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Ár: 318.400 Ft + repülőjegy
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Andalúz ízek, borok, élmények 

2018.
10.27.

Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti WizzAir já-
rattal

Elhelyezés: 3-4*-os szállodákban
Ellátás: reggeli, 2 alkalommal vacsora 

Részvételi díj: ............................................................318.400 Ft
Egyágyas felár: ............................................................38.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást reggelis ellátással,
✔ 1-1 alkalommal vacsorát a 4. és 7. napon,
✔ a program szerinti pincelátogatásokat és kóstolókat (sajt,

sonka, olíva is),
✔ a helyszíni közlekedést, 
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– WizzAir/RyanAir repülőjegyek illetékkel: kb 80.000 Ft mely tar-

talmaz személyenként 1 db max. 10 kg-os, max. 55x40x23
cm-es kézipoggyászt;külön fizethető: max. 20 kg-os bőrönd
24.000 Ft,

– idegenforgalmi adót (helyszínen fizetendő): 16 EUR/fő,
– belépőket (helyszínen fizetendő): 25-30 EUR,
– útlemondási biztosítást: 1,5%, 
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.
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1. nap: Budapest – Malaga 
Elutazás Budapestről 16:15-kor a WizzAir menet rendsze-
rinti közvetlen járatával. Érkezés Malagaba 19:50-kor, majd
transzfer a szállodába. Szállás Malagában.
2. nap: Malaga – Cordoba 
Délelőtt városnézés Malagában. Délután Cordobába uta-
zunk. A város igazi hangulatát az esti forgatagban érezhet-
jük. Fakultatív séta a hangulatos zsidó negyedben.
Fakultatív vacsora egy általunk kiválasztott Patio udvar-
ban. Szállás Cordobában.
3. nap: Cordoba – Sevilla 
Délelőtt városnézés Cordobában. Először Spanyolország
egyik ékkövét, a mesés Mezquita-t tekintjük meg. AEzután
az Alcazar de los Reyes erődöt és a körülötte lévő színpom-
pás kerteket látogatjuk meg. Végül a Palacio Viana épüle-
téhez sétálunk, amely a legszebb példája a római és arab
építészeti hagyományoknak. Délutáni Andalúzia főváro-
sába, Sevillába utazunk. Este séta a pezsgő életű, mediter-
rán hangulatú városban. Szállás Sevillaban.
4. nap: Sevilla – Jerez 
Délelőtt városnézés Sevillaban. Először az Alcázar pa-
lota-negyedbe látogatunk, ahol egy mór erőd, udvarok,
kertek és sétányok várnak felfedezésre. Megtekintjük a
Szent Mária katedrálist, amely ma a világ 3. legnagyobb
temploma.  Ezután megtekintjük a 12.000 férőhelyes
Real Maestranza arénát, a Torre del Oro katonai őrtor-
nyot, majd a Spanyol teret, melyet a világ legszebb terei
között tartanak számon. Este érkezünk Jerez környéki

szállásunkra. A közös vacsora keretében megkóstoljuk
a híres Sherryt. 
5. nap: Sanlúcar de Barrmeda – Puerto Santa Maria –
Jerez 
Reggeli után séta Jerezben, a mór és iszlám emlékek fel-
fedezése, majd látogatás az egyik leghíresebb, 1772-ben
alapított Bodegas Osborne családi birtokon, amely Spa-
nyolország egyik ikonikus pincészete. Itt megismerjük a
Sherry bor különleges érlelési folyamatát, mellyel „öregbí-
tik” a híres nedűt. A Sherry esetében nem beszélhetünk év-
járatokról, a kóstoltak között előfordulhat 10-20-30 éves
bor is. A kóstolást az egyik legjobb, 100%-os ibériai sonka-
válogatással tesszük harmonikussá. Ezután egy olíva
farmra látogatunk. Délután az Edmunto Grant által, 1841-
ben alapított pincészetbe látogatunk, ahol 3 féle bort és
egy 10-15 éves krém Sherryt kóstolunk meg. Este fakultatív
programként egy Flamenco estet ajánlunk, amelynek Jerez
a hazája.
6. nap: Jerez – Ronda 
Délelőtt az 1835-ben alapított Gonzalez Byass Moncloa bir-
tokra látogatunk. Itt 3 féle bort kóstolunk, amelyeket ame-
rikai és francia tölgyfa hordókban érleltek. Dél körül
érkezünk a William Humbert birtokra, amelyet 1877-ben Sir
Alexander Williams, a sherry termékek nagyszerű szakér-
tője alapított. Látogatás a pincészetben, majd egy andalúz
lovas bemutatón veszünk részt. Ezt követően jabugo son-
kát, sajtot és tortillát kóstolunk 4 kiváló Sherry bor kísére-
tében. Délután Ronda felé utazunk. Útközben megállunk a

Payoyo sajtkészítő üzemnél, ahol finom sajtokat kóstolunk.
Szállás Rondában (2 éj).
7. nap: Ronda
Ronda Andalúzia rejtett gyöngyszeme. A város fekvése a 130
m magas El Tajo kanyonnal mesébe illő. A Puento Neuvo híd-
ról páratlan kilátás tárul elénk. Ronda másik nevezetessége
Spanyolország első bikaviadal arénája, a Plazo de Toros. 136
boltíves oszlopa csodálatos látványt nyújt. Ezután megtekint-
jük az arab fürdőt és a Santa María la Mayor templomot. Dél-
után a Bodega Morosanto pincészetbe látogatunk, amely a
rondai borút mentén található. Itt 4 kiváló bort kóstolunk meg
olíva olaj és kis falatkák kíséretében. Este a Bodega Dona Fel-
isa pincészetben, egy andalúz tapas vacsora keretében, a pin-
cészet 3 féle borát kóstoljuk meg. 
8. nap: Ronda – Malaga 
Délelőtt a rondai borút egyik tradicionális pincészetét, a Bo-
dega Cortijo Los Aquilares-t látogatjuk meg. Itt 3 féle bort
kóstolunk meg. Búcsúzóul a pince különleges borát, a Pago
del Espino-t is megízlelhetjük. Délután érkezünk Malagába,
majd szabadprogram. Transzfer a repülőtérre, elutazás a
WizzAir 20:30-kor induló közvetlen járatával. Érkezés Bu-
dapestre 23:50-kor.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Cordoba – történelmi központ
• Sevilla – Alcazar erőd
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Porto

PORTUGÁLIA

Pinhao

Valeria gát

Ár: 329.800 Ft + repülőjegy

Bortúra Portoban és a Douro-völgyben 

Utazás: repülővel, a TAP menetrend szerinti járatával, átszál-
lással

Elhelyezés: 4*-os szállodákban
Ellátás: reggeli, 4 alkalommal ebéd, 2 alkalommal vacsora 

Részvételi díj: ............................................................329.800 Ft
Egyágyas felár: ............................................................54.000 Ft
Fakultatív vacsora (2.nap): ....................................48.000 Ft/fő
Fakultatív vacsora (5.nap): ....................................33.500 Ft/fő
Fakultatív hajókirándulás ebéddel (3.nap): ............19.000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást reggelis ellátással,
✔ 3 alkalommal ebédet, 2 alkalommal vacsorát a program szerint,
✔ a program szerinti pincelátogatásokat és borkóstolókat,

✔ a helyszíni közlekedést, 
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– Tap repülőjegyet illetékkel: 95.500 Ft, mely tartalmaz szemé-

lyenként 1 db kézipoggyászt (max. 8 kg) és 1 db feladható pogy-
gyászt (max. 23 kg),

– idegenforgalmi adót (helyszínen fizetendő): 15 EUR/fő,
– belépőket (helyszínen fizetendő): kb. 25-30 EUR,
– útlemondási biztosítást: 1,5%, 
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.

1. nap: Budapest – Porto – Pinhao 
Elutazás Budapestről 05:50-kor a TAP légitársaság menet-
rend szerinti járatával, lisszaboni átszállással Portoba. Érke-
zés 11:00-kor, majd Portugália leghíresebb borvidékére, a
Douro-völgybe utazunk. Útközben ebéd. Délután szabad-
program a szállodában. Este egy gasztronómiai vacsorával
egybekötött birtoklátogatáson veszünk részt, a Quinta de La
Rosa birtokon. A folyó felett elterülő Claire étteremből cso-
dálatos kilátás tárul elénk. Az étteremben a Douro-völgy
egyik híres chefjének a 3 fogásos ételsorát kóstoljuk meg,
amelyek a birtokon termelt legfrissebb alapanyagokból ké-
szülnek. Az ételsorhoz 4 féle bort kóstolunk meg, többek kö-
zött egy 10 éves 92 pontos bort is. Szállás Pinhaoban (3 éj).
2. nap: Douro-völgy
Délben ebéddel összekötött pincelátogatáson veszünk
részt a Quinta do Crasto birtokon. A 4 fogásos ételsorhoz
zamatos fehér és vörösborokat kóstolunk. Délután aktív
pihenés, séta vagy kerékpározás a környéken. Este egy
különleges fakultatív vacsora a 10 km-re található DOC
étteremben, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a folyóra és
a teraszos szőlőültetvényekre. Az éttermet Rui Paula tu-
lajdonos-chef vezeti, aki több mesterszakács könyv szer-
zője. Az étterem többször elnyerte Portugália legjobb 10
étterme díját. Az 5 fogásos ételsorhoz 5 féle válogatott
bort kóstolunk. 
3. nap: Douro-völgy 
4 órás fakultatív hajókirándulás a Douro folyó legszebb sza-
kaszán. Pinhaotól felhajózunk a Valeria gátig. A hajón el-

