenleg kb. 150 maradt épen be-
lőlük. Kutaisibe érkezés után látogatás a Parlament épüle-
ténél. Szállás Kutaisiben (1 éj). Másnap kora hajnalban
transzfer a repülőtérre. Indulás 05:15-kor, várható érkezés
Budapestre 06:25-kor.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Jvari székesegyház
• Szvetichoveli Székesegyház
• Szvaneti középkori erődfalvai és tornyai
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Ár: 149.000 Ft 
+ repülőjegy 

Örményország egyénileg

Tetszőleges
időpontban

pénteki
indulással

nap
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1-2 nap: Budapest – Jereván
Elutazás Budapestről pénteki napon, átszállással Jerevánba.
Másnap korai bejelentkezés egy központi fekvésű hotelben.
Rövid pihenő, majd kései reggeli. 11.00-kor megkezdődik a vá-
rosnézés, melynek során megtekinthetjük a Cascade-t és a Ca-
fesjian művészeti központot. Ezután az idegenvezető bemutatja
a főbb utcákat, az Operaházat, a kijevi hidat, a Köztársaság teret,
az elnöki palotát, a Tudományos Akadémiát, a Parlamentet, a
Világosító Szt. Gergely Székesegyházat, a Győzelem parkot és
az „Örményország anyja” szobrot. A városnézés a helyi Történeti
Múzeumban folytatódik, majd a tsitsernakaberd-i nemzeti em-
lékhely és múzeum következik. A nap utolsó látnivalója a Ma-
tenadaran múzeum, mely az ókori kéziratok és könyvek egyik
leggazdagabb értéktára a világon. Szállás Jerevánban (5 éj).
3. nap: Echmiadzin – Zvarnots
Reggeli után programunkat Echmiadzinben kezdjük,

mely az Örmény Apostoli Egyház központja és a világö-
rökség része. Itt megtekinthetjük az i.sz. 3. századból
származó templomot. Ezután a St. Hripsime és Zvarnots
templomokkal ismerkedünk meg. Visszautazás Jere-
vánba, vásárlási lehetőség a bazárban és a városban.
4. nap: Khor Virap – Noravank – Areni
Reggeli után utunk a Khor Virap kolostorhoz vezet. A ko-
lostor híres zarándokhely, itt található egy börtön, ahová
Szent Gergelyt zárták. Közben megcsodálhatjuk az Ara-
rát hegység lélegzetelállító látványát. Utunkat a közép-
kori örmény építészet egy remekművébe, a Noravank
kolostorba folytatjuk. Ebéd, majd Areniben egy helyi pin-
cészetben borkóstoló. 
5. nap: Garni – Geghard – Szeván-tó
Mai kirándulásunk első állomása Garni, ahol Örményor-
szág egyetlen pogány temploma található (1. század).

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal, átszállással
Elhelyezés: 3*-os központi fekvésű szállodában
Ellátás: 6 alkalommal reggeli, 2 alkalommal ebéd

Részvételi díj minimum 2 főtől: ................................149.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást, 
✔ 6 alkalommal reggelit és 2 alkalommal ebédet,
✔ a borkóstolót Areniben,
✔ a helyszíni közlekedést,
✔ a belépőket,
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel: kb. 120.000 Ft-tól,
– az útlemondási biztosítást: 1,5%, 
– a BBP biztosítást.
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Ár: 99.000 Ft 
+ repülőjegy 

Grúzia csodái

2018.
05.07., 05.21.
06.04., 06.18.
07.02., 07.16.
07.30., 08.13.
08.27., 09.10.

09.24.

nap
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1-2. nap: Budapest – Kutaisi – Upliszcihe – Tbiliszi
Utazás Budapestről menetrend szerinti közvetlen Wizz Air
járattal 23:45-kor, éjszaka a repülőn. Másnap érkezés Kuta-
isibe 04:45-kor. Utazás Upliszcihebe, ahol a barlangvárost
keressük fel. Megtekintjük az egykori lakóhelyiségeket, a bo-
rospincéket, a pékséget, az antik színházat és a középkori
bazilikát. Folytatjuk utunkat Tbiliszibe, ahol a városnézést
az óvárossal kezdjük, a XII. században alapított Metekhi
templom után elsétálunk a zsinagógához, a Szioni Székes-
egyházhoz, a Béke hídjához, az Ancsiszkáti templomhoz és
a Béke Hídjához, ezután libegővel felmegyünk Grúzia Anyja
szobrához, ahonnan leereszkedve lehetőségünk lesz a Nu-
rikala erődöt is megtekinteni. Ezt követően a híres kénfür-
dőkhöz látogatunk el, amelyeket még Alexandre Dumas is
megemlít, mint a világ legjobb fürdőit. Ezután átmegyünk a
modern városrészbe, sétálunk a Rusztaveli sugárúton. Szál-
lás Tbilisziben szállodában (3 éj). 

