
Autóbuszos utazások 2017



Kedves Utasunk!
Örömmel nyújtjuk át Önnek a Blaguss Utazási Iroda 2017-es program-
füzetét autóbuszos ajánlatainkkal. Közkedvelt egynapos kirándulása-
ink mellett új programokkal színesítettük rövid buszos útjaink palet-
táját. A hosszabb utazást kedvelők is válogathatnak korábbi, kedvelt 
programjainkon túl újdonságaink között akár külföldi, akár belföldi ki-
kapcsolódást terveznek. Reményeink szerint minden kedves Utasunk 
megtalálja katalógusunkban a számára vonzó programot, melyhez 
irodánk gondosan megválasztott szálláshelyeket, megbízható, jól fel-
készült idegenvezetőket és Magyarországon egyedülállóan korszerű 
és fiatal (3-4 éves) BLAGUSS autóbuszokat biztosít. 

Legyen részese velünk az utazás élményének!

Pásztor László
ügyvezető igazgató

IRODÁINK
9400 SOPRON, Színház u. 15.
Tel.: 06 (99) 506 634
E-mail: sopron@blaguss.hu

9700 SZOMBATHELY, Kőszegi u. 33. (ÚJ CÍMÜNK!)
Tel.: 06 (94) 508 124
E-mail: szombathely@blaguss.hu

1075 BUDAPEST, Károly krt. 5.
Tel.: 06 (1) 317 7777
E-mail: office@blaguss.hu

IRODÁINK SZOLGÁLTATÁSAI
• bécsi és budapesti indulású repülős nyaralóprogramok,  

egzotikus utak
• kulturális körutak és hajós utak széles választéka
• repülőjegy foglalás
• szállásfoglalás
• egyéni utazások
• cégek, társaságok utazásának szervezése
• koncertjegyek és utasbiztosítások értékesítése 

    
    

KEDVEZMÉNYEK
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY:

Foglalja le minél korábban utazását! Így programjainkat az autóbusz 
első soraiból élvezheti és kedvezménnyel honoráljuk korai jelentkezését! 
Amennyiben katalógusunk többnapos programjaira 2017. MÁRCIUS 31-IG 
jelentkezik, úgy a teljes összeg befizetése esetén 8%, előleg fizetése esetén 
5% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból! (A 2017. május 15. előtt induló 
utak esetén előfoglalási kedvezményt nem áll módunkban adni.)
TÖRZSUTAS KEDVEZMÉNY: azon utasainknak, akik 2015-ben vagy 2016-ban 
legalább egyszer utaztak irodánkkal (kivéve egynapos utak) és idei többnapos 
programjaink közül foglalnak, 5% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból. 
GYEREKKEDVEZMÉNY: többnapos utaknál 12 éves korig a részvételi díj 15%-a 
(2 fizető felnőttel egy szobában való elhelyezés esetén).
EGYÁGYAS KEDVEZMÉNY: azon kedves utasaink részére, akik egyedül jelent-
keznek, de nem ragaszkodnak az egyágyas elhelyezéshez, vállaljuk a társítást 
két- ill. háromágyas szobában. Erre vonatkozó igényeket a foglalással egyide-
jűleg kérjük jelezni! Amennyiben irodánk nem talál szobatársat, az egyágyas 
felárnak mindössze a 10.000 Ft feletti részét kell kifizetni.
Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az egyes kedvezmények nem összevonhatók!

FONTOS TUDNIVALÓK
A RÉSZVÉTELI DÍJAK TARTALMAZZÁK: az utazás költségét, az idegenvezető 
díját, Mondial Assistance útlemondási biztosítást és az ÁFÁ-t, valamint több-
napos utak esetében a szállás árát 2-3 ágyas szobákban a megadott ellátással.
A részvételi díj baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást nem tartalmaz, de 
irodáinkban igény szerint köthető! 
A belépők árai tájékoztató jellegűek és a helyszínen fizetendők.
A fakultatív programok és a választható félpanzió minimum 15 fő jelentkezése 
esetén valósulnak meg!
FELSZÁLLÁSI HELYEK: autóbuszaink SZOMBATHELYEN a vasútállomás, 
SOPRONBAN a GySEV pályaudvar elől indulnak. További fel- és leszállási 
lehetőségek a tervezett útvonal mentén – előre egyeztetett esetben – 
lehetségesek (pl. Lövő, Csepreg, Kőszeg)! 
Utazásainkat tapasztalt autóbuszvezetőkkel, elsősorban a Blaguss Agora 
Hungary Kft. kiváló minőségű, kényelmes, biztonságos és jól felszerelt 
autóbuszaival indítjuk. 
A buszon az ülőhelyfoglalás az előlegfizetés sorrendjében történik, kivételes 
esetben (pl. busztípus módosításakor vagy nagyobb társaság foglalása ese-
tén) kismértékben változhat.
IDEGENVEZETÉS: minden programunkat szakképzett idegenvezető kíséri.
A programok sorrendje időjárás, helyi ünnepek ill. egyéb körülmények miatt 
változhat.
Utazásainkhoz jó minőségű, az adott ország besorolása szerinti 3-4*-os szállo-
dákat és panziókat biztosítunk.
ÚTIOKMÁNY: a külföldi utazásokhoz személyigazolvány vagy útlevél szüksé-
ges. Ezek érvényességét már jelentkezéskor ellenőrizzék!