fogyasztott 4 fogásos könnyű ebéd csak fokozza a látvány
szépségét. Délután szabadprogram. Este vacsora a folyó-
parton álló Vintage House Rabelo étteremben. A vacsora
során Joao Santos chef konyháján keresztül a Douro régió
kulináris konyháját ismerjük meg. 
4. nap: Douro-völgy
Délben egy ebéddel egybekötött pincelátogatáson veszünk
részt a Quinta da Pacheca birtokon. A látogatás során a 3
fogásos ételsorhoz 4-6 éves borokat kortyolgatunk. Végül
egy házi citromos sorbetet kóstolunk meg. Délután a
Douro-völgy legrégebbi, leghíresebb és legszebb birtokát,
az 1716-ban alapított Quinta Vallado birtokot látogatjuk
meg, ahol 3 féle friss bort kóstolunk meg. Lehetőség nyílik
egy fakultatív kóstolásra is, 96–99 pontos bort is megkós-
tolhatunk. Az igazi ínyencek akár egy különleges, 1866-os
bort is kóstolhatnak (150 EUR/5 cl, 3.300 EUR/7,5 dl). A
Quinta Vallado bor kóstolásával és egy gyönyörű Douro-
völgyi panorámával búcsúzunk a csodálatos tájtól. Este ér-
kezünk Portoba. Szállás Portoban (2 éj).
5. nap: Porto 
Porto fő vonzerejét fekvésének és hangulatos óvárosának
köszönheti. A város legmagasabb pontján, a Ribeira negyed-
ben találjuk a 12. században épült Sé do Porto katedrálist.
A közeli Sa Beno pályaudvaron a város történetének jelentős
eseményeit megörökítő, több ezer portugál csempe díszíti
az állomás falait. Innen a barokk stílusú Clerigos templom-
toronyhoz sétálunk. A 76 m magas toronyba 256 lépcsőfokot
kell megtennünk, de megéri a fáradságot, mert innen tárul

elénk a legszebb kilátás a városra. Ezután megtekintjük a
díszes Tőzsdepalotát, majd a Cordoaria kertet és a klasszi-
cista Pombaline-t. Igazi kuriózumként betérünk Portugália
legszebb, de talán a világ egyik legszebb neogótikus könyves
boltjába, a Livraria Lello-ba, melyet 1906-ban nyitottak meg.
Innen lesétálunk a Duoro folyó régi kikötőjéhez, miközben
megtekintjük Porto legfényűzőbb barokk templomát, a Sao
Francisco templomot, melynek díszítésére 400 kg aranyat
használtak fel. Szabadprogram keretében megihatunk egy
kávét az antik Majestic Caféban. Este átsétálunk Porto leg-
híresebb hídján, az I. Lajos-hídon, amely átível a Duoro folyó
felett. Este fakultatív program a borkóstolós negyedben. Be-
térünk az egyik leghíresebb bortársaság, a Grahams pincé-
szetébe, ahol egy rövid bortanfolyam keretében megismerjük
a világ első bortermelő vidékének történetét és egy 5 fogá-
sos fakultatív vacsora keretében megkóstolunk 4 féle, híres
portoi bort és egy pezsgőt. 
6. nap: Porto – Budapest
Kora reggel transzfer a repülőtérre. Indulás menetrend sze-
rinti járattal, lisszaboni átszállással 08:30-kor, érkezés Bu-
dapestre 15:05-kor.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Douro-völgy
• Douro folyó felső szakasza
• Porto történelmi belvárosa
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Bilbao

SPANYOLORSZÁG

Logrono

La Rioja

Ár: 329.700 Ft + repülőjegy
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A spanyol La Rioja vidék 
legjobb borai 

2018.
10.20.

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal, átszállássa-
lElhelyezés: 4*-os szállodákban, kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli, 3 alkalommal ebéd, 3 alkalommal vacsora 

Részvételi díj: ............................................................329.700 Ft
Egyágyas felár: ............................................................46.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:

✔ a megadott szállást reggelis ellátással,
✔ 3 alkalommal ebédet, 3 alkalommal vacsorát, 
✔ a program szerinti pincelátogatásokat és borkóstolókat,
✔ a helyszíni közlekedést, 
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– Lufthansa repülőjegyet illetékkel: 76.000 Ft, mely tartalmaz sze-

mélyenként 1 db kézipoggyászt (max. 8 kg) és 1 db feladható
poggyászt (max. 20 kg),

– az idegenforgalmi adót (helyszínen fizetendő): 15 EUR/fő,
– a belépőket (helyszínen fizetendő): kb. 20-30 EUR,
– az útlemondási biztosítást: 1,5%, 
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.
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1. nap: Budapest – Bilbao – Logrono
Elutazás Budapestről 06:15-kor menetrend szerinti Luft-
hansa járattal. Érkezés müncheni átszállással Bilbaoba
10:45-kor, majd Spanyolország leghíresebb borvidékének,
a La Rioja vidék felfedezésére indulunk. Útközben kitérőt
teszünk San Millan de Gogolla völgybe, ahol megtekintjük
a 6. században épült San Milan de Suso és a 11. században
épült San Milan de Yuso kasztíliai kolostor együttest. Tör-
ténelmi jelentőségét San Millán sírjában talált kódexeknek
köszönheti. A Yuso kolostorban találták meg az első spa-
nyol nyelvre utaló írásos emléket. Délután érkezünk La
Rioja központjába, Logronoba. A La Rioja az első földrajzi
megnevezéssel ellátott borvidék Spanyolországban, elis-
mertségét a 19. század végén két nagybirtok, a Marques
Riscal és a Marques Murrieta alapozta meg, melyeket meg
is látogatunk. Este vacsora a híres Zirzillo étteremben. Szál-
lás Logronoban (3 éj).
2. nap: La Rioja borvidék 
Reggeli után először az 1895-ben alapított Martinez Lacu-
esta pincészetbe látogatunk, amely az egyik legrégebbi,
1908-óta regisztrált pincészet Spanyolországban. A prog-
ram során megismerjük a régió történetét, megtekintjük
a 100 éves pincét, majd 2 féle bort kóstolunk meg. Ezt kö-
vetően egy 3 fogásos ebéd keretében megkóstoljuk a híres
Rioja grillezett báránybordát. Az aperitif után 2 féle vörös-
bort kóstolunk: Reserva és Grand Reserva. Ebéd után fa-
kultatív látogatást teszünk a közeli bormúzeumba, majd

szabadprogram. Este a közeli Marques de Riscal pincé-
szethez utazunk, amelyet 1858-ban alapítottak. A látoga-
tás után a pincészet tradicionális éttermében, a La Rioja
konyhát bemutató vacsora keretében válogatott borokat
kóstolunk. 
3. nap: La Rioja borvidék 
Reggeli után a vidék egyik ikonikus pincészetébe, az 1890-
ben alapított Bodegas Franco Espanolos pincészetbe láto-
gatunk. Megtekintjük a Centenáriumi pincét, majd a
pincészet négy legjobb borát kóstoljuk meg. Ezt követően
ebéd a vidék speciális ételeiből. Látogatásunk alatt fakultatív
borkóstoló: egy 1970-es, különleges Rioja Bordon Reserva
borból (felár ellenében). Délután szabadprogram, séta Log-
ronoban. Este látogatás Spanyolország ékköveként számon
tartott, leghíresebb borászatában, az 1852-ben alapított Mar-
ques De Murrietaban. Megtekintjük a híres Ygay központját,
megismerkedünk a rioja bor történetével és a pincészet leg-
szebb termeivel, majd 5 fogásos vacsora keretében megis-
merjük a spanyol gasztronómia sokszínű és változatos ízű
konyháját. A vacsora mellé a pincészet 5 kimagasló, váloga-
tott borát kóstoljuk meg. A vacsora végén fakultatív borkós-
toló Spanyolország máig egyetlen, Robert Parker által 100
pontra értékel borából: 1986-os, 21 évig amerikai hordóban
érlelt, majd 5 évet egy beton hordóban tovább érlelt, és ez-
után palackozott Castillo Gran Reserva Especial Cosecha
száraz fehér bor. A bor korlátozottan áll rendelkezésre, ezért
az igényt előre jelezni kell. A palack ára: 550 EUR.

4. nap: Bilbao
Reggeli után Bilbaoba utazunk. Útközben ellátogatunk a
„fiatal”, 1991-ben alapított, de világszerte ismert Roda pin-
cészetbe. A program keretében a pincészet 4 féle borát
kóstoljuk meg. Délután érkezünk Bilbaoba. Gyalogos vá-
rosnézés Baszkföld legjelentősebb városában. Az óváros-
ban megtekintjük a város védőszentjének, Nuestra Senora
de Begong templomát, majd a San Antón templomot, végül
a város legrégebbi épületét, az 1379 táján épült Santiagó
katedrálist. Befejezésül sétálunk a csodálatos Plaza Nueva
árkádos főterén. Szállás Bilbaoban.
5. nap: Bilbao – Budapest
Délelőtt látogatás a híres Guggenheim Múzeumban. A
Guggenheim Alapítvány gyűjteménye a világ egyik legní-
vósabb magángyűjteménye a legismertebb művészek
munkáival: Kandinsky, Picasso, Miro, Dali, Modigliani,
Mondrian, Matisse, Klee, Pollock, Chagalle, vagy épp Mo-
holy-Nagy. A múzeumlátogatás után búcsúebéd egy ha-
gyományos baszk étteremben, majd transzfer a
repülőtérre. Indulás 18:45-kor a Lufthansa menetrend
szerinti járatával, müncheni átszállással 23:25-kor érke-
zünk Budapestre.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszín:
• San Milan de Suso és San Milan de Yuso kolostorok
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Bilbao
San Sebastian

Pamplona

SPANYOLORSZÁG

San Millan de Gogolla

La Rioja

Ár: 206.500 Ft + repülőjegy

Baszkföld - bor és kultúra

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal, átszállással 
Elhelyezés: 3 éj 3*-os szállodában, 2 éj 4*-os szállodában
Ellátás: reggeli, 2 alkalommal ebéd, 1 alkalommal vacsora 

Részvételi díj: ............................................................206.500 Ft
Egyágyas felár: ............................................................37.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást reggelis ellátással,
✔ 2 alkalommal ebédet,1 alkalommal vacsorát, 
✔ a program szerinti pincelátogatásokat és borkóstolókat,
✔ a helyszíni közlekedést, 
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– Lufthansa repülőjegyet illetékkel: 94.000 Ft, mely tartalmaz sze-

mélyenként 1 db kézipoggyászt (max. 8 kg) és 1 db feladható
poggyászt (max. 23 kg) ,

– az idegenforgalmi adót (helyszínen fizetendő): 10 EUR/fő,
– a belépőket (helyszínen fizetendő): kb. 20-30 EUR,
– az útlemondási biztosítást: 1,5%,
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.