3-4. nap: Tbiliszi
Szabadnapok Tbilisziben, így alkalom adódik arra,
hogy egyénileg fedezzék fel a várost. Javasoljuk,
hogy keressék fel a Grúz Nemzeti Múzeumot vagy
keressék fel a kén fürdőket. Tbilisziben sok kiváló ét-
terem található, ahol elfogyaszthatnak egy helyi étel-
különlegességekből álló ebédet. Felülmúlhatatlanok
a grúz friss zöldségek, a különböző tészta ételek, saj-
tok, saslikok és természetesen a grúz vörös borok.
Néhány tipikus grúz étel: harcso (grúz leves), hinkali
(húsos tészta), hacsapuri (lángos-féle), kazinaki
(mézes, magvas édesség). A grúz borok feltehetően
a történelem legrégebbi borai, állítólag a bortermelés
eredete a mai Grúziából származik. Az ősi borkészí-
tési eljárás nagyjából az alábbi: a szőlő kipréselt levét
méhviasszal lezárt agyagedényekben, grúzul kvevrik-
ben a földbe ásták, hogy ott állandó, alacsony hőmér-

sékleten végbemenjen az erjedés. A két nap folya-
mán a helyszínen, az idegenvezetőnél fakultatív prog-
ramokra lehet jelentkezni (fizetés a helyszínen):
Mtcheta és Chardakhi; Gori és Borjomi; A grúz hadiút
és Kazbegi csúcsai; David Gareja barlangváros; Bor-
túra a Kakheti régióba.
5-6. nap: Mtcheta – Gelati – Kutaisi – Budapest
Reggeli után elbúcsúzunk Tbiliszitől és elindulunk Kutaisi
felé. Felkeressük Mtchetat, Grúzia ősi fővárosát és vallási
központját. A városnézés során megtekintjük a Jvari szé-
kesegyház-kolostort és a Szvetichoveli Székesegyházat,
melyek a Világörökség részei. A Szvetichoveli Székesegy-
ház a grúz ortodox egyház központja és az ország második
legnagyobb egyházi épülete. Ezt követően felkeressük a
Gelati kolostort. A XII. században épült UNESCO világörök-
ségi helyszínen számos XII-XVII. századi mozaik és falfest-
mény található. Majd ellátogatunk az UNESCO
világörökségi listáján szereplő Bagrati katedrálishoz, mely-
nek alapjait a XI. században tették le, nevét III. Bagrat ki-
rályról kapta. Szállás és vacsora Kutaisiben, vendégházban
(1 éj). Másnap kora hajnali transzfer a repülőtérre. Indulás
05:15-kor, várható érkezés Budapestre 06:25-kor. 

Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti Wizz Air járattal
Elhelyezés: 3*-os szállodában és vendégházakban
Ellátás: 3 alkalommal reggeli, 1 alkalommal vacsora
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Itt megcsodálhatjuk a mozaikkal borított római kori für-
dők és a királyi palota maradványait. Utat a Geghard
monostorhoz folytatjuk, amely egy egyedülálló építé-
szeti műalkotás, amit a 4. században részben a kör-
nyező hegyekből faragtak. Az épület a világörökség
része. Ebéd. Innen utunk a Szeván-tóig folytatódik, mely
a világ legnagyobb hegyi tava, 1896 méterre a tenger-
szint felett. Napos és tiszta időben a víztükör olyan,
mintha az ég egy darabja lenne. Meglátogatjuk a Seva-
nakvank kolostort, ami a Szeván-tó észak-nyugati olda-
lán található. A kolostor a 9. századból származik. 
6-7. nap: Jereván – Budapest
Szabadnap Jerevánban. Másnap transzfer a szállodából,
indulás Budapestre átszállással.



Baku, a „kaszpi Dubai” Földünk egyik legdinamikusabban
fejlődő metropolisza. Az olaj milliárdoknak is köszönhető,
hogy az „amerikai tempóban” növekedő városban a közép-
kori karavánszerájok és az ultramodern felhőkarcolók har-
móniában férnek meg egymással. A városkapukon kívül
meglepően változatos turisztikai kincsekkel találkozhatunk:
a Kaukázus égbeszökő főgerincétől a Kaszpi-tenger kiépí-
tetlen, homokos partjaiig 7 különböző éghajlat található a
szubtrópusi erdőktől a sivatagos hegyekig, a teaültetvé-
nyektől a jégmezőkig. 