Ajándékozzon BLAGUSS utazási utalványt!
Ajándékozzon szeretteinek, barátainak, kollégáinak Blaguss utazási utalványt, 
mely szállásfoglalásra, autóbuszos utazásra és repülős programokra is felhasz-
nálható! Az utalványok 10.000, 25.000 és 50.000 Ft-os címletekben kaphatók a 
Blaguss utazási irodákban és a kiállítástól számított 1 évig érvényesek.

FELELŐS KIADÓ Pásztor László - Blaguss Utazási Iroda Kft. · KÉSZÜLT 7.000 plédányban · SZERKESZTÉS LEZÁRVA 2017. január · GRAFIKA EFFIX-Marketing Kft. · NYOMDA Prospektus Kft.

Buszbérlés 15-63 főig

Stressz nélkül az úti célba!

E-mail: office@blaguss-agora.hu
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Blaguss Utazási Iroda Kft. | 1
052 Budapest, P

etőfi  S
. u. 11. | 

Honlap: www.blaguss.hu | C
égjegyzékszám: 01-09-060504 | 

Eng.szám: R-00225/92/99 | A
dószám: 10195688-2-41
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azaz Ötvenezer Forint értékben, 

mely az alábbi szolgáltatásokra váltható be:

• külföldi szállásfoglalás

• belföldi szállásfoglalás

• re
pülőjegy vásárlás

Beváltható a Blaguss Utazási Iro
dákban

• Budapest, K
ároly krt. 5

. 

• Sopron, Színház u. 15. 

• Szombathely, Kőszegi u. 27-31.

Kiállítá
s dátuma: ______________      
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25.000.- F
t,

azaz Huszonötezer Forint értékben, 

mely az alábbi szolgáltatásokra váltható be:

• külföldi szállásfoglalás

• belföldi szállásfoglalás

• re
pülőjegy vásárlás

Beváltható a Blaguss Utazási Iro
dákban

• Budapest, K
ároly krt. 5

. 

• Sopron, Színház u. 15. 

• Szombathely, Kőszegi u. 27-31.

Kiállítá
s dátuma: ______________      
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láírás: _____________

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

  P. H. 
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Érvényes a kiállítá
s napjától számított 1
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Az utazási utalványt elvesztése esetén pótolni nem tudjuk.
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10.000.- F
t,

azaz Tízezer Forint értékben, 

mely az alábbi szolgáltatásokra váltható be:

• külföldi szállásfoglalás

• belföldi szállásfoglalás

• re
pülőjegy vásárlás

Beváltható a Blaguss Utazási Iro
dákban

• Budapest, K
ároly krt. 5

. 

• Sopron, Színház u. 15. 

• Szombathely, Kőszegi u. 27-31.