1. nap: Budapest – Bilbao – San Sebastian 
Elutazás Budapestről 06:15-kor a Lufthansa menetrend
szerinti járatával. Érkezés Bilbaoba müncheni átszállással
10:45-kor. Érkezés után Spanyolország egyik leghíresebb,
és egyik legdrágább városába, Baszkföld szívébe, az
ínyencek Mekkájába, San Sebastianba utazunk. A város
16 olyan étteremmel büszkélkedhet, melyek megkapták
a Michelin kitüntető csillagait. De a tradicionális baszk
pinxto bárok száma sem elhanyagolható. Fakultatív ebéd
egy hagyományos baszk pinxto bárban (hús, hal, zöldség
falatkák), az ízletes fogások mellé zamatos vörösbort kor-
tyolhatunk. Délután séta az óvárosban. Itt látható a város
legnagyobb, 1987-ben épült neogótikus temploma, a
Buen Pastor székesegyház, valamint a Santa Maria del
Cora templom. Átsétálunk a híres Maria hídon és város
főterén, a Plaza de la Constitucion. Szállás San Sebasti-
anban. 
2. nap: San Sebastian – Pamplona – Logrono 
Reggeli a szállodában, majd siklóval felkapaszkodunk az
Igueldo hegy tetejére, ahonnan pazar kilátás tárul elénk
az arany homokos La Concha öbölre, a Santa Clara szi-
getre és a végtelen óceánra. Következő állomásunk a bi-
kafuttatásról híres Pamplona, ahol megtekintjük a híres
arénát, amely a 4. legnagyobb a világon. Sétálunk az óvá-
ros szűk utcáin, a bikafuttatás helyszínein, megtekintjük
a Santa Maria katedrálist és a híres középkori Puento
Magdalena hidat. Innen Spanyolország leghíresebb bor-
vidékére, a La Rioja vidék központjába, Logronoba uta-

zunk. Este vacsora a híres Zirzillo étteremben. Szállás
Logronoban (2 éj). 
3. nap: La Rioja 
A La Rioja borvidék az első földrajzi megnevezéssel ellá-
tott borvidék Spanyolországban. A borvidék elismertségét
a 19. század végén két nagybirtok, a Marques Riscal és a
Marques Murrieta alapozta meg, majd később a Roda
öregbítette. Reggeli után látogatás a La Rioja térség egyik
ikonikus pincészetében, az 1890-ben alapított Bodegas
Franco Espanolos pincészetnél. Megtekintjük a Centená-
riumi pincét, majd a pincészet 4 legjobb borát kóstoljuk
meg. Ezután közös ebéd, melynek keretében Riojan spe-
ciális ételekből kóstolunk néhányat. Ebéd után séta Log-
ronoban. Délután a közeli Marques de Riscal pincészethez
utazunk, amelyet 1858-ban alapítottak. A látogatás után
a pincészet 2 féle borát kóstoljuk meg. 
4. nap: San Millan de Gogolla völgy – Bilbao 
Reggeli után a San Millan de Gogolla völgybe utazunk, ahol
megtekintjük a 6. században épült San Milan de Suso és a
11. században épült San Milan de Yuso kasztíliai kolostor
együttest. A Suso kolostor azokból a barlangokból nőtt ki,
ahol a 6. században a San Millán pásztort követő remeték
éltek. Az eredeti, 537-ben alapított monostort, melyet még
San Millán pásztor-remete alapított, az ott élő szerzetesek
többször kibővítették. A szent sírja is itt található. A Suso
kolostor történelmi jelentőségét azoknak a kézírásos kó-
dexeknek köszönheti, melyeket San Millán sírjában találtak
meg. A Yuso kolostor falai között találták meg az első spa-

nyol nyelvre utaló írásos emléket. Délután érkezünk a „fia-
tal”, 1991-ben alapított, de világszerte ismert Roda pincé-
szetbe. A látogatás keretében a pincészet 3 fiatal borát
kóstoljuk meg olívabogyók kíséretében. Délután érkezünk
Bilbaoba. Bilbao Baszkföld legjelentősebb városa, mely a
Vizcayai-hegység lábánál, a Nervión-folyó partján fekszik.
Óvárosi sétánk során megtekintjük a város védőszentjének,
Nuestra Senora de Begongnak a 16. században épült temp-
lomát, a San Antón templomot, a város legrégebbi épületét
az 1379 táján épült, Santiagó katedrálist, végül a Szent Mik-
lós templomot. Befejezésül a csodálatos Plaza Nueva ár-
kádos főterén sétálunk. Szállás Bilbaoban.
5. nap: Bilbao – Budapest
Délelőtt látogatás a Guggenheim Múzeumban. A Gug-
genheim Alapítvány gyűjteménye a világ egyik legnívó-
sabb magángyűjteménye, a legjelentősebb művészek
munkáival: Kandinskij, Picasso, Miro, Dali, Modigliani,
Mondrian, Matisse, Klee, Pollock, Chagalle, vagy épp Mo-
holy-Nagy. A múzeumlátogatás után búcsúebéd egy ha-
gyományos baszk étteremben. Ezt követően transzfer a
repülőtérre. Indulás 18:45-kor a Lufthansa menetrend
szerinti járatával, müncheni átszállással, érkezés 23:25-
kor Budapestre.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszín:
• San Milan de Suso és San Milan de Yuso kolostorok

kis
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csoport
20 fő
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1. nap: Budapest – Dublin
Elutazás Budapestről közvetlen menetrend szerinti Ryanair
járattal 21:30-kor. Érkezés Dublinba 23:50-kor, majd transz-
fer a belvárosi szállodába. Éjszaka Dublinban (2 éj).
2. nap: Dublin 
Reggeli után helyi idegenvezetővel városnézés az ír főváros
legfontosabb látnivalóinál. Séták a South Bank mentén és
a Trinity College-nél. Az egyetemi városrészt 1592-ben Ox-
ford mintájára I. Erzsébet királynő alapította. Legismertebb
részei a College Park és a múzeum. A Book of Kells, a vi-
lághírű, 8. századi kódex megtekintése, ismerkedés a város
legkorábbi történelmével. Séta a parlament mellett a kor-
mányzói palotához, ahol 1919-ben Írország függetlenségét
kikiáltották. Délután látogatás a világhírű Guiness sörgyár-
ban, kóstolással. 
3. nap: Kilkenny 
Reggeli után látogatás az Ír Whiskey Múzeumban, részvé-
tellel a Premium programon, kóstolással. Ezután utazás
Kilkenny-be, a szigetország egyik legszebb középkori óvá-
rosába. Útközben ismerkedés a kelta Ossory Királyság tör-
ténetével és a város históriájának középkori fejezeteivel.
Érkezés után látogatás a Kilkenny kastélyban és parkjában,
ismerkedés a 12. századi építtetők korával, illetve a kastélyt
birtokló Butlerek életével. Séta a Rothe House reneszánsz
palotánál, majd az óriási St. Canice katedrálisnál. A Black
Abbey, majd a Miasszonyunk katedrális fényképezése. Lá-
togatás és kóstoló a Smithwicks Experience-ben. Bepillan-
tás az édeskés vörös sörök világába. Este fakultatív

programként elmélyülés a híres Kilkenny vörös sörök íz-vi-
lágában (fizetés a helyszínen). Éjszaka Kilkennyben.
4. nap: Cashel szirtje – Cork 
Reggeli után utazás Cashel szirtjéhez, „Írország Akropoli-
szához”. A tornyokból, kolostor, kastély és fellegvár romok-
ból álló épületegyüttes az ír kereszténység és a korai ír
királyság legmonumentálisabb emlékműve. 370-től 1101-
ig ez volt Munster királyainak fővárosa. A 10. században
ez volt Cormac MacCullinan, a legendás papkirály fővárosa.
Látogatás a legendás épületekben, majd a múzeumban.
Ezután fotószünet Blarney kastélynál. Délután utazás
Corkba. Itt megtekintjük Cork legrégebbi épületét, a magá-
nyosan álló 13. századi Vörös tornyot, az 1722-ben épült
Szent Anna templomot, a Shandon harangokat és a Szent
Finnbarr katedrálist. Időnk függvényében elsétálunk a híres
angol piacra, végül a vajkészítés hagyományaival ismerke-
dünk a Vaj múzeumban. Este megkóstolhatja a corkiak
büszkeségét, a fekete Murphy sört, valamint a Beamish-t
(a helyszínen fizetendő). Szállás Corkban.
5. nap: Cork – Moher sziklák – Galwey
Délelőtt séta Corkban, majd továbbutazás az Atlanti-óceán
partjára, Írország legnyugatibb szegletébe, a Moher szik-
lákhoz. A 8 km hosszúságban, nyaktörő mélységekkel „őrt
álló” sziklák látványa életre szóló élmény. Délután tovább-
utazás Galwaybe. A város afféle „angol telepként” évszá-
zadokon át az amerikai hajóforgalom legfontosabb kapuja
volt. Templomában állítólag Kolumbusz Kristóf is járt, ki-
kötőjében ma is áll az Armada ellen épített Spanyol kapu.

Este fakultatív látogatás helyi buszjárattal a Corrib folyó
menti óváros kocsmáiban (a helyszínen fizetendő). Éjszaka
Galwayban (2 éj).
6. nap: Connemara Nemzeti Park - Kylemore apátság
A Connemara Nemzeti Park az érintetlen tengerpartok, he-
gyek, tavak és vízesések földje, ahol a legtöbb helyen ma
is csak keltául (gael) beszélnek. Fotószünetek a Sky Road
legszebb panoráma pontjain. A hagyományos életmód
megfigyelése, ismerkedés a csodaszép vidék természeti
földrajzával. Délben várnak minket a tóparton álló Kyle-
more viktoriánus apátságban, amely Írország egyik turisz-
tikai látványossága. Este látogatás helyi buszjárattal
Galway óvárosában és kikötői kocsmáiban.  
7. nap: Clonmacnoise – Tullamore Dew – Dublin 
– Budapest
Reggeli után utazás Írország legfontosabb kolostor-rom
együtteséhez, Clonmacnoise-be. Ismerkedés a 6. században
élt Szent Kieran életével, az ősi Connaught és Tara Királysá-
gok legendáival. Látogatás a múzeumban és a rommezőn:
kelta keresztek, Meaghlin templom, Kieran templom, kated-
rális, uralkodói sírok. Délben a legrégebbi ír whiskey üzembe,
Kilbeggan-ba látogatunk. A kóstoló után az egyik legismer-
tebb whiskey üzem, a Tullamore Dew lepárló megtekintése
következik, egy igazi búcsúkóstolóval. Délután transzfer a re-
pülőtérre. Elutazás Dublinból közvetlen menetrend szerinti
Ryanair 19:55-kor, érkezés Budapestre 23:55-kor.

A teljes programleírás a honlapunkon található.

Dublin

Kilkenny

Cork

Moher sz.
Galwey

Connemara N. P.

Clonmacnoise

Tullamore

Ár: 238.850 Ft + repülőjegy
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Ír kocsma és műemlék remekek 

2018
09.05.