1. nap: Budapest – Baku
Találkozás Liszt Ferenc repülőtéren az esti órákban, utazás
közvetlen repülőjárattal Bakuba. Indulás 23.55-kor, éjszaka
a repülőgép fedélzetén.
2. nap: Absheron-félsziget 
05:40-kor érkezés Bakuba. Transzfer a hotelbe. Szállás el-
foglalása, pihenés a hotelben. Dél körül utazás a Kaszpi-
tengerbe nyúló, napsütötte Absheron-félszigetre. A gaz-
dagságot hozó olajmezők fotózása. Látogatás az Atesgah
szentélynél, a tűzimádók templománál. Ismerkedés a Zo-
roaszter vallás (tűz- és víz imádat) alapjaival és a szentély
ősi történetével. A Janar dag (jelentése: égő hegy) fényké-
pezése, ismertetővel az ókori perzsa idők óta lángoló domb-
oldal működéséről. Látogatás az Absheron-félsziget egyik
ókori falujánál, Mardakan-nál, mely egyike a legrégebbi te-
lepüléseknek. Az itteni civilizáció története a bronz korra

nyúlik vissza, erről tanúskodnak az itt talált sziklarajzok is.
Az ókori mard (azerbajdzsáni kifejezés: bátrak, hősök) törzs
után kapta a nevét. A település legjelentősebb látványos-
sága a Mardakan erőd, mely egyik legjelentősebb tagja az
Absheron-félsziget egykori védelmét ellátó őrtorony lánc-
rendszernek. A klasszikus henger alakú és a négyszögletű
tornya a 13-14. században épültek. Szállás Bakuban (3 éj).
3. nap: Gobusztán - Baku
Reggeli után indulás a tengerpart mentén dél felé. Az olaj-
kutak és tengeri fúrótornyok fényképezése. Ismerkedés az
olajkitermelés XIX-XX. századi történetével, az olajkincs mai
gazdasági szerepével. Látogatás az UNESCO Világörökségi
védelem alatt álló Gobusztánban, az „ősember múzeum”,
majd az üledékes plató perem és a csodálatosan ép, ősi szik-
larajzok megtekintése. Kirándulás taxival a különleges iszap-
vulkánokhoz, a vulkáni- és utóvulkáni jelenségek ismertetése,
majd az egyedülálló iszapvulkánok megmászása, sárlávák
és iszapkürtők fotózása. Kora délután visszaérkezés Bakuba,
majd látogatás a Tagijev Múzeumban, ismerkedés az ország
leggazdagabb olajmilliárdosának és néhai városának élet-
ével és múltjával. Pihenő a csodaszépen felújított Nagyme-
csetben. Az UNESCO Világörökség részévé nyilvánított
iszlám Óváros, az Icseri Seher bejárása. Séta és fényképezés
az ősrégi Leánytoronynál, majd a karavánszerájoknál. Láto-
gatás a középkori azerbajdzsáni dinasztia, a Sirvánsahok pa-
lotájában, majd a Mártírok dombján, a város gyönyörű
panorámájának fényképezésével. Séta a Kaszpi-tenger part-

ján kiépített csodaszép Bulváron, a világ talán legnagyobb
és egyik legszebb tengerparti sétányán. 
4. nap: Besbarmag-hegy – Guba – Hinalig
Reggeli után indulás a Kaukázus északi oldalára. Útközben
rövid fényképszünet a Besbarmag-hegy ősi zarándokhelyé-
nél. Ismertető a magyar Kaukázus kutatókról: Besse János,
Emánuell György, Déchy Mór, Zichy Jenő és Bálint Gábor
munkásságának bemutatása. Déchy Mór életének és kau-
kázusi expedíciói igaz meséinek meghallgatása. Tovább-
haladás északra, Gubába, a híres hegyi szőnyegek
városába. Átszállás kisbuszokra, majd felkapaszkodás Hi-
naligba, Azerbajdzsán legmagasabban fekvő falujába,
2.500 m fölé. A világtól elzárt, „világ feletti” hegyi faluból,
csodálatos kilátás nyílik a Központi-Kaukázus 3-4.000 m
közötti ormaira. Jó idő esetén az „égbeszökő vidék” fény-
képezése. Rövid szabadidő a főgerinc csúcsai alatt, a Ka-
ukázus tetején. Visszaút során látogatás egy gubai
szőnyegcsomózóban, bemutatóval és vásárlási lehetőség-
gel. Késő esti visszaérkezés Bakuba. 
5. nap: Baku – Budapest 
Kora hajnali transzfer a repülőtérre. Hazarepülés 6:15-kor,
érkezés Budapestre 8:20-kor. 