Kiállítá
s dátuma: ______________      

      
    A

láírás: _____________

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

  P. H. 



ORSZÁG/ÚT MEGNEVEZÉSE OLDAL

FRANCIAORSZÁG

A francia Riviéra gyöngyszemei 8

Párizs - Versailles - Loire-völgy 8

NÉMETORSZÁG

A csodálatos Drezda és Szász-Svájc 9

Fényűző bajor kastélyok 9

OLASZORSZÁG

Kirándulás a Garda-tó körül 10

Hétvége Velencében 10

Toszkána és a Ligur-tengerpart 11

Róma, az örök város 11

ORSZÁG/ÚT MEGNEVEZÉSE OLDAL

SVÁJC

A Matterhorn és a  “négyezresek” világa 12

Svájc pár nap alatt 12

AUSZTRIA

Salzburg - Berchtesgaden 13

Tirol, az Alpok “szíve” 13

HORVÁTORSZÁG

Hosszú hétvége az Isztrián 14

SZLOVÉNIA

Csillagtúrák Szlovéniában 14

CSEHORSZÁG

Prága “párban” 15

ORSZÁG/ÚT MEGNEVEZÉSE OLDAL

Cesky Krumlov és környéke 15

Morvaország kincsei 16

LENGYELORSZÁG

Krakkó és környéke 16

SZLOVÁKIA

Felvidéki történelmi városok 17

ROMÁNIA

Erdély röviden sok élménnyel 17

MAGYARORSZÁG

Szatmár-Bereg tájain 18

Látogatás Egerben és környékén 18

DÁTUM ÚT MEGNEVEZÉSE NAP OLDAL

02.25. Hétvége Velencében 2 10

03.15. Klosterneuburg - Bécs 1 4

03.17. Prága "párban" 3 15

04.01. Plitvicei Nemzeti Park 1 7

04.14. Kirándulás a Garda-tó 
körül

4 10

04.15. Schloss Hof és Pozsony 1 7

04.15. Cesky Krumlov és 
környéke

2 15

04.16. Burgenlandi barangolás 
hajózással

1 5

04.29. Minimundus és a 
Wörthi-tó

1 4

04.29. Salzburg -  
Berchtesgaden

3 13

05.01. Kirándulás Wachauban 1 4

05.01. Bled és Bohinj 1 7

05.01. Plitvicei Nemzeti Park 1 7

05.06. Dobronak - Ptuj 1 7

05.10. Róma, az örök város 5 11

05.11. Látogatás Egerben és 
környékén

4 18

05.13. Bécs - Pozsony hajóval 1 6

05.18. Hosszú hétvége az 
Isztrián

4 14

05.20. Egy nap a Fertő-tó körül 1 4

05.25. Felvidéki történelmi 
városok

4 17

05.27. Plitvicei Nemzeti Park 1 7

05.27. Svájc pár nap alatt 4 12

06.02. Tirol, az Alpok "szíve" 4 13

06.03. Klosterneuburg - Bécs 1 4

06.03. Cesky Krumlov és 
környéke

2 15

06.03. Krakkó és környéke 3 16

06.04. Morva kastélyok 1 6

06.05. Baden- Myrafälle - 
Bécsújhely 

1 6

06.09. Morvaország kincsei 3 16

06.10. Schloss Hof és Pozsony 1 7

06.12. Toszkána és a  
Ligur-tengerpart

6 11

06.15. Szatmár-Bereg tájain 4 18

DÁTUM ÚT MEGNEVEZÉSE NAP OLDAL

06.18. Egy nap a Fertő-tó körül 1 4

06.22. Kirándulás a  
Garda-tó körül

4 10

06.25. Plitvicei Nemzeti Park 1 7

06.29. A csodálatos Drezda és 
Szász-Svájc

4 9

07.01. Kirándulás Wachauban 1 4

07.05. Erdély röviden sok 
élménnyel

5 17

07.08. Burgenlandi barangolás 
hajózással

1 5

07.13. Csillagtúrák Szlovéniában 4 14

07.15. Bécs - Pozsony hajóval 1 6

07.15. Hétvége Velencében 2 10

07.21. Fényűző bajor kastélyok 3 9

07.22. Bled és Bohinj 1 7

07.24. A francia Riviéra 
gyöngyszemei

7 8

07.25. Minimundus és a 
Wörthi-tó

1 4

08.04. Krakkó és környéke 3 16

08.05. Baden- Myrafälle - 
Bécsújhely 

1 6

08.06. Plitvicei Nemzeti Park 1 7

08.09. Svájc pár nap alatt 4 12

08.10. Látogatás Egerben és 
környékén

4 18

08.11. Salzburg -  
Berchtesgaden

3 13

08.12. Schloss Hof és Pozsony 1 7

08.14. Párizs - Versailles -  
Loire-völgy

7 8

08.19. Operaelőadás  
Szentmargitbányán

1 5

08.19. Dobronak - Ptuj 1 7

08.20. Morva kastélyok 1 6

08.20. Burgenlandi barangolás 
hajózással

1 5

08.24. Tirol, az Alpok "szíve" 4 13

08.25. Morvaország kincsei 3 16

08.26. Egy nap a Fertő-tó körül 1 4

08.31. Szatmár-Bereg tájain 4 18

09.02. Klosterneuburg - Bécs 1 4

DÁTUM ÚT MEGNEVEZÉSE NAP OLDAL

09.02. A francia Riviéra 
gyöngyszemei

7 8

09.02. Hétvége Velencében 2 10

09.05. A Matterhorn és a 
"négyezresek" világa

6 12

09.07. Felvidéki történelmi 
városok

4 17

09.09. Kirándulás Wachauban 1 4

09.10. Plitvicei Nemzeti Park 1 7

09.13. Erdély röviden sok 
élménnyel

5 17

09.16. Minimundus és a 
Wörthi-tó

1 4

09.17. Bled és Bohinj 1 7

09.19. Toszkána és a  
Ligur-tengerpart

6 11

09.21. Hosszú hétvége  
az Isztrián

4 14

09.23. Morva kastélyok 1 6

09.27. Róma, az örök város 5 11

09.28. Csillagtúrák Szlovéniában 4 14

09.30. Bécs - Pozsony hajóval 1 6

10.01. Burgenlandi barangolás 
hajózással

1 5

10.07. Schloss Hof és Pozsony 1 7

10.07. A csodálatos Drezda és 
Szász-Svájc

4 9

10.07. Cesky Krumlov és 
környéke

2 15

10.08. Baden- Myrafälle - 
Bécsújhely 

1 6

10.12. Kirándulás a Garda-tó 
körül

4 10

10.13. Fényűző bajor kastélyok 3 9

10.13. Salzburg -  
Berchtesgaden

3 13

10.14. Bled és Bohinj 1 7

10.21. Kirándulás Wachauban 1 4

10.21. Prága "párban" 3 15

10.21. Krakkó és környéke 3 16

10.22. Plitvicei Nemzeti Park 1 7

10.23. Egy nap a Fertő-tó körül 1 4

12.08. Prága "párban" 3 15

ORSZÁGONKÉNTI ÚTMUTATÓ TÖBBNAPOS ÚTJAINKHOZ

TARTALOMJEGYZÉK

Egynapos utak Külföldi utak Belföldi utak
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Indulás Szombathelyről és Sopronból. Utazás a 
fertőrákosi kikötőbe, ahol hajóra szállunk és a Fertő-
tó keleti, ausztriai oldalán található Illmitz-ig utazunk. 
Útközben a Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti 
szépségeit csodálhatjuk. Az illmitz-i kikötőből 
romantikus lovaskocsikázás során szemlélhetjük 
meg a szőlőültetvényeket és a Nemzeti Park ausztriai 
peremzónáját. Ezután autóbusszal folytatjuk utunkat 
Podersdorfba, séta a 4 km hosszú tóparti stranddal 
rendelkező településen. Frauenkirchenben a 
barokk bazilikát tekintjük meg, melyet az Esterházyak 
építtették és híres búcsújáró hely, majd látogatás 
Purbach-ban (Feketeváros), ahol a török legendáját 
ismerhetjük meg. Utolsó állomásunk Ruszt, 

ahol városnéző séta keretében ismerkedünk a 
hangulatos „gólyás” településsel. Érkezés Sopronba 
és Szombathelyre az esti órákban.