Utazás: repülővel közvetlen menetrend szerinti Ryanair já-
rattal

Elhelyezés: 6 éj 3*-os kétágyas szállodai szobákban
Ellátás: reggeli

Részvételi díj: ............................................................238.850 Ft
Egyágyas felár: ............................................................89.000 Ft

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

A részvételi díj nem tartalmazza:
– Ryanair repülőjegy illetékkel: kb. 60.000 Ft-tól illetékkel, mely

tartalmaz személyenként 1 db max. 10 kg-os, max. 55x40x23
cm-es kézipoggyászt. Külön fizethető: max. 20 kg súlyú bőrönd
kb. 19.000 Ft/db

– idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő): 14 EUR/fő
– Whiskey üzem és sörgyár látogatások, kulturális belépők (köte-

lező): 43.000 Ft
– útlemondási biztosítás: 1,5%
– BBP biztosítás
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Edinburgh
Falkirk

Stirling Perth

Balmoral

Inverness

SKÓCIA

Sky sziget

Fort Williams

Inveray

Glasgow

Loch Ness

Donrubin k.Ár: 335.500 Ft + repülőjegy
Utazás: repülővel közvetlen menetrend szerinti Ryanair já-

rattal
Elhelyezés: 1 éj 4*-os, 6 éj 3*-os kétágyas szállodai szobákban
Ellátás: reggeli, 3 alkalommal vacsora

Részvételi díj: ............................................................335.500 Ft
Egyágyas felár: ............................................................95.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást reggelis ellátással,
✔ 3 vacsorát (4., 5., 6. napokon)
✔ a helyszíni közlekedést,
✔ a megadott programokat,
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést,

A részvételi díj nem tartalmazza:
– Ryanair repülőjegy illetékkel: kb. 60.000 Ft-tól illetékkel, mely

tartalmaz személyenként 1 db max. 10 kg-os, max. 55x40x23
cm-es kézipoggyászt; külön fizethető: max. 20 kg súlyú bőrönd
kb. 16.000 Ft/db,

– idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő): 10 GBP/fő,
– Whiskey üzemlátogatások kóstolókkal és kulturális belépők:

46.200 Ft/fő (kötelező),
– útlemondási biztosítást: 1,5%,
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.

Misztikus skót kastélyok 
és az eredeti whisky nyomában

1 nap: Budapest – Edinburgh
Elutazás Budapestről 19:10-kor a Ryanair közvetlen járatával.
Érkezés Edinburghbe 21:10-kor, majd transzfer a szállodába.
Szállás Edinburghben (2 éj).
2. nap: Edinburgh
Reggeli után a gyalogos séta során megtekintjük a Royal Mile
felső részén található Edinburgh-i várat, amely 1603-ig, az
angol–skót korona egyesítéséig, a skót uralkodói ház köz-
pontja volt. A vár területén található a Szent Margit kápolna,
amely a város legidősebb épülete (12. sz.). Itt láthatóak a ko-
ronaékszerek és az eredeti végzet köve, a Koronazo neven is-
mert Scone kő, Skócia egyik legszentebb törtenelmi relikviája.
Ezután a Grossmarketet, a Candlemaker Row-t, a Victoria
Street utcáit és tereit fedezzük fel, melyek igazi középkori han-
gulatot árasztanak. Megtekintjük a Szent Egyed templomot
és a Bogáncs kápolnát, végül a „Királyi mérföld” út végén ta-
lálható Holyroodhouse királyi palotát, amely II. Erzsébet hiva-
talos skóciai rezidenciája. Délután a Salisbury szikláknál az
Arthur széke magaslatról csodáljuk meg a tájat. Ha időnk en-
gedi a Leith kikötőben megtekintjük II. Erzsébet királynő jacht-
ját, amely 40 évig szolgálta a királynőt, és több mint 1 millió
mérföldet tett meg.
3. nap: Falkirc – Stirling – Perth
Reggeli után indulás Perth felé. Útközben rövid fotószünet a
Firt of Foert öbölnél, ahol Edinburgh 3 híres hídja található.
Megállunk a Linlithgow palota romjainál. Falkirkben fotószü-
net, ahol megtekintjük a híres hajókereket, amely a 24 m-es
szintkülönbség ellenére az Union csatornát és a Clyde csa-

tornát köti össze. Délután érkezünk Skócia történelmileg
egyik legfontosabb várához, a Stirling várhoz, majd Perthbe,
amely a középkorban Skócia fővárosa volt. Délután egy kós-
tolással egybekötött Famous Grouse Whisky üzem megte-
kintésével zárjuk a napot, melynek jelképe a híres vadon élő
fajdmadár. Szállás Perthben.
4. nap: Blair – Balmoral – Inverness 
Reggeli után az 1269-ben épült hófehér Blair kastélyhoz uta-
zunk, ahol gazdag fegyver, festmény és bútor kiállítás látható.
Ezután a Caingorms Nemzeti Park szélén található Balmo-
ralba utazunk. Az 1856-ban épült, skót főúri építészet egyik
gyöngyszemét, az angol királyi család nyári rezidenciáját,
egyúttal II. Erzsébet magánkastélyát tekintjük meg (kívülről).
A Lecht-hágón átkelve érkezünk a szállásunkra. Szállás In-
verness környékén (2 éj).
5. nap: Dunrobin kastély – Golspie – Glen Ord Whisky üzem
A mai napon Skócia északi részén kirándulunk. Megtekintjük
a tornyocskákkal csipkézett, tengerre néző, teraszon álló 187
szobás Dunrobin kastélyt. Sétálunk Golspie főutcáján, majd
délután kóstolással egybekötött látogatást teszünk az 1838-
ban alapított Glen Ord Whisky üzemben. 
6. nap: Loch Ness – Eilean Donan kastély – Sky sziget –
Kyle of Lochalsh
Reggeli után a szörnyről is világszerte híres Loch Ness-tó
partján haladunk. Drumnadrochitnél sétálunk a tóparton,
megtekintjük a Loch Ness-i látogató központot, s talán meg-
pillanthatjuk a legendás Loch Ness-i szörnyet is, de ha még-
sem, akkor is gazdagabbak lettünk a legendájával.

Továbbutazva Urguhart várához érünk, amely a 17. század
óta romos állapotában, ám annál szebb kilátással fogad min-
ket. A déli órákban érkezünk Eilean Donan kastélyhoz, amely
szépségével Skócia jelképévé vált. A 13. században épült
várat többször lerombolták, de ma mégis régi pompájával fo-
gadja a látogatókat. Itt forgatták a Hegylakó c. film egyes je-
leneteit. A várat egy középkori kőhídon átkelve érjük el. Ezután
érkezünk a McLood klán ősi területére, a híres Sky szigetre.
Sétálunk a sziget fővárosában, Portreeban, és gyönyörködünk
a tájban. Szállás Kyle of Lochalshban.
7. nap: Fort Williams – Inverarnan – Inveraray – Glasgow
Reggeli után a Loch Ness-tó déli csücskét érintve érkezünk a
bűbájos Fort Augustus faluba. Rövid séta és már utazunk is
tovább a skót felföldön Fort Williamsba. Ezután Skócia talán
leggyönyörűbb völgyében utazunk, a festőien szép és borzon-
gató Glencoe látványos útján keresztül. A völgyet a siralom
völgyének is nevezik, mivel 1692-ben itt gyilkolták le a MacDo-
nalds klán tagjait. Zord szépsége több híres filmben is vissza-
köszön. Itt forgatták a Harry Potter-t és James Bond Skyfall
című film egyes jeleneteit is. Szállás Glasgow környékén.
8. nap: Glasgow – Edinburgh – Budapest
Délelőtt rövid szabadprogram, majd transzfer az Edinburgh-i
repülőtérre. Indulás 14:55-kor, érkezés Budapestre 18:45-kor.

A teljes programleírás a honlapunkon található.

UNESCO Világörökségi helyszín:
• Edinburgh óvárosa
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Ár: 219.700 Ft + repülőjegy
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Grúzia, a borok hazája 

2018.
08.17.

Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti WizzAir já-
rattal

Elhelyezés: 4*-os szállodákban
Ellátás: reggeli, 3 alkalommal ebéd, 5 alkalommal vacsora

Részvételi díj: ............................................................219.700 Ft
Egyágyas felár: ............................................................57.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást reggelis ellátással,
✔ 3 alkalommal ebédet, 5 alkalommal vacsorát,
✔ a program szerinti látogatásokat és kóstolókat,
✔ a helyszíni közlekedést ,
✔ a belépőket,
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést és a helyi idegenvezetőt.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– WizzAir repülőjegyet illetékkel: kb. 80.000 Ft, mely tartalmaz

személyenként 1 db max. 10 kg-os, max. 55x40x23 cm-es kézi-
poggyászt; külön fizethető: max. 20 kg-os bőrönd kb. 20.000 Ft,

– idegenforgalmi adót (helyszínen fizetendő): 14 EUR/fő
– útlemondási biztosítást: 1,5% 
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.
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1. nap: Budapest – Kutaiszi
Elutazás Budapestről 23:55-kor a WizzAir menetrend szerinti
közvetlen járatával. Érkezés Kutaiszibe másnap 04:55-kor.
2. nap: Kutaiszi – Gori – Tbiliszi
Érkezés után Grúzia fővárosába, Tbiliszibe utazunk. Útköz-
ben pihenő Goriban. A számos látnivaló ellenére a város a
híres szülöttjéről, Sztálinról vált híressé. Reggeli egy szál-
lodában, majd megtekintjük Sztálin szülőházát, a múzeu-
mot, és azt a vasúti kocsit, amelyet csak a Generális
használt. Ezután a középkori fellegvárhoz sétálunk. Innen
Uplistsikhebe utazunk, ahol az i.e. 6–11. században alapí-
tott sziklaszirt várost nézzük meg. Délutáni érkezünk Tbili-
szibe, közös vacsora. Szállás Tbilisziben (4 éj).
3. nap: Tbiliszi
Reggeli után Tbiliszi felfedezésére indulunk. A városnézést
az óvárosban kezdjük. A szűk kis utcákban lépten-nyomon
ősi időkből származó látnivalókba botlunk. A Metekhi temp-
lom után elsétálunk a zsinagógához, a Szioni Székesegyház-
hoz, a Béke hídjához és az Ancsiszkáti templomhoz. Ezután
libegővel érjük el a Grúzia Anyja szobrát, ahonnan leeresz-
kedve a Nurikala erődöt is érintjük, innen nyílik a legszebb ki-
látás a városra. Ezután a híres kénfürdőkhöz látogatunk el.
Délután a modern városrészben sétálunk, este közös vacsora.
4. nap: Sighnaghi – Kvareli –tbiliszi 
Reggeli után Grúzia leghíresebb bortermelő vidékére, a Kak-
heti régióba utazunk.  A bortermelés során nagy figyelmet
fordítanak a tradicionális borkészítés és a high-tech techno-
lógia harmonikus összhangjára. A grúz borok feltehetően a