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Baku fallal körülkerített része a Shirvanshah's térrel és a

„Maiden” toronnyal
• Gobustan, sziklarajzok

 Gobusztán

 AZERBAJDZSÁN

 Guba

Absheron fsz.

 Hinalig

 Baku

Ár: 105.000 Ft + repülőjegy

Baku, a „kaszpi Dubai” 
és Azerbajdzsán legszebb tájai

Utazás: közvetlen Wizz Air járattal, a helyszínen légkondicio-
nált autóbusszal

Elhelyezés: 4*-os belvárosi szállodában
Ellátás: reggeli

Részvételi díj: ............................................................105.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................25.000 Ft
Félpanziós felár: ..........................................................19.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ A megadott szállást reggelis ellátással,
✔ programok a leírás szerint,
✔ helyszíni közlekedés és magyar nyelvű idegenvezetés.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– Wizz Air repülőjegyet illetékkel: kb. 55.000 Ft-tól*, mely tartalmazza sze-

mélyenként 1 db max. 10 kg (max. 55 x 40 x 23 cm-es) kézipoggyász

díját. Külön fizethető: max. 20 kg feladható bőrönd 23.000 Ft-tól/db és
vagy max. 32 kg feladható bőrönd 29.000 Ft-tól/db (feladható bőröndök:
max. 149 × 119 × 171 cm),

– vízum- és ügyintézési díj: 14.000 Ft/fő,
– útlemondási biztosítás: 1,5%,
– elvárt borravaló: kb. 10 USD/fő helyszínen fizetendő,
– belépőjegyek: kb. 20 EUR-nak megfelelő azeri manat, a helyszí-

nen fizetendő,
– Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás. 

A vízumhoz szükséges a hazaút dátumához képest minimum 6 hó-
napig érvényes útlevél.
* A repülőjegy díja a prospektus megjelenésekor a Wizz Air honlap-
ján elérhető legalacsonyabb ár szerint értendő. Irodánk a minimális
létszám elérésekor a repülőjegyeket az aktuális áron állítja ki.A re-
pülőjegy egyénileg is megvásárolható, ezzel kapcsolatban előzete-
sen egyeztessenek.  A részletekről érdeklődjenek kollégáinknál. 
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1-2. nap: Budapest – Biskek
Utazás átszállással Biskekbe. Éj a repülőn. Másnap meg-
érkezés Biskek-be, transzfer a hotelbe, majd egy kis pihenő.
Városnézés, mely után vásárlási lehetőség az Osh Bazar-
ban. Szállás Biskek-ben.
3. nap: Isszik-kul tó
Reggeli indulás az óriás Isszik-kul tó partjára. Útközben fény-
képszünet a titokzatos, XI. századi Burana toronynál. A torony
körüli türk kőszobrok és középkori muszlim sírok megtekin-
tése. Megérkezés az Isszik-kul partjára Balykcsi városánál.
Megérkezés Csolpon-Ata városába, ahol látogatás a városi
múzeumban, majd a város feletti szkíta sziklarajzok fényké-
pezése a kultikus kőmezőn. Szállás az Isszik-kul tónál.
4. nap: Tiensan főgerinc
Utazás a Szong-köl tóhoz. Jurtáink elfoglalása, kipakolás,
s közben modern életünk magunk mögött hagyása leg-
alább erre a kis időre. Szállás jurtában a Szong-köl partján.
5. nap: Szong-köl tó
A mai napon séták és pihenő a csodálatos havasi legelőkön.
3 órás lovaglás a tó körül, gyakorlati ismerkedés a hagyomá-
nyos lószerszámokkal, majd közös nomád ebéd. A kumisz re-
ceptjének megtanulása, majd kumisz és joghurt-kóstoló. Este
hagyományos kirgiz vacsora, majd éjszakába nyúló tábortűz. 
6. nap: Narin – Tash Rabat
A nap folyamán átkelés több magashegységi hágón, rövid
sétákkal és fotószünetekkel a legszebb pontokon. Pihenő
Narin városában, majd haladás a jég-és hómezőkkel fedett