IDŐPONTOK

2017.05.20., 06.18., 
08.26., 10.23. 

RÉSZVÉTELI DÍJAK
6.700,- Ft/fő  (SZOMBATHELYRŐL)

6.300,- Ft/fő (SOPRONBÓL)
Belépők: kb. 6,- EUR, hajójegy kb. 2.100,- Ft

Indulás Szombathelyről, Sopronból, utazás az 
ausztriai Klosterneuburgba. A 900 éves  Ágoston-
rendi kolostor impozáns barokk épületében őrzött 
műkincsek világhírűek, különösen a 12. századi 
verduni oltár.  Az apátságot helyi vezetéssel, szakrális 
túra keretében tekintjük meg. Márciusi dátumunknál 
ezután az apátság üvegházába látogatunk, amely 
Nemzetközi Orchidea Kiállításnak ad otthont. 
1200 m²-en, mesterségesen kialakított őserdei 
környezetben láthatjuk a kertészetek által kiállított 
virágkülönlegességeket. Ezután Bécsbe utazunk. 
Buszos városnézés után séta a belvárosban (Opera, 
Stephansdom, Hofburg, Hősök tere, Mária Terézia 

tér, Parlament). Szabadidő után hazautazás, érkezés 
az esti órákban Sopronba, majd Szombathelyre. (A 
márciusi dátumnál a bécsi buszos városnézés után 
szabadidő, majd hazautazás.)

KLOSTERNEUBURG – BÉCS

MINIMUNDUS ÉS A WÖRTHI-TÓ

KIRÁNDULÁS WACHAUBAN

EGY NAP A FERTŐ TÓ KÖRÜL

IDŐPONTOK

2017.03.15., 06.03., 09.02.

RÉSZVÉTELI DÍJAK
7.500,- Ft/fő (SZOMBATHELYRŐL)

7.100,- Ft/fő (SOPRONBÓL)
Belépők: kb. 11,- EUR / 17,50 EUR (március)

Indulás Szombathelyről, Sopronból a regge-
li órákban. Utazás Ausztriába. Első megállónk 
Schallaburg, ahol a gyönyörű, itáliai stílusú 
reneszánsz várkastélyt nézzük meg helyi veze-
téssel, majd sétát tehetünk szépen kialakított 
kertjében. Továbbutazunk Melkbe, ahol hajóra 
szállunk. Spitz városáig utazunk a folyón, mi-
közben gyönyörködhetünk a wachaui táj látvá-
nyában. Busszal folytatjuk utunkat Dürnsteinig, 
a festői kisvárosban régi házak, boltok, borozók 
között sétálhatunk. Majd Kremsbe, a Dunaka-
nyar keleti kapujába érkezünk. Óvárosa a világ 

kulturális örökségének része. Rövid szabadidő 
után hazaindulunk, az esti órákban érünk Sop-
ronba, majd Szombathelyre.

Indulás a kora reggeli órákban Sopronból, 
Szombathelyről. Utunk először a klagenfurti Mi-
nimundusba vezet, ahol a világ legszebb látvá-
nyosságainak kicsinyített másolatát csodálhatjuk 
meg. A 26.000 m2-es parkban bemutatásra kerül 
a világ 170 híres épülete, vonata, hajója, építmé-
nye, köztük a budapesti Halászbástya is. Délután 
utazás a tó partján található 54 méter magas 
kilátóhoz. A Pyramidenkogel a tenger szintje 
felett 851 méter magasan áll és gyönyörű pano-
rámát nyújt a tóra és környékére. Ezután meg-
nézzük Maria Wörth városát, mely a Wörthi-tó 

egyik üdülőközpontja, séta a tóparton. A busz a 
délutáni órákban indul haza. Érkezés a késő esti 
órákban Szombathelyre, majd Sopronba. 

© Österreich Werbung, Fotograf: Homberger

© Österreich Werbung, Fotograf: Diejun

© Österreich Werbung, Fotograf: Popp G.

IDŐPONTOK

2017.04.29., 07.25., 09.16.

RÉSZVÉTELI DÍJ
8.200,- Ft/fő
Belépők: kb. 20,- EUR

ÚJ!