történelem legrégebbi borai, a bortermelés eredetét a mai
Grúziából származtatják. Első állomásunk Sighnaghi, ahon-
nan csodálatos a kilátás az Alazani-völgyre, a szőlőtermelő
területekre, valamint a Kaukázus csúcsaira. A várost egy
erődrendszer veszi körül, a házak díszített tetőikkel és erké-
lyeikkel ragadják meg a figyelmünket. A séta után megláto-
gatunk egy 300 éves boros pincét, ahol napjainkban is az
ókori hagyományok szerint készül a bor. Ezután Kvareli kör-
nyékén meglátogatunk egy helyi családot, megismerjük a
gazdálkodók életét, majd házias grillételeket és borokat fo-
gyasztunk el. Délután érkezünk Khareba sziklába vájt pincé-
szetébe. Itt megkóstoljuk Grúzia leghíresebb borát, a
Kindzmaraulit. Erős aroma és kellemesen bársonyos, har-
monikus ízek jellemzik. Este közös vacsora Tbilisziben.
5. nap: Ananuri – Stepantsmidna – Tbiliszi
Reggeli után a Kazbegi régióba utazunk. Pihenő Ananuri-
ban, itt megtekintjük a Dukes erődöt, a grúz építészet szép
példáját. A templomok fa díszítései a grúz művészek mun-
káját dicsérik. Ananuriból egy színpompás völgyön keresz-
tül érjük el a 2400 m magasan fekvő Stepantsmidna
települést, majd Gergetit. Útközben ebéd. Gergetiből már
terepjárókkal megyünk tovább a csúcsra, ahol egy olyan
kép tárul elénk, ami szavakkal leírhatatlan. A Gergeti Szent-
háromság templomból elénk táruló látvány Grúzia nemzeti
jelképe. Miután lefotóztuk a káprázatos, Kazbeke csúcsot
(5047 m), visszautazunk Tbiliszibe. Közös vacsora.
6. nap: Mtskheta – Mukhrani – Gelati – Kutaszi 
Reggeli után Grúzia egyik legrégebbi településére,

Mtskhetaba indulunk, melyet i.e. 5–6. században alapí-
tottak. Megtekintjük a Svetitskhoveli katedrálist és a Jvari
kolostort, amelyek a grúz keresztény építészet legjelen-
tősebb műemlékei közé tartoznak. Délben érkezünk a
grúz királyi család egykori birtokára, Chateau Mukhraniba.
Megismerjük a királyi család történetét, képet kapunk a
grúz borkészítés hagyományairól és titkairól. Sétálunk a
több száz éves pincékben, ahol több mint 60.000 hordó
bort tárolnak. Ebéd közben fehér és vörös borokat kósto-
lunk, végül egy csúcs kategóriájú bort is megízlelhetünk.
Délután érkezünk a Gelati kolostorhoz, amelyet IV. Dávid
grúz király építtetett 1106-ban, és ma Grúzia legfonto-
sabb vallási központja. A templom freskókkal gazdagon
díszített. Ezután a szomszédos Bagrati katedrálist is meg-
tekintjük. Este érkezünk Kutaiszibe, ahol közös vacsora.
Szállás Kutaisziben.
7. nap: Kutaiszi – Budapest
Szabadprogram, séta és vásárlás Kutaisziben. Este transz-
fer a repülőtérre, indulás 21:50 órakor a WizzAir járatával.
Érkezés Budapestre 23:05-kor.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Mtskheta - Svetitskhoveli katedrálist és a Jvari kolostort
• Gelati kolostor és Bagrati katedrális
• Grúz kvevri-technológia, a hagyományos borkészítés (im-

materiális kulturális világörökség)
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Lisszabon

PORTUGÁLIA

Coimbra

Porto
Duoro-völgy

Sintra

Cascais

Ár: 279.000 Ft + repülőjegy
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Íz utazás Portugáliában

2018.
09.26.

Utazás: repülővel, a TAP menetrend szerinti közvetlen jára-
tával

Elhelyezés: 4*-os szállodákban
Ellátás: reggeli, 3 alkalommal ebéd 

Részvételi díj: ............................................................279.000 Ft   
Egyágyas felár: ............................................................89.000 Ft   
Fakultatív vacsora felár (5 vacsora): ..........................35.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást reggelis ellátással,
✔ 3 alkalommal ebédet a program szerint,
✔ a program szerint látogatásokat és kóstolókat,
✔ a helyszíni közlekedést. 
✔ a belépőket.
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a Tap repülőjegyet illetékkel: 85.000 Ft, amely tartalmaz szemé-

lyenként 1 db kézipoggyászt (max. 8 kg) és 1 db feladható bő-
röndöt  (max. 23 kg),

– idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő): 10 EUR/fő,
– útlemondási biztosítás: 1,5%, 
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.
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Meredek macskaköves utcácskák, a jellegzetes villamos, a
fado, és a gyönyörű csempék városa Lisszabon. A hét dom-
bon fekvő mediterrán város színes és hangulatos forgataga
mindenkit magával ragad. Múzeumokban, történelmi látniva-
lókban, éttermekben és hangulatos kávézókban bővelkedik
a belváros. Az óváros történelmi épületei, a folyópartról elénk
táruló panoráma és a helyiek vendégszeretete igazán vonzó
célponttá teszik a portugál fővárost. Izgalmas, sejtelmes, be-
teljesítő. Portugáliában a változatos borokon és a jó öreg tő-
kehal/vaníliás sütemény/fado kombináción kívül - amit
minden idelátogató megkóstol -, vannak komoly tartalmak is.
A felfedezéshez azonban az alapszabályt itt is szükséges kö-
vetni: el a drága és hanyag konyhát vezető turistaéttermektől!
Be a sűrűbe, ahová a helyiek járnak. A valódi életbe, a hétköz-
napokba, a valódi ízek világába. Reggeli kávét zsebkendőnyi
méretű, hangulatos talponállóban, piri-piri csirkét grillezőből,
a madre titkait családi kisvendéglőben, a tenger ajándékait
pedig a fado-negyedben kék csempeborításos étteremben fo-
gyasszunk. Borok, szőlőültetvények, pincészetek, lankák, friss
és rezgő sajtok, karakteres olajbogyók - mindehhez társaság,
beszélgetések és beoldódás az időbe. Szerencsések vagyunk,
hogy Krúdy ezt nem látta. Ment volna azonnal....

1.nap Budapest – Lisszabon
Elutazás Budapestről közvetlen járattal 16:10-kor. Érkezés
Lisszabonba 19:00-kor, majd transzfer a szállodába.
2.nap Lisszabon – Coimbra – Porto
Coimbra érintésével utazás Portóba. Coimbrában ebédre

helyi füstölésű sonka, néhány könnyű falat és egy pohár
portugál asztali bor egy igazán különleges helyen, egy régi
katedrálisban. Portóban délutáni borkóstolás szabadprog-
rammal, vásárlási lehetőséggel a pincesoron. Fakultatív va-
csora Porto kétségtelenül egyik legnépszerűbb éttermében,
ahová elsősorban a helyiek járnak. Népétekkel kezdünk,
első tapasztalatként a ház leghíresebb fogásával. Egyszerű,
de a receptje már világméretű séftalálkozókon is megfor-
dult. Szállás Portoban (2 éj).
3 nap:  Porto – Duoro-völgy
Porto látnivalói a mai nap programja: katedrális, Ribeira ne-
gyed, Dom Luis I. Híd, stb. Délelőtt gyalogos városnézés.
Ebéd egy legendás, helyiek által ismert, borválasztékáról és
kiváló ételeiről híres étteremben: remek ételek és a rendkívül
kedves tulajdonos a New York Times által is megénekelt bel-
városi pince-étteremben. Hangulatos hajókirándulás a Douro
folyón, majd némi szabad idő, mely alkalmat ad további
borok élvezetére. Fakultatív vacsora: a portugál konyha szim-
bólumai, a tengeri étkek is terítéken lesznek. 
4. nap: Porto – Lisszabon
Portóból elindulva ebédünket a roston pirosra sült malac-
kák városában költjük el. Majd Lisszabonba utazunk, ahol
megnézzük Lisszabon fő látványosságát, a Jeromosok ko-
lostorát, ezt követően megállunk a Felfedezők emlékművé-
nél és megkóstoljuk Portugália legendás süteményét és
egy bikaerős bicát egy remek és nagyon dekoratív kávé-
házban, amit mindenkinek látnia kell. A Santa Justa felvonó
közelében, a belvárosban meggylikőrözés. Belvárosi séta,

majd este a zegzugos utcákban lévő hangulatos éttermek
és fado-bárok várnak. Fakultatív vacsora és fado-program
a katedrálishoz közeli, sikátoros és eredeti Alfama-negyed-
ben. Szállás Lisszabonban (2 éj).
5. nap: Sintra – Cascais – Lisszabon
Reggeli után kirándulás Sintrába, illetve Európa legnyugatibb
pontjára, Cabo da Roca-hoz, ahol hatalmas hullámok és drá-
mai sziklák találkoznak látványosan és borzongatóan. Köny-
nyű ebéd az impozáns kaszinójáról híres Estorilban, majd
szabad program a népszerű nyaralóhelyen, Cascaisban. Ma
érdemes lesz a Colares bort megkóstolni, az eredeti termő-
helyén. Fakultatív vacsoránkat Lisszabon városának egyik tit-
kos zugában, a házi kosztjáról és barátságos hangulatáról
híres étteremben költjük el, egy pohár Vinho verde-vel lo-
csolva. A terítéken többek között a "ha itt járunk, akkor min-
denképp muszáj megkóstolni", vagyis a piri-piri csirke lesz. 
6. nap: Lisszabon – Budapest
Kora reggel indulunk a repülőtérre, utazás közvetlen járat-
tal, érkezés Budapestre a kora délutáni órákban.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Douro-völgy
• Porto történelmi belvárosa
• Lisszabon - Jeromos-rendiek kolostora és a Torre de