At-Bashy vonulat északi előterében a történelmi Selyemút
egyik legfestőibb szakaszán. Késő délutáni megérkezés a
XII. századi Tash Rabat karavánszerájhoz. Jurtáink elfog-
lalása, majd látogatás az ősi magashegységi kőpalotában.
Szállás jurtában, a Tash Rabat karavánszerájnál.
7. nap: Csatir-köl tó – Kasgár
Kora reggeli indulással utazás a Csatir-köl tó partjára. Tovább-
utazás a 3.752 m Torugart-hágó-ra. Csomagjaink átpakolása
a kínai buszunkba. Kína határának átlépése után utazás Kas-
gár városába. Esti megérkezés Kasgárba. Időtől függően séta
az óvárosban. Szállás Kasgárban.
8. nap: Kis-Karaköl tó
Utazás az összesen 1.300 km hosszúságú Karakoram Higway-
en. A világ 8 modern csodájának egyike, Földünk legmagasab-
ban haladó, szilárd burkolatú nemzetközi főútja elképesztő
szépségű magashegységi tájakon halad keresztül. Haladás délre
a Kis-Karaköl tóig. Szállásaink elfoglalása, majd időtől – és az
időjárástól függően - séta a tó körül. Szállás a Kis-Karaköl tónál.
9. nap: Tashkorgan
Reggeli után utazás délre, délutáni megérkezés az ősi Tash-
korgan városába. A 3.090 m magasságban lévő város a
néhai Puli-, majd Szarikol Királyságok fővárosa. A kínai bi-
rodalom legnyugatibb kőerődjét már Hszüan-Cang szerze-
tes is bemutatta a VII. században. Látogatás a híres
kőerődben, szabadidő a bazárban. Szállás Tashkorgan-ban.
10. nap: Kasgár
Reggeli indulással visszautazás Kasgárba. A városba érke-

zés után látogatás az óvárosban, illetve két kiválasztott me-
csetben, majd vásárlási lehetőség a bazárban. Vacsora
után közös vízipipa kóstoló. Szállás Kasgárban.
11. nap: Ulugchat – Sari Tash
Utazás Ulugchat városán, majd a Taktubulak-hágón keresz-
tül a tadzsik-kirgíz határvidék felé. Átkelés a határon, átpa-
kolás kirgiz buszainkba. Utazás a Kizil-Su völgyében,
koraesti megérkezés Sari Tash falujába, megismerkedés
házigazdáinkkal, közös vacsora. Szállás Sari Tash-ban.
12. nap: Osh
Reggeli után utazás Osh, Kirgíz-Fergána fővárosa irányába.
Folyamatos utazás fotószünetekkel a legszebb havasi le-
gelőkön. Délutáni megérkezés Osh-ba. Látogatás a Selye-
mút Múzeumban, majd feljutás (kb. 30 perc séta lépcsőn)
az UNESCO Világörökségi védelem alatt álló Szulejmán-
hegyre. Látogatás Babúr házában. Lefelé-úton látogatás a
Rabat Abdul Kán Mecsetben, a város legrégebbi épületé-
ben. Szállás Osh-ban.
13 -14. nap: Biskek – Budapest
Menetrendtől függően elrepülés Biskekbe, szabadprogram
és vásárlási lehetőség. Éjfélkor transzfer a reptérre. Éj a re-
pülőn. 14. napon érkezés Budapestre.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Kirgizisztán – Szulejmán-hegy, Osh

Biskek
Isszik-kul 

Szong-köl tó
Tash Rabat

Osh
Sari Tash

Kasgár

Tashkorgan

KIRGIZISZTÁN

KÍNA

Ár: 679.000 Ft + repülőjegy
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A Selyemúton a világ tetejére
Kirgizisztán és Kína

2018.
06.22.

Utazás: menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással
Elhelyezés: 3*-os szállodákban, 3 éjszaka 4 fős jurtákban, 

2 éjszaka kirgiz vendéglátó családoknál
Ellátás: félpanzió + 2 ebéd Kirgizisztánban

Részvételi díj: ............................................................679.000 Ft
Egyágyas felár: ..........................................................135.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ szállást félpanzióval + 2 ebéd Kirgizisztánban, 
✔ programokat a leírtak szerint, 
✔ helyszíni közlekedést, 
✔ a szükséges belépőket és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– repülőjegy illetékkel (kb. 227.000 Ft-tól), 
– kínai vízum (26.000 Ft), 
– elvárt borravaló (napi 5 USD), 
– alkalmankénti fakultatív lovagolás (15 EUR/fő), 
– útlemondási biztosítás (1,5%), 
– betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás. 
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1. nap: Budapest – Tashkent
Elutazás Budapestről Üzbegisztánba átszállással. 
2. nap: Tashkent – Khiva
Hajnali érkezés a főváros, Tashkent repülőterére, utazás
a szállodába, pihenő. Kései reggeli után városnézés Tash-
kentben, az óvárosban. Az óváros látnivalói: Barak kán
medresze (16. sz.), Kaffal Shashi mauzóleum (15. sz.), Ku-
keldash medresze (16. sz.), a fenséges Djuma mecset a
9. századból. Délután a modern Tashkent látnivalóit cso-
dáljuk meg: Függetlenség tere, Navoi Színház tér, a Tash-
kent Nemzeti Művészeti Múzeum, Amir Timur tér, a helyi
„Broadway” sétáló utcákkal, szökőkutakkal. 16:30-kor
transzfer a belföldi repülőtérre, indulás Urgencsbe. Érke-
zés után transzfer Khiva-ba. Szállás elfoglalása, vacsora.
3. nap: Khiva
Városnézés az Ichan-Kala műemlék-városrész építészeti együt-
tesében (UNESCO védelem alatt) a 12-19. század gyönyörű al-
kotásai között. Az óvárosban paloták, mecsetek, mauzóleumok
kápráztatják el a látogatót: az utolsó kán rezidenciája, Ismail
Khodja mauzóleum, Mohammed Amin Khan medresze, Kalta
Minor torony, Tas-Hovli palotája, Pahlavan Mahmud mauzóle-
uma, Juma mecset. Szállás és vacsora Khivában.  
4. nap: Khiva – Bukhara