IDŐPONTOK

2017.05.01., 07.01.,  
09.09., 10.21.
RÉSZVÉTELI DÍJAK
9.300,- Ft/fő (SZOMBATHELYRŐL)

8.900,- Ft/fő (SOPRONBÓL)
Belépők: kb. 14,- EUR, hajójegy kb. 17,- EUR

ÚJ!
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Esterházy-kastély, Eisenstadt
Fraknó vára

Lackenbachi kastély
Szentmargitbányai kõfejtõ

Esterházy borászat

esterhazy.at

 Ahol elvarázsol a  
kultúra és a természet

Indulás Szombathelyről, Sopronból, utazás 
Ausztriába. Fraknó vára az 1300-as években 
épült magyar végvárként. A XVII. század eleje 
óta az Esterházy család tulajdonában lévő vár a 
híres műgyűjtemények trezorjaként szolgál. A 
várlátogatás után utazás Kismartonba. A 350 éve 
az Esterházy-család birtokában található kastély 
Burgenland egyik legismertebb jelképe. Kiállításának 
megtekintése során betekintést kapunk az épület 
mozgalmas építéstörténetébe és a hercegi család 
fényűző életmódjába. Majd utazás Közép-Európa 
harmadik legnagyobb állóvízéhez, a Fertő-tóhoz. 
Ruszton városnéző séta a gólyák városában, majd 

Mörbischen hajóra szállva a vízről csodálhatjuk 
meg a Fertő táj szépségét. A fertőrákosi kikötőből 
autóbusszal utazunk vissza Sopronba, majd 
Szombathelyre, érkezés az esti órákban.

BURGENLANDI BARANGOLÁS HAJÓZÁSSAL

OPERAELŐADÁS SZENTMARGITBÁNYÁN 

IDŐPONTOK

2017.04.16., 07.08., 
08.20., 10.01.
RÉSZVÉTELI DÍJAK
6.700,- Ft/fő (SZOMBATHELYRŐL)

6.300,- Ft/fő (SOPRONBÓL)
Belépők: kb. 22,- EUR, hajójegy kb. 2.100,- Ft

Indulás a kora délutáni órákban Szombathelyről 
és Sopronból, utazás Ausztriába. Az előadás előtti 
ráhangolódást a kismartoni Esterházy udvar 
atmoszférája biztosítja, ahol kastélyvezetés 
során megtekintjük a hercegnői lakosztályokat, 
a Haydn Termet és a kápolnát. Majd indulás 
a szentmargitbányai kőfejtőbe. Fakultatív 
programként bepillanthatunk a kulisszák 
mögé (min. 20 főnél 5,- EUR/fő), majd Verdi 
operaklasszikusát, a Rigolettot tekintjük meg 
Európa legnagyobb természetes színpadán. A 
kőfejtő sziklás, hasadékos tájával lélegzetelállító 

díszletet teremt a nagy olasz operának. Előadás 
után hazautazás, érkezés az éjszakai órákban 
Sopronba, majd Szombathelyre.

© Oper im Steinbruch Fotograf A. Tischler

ÚJ!

ÚJ!

IDŐPONT

2017.08.19.
RÉSZVÉTELI DÍJAK
19.300,- Ft/fő (SZOMBATHELYRŐL)

18.900,- Ft/fő (SOPRONBÓL)
Belépő: kb. 11,- EUR
A részvételi díj tartalmazza az előadás  
jegyárát a legkedvezőbb árú kategóriában.

© Esterhazy Privatstiftung
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Indulás Szombathelyről, Sopronból a reggeli 
órákban, utazás Bécsbe. Séta a Stephansdom, 
Kärtnerstrasse, Graben környékén, vagy látogatási 
lehetőség egy aktuális kiállításon. Ezután 
autóbuszos városnézés a Ringen: Opera, Mária 
Terézia tér, Parlament, Hofburg, Városháza, Egyetem. 
Hajóra szállunk a Dunán és innen élvezhetjük az 
alsó-ausztriai táj szépségét. A kora délutáni órákban 
érkezés Pozsonyba, ahol felkeressük a történelmi 
belváros nevezetességeit és magyar emlékeit: 
Szt. Márton Székesegyház, Mihály-kapu, az 
Országgyűlés épülete, Prímás Palota, Vigadó, Fő tér. 
Szabadidő után hazaindulunk, érkezés Sopronba és 
Szombathelyre az esti órákban.

IDŐPONTOK

2017.05.13., 07.15., 09.30. 

RÉSZVÉTELI DÍJAK
7.700,- Ft/fő (SZOMBATHELYRŐL)

7.300 Ft/fő (SOPRONBÓL)
Belépők: kb. 14,- EUR, hajójegy kb. 35,- EUR

Indulás Szombathelyről, Sopronból. Utazás a 
Bécstől délre található  Badenbe. Városnézés a 
termálvízéről híres településen, ahol Európa egyik 
legszebb és legnagyobb kaszinója is található. 
Könnyű séta a 8 hektáros Doblhoffparkban, mely-
nek csodás rózsakertjében júniusban és október-
ben virágoznak a rózsák. Ezután továbbutazás a 
Myra-vízeséshez.  A romantikus, erdős túrate-
rületen kb. 20 fahíd vezet végig a vízesések körül, 
miközben gyönyörködhetünk a vízzuhatagokban. 
Bécsújhely főtere a Szentháromság-szoborral 
igazi ékszerdoboz. Legjelentősebb épülete a pré-
postsági főplébánia-templom, azaz a dóm, kettős 

tornyával. A 12. században épült Babenberg herce-
gi vár 1752 óta a Mária Terézia Katonai Akadémiá-
nak ad otthont. Hazautazás, érkezés Sopronba és 
Szombathelyre az esti órákban.