Belém
• Sintra kultúrtáj
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1. nap: Budapest – Tákos – Csaroda – Tarpa – Panyola
Találkozás a reggeli órákban Budapesten, utazás Er-
délybe, Szatmár-Beregbe. Bejárjuk Magyarország egyik
legszebb, érintetlen területét, Tákoson és Csarodán kü-
lönleges, festett középkori templomokat látogatunk, Tar-
pán megállunk a szárazmalomnál, Nagyaron Petőfi
fájánál és a kastély rózsakertjénél. Útközben különleges,
helyi finomságokat kóstolunk: bélest és házi kenyeret
egyenesen a kemencéből, vaslapon sült húst, aszalt gyü-
mölcsöket és rózsavizes limonádét. Mini szatmári főző-
kurzus: egy nagyon jellegzetes, szatmári menü
elkészítése, melyet közös vacsora követ (tormaleveles
töltike füstölt hússal és szilvalekvárral töltött panyolai
baba). Szállás Panyolán (2 éj).
2. nap: Penyige – Túristvándi – Szatmárcseke – 
Cégénydányád
Penyigén lekvárt kóstolunk, Túristvándiban a kedvünkért
elindulnak a mesebeli vízimalom kerekei, Szatmárcsekén
megnézzük az egyedülálló, csónakos fejfás temetőt, majd
a Tisza és a Túr találkozásában gyönyörködünk. Megállunk
Cégénydányád monumentális matuzsálem-fájánál. Meg-
nézzük, hogy nyújtják a profik a szatmári kígyórétest, amit
meg is kóstolhatunk. Délután látogatás és kóstoló a Pa-
nyolai Szilvórium pálinkafőzdéjében. 
3. nap: Szatmárnémeti – Nagybánya – Breb
A slow food jegyében elköltött, komótos reggeli után ha-
tárátlépés Romániába, majd Szatmárnémeti belvárosában
a városnézés mellett megkóstoljuk a jellegzetes, helyi pe-

recet. Megállunk Nagybánya látványos főterén, ahol za-
kuszkát, frissen sült fánkot és helyi finomságokat kósto-
lunk meg. Innen irány a hegyvidék! Utunkat némi
kukoricalisztben sütött, frissen fogott pisztráng miatt egy
különlegesen festői helyen, csúcsok, tavacskák és vízesé-
sek között megszakítjuk, majd vár a máramarosi, érintetlen
világ. Éjszaka Brebben, a vidék legeredetibb és leghagyo-
mányosabb, legszebben megőrződött falujában (3 éj).
4. nap: Breb 
Tudták, hogy az angol trónörökösnek háza van ebben a fa-
luban? Reggeli után faluséta. Brebben még él a hagyomá-
nyos életmód, így olyan jelenetek tanúi lehetünk az ébredő
faluban, amiket már csak nagyon messzi, elzárt tájakon
van módunk megtapasztalni. Látogatás a mesebeli világba,
ahol UNESCO világörökségi fatemplomok, hegyi pásztorok,
faragott kapuk és egy olyan időtlen élet fogad, amit látni
és megélni a végtelen harmóniát jelenti. Nem csak műem-
lékeket látogatunk meg, hanem alapos bepillantást nyer-
hetünk a helyiek életébe: a pásztorok sajttal kínálnak meg
minket, látunk kemencét, patakbeli „mosógépet” és házi
pálinkafőzdét munka közben, a fafaragó megmutatja a mű-
helyét, vacsorázni pedig egy olyan jó kedélyű, helyi asz-
szonyságnál fogunk, aki vendégszeretetben és
hagyományos ételekben lekörözhetetlen. Minden egyedi,
autentikus és különleges lesz. 
5. nap: Barcánfalva – Iza-völgye – Máramarossziget
A máramarosi hagyományos építészet esszenciája a
makulátlan, tájba illeszkedő barcánfalvi kolostor. Kirán-

dulunk, almás pitét és áfonyalekvárt kóstolunk, megte-
kintünk egy különleges magángyűjteményt, helyi kéz-
műveseket látogatunk és szétnézünk Máramarosszige-
ten, Kelet-Magyarország egykor leggazdagabb
városában. Utunk különlegessége, hogy nem turistaként,
hanem valódi vendégként élhetjük át azt a ritmust, amit
a természet és a helyiek diktálnak. Szállásunk olyan ere-
deti, hagyományos faházakban lesz, melyek angol tu-
lajdonosai hazájuknak Máramarost, feladatuknak pedig
az itteni értékek megőrzését választották. Pompás va-
csora zárja a napot, amiből a házi, sült túrógombóc sem
maradhat ki.
6. nap: Szaplonca – Vámfalu – Avasfelsőfalu – Sárköz
– Budapest
Miután kigyönyörködtük magunkat a színpompás népvise-
letekben, búcsút veszünk Breb mesevilágától, és útnak in-
dulunk Szaploncára, a Vidám temetőbe, ahová az emberek
nevetni járnak. A különleges helyen tett séta után Vámfalu
utolsóként megmaradt, hagyományos fazekasműhelyét ke-
ressük fel, majd Avasfelsőfalu skanzenében nézünk szét.
Mics és puliszka kóstoló, majd fotószünetet tartunk Sárköz
„palotáinál”, mielőtt átkelünk a határon. Érkezés élmények-
kel telve Budapestre az esti órákban.

A teljes program a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszín:
• Máramaros fatemplomai

Nagybánya

Szatmárnémeti
Breb

Szaplonca

Panyola
Penyige

Tákos Sárköz
Barcánfalva
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Ár: 134.900 Ft
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Az ismeretlen Szatmár és Máramaros 

2018.
05.17.
10.19.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: autentikus vendégházakban
Ellátás: félpanzió

Részvételi díj: ............................................................134.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást gazdag helyi reggelivel,
✔ a program szerinti helyszíni közlekedést, 
✔ a program szerinti kóstolókat és programokat, 
✔ a belépőket,
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– idegenforgalmi adót (helyszínen fizetendő), 
– útlemondási biztosítást: 1,5%,
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.
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Beregszász
Huszt

Visk
Aknaszlatina

Verhovina
Kőrösmező

Munkács
Ungvár

UKRAJNA

Beregsurány

Kosziv
Kolomya

Ár: 129.900 Ft
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Vendégségben a sokszínű
Keleti-Kárpátok népeinél

2018.
05.16.
08.15.
09.19.
10.17.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 2 éj vendégházban kétágyas szobákban, 3 éj 2-3*-os

szállodákban kétágyas szobákban
Ellátás: félpanzió, 2 alkalommal ebéd (3. és 4. nap)

Részvételi díj: ............................................................129.900 Ft
Egyágyas felár: ............................................................20.800 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást félpanziós ellátással, 2 alkalommal ebédet,

a helyszíni közlekedést, a program szerinti kóstolókat, a magyar
nyelvű és az ukrán idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– idegenforgalmi adót (helyszínen fizetendő): 10 EUR/fő,
– belépőket (helyszínen fizetendő),
– útlemondási biztosítást: 1,5%, 
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.
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1. nap: Budapest – Beregszász – Huszt – Visk
Reggel autóbusszal indulunk Budapestről, hogy átszeljük Ma-
gyarország keleti felét. Beregszászon városnézés közben meg-
kóstoljuk a frissen sütött cseburekit, a kvászt, a házilag ütött
olajat és a kiváló süteményeket. Nagyszőlősön Bartók Béla
gyermekkori emlékeit elevenítjük fel, majd Huszt vadregényes
romvárához utazunk. A várhegyre jutva kinyílik előttünk a Tisza
völgyének káprázatos panorámája. Visken a mesebeli refor-
mátus templomot tekintjük meg, majd este hagyományos helyi
vacsorával fogadnak minket: kakukkfüves borscslevessel és
faszénen sült saslikkal, amelyek mellé az elengedhetetlen fe-
kete kenyér jár. Szállás Visken, falusi vendégházban.
2. nap: Técső – Aknaszlatina – Polyanica
Az autentikus vendégház kínálta hagyományos paraszt reg-
geli össze sem vethető a szállodák büféasztalával. Kirándu-
lunk a Tisza felső folyása mentén, megtekintve a pompás,
kazettás mennyezetű técsői református templomot. Aknasz-
latinán helyi történeteket hallunk a csempészetről, az illegális
pálinkafőzésről és a soha be nem fejezett, hatalmas házakról.
Európa közepén a környék helytörténeti emlékei között kár-
páti gyógynövényteát kortyolunk. Délután egy felejthetetlen
dzsipes túra keretében jutunk el a Tisza eredetéhez, a gyö-
nyörű fenyves erdők világába. A Tatár-hágón átkelve érkezünk
meg Polyanicára, a szálláshelyünkre. Vacsora a szálláson.
3. nap: Verhovina – Kosziv 
A gyönyörűséges Verhovina, a pásztorok földje, ezen a vidé-
ken máig hagyományosan készül a juhsajt. Megismerkedünk

a pásztorok életmódjával és megkóstoljuk az általuk készí-
tett termékeket. A magasan fekvő területről nagyszerű kilá-
tás nyílik a Kárpátok legmagasabb ormaira, az ukrán és a
román oldalon is. A vidék, amit meglátogatunk, tiszta leve-
gőjű és érintetlen, emiatt az itt készített ételek minősége
egyedülálló. Ebédre megízleljük a pásztorok kedvenc ételeit,
az erdei gombából készült levest és a rakott puliszkát. Kosziv
művészeiről és kézműveseiről, valamint kézműves piacáról
ismert. Megismerkedünk a helyi meseterek különleges mun-
káival, majd az egyik elbűvölő, hegyi faluban pedig a hagyo-
mányos, kovászolt, a kemence kövén sütött kenyér
készítésének módjával. Mindezt kivételes, sehol máshol nem
tapasztalható vendégszeretettel kínálja a szívélyes gazda.
Vacsora és szállás Koszivban, falusi vendégházban.
4. nap: Kolomya – Jaremcse – Tatár-hágó – Kőrösmező
Galícia legfestőibb városába, Kolomyába utazunk. Megte-
kintjük a néprajzi múzeumot és a hímes tojás múzeumot,
majd megismerkedünk a város német vonatkozású emlé-
keivel és ételeivel, melyeket a régi német családok honosí-
tottak meg a vidéken. Közben rövid pihenőt tartunk
Jaremcsén, a hegyi városkában, ahol szinte harapni lehet
a levegőt. Erdei ösvényekkel szabdalt, fenyőfákkal körbe-
vett rönkházak - ez a huculok vidéke. Ebéd, a menüben sze-
repel a varenyiki, vagyis a házi töltött tészta és uzvar (aszalt
gyümölcsökből készült ital). A Tatár-hágón keresztül érke-
zünk vissza Kárpátalja területére, közben betérünk Ukrajna
legnagyobb és legkedveltebb síparadicsomába, Bukovelre,