Utazás autóbusszal Bukharába (480 km) a Kyzyl Kum siva-
tagon át. Útközben pihenő teázási és étkezési lehetőséggel.
Kétszáz éve Kőrösi Csoma Sándor, száz éve pedig Vámbéry
Ármin járt erre őseink kutatásának útján. A délutáni érkezés
után azonnal elmerülünk a város forgatagában. Bukhara
egyszerre a Selyemút legnagyobb kereskedelmi és tranzit
központja, máig is működő fedett bazárcsarnokokkal. Az

iszlám művelődés pillére, a néhai több száz iskolájával,
könyvtárával. Vacsora és szállás Bukharában.
5. nap: Bukhara
Bukhara, a 2500 éves város, belső negyedei a Világörökség
védelme alatt állnak. A Selyemút legtipikusabb városában va-
gyunk. Valami különös atmoszféra lengi körül a helyet: tudó-
sok, filozófusok, költők és vallásalapítók sorjáznak a történelmi
időkből. Városnézés: Arc Citadel erőd, Samanides mauzóleum,
Bolo-Hauz mecset, Coumpol bazár, Nodir-Divan-Beghí medre-
sze, Lyabi-Khauz komplexum, Kalon minaret, Kalyan mecset,
Miri Arab medresze. Látogatás egy selyemkészítő műhelyben.
Vacsora, autentikus divatbemutató és folklór est Nadir Divan
Begi medreszében. Szállás Bukharában.
6. nap: Bukhara – Szamarkand 
Reggeli után indulás Szamarkandba. A megérkezés után en-
gedjük, hogy meghódítsa ez a város. Eddig nem szóltunk a
kék csempékről, az árnyalatokról, a színek tobzódásáról és a
mesébe illő épületek büszke tartásáról - ez is Szamarkand!
Vacsora és szállás Szamarkandban. 
7. nap: Shahrisabz
Reggeli után indulás délre, Timúr szülővárosába, Shahrisabz-
ba. Felkapaszkodás a Zeravsan-hegység szerpentinjein 1.788
m magasságig, ismertetővel a Tien-san rendszerének legnyu-
gatibb vonulatairól. Timúr törzse, a barlaszok történetének
felelevenítése, fotószünetekkel a legszebb havasi legelőknél,
fakultatív kóstolási lehetőséggel a legelők szélén felállított
báránysütő kemencéknél. Üzbegisztán teteje, a távoli Kházret
Szultán (4.643 m), illetve a tádzsikisztáni magashegységek
természetföldrajzának vázlatos bemutatása a buszon. Shah-
risabz-ba érkezés után látogatás az Ak-Saray (Fehér Palota),

Tashkent

Szamarkand
Bukhara

Khíva
Urgencs
ÜZBEGISZTÁN

Ár: 279.000 Ft + repülőjegy

A Selyemút nyomán – Üzbegisztán

2018.
04.16.
05.15.*
10.02.  

Utazás: Budapest – Tashkent – Budapest útvonalon átszál-
lással menetrend szerinti repülőjárattal, Tashkent-Ur-
gencs útvonalon belföldi repülőjárattal, Szamarkand
– Tashkent útvonalon expressz vonattal, illetve az or-
szágon belül légkondicionált autóbusszal

Elhelyezés: európai színvonalú 3* - 4*-os összkomfortos szállo-
dai szobákban, 1 éjszaka jurtában (májusban és
szeptemberben)

Ellátás: félpanzió

Részvételi díj: ............................................................279.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................49.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállásokat félpanziós ellátással,
✔ a megadott programokat, 
✔ a belföldi repülőjegy árát Tashkent-Urgencs útvonalon, 
✔ a vonatjegyet Szamarkand-Tashkent útvonalon, 
✔ a szükséges transzfereket légkondicionált autóbusszal, 
✔ a belépőjegyeket és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– repülőjegy illetékkel: áprilisban és májusban kb. 184.000 Ft,

októberben kb. 193.000 Ft,  
– a vízumdíjat: 25 USD (a helyszínen fizetendő), 
– az útlemondási biztosítást (1,5%) és a betegség-, baleset- és

poggyászbiztosítást. 