BADEN - MYRAFÄLLE – BÉCSÚJHELY 

FOTÓPÁLYÁZAT 

MORVA KASTÉLYOK 

BÉCS – POZSONY HAJÓVAL

IDŐPONTOK

2017.06.05., 08.05., 10.08. 

RÉSZVÉTELI DÍJAK
6.900,- Ft/fő (SZOMBATHELYRŐL)

6.500,- Ft/fő (SOPRONBÓL)
Belépők: kb. 4,- EUR

Indulás Szombathelyről, Sopronból a kora reggeli 
órákban. Utazás Csehország keleti részére, Mor-
vaországba. Úti célunk az UNESCO Világörökség 
részét képező Lednice - Valtice kultúrtájon találha-
tó két romantikus mesekastély. Először a valticei 
kastélyt látogatjuk meg, mely a Liechtensteinek 
17. századi családi rezidenciája. A vadászkastély 
többek között borospincéiről is nevezetes. Ezu-
tán a Lednice várkastély páratlan szépségű épü-
letegyüttesét tekintjük meg. Lehetőségünk lesz 
az üvegházat felkeresni, gyalogosan vagy hajóról 
megcsodálni a gigantikus park szépségét. Ha fel-
megyünk a park 60 m magas minaretjének lép-

csőfokain, lenyűgöző panorámában lesz részünk. 
Hazautazás, érkezés Sopronba és Szombathelyre a 
késő esti órákban

Bármelyik útra esik választása programfüzetünkből, örömmel 
várjuk a kirándulás során készített fotóit! A legjobban sikerült ké-
peket jövő évi programfüzetünkben szeretnénk megjelentetni. A 
fotókat a sopron@blaguss.hu e-mail címre várjuk 2017. október 
31-ig „Fotópályázat” megjelöléssel. (Kérjük a beküldő nevét, lak-
címét és telefonszámát feltüntetni!) Reméljük, minél több uta-
sunk kedvet érez, hogy a megörökített látnivalókat másokkal is 
megossza. Azon utasaink részére, akiknek úti fotóját megjelen-
tetjük 2018-as programfüzetünkben, 1-1 főre szóló, szabadon 
választott egynapos utunkon való részvételt kínálunk fel!
2016-os fotópályázatunk nyertese: Fekete Zoltán (Sopron). Fotói 
megjelentek a „Toszkána és a Ligur-tengerpart” utunknál és a 
címlapon (Portofino). Gratulálunk kedves Utasunknak!

© Slovakia Travel 

IDŐPONTOK

2017.06.04., 08.20., 09.23.

RÉSZVÉTELI DÍJAK
8.900,- Ft/fő (SZOMBATHELYRŐL)

8.500,- Ft/fő (SOPRONBÓL)
Belépők: kb. 490,- CZK
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Indulás Sopronból, Szombathelyről a kora reggeli 
órákban Horvátországba. Folyamatos utazás, rövid 
szünetekkel a Plitvicei Nemzeti Parkhoz. A 16 ta-
vat magába foglaló, 92 csodálatos vízeséssel tarkí-
tott természetvédelmi terület 1996 óta az UNESCO 
Világörökség része. A kirándulók gyalog, hajóval, 
kisbusszal, a kijelölt túra útvonalakon fedezhetik 
fel a táj szépségeit. A tavak vízfelülete 2 km2, a víz 
színe a türkiztől a smaragdzöldig terjed. A tavak kö-
zötti számottevő szintkülönbség folytán a termé-
szet csodálatos vízeséseket hozott létre a tóvidé-
ken. Délután hazaindulás, érkezés Szombathelyre, 
majd Sopronba az éjjeli órákban. 

IDŐPONTOK

2017.04.01., 05.01., 
05.27., 06.25., 08.06., 
09.10., 10.22. 

RÉSZVÉTELI DÍJ
10.300,- Ft/fő
Belépő: kb. 110-180,- HRK  
(szezontól függően)

Indulás Szombathelyről, Sopronból. Utazás 
Schloss Hofba, Ausztria legnagyobb vidéki 
kastélyához. A főúri lakóépületből, a művészien 
kialakított teraszos kertből és az idilli majorságból 
álló pazar épületegyüttest Savoyai Jenő herceg 
reprezentatív vadászszékhelyeként létesítették 
az 1720-as években. Az osztrák-szlovák határ 
közelében fekvő kastélytól mindössze 30 km-re 
található Szlovákia fővárosa, Pozsony. Belvárosi séta 
keretében ismerjük meg a város nevezetességeit:  
Szt. Márton-székesegyház, Mihály-kapu, az 
Országgyűlés épülete, Prímás Palota, Vigadó, Fő tér. 

Szabadidőt követően indulunk haza, érkezés Sop-
ronba és Szombathelyre az esti órákban.

SCHLOSS HOF ÉS POZSONY

DOBRONAK - PTUJ

BLED ÉS BOHINJ

PLITVICEI NEMZETI PARK

IDŐPONTOK

2017.04.15., 06.10., 
08.12., 10.07.

RÉSZVÉTELI DÍJAK
6.800,- Ft/fő (SZOMBATHELYRŐL)

6.400,- Ft/fő (SOPRONBÓL)
Belépők: kb. 17,- EUR

IDŐPONTOK

2017.05.01., 07.22.,  
09.17., 10.14.