ahol megismerkedhetünk az igazi hucul népi építészettel
és ételekkel. Vacsora és szállás Kőrösmezőn.
5. nap: Beregszentmiklós – Munkács
A Keleti-Kárpátokból leereszkedve Beregszentmiklóson egy
misztikus és különleges várban kalauzol minket maga a
várúr, többek között Zrínyi Ilona egykori hálószobájában.
Majd a gazdag történelmi múlttal rendelkező Munkács
zárja a napot: séta a várban, valamint a városközpontban
(Fejér-ház, Munkácsy Mihály emlékek). Napközben fakul-
tatívan kóstolhatunk áfonyás teát, aszalt gyümölcsöket és
havasi mézet, csupa olyan dolgot, melyek gazdag íze csak
ezen a tájon érvényesül. Szállás, vacsora Munkácson.
6. nap: Ungvár – Beregsurány – Budapest
Reggeli után Ungvár óvárosának látnivalóival és remek
piacával ismerkedünk meg, ahol a halak, rákok és a kaviár
minden megjelenési formájával találkozhatunk. Mézes sü-
temény kóstolása, majd az elmaradhatatlan vásárlás követ-
kezik. Csupa jellegzetes és nagyon ízletes holmi: szárított
erdei gomba, remek mézek, csokoládék végtelen választékban,
ízesített halva és még sorolhatnánk. Fakultatív ebéd egy
remek kolibában, vagyis egy rönkházban. Történelmileg úgy
alakult, hogy Kárpátalján sok nemzetiség él, emiatt a helyi
konyha egyedi, és sok olyan ételt tartalmaz, mely az ukrán,
magyar, orosz, szlovák, román és zsidó ízvilágot ötvözi. A
határátlépés után irány Budapest. Érkezés az esti órákban. 

A teljes program a honlapunkon látható.
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Ár: 219.000 Ft-tól 

Gasztronómiai kalandozás
Salzburgban 

2018.
09.14.

nap

5

1.nap: Budapest – Linz – Salzburg
Utazás Budapestről autóbusszal. Ausztriai gasztronómiai
kalandozásunk első állomása Linz, ahol a városi sétánkat
hagyományos osztrák falatok és édességek kóstolásával
színesítjük. Többek között sorra kerül a tipikus leberkas, va-
gyis a „henteskenyér”. Lesz linzertorta-mustra is, hiszen a
híres „linci sütemény” eredeti receptje innen származik. Fa-
kultatív ebéd egy divatos helyen, ahol a minőséget és a
helyi alapanyagokat nagyon komolyan veszik. Street food
vacsora és szállás Salzburgban.
2.nap: Salzburg
Salzburg nem csak Mozartról híres. A csodás város ismert
és ismeretlen arcát is felfedezzük. Az autentikus helyi kony-
hával való ismerkedést a piacon kezdjük. Természetesen
nem maradhat ki az eredeti Mozartkugel története, gyakor-

lati összehasonlító elemzéssel. Fakultatív ebéd a titkos fa-
voritunknál, ahol a fiákergulyásra vagy a malacsültre nehéz
nemet mondani. Este fakultatív barokk vacsora Mozart
koncerttel.
3.nap: Salzburg
A történelmi emlékek mellett a város legrégebbi, hagyomá-
nyos pékségét keressük fel egy kóstolóra. Ebédidőben
megtapasztaljuk milyen a tökéletes schnitzel, amihez ráa-
dásképp mesés panoráma is jár. Elugrunk egy látványos
sörfőzdébe, majd a város gasztronómiai intézményébe, a
„Hangar-7”-be. A Hangar-7 amellett, hogy egy gasztronó-
miai intézmény, egyben kísérlet arra, hogy a jót a legjobbtól
meg tudjuk különböztetni. Este séta a város fölé, egy kü-
lönleges és rendkívül hangulatos helyen fejezzük be a
napot, ahol egykor barátok főzték a sört.

4.nap: Untersberg – Berchtesgaden
A városi örömök után a mai napunk a természeté. Felvo-
nóval küzdünk le több mint 1300 méter szintkülönbséget,
hogy az Untersberg útjain könnyű sétát tegyünk. A hegyi
menedékház több kipróbált specialitásából a miénkhez
nem hasonlítható sajtos galuskát javasoljuk, ugyanis aki
megkóstolta, függővé vált. Mi már a biztos receptjét is
megszereztük. Továbbutazunk Németországba. Elsőként
Berchtesgadenbe, a Sasfészekbe látogatunk. Innen nem
messze a legszebb természeti kincsek között számon tar-
tott Königssee következik, ahol a tavon csónakázva jutunk
el egy bájos kápolnához. Frissen sütött pisztrángot eszünk
ropogós zsemlével. A naptól egy bájos kilátóhelyen búcsú-
zunk.
5.nap: Salzburg – Budapest
Hazautazás autóbusszal Budapestre, útközben megálló és
ebédszünet Melkben.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 4 éj szállodában, kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli, 1 alkalommal vacsora (1.nap), 1 ebéd (3.nap)

Ár: 219.000 Ft-tól 
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Gasztró túra Szlovéniában

2018.
08.31.

nap

5

1. nap: Budapest – Maribor – Ljubljana
Elutazás Budapestről autóbusszal a reggeli órákban. Út-
közben megállunk a legendás fánkozónál, majd Maribor-
ban egyből belecsöppenünk a Streed Food Fesztiválba.
Ljubljanában városnéző sétánkat kóstolókkal és különle-
ges, helyi termékeket kínáló üzletekkel színesítjük, majd a
kulináris népünnepélynek is felfogható szabadtéri piacon
fejezzük be. Szlovén, nemzetközi, hagyományos és fúziós
fogások készülnek a szemünk láttára.
2. nap: Bled – Bohinj – Kranj
A Bledbe vezető út utolsó kanyarulatánál még az is a szí-
véhez kap, aki sok helyen járt már a világban. A látvány na-
gyon erős, ami az egész napunkat meg fogja határozni. Itt
a természet az úr. A tavon gondolával kelünk át a szigetre,
ahol egyszerre élvezhetjük a kilátást és a kézműves fagyit,
amit hagyományosan készítenek. A bledi krémes is köte-

lező elem annak, aki erre jár, mindenhol fent van az étlapon,
de mi csak az eredetivel érjük be. A környék híres a méhé-
szeti hagyományairól is, így miután beszereztük a geszte-
nye- vagy levendulamézet, Bohinj középkori temploma és
a mesébe illő tóvidéke következik. Kranjban hangulatos esti
sétát teszünk, vacsorázni pedig egy helyiek által nagyon
kedvelt, hagyományos bisztróban fogunk. 
3. nap: Vipava-völgy
Különleges kirándulás a borvidékek legkiválóbbikára,
ahol hangulatos vendéglőkben kóstoljuk meg a kiváló
helyi sonkát, a prosutot, és a sajtokat, amiket a legjobb
pincék boraival ünnepelhetünk meg. Ódon várak a har-
sogóan zöld dombok tetején, bájos farmok, középkori
hangulatú, köves utcák – és végig finom falatok! Ma sort
kerítünk a poticára, a változatosan elkészíthető jellegze-
tes süteményre is. 

4. nap: Skocjan – Piran 
Szlovéniában megszámlálhatatlan barlang található, mi le-
térünk a kitaposott turistaösvényről, és egy igazán külön-
legeset járunk be, a Skocjan barlangrendszert. Majd a
tengerparton a legbájosabb kisvárossal ismerkedünk meg,
illetve a környék legendás, prémium minőségű sójával, fü-
géjével és halaival. Szabadidő, strandolás és piacozás. Fa-
kultatív hajókirándulás (60 Eur/fő, helyszínen fizetendő).
Vacsora egy giccses, képeslapra illő, tengerparti teraszon. 
5. nap: Ptuj – Prekmurje – Budapest
Ptujban a középkori emlékek mellett megismerkedünk a
város fiatalos szellemiségével, sétánk során dizájnüzletek
és a legbohémabb kávézó szolgál pihenőül. Prekmurjében
a nemzet süteményével, az ellenállhatatlan, réteges giba-
nicával és egy különleges szőlőfajta préselt levével bú-
csúzunk megszokott derékbőségünktől és Európa
legváltozatosabb országától. Hazautazás Budapestre.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 3*-os szállodában, kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli, 2 alkalommal vacsora (2. és 4. nap) 
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Marrakesh

MAROKKÓ

Ouarzazate
 

Agadir

Essaouria

Taghazout 

Ár: 289.900 Ft + repülőjegy

Ízek és színek Marokkó 
leghangulatosabb városaiban

Utazás:        repülővel, menetrend szerinti járattal
Elhelyezés:  7 éj szállodákban
Ellátás:         reggeli 

Részvételi díj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289.000 Ft
Egyágyas felár:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99.000 Ft
Félpanziós felár:  

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást reggelis ellátással,
✔ az ebédet és a vacsorát a program szerint,
✔ a program szerint látogatásokat és kóstolókat,
✔ a helyszíni közlekedést,
✔ a belépőket,
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– WizzAir repülőjegyet illetékkel: kb 60.000 Ft, amely tartalmaz

személyenként 1 db kézipoggyászt (max. 10 kg),
– feladható poggyász: kb 24.000 Ft (max. 20 kg)
– útlemondási biztosítás: 1,5%, 
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.