nap

9

Timúr legkedvesebb nyári palotája romjainál. A világhódító
gigászi szobrának fotózása, majd feljutás a 40 m (!) magas-
ságú főkapu tetejére. Látogatás az Ulugbek által épített Kök-
Gumbaz Nagymecset udvarán. Séta a Dorut Tilyovat
területén, Timúr apjának feltételezett sírjánál, majd fotózás a
Khazrat-Imam negyed legszebb épületeinél: Jehangír sírja,
Timúr kriptája. Rövid szabadidő és ajándékvásárlási lehető-
ség, majd visszautazás Szamarkandba.
8. nap: Szamarkand – Tashkent
Reggeli után folytatjuk a városnézést Szamarkandban. Az ősi
Afrosiab városának ásatásait és múzeumát keressük fel először,
majd a Shaki Zindeh komplexumot (11-15. század), Gür Emír
mauzóleumát, Bibi-Khonum mecsetet. A délutáni órákban utazás
Szamarkandból Tashkentbe az Afrosiab expresszvonattal. Este
búcsúvacsora egy helyi étteremben. Éjszaka Tashkentben.
9. nap: Tashkent – Budapest
Korai reggeli a hotelben, majd transzfer a repülőtérre, ha-
zarepülés átszállással. Érkezés Budapestre.

UNESCO Világörökségi helyszínek: 
• Khiva – Ichan-Kala
• Bukhara történelmi központja
• Shakhrisabz történelmi központja
• Szamarkand

* A május 15-i csoport 6. és 7. napja eltér a fent leírtaktól. Shah-
risabz városa helyett 1 éjt a sivatagban jurtában töltünk. Rész-
letek a honlapunkon.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.
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Tashkent

Szamarkand
Bukhara

Khíva
Konyeurgencs

ÜZBEGISZTÁN

TÜRKMENISZTÁN

Kara-kum

Ashgabat

Ár: 495.000 Ft + repülőjegy
Utazás: menetrend szerinti járattal, átszállással, a helyszí-

nen légkondicionált busszal és terepjárókon
Szállás: 3*-os szállodákban kétágyas szobákban, 1 éjszaka

sátortáborban
Ellátás: félpanzió

Részvételi díj: ............................................................495.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................95.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást félpanziós ellátással,
✔ a megadott programokat,
✔ a helyszíni közlekedést és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel: kb. 251.000 Ft,
– az üzbég vízumot és türkmén belépési illetéket: kb. 40 USD 

(a helyszínen fizetendő),
– a türkmén vízumot: 18.000 Ft,
– az elvárt borravalót: kb. 36 USD (a helyszínen fizetendő),
– az útlemondási biztosítást: 1,5%,
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.

1-2. nap: Budapest – Üzbegisztán – Tashkent
Elutazás Budapestről Üzbegisztánba, Tashkentbe menetrend
szerint repülőjárattal. Éj a repülőn. Másnap hajnali érkezés
után utazás a szállodába, majd pihenő. Délután városnézés.
Szállás Tashkentben (1 éj).
3. nap: Szamarkand 
Reggeli után indulás szuperexpressz vonattal Szamarkandba.
Látogatás Regisztánon, a középkori főtéren. A Guri Emir, Timur
Lenk, és férfi családtagjai sírjainak megtekintése. Rövid
szabadidő, selyem, ajándék és szőnyegvásárlási lehetőség.
Továbbutazás Közép-Ázsia legnagyobb mecsete, a Bibi Khanum
gigászi épületéhez. Séta a romjaiban is lélegzetelállító épületben.
Szállás Szamarkandban (1 éj).
4. nap: Afrosiab – Bukhara
Reggeli után rövid séta Afrosiab ásatási területen, látogatással
az Afrosiab Múzeumban. Az iszlám előtti időkből fennmaradt
szogd freskók megtekintése. Séta Shakhi Zinda necropolisban,
ide temetkezett Timúr női rokonsága, illetve a legelőkelőbb
családok. Látogatás az Ulugbek obszervatóriumban és csilla-
gászati múzeumban. Délután utazás Bukharába, érkezés után
bejelentkezés a hotelbe. Szállás Bukharában (2 éj). 
5. nap: Bukhara 
A 2.500 éves város műemléknegyedei UNESCO védelem
alatt állnak. Látogatás a város megmaradt falainál, majd a
Szamanidák mauzóleumánál és a Jób forrása oázis múze-
umban. Séta az Ark-hoz, a buharai emírek palota-erődjéhez.
A palota megmaradt részeinek bejárása, majd séta az arany-
bazárban. Majd ellátogatunk a középkori Bukhara főterére.
Közös vacsora, autentikus divatbemutató és folklór est egy
medreszben.