RÉSZVÉTELI DÍJ
10.300,-Ft/fő
Belépők: kb. 30,- EUR

Indulás Sopronból, Szombathelyről a kora reggeli 
órákban. Utazás rövid pihenővel, majd érkezés 
Szlovénia hangulatos kisvárosába, Bledbe. Először 
látogatást teszünk a középkori lovagvárban, mely a 
tó fölé magasodó sziklacsúcson áll. A várlátogatás 
után szabadprogram, amikor a híres bledi krémest 
is megkóstolhatják. Érdemes áthajózni (pletnázni) 
a tó kis szigetére, ahol az ősi kegytemplomot 
tekinthetik meg. Utunkat folytatva, a Triglav 
Nemzeti Park leghíresebb térségét keressük fel. 
Ide tartozik a Bohinji-tó és környéke. Séta a tó 
körül. Érintetlen természet, meredek hegyek 
övezik a Savica-vízesést, melyet megtekintünk. 
Hazaérkezés az éjszakai órákban. 

Indulás Sopronból, Szombathelyről a reggeli 
órákban. Utazás Szlovéniába, a többségében 
magyarok lakta Dobronakba, ahol Közép-Európa 
egyetlen orchideatermesztő vállalkozása működik. 
Az 1500 m²-es látogatóközpontjában csaknem 
száz féle orchidea tekinthető meg és még kb. 300 
féle különböző növény (pl. banánfélék, kávé- és 
borscserjék). Vásárlási lehetőség. Ezután felkeressük 
a Dobronak község melletti Bakónaki-tó körüli 
természeti energia parkot, ahol különböző 
erejű, jótékony hatású földsugárzást fedeztek fel. 
A területen található kápolna közelében eredő 
forrásvíznek szintén gyógyító erőt tulajdonítanak. 
Délután ellátogatunk Ptujba, a Dráva partjára épült 

városkába. Várlátogatás, majd séta az óvárosban: 
Szt. György-templom, Minorita kolostor, Városháza 
és Préposti palota. Szabadidő után hazaindulás, 
érkezés az esti órákban.  

© Franci Ferjan   www.slovenia.info

© Jošt Gantar  www.slovenia.info

© Aleksandar Gospić

© Österreich Werbung, Photographer: Lammerhuber

ÚJ!

IDŐPONTOK

2017.05.06., 08.19.

RÉSZVÉTELI DÍJ
8.200,- Ft/fő
Belépők: kb. 12,- EUR
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1. NAP Indulás Sopronból, Szombathelyről, utazás 
Ausztrián át a Brescia környéki szálláshelyre. Útköz-
ben rövid megálló a Garda-tónál Sirmione-ban.
2. NAP Reggeli után folytatjuk utunkat Franciaor-
szág felé.  Kora délután érkezünk a Côte d’Azurre, 
ahol a gyönyörű Menton az első megállónk. Rö-
vid séta után a tengerpart közelében folytatjuk az 
utazást a sziklacsúcson álló Eze-be. Az Azúr-part 
csodálatos panorámája kísér bennünket tovább 
Nizzába. Az Akropolisz, Massena-tér, óváros, An-
gol sétány megtekintése után utazás a cannes-i 
szálláshelyünkre (4 éj).
3. NAP Reggelit követően utunk Monacoba vezet. 
Programunkat a világhírű Oceanográfiai múzeum 
meglátogatásával kezdjük, majd megnézzük a 
hercegi palotát és a katedrálist. Rövid szabadidő 
után Monte Carloba, a csillogó luxus világába 

érkezünk, ahol kipróbálhatjuk szerencsénket a 
Casinoban. A szálláshelyre való visszautazást kö-
vetően szabadprogram, strandolási lehetőség a 
tengerparton.
4. NAP Reggeli után Cagnes sur Merben felke-
ressük Renoir házát.  Megismerkedhetünk a ne-
ves impresszionista festő alkotásaival, otthonával, 
és sétálhatunk a „festők sétányán”. Saint Paul 
de Vence egy hegycsúcsra épült város - maga a 
középkor. Szűk sikátoraival, hangulatos házaival, 
különleges atmoszférájával az egyik leglátogatot-
tabb provence-i kisváros.
5. NAP Reggeli után utazás Grasse-ba, a „par-
fümök fővárosába”. Egyik gyárában megismer-
hetjük a francia parfümkészítés titkait, majd 
rövid sétát teszünk a hangulatos óvárosban. A 
vadregényes Farkas-szurdokon keresztül érke-

zünk a hegytetőre épült Gourdon városkához. 
Az egyik legszebb francia település középkori 
erődítménye a zöld Loup-völgyre néz, főteréről 
pedig kivételes panorámát kapunk a francia ten-
gerpart sávjára. 
6. NAP Reggeli után utazás Olaszországba. 
Ventimigliától végigutazunk a látványos tengerparti 
úton San Remoba, a dalfesztivál és a virágok 
városába. Betekintünk a különleges óvárosába, 
majd rövid szabadidő után folytatjuk utunkat 
Genovába.  Sikátoros óvárosa több meglepő 
szépségű palotát rejt. Megnézzük a Strada Nuova 
gyönyörű épületeit, a Doge palotát és a San 
Lorenzo-katedrálist. Szállás Brescia környékén.
7. NAP Reggeli, majd hazautazás Ausztrián ke-
resztül. Érkezés Szombathelyre és Sopronba az 
esti órákban.