Fakultatív programok
Marrakesh főzőkurzus: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.000 Ft 
Ouarzazate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.000 Ft 

1. nap: Budapest – Agadir
Elutazás Budapestről menetrend szerinti járattal. Érkezés
Agadirba, majd transzfer a szállodába. Vacsora és szállás
Agadirban.
2. nap: Agadir – Marrakesh
Reggel Agadirból Marokkó legmisztikusabb városába, Mar-
rakeshbe utazunk. A délutánt már az Atlasz-hegység lábánál
elterülő városban töltjük. Este a világ egyik legegzotikusabb
piacán, szabadtéri éttermében és spontán szórakoztatóköz-
pontjában, a Jeema el Fna téren csodálkozunk rá a világ sok-
színűségére. Berber zenészek, hennaművészek, kígyóbűvölők,
rézedények, nevettetők és tipikus, tölcséres agyagtálak között
kóstolunk tazsint, és szippantjuk be a keleti fűszerek illatának
egyvelegét. A frissen facsart narancslé kötelezően megkós-
tolandó, a grillezett húsok és a mentatea is visszautasítha-
tatlan. A fotózás megszállottjai készüljenek egy kis baksissal,
viszont cserébe nagyon látványos és színpompás képeket vi-
hetnek haza. A szállásunk és a vacsoránk egy hangulatos, ke-
leti mesék ihlete vendégházban lesz. 
3. nap: Marrakesh
A mai napot Marrakeshre szánjuk, melynek látnivalói a rég-
múltba repítenek minket. A Korán-feliratokkal és míves dom-
borművekkel díszített városkapun keresztül érjük el a királyi
kasbát, a fallal erődített épületegyüttest, benne mecsettel, az
egykor olasz márvánnyal és szudáni arannyal díszített El Badi
palota romjaival, és a Saadia-dinasztia gazdagon díszített sír-
jaival. A délutánt a város egyik különleges kertjére és kézmű-
ves hagyományaira szánjuk: a Le Jardin Secret felé a

színpompás papucsokat és egyéb bőrárukat kínáló piacon át
visz utunk. Ebédidőben az igényes és organikus street food
világában kalandozunk: helyi termesztésű, hagyományos re-
cept alapján készült, de felfrissített, egészséges és kiváló ma-
rokkói menüt fogyasztunk el. A tradicionális édességek
mellett megkóstoljuk a város legjobb fagyiját, ami szintén
helyben termett gyümölcsökből és fűszerekből készül. Fakul-
tatív programként a Dar Si Said Múzeumot ajánljuk, amely
egy remekbe szabott palota, és a művészi igényű kézműves
remekek legnagyszerűbb gyűjteménye (helyszínen fizethető).
Vacsora a medina egyik legjobb helyén, ahol a helyi séfek mel-
lett időnként nemzetközi sztárséfek is vendégfőznek.
4. nap: Marrakesh – Ouarzazate
A mai napon két fakultatív programok közül lehet választani.
Izgalmas, vicces és érdekes főzőkurzus Marrakeshben, vagy
egész napos kirándulás Ouarzazate-ba, ami hosszú utazást
és különleges élményeket jelent, varázslatos természeti és
ember alkotta díszletek közt. Az első programot választók
egy impozáns palota falain belül fognak jól szórakozni. Nem
csak főznek, hanem teáznak is, illetve megtanulnak jó pár
dolgot a marokkói fűszerekről, majd ezen a különleges he-
lyen közösen el is fogyasztják, amit főztek. A remek ebéd
után lazító délután: hamam és masszázs. Az egynapos
magas-atlaszi kirándulás résztvevői a Ben Haddou klán egy-
kori központjába utaznak egy látványos, de hosszú hegyi
úton keresztül. A berber erődítmény látványa ismerős lehet
a filmekből is, a Gladiátor, a Nagy Sándor és a Mennyei Ki-
rályság stábja is megfordult errefelé. Séta és késői ebéd Ou-

arzazate városában, majd a Taourirt kasbában töltjük az
időnket. Szállás és vacsora Marrakeshben.
5. nap: Essaouira – Taghazout
Irány az Atlanti-óceán partvidéke! Essaouira kikötőjében
grillezett halat kóstolunk, majd hagyományos kézművesek
mutatják meg munkáikat: az illatos szandarakfából készült
mestermunkák, szőnyegek és kilimek a berber tradíció és
kézügyesség képviselői. Egy kávé a partvidék francia stí-
lusú kávézóinak egyikében, alkudozás a soukban, majd a
szorgalmasak a kuszkusz elkészítésével, a lustábbak pedig
az elfogyasztásával töltik az idejüket az utánozhatatlan
Khatidzsa konyhájában. Szállás Taghazoutban.
6-7.nap: Taghazout 
Pihenés az Atlanti-óceán partján lévő bájos Taghazoutban.
Az egykori hippiparadicsom ma a szörfösök és a még nem
elturistásodott, bájos halászfalvakat kedvelők nyaralóhe-
lye. Fakultatív spa-élmény, kellemes reggelik és hangulatos
vacsorák (fakultatív).
8. nap: Taghazout – Agadir – Budapest
Az utolsó óceánparti napsugarak begyűjtése, majd eluta-
zás Agadirba, ahonnan a délutáni órákban menetrend sze-
rinti járattal Budapestre repülünk. 

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Marrakesh óvárosa
• Essaouira óvárosa
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New York haladóknak – a világ ízei

2018.
06.22.
11.10.

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal, átszállással
Elhelyezés: központi fekvésű szállodában
Ellátás: reggeli 

Részvételi díj: ............................................................399.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a megadott szállást,
✔ a reggelis ellátást (nem a szállodában, hanem válogatott

helyeken),
✔ a helyszíni közlekedést, 
✔ a program szerinti kóstolókat,
✔ a megadott programokat, 
✔ a belépőket,
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– repülőjegy illetékkel: kb. 135.000 Ft, mely tartalmaz személyen-

ként 1 db kézipoggyászt és 1 db feladható poggyászt, 
– ESTA engedély: 8.000 Ft,
– útlemondási biztosítás: 1,5%,
– BBP biztosítás.

nap

6

1. nap: Budapest – New York 
Elutazás Budapestről, átszállással New Yorkba. Érkezést
követően transzfer a szállodába. Vacsora egy helyiek által
ismert, népszerű manhattani étteremben, ahol kiváló a
steak és eredeti a hangulat, távol a csoportok kedvelt lán-
céttermeitől. Majd Manhattan éjjel: séta a város ikonikus
központjában, a jól ismert és az ismeretlen, eldugott, a he-
lyiek által kedvelt részein, koktélozás egy hangulatos New
York-i bárban. A Times Square és a 42. utca környékén szá-
mos olyan izgalmas és rendkívül érdekes hely és épület ta-
lálható, mely nem szerepel az útikönyvekben. Egy
hagyományos turistaprogram keretében nincs esély ezeket
felfedezni. Nézze meg őket a szakértőnkkel, érezze át a
város valódi ritmusát! Látnivalók: Times Square, Harald
Square, Broadway, Empire State Building, Bryant Park,
Macy's. Szállás New Yorkban (4 éj). 
2. nap: Manhattan 
A szállodai reggeli helyett tipikus New York-i ételeket kós-
tolunk. Ma a nagy látványosságok mellett válogatott
ínyencségeket, filmekből ismert helyszíneket, illetve jelleg-
zetes és hangulatos étkezési lehetőségeket derítünk fel. Az
utazási és gasztronómiai műsorokból ismert, vintage és
menő élelmiszerpiacokat (osztriga- és királyrák kóstolóval,
magyar vonatkozásokkal) és a sörforradalom legkedvel-
tebb szereplőit, a legnépszerűbb food truck-okat. Sétálunk
a High Line vonalán: az egykori magasvasút ma a helyiek
kedvenc célpontja, ha laza kikapcsolódásról, közösségi él-
ményről vagy inspiráló környezetről van szó. Látnivalók:

Wall Street, Trinity Church, One World Tower, 9/11 em-
lékmű, Washington Square, Vasaló-ház. Fakultatív prog-
ram: látogatás a Whitney Múzeumban, mely egy
megrázóan tartalmas és modern művészeti gyűjtemény,
melynek teraszán szinte kötelező kávézni a látvány miatt
(fizetés a helyszínen). Fakultatív vacsora: a Hell's Kitchen
legnépszerűbb, Michelin-guide ajánlotta éttermében dél-
olasz fogásokat és kiváló borokat kóstolunk meg. Fakulta-
tív program: Metropolitan operaelőadás (fizetés a
helyszínen. 
3. nap: East Village – Little Italy – Chinatown –
Brooklyn
Ínyenc városfelfedező séta különleges kóstolókkal. A kelet-
európai bevándorlók és az egykori lázadók városrészében füs-
tölt lazacot és áfonyás-sajtos knist kóstolunk. Titkos kertek,
titkos receptek, Woody Allen kedvenc kifőzdéje, Chinatown
legendás étkezdéje és a filmekből ismert, híres New York-i
színhelyek. A város első pizzériája, a kávéforradalom egyik
úttörője, ahová Taylor Swift is leugrik néha, a Veselka, ahol
megállt az idő - mind-mind olyan helyek, melyeket csak a be-
avatottak ismernek. Séta a Brooklyn-hídon, majd fagyizás
Brooklyn legnépszerűbb helyén, ahol nehéz eldönteni, a fagyi
jobb vagy a panoráma elragadóbb. Látnivalók: Madison
Square Garden, Chelsea Hotel, Brooklyn-híd, Brooklyn Prome-
nade, South Sea Seaport, Astor Place, Saint Marks Place. Este
fakultatív hajózás a Hudson folyón, a város esti fényeiben (fi-
zetés a helyszínen). Fakultatív vacsora: April Bloomfield ét-
termében, a remek The Spotted Pig-ben. 

4. nap: New York
Jackie Kennedy kedvenc helye, megmentett értékek, kü-
lönleges sztorik, egy feltörekvő pékség és a város legjobb
New York-sajttortája. Egy különleges lakóház belülről. A
Magnolia Bakery finomságai. Az Ötödik sugárút különös
története, Mr. Trump egykori szállodája és a Central Park,
ahol a Loeb-csónakház kifinomult lobbyjában vegyülünk el
a szokásos és kivételesen kellemes bruch felett beszélgető
helyiekkel. A délutánt a környék múzeumaira szánjuk, az
örök kedvenc, a Metropolitan mellett elérhető a vadonatúj
MET Breuer gyűjteménye, a Guggenheim Múzeum vagy
akár a különleges Flickr gyűjtemény. Látnivalók: Grand
Central, Rockefeller Center, St. Patrick-székesegyház,
Chrysler Building, The Morgan Library, Metropolitan Mu-
seum of Art, MET Breuer, Dakota-ház, Strawberry fields,
Carnegie Hall, Central Park és az Upper East Side. Fakulta-
tív vacsora egy legendás étteremben (fizetés a helyszínen).
Este fakultatív látogatás a Rockefeller Center kilátótornyá-
ban (fizetés a helyszínen). 
5-6. nap: New York – Budapest
Búcsúpillantás New York City-re, még egy bagel és kávé,
majd európai átszállással hazautazunk Budapestre. Érke-
zés másnap.  

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszín:
• New York – Szabadság szobor
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