Üzbegisztán – Türkmenisztán
nagykörutazás
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6. nap: Khíva 
Korai reggeli után rövid séta a Char Minar minaretnél, majd
indulás Khívába. Útközben történetek a régmúlt idők nagyál-
lattartó, lovas népeinek (hunok, magyarok, tatárok, mongolok)
életmódbeli hasonlóságairól, mondák a régmúlt lovas-íjász
birodalmairól. Khíva kánjai, a Kungrát dinasztia igaz históriájának
vázlatos áttekintése. Szállás Khívában (2 éj). 
7. nap: Khíva 
Látogatás az UNESCO világörökségi védelem alatt álló, falakon
belüli óvárosban, Ichan-Kalában. Khíva óvárosa a középkori
iszlám világ legegységesebb, épen megmaradt épületállományát
őrzi. Az élő skanzen városban paloták, mecsetek, karavánszerájok
és mauzóleumok kápráztatják el a látogatót. Látogatás a város
és a kánság történetének múzeumában, majd elgyalogolunk a
néhai rabszolgapiachoz, illetve a város török fürdőjéhez. Látogatás
Pahlavan Mahmud mauzóleumában és Khíva kánjainak sírjainál.
Délután fakultatív felmászás a Kunya Ark őrtornyába.  
8. nap: Türkmenisztán – Konyeurgencs
Átlépés Türkmenisztánba, rövid fakultatív ebédlehetőség Dashogüz vá-
rosában. Utazás az UNESCO világörökségi védelem alatt álló Konyeurgencs
romvárosába. Séta a romjaikban is csodálatos épületek között. Továbbutazás
a Kara-kum sivatag belső vidékére. Rövid séták a mozgó homokdűnék
között. Útközben rövid látogatás Shasenem erőd romjainál. Haladás a
dűnék között, Derweze, a „Pokol kapuja” felé. A „Pokol kapujának” mélyéről
évtizedek óta lángok csapnak elő, mely a csillagos égbolt sötétjében
hatalmas távolságról világít. Nomád vacsoránk elfogyasztása sátortá-
borunkban. Szállás Kara-kum sivatagban, sátorban (1 éj).
9. nap: Damla oázis – Bokurdag dűnéi – Ashgabat
Reggeli után látogatás a lángoló sárkráternél. Séta a Kyrk
Dzhúlba kénes sótömbjeinél, a valaha itt hullámzott Tethys-

óceán fenekén. Utazás a Karakum úttalan útjain a Damla-
oázisba. A hagyományos sivatagi életmód pillanatainak meg-
örökítése, rövid sétával az azonos nevű faluban, majd továbbhaladás
Bokurdag mozgó dűnéihez. Esti buszos városnézés a kivilágított
Ashgabatban. Szállás Ashgabatban (2 éj).
10. nap: Ashgabat
Délelőtt látogatás a Hippodrome-ban az Akhal teke lovak ver-
senyén, az ünnepelt Akhal teke paripák fényképezése. Felkeressük
a Jygyldyk Bazárt, ahol a legendás türkmén szőnyegtől az élő
tevékig minden kapható. Hosszú sorokban árulják a hagyományos
ezüst- és kézműves termékeket, textíliákat, de kapható itt autó
alkatrész, s talán még űrhajó alkatrész is… Séta és vásárlási le-
hetőség a nagyhírű szőnyeg készítőknél, a Semlegesség kapuja
emlékműnél, majd az új Nemzeti Múzeumban. 
11-12. nap: Nissza – Ashgabat – Budapest
Reggeli után látogatás a Türkmén Szőnyegmúzeumban, majd utazás
a Kopet Dag hegység lábaihoz, Nissza romvárosába. Az ókori Párt-
hus-birodalom fővárosa ma UNESCO világörökségi védelem alatt
álló ásatási terület. Látogatás az Ertogrul Gázi Mecsetnél, majd
fakultatív lovagolási lehetőség. Közös búcsúvacsora. Másnap haza-
utazás átszállással, menetrend szerinti járattal Budapestre.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek: 
• Üzbegisztán – Szamarkand
• Üzbegisztán – Bukhara
• Üzbegisztán – Khíva, Ichan-Kala
• Türkmenisztán – Konyeurgencs
• Türkmenisztán – Nissza

kis
 létszámú

csoport
20 fő

max.