1.NAP Indulás Szombathelyről, Sopronból. Utazás 
Ausztrián és Németországon át Metzbe. Lotha-
ringia fővárosát a Moselle szigetein a gallok ala-
pították, majd az évszázadok alatt sokszor cserélt 
gazdát. A város híres épületei között tett sétánkkal 
kezdjük franciaországi programunkat.  Szállás a 
környéken.
2.NAP Reggeli után továbbutazás Párizs felé, 
útközben megállunk Reimsben és megtekintjük 
a francia királyok hajdani koronázó templomát. 
Párizsba érkezve a Montparnasse-torony tetejéről 
ismerkedünk a várossal, majd a Montmartre 
pezsgő világát keressük fel. Szállás Párizsban (3 éj).
3.NAP Reggeli után a Cité szigetére látogatunk. Itt 
áll a híres Notre-Dame-katedrális, a francia gótika 
különleges alkotása. Megtekintése után a vala-
mikori királyi rezidenciaként, majd börtönként is 
szolgáló Conciergerie következik, majd a világhírű 
Saint Chapelle 800 éves üvegablakaiban gyönyör-

ködhetünk. Az Invalidusok dómjában Napóleon 
sírját keressük fel. Délután Versailles-ban, a Nap-
király csodálatos kastélyában teszünk látogatást. A 
királyi udvar minden terme, minden dísze XIV. Lajos 
dicsőségét szolgálja. Rövid sétát tehetünk a francia 
kertépítészet csodájaként emlegetett parkban, 
majd visszatérünk a városba és egy hangulatos 
szajnai hajóúton élvezzük az esti város látványát.
4.NAP Délelőtt az Eiffel torony vár ránk. Hihetetlen 
élmény a liftekkel szinte pillanatok alatt a város fölé 
emelkedni. Majd Párizs legelőkelőbb sugárútján, a  
Champs Elysées-n sétálva bepillantást nyerhetünk 
a francia divat világába. Délután a Louvre - a világ 
egyik legfontosabb múzeumának - kincseivel is-
merkedünk. A leghíresebb és legértékesebb műal-
kotások megtekintése  után a Diadalív tetejéről 
köszönhetünk el a „Fények Városától”.
5.NAP Reggeli, majd szabadprogram Párizsban; 
vagy fakultatív kirándulás a Loire-völgyébe, a 

francia királyok csodálatos kastélyaihoz. Első meg-
állónk Blois, ahol a gótika és a reneszánsz találko-
zása figyelhető meg a különleges épületen. Ezt kö-
vetően a hatalmas parkban található Chambord 
kastélyt keressük fel. A Cher folyó felett átívelő 
hídra épült a „Hölgyek kastélya”, Chenonceaux. 
Medici Katalin és Diane Poitiers mellett több hölgy 
ízlése alapján alakult a kastély az évszázadok alatt 
és vált a környék leglátogatottabb és legvarázsla-
tosabb helyévé. 
6.NAP Délelőtt Fontainebleau-ba utazunk, ahol az 
egyik legszebb reneszánsz királyi rezidenciát keressük 
fel. Délután folytatjuk utunkat Strasbourgba. 
Elzász hangulatos fővárosában megnézzük a 
katedrálist, majd a Petite-France-ként emlegetett, 
csatornákkal-gátakkal szabdalt városrészbe 
látogatunk. Szállás a környéken.
7.NAP Hazautazás, érkezés Szombathelyre és Sop-
ronba a kora esti órákban.

IDŐPONT

2017.08.14-20.

RÉSZVÉTELI DÍJ

129.000,- Ft/fő
Egyágyas felár: 42.500,- Ft/fő
Félpanziós felár: 32.000,- Ft/fő
Fakultatív program – kirándulás a  
Loire-völgybe (5. nap): 6.900,- Ft/fő
Belépők: kb. 95,- EUR + Loire-völgy: 28,- EUR

PÁRIZS – VERSAILLES – LOIRE-VÖLGY 

© Atout France/ Maurice Subervie© Atout France/ Maurice Subervie

© Atout France/ Emmanuel Valentin © CRT Riviera Cote d’Azur_Pierre Behar  

A FRANCIA RIVIÉRA GYÖNGYSZEMEI 7NAP/6ÉJ

7NAP/6ÉJ

IDŐPONTOK

2017.07.24-30.,  
09.02-08.
RÉSZVÉTELI DÍJAK

142.000,- Ft/fő (JÚLIUS)

136.500,- Ft/fő (SZEPTEMBER)
Egyágyas felár: 45.000,- Ft/fő
Félpanziós felár: 38.500,- Ft/fő
Belépők: kb. 55,- EUR
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1. NAP Indulás Szombathelyről, Sopronból, utazás 
a cseh-német határvidékre. Útközben látogatás a 
csehországi Telc – az UNESCO által világörökség-
gé nyilvánított – árkádos házakkal övezett főterén 
és reneszánsz pompájú kastélyában. Továbbuta-
zás Németországba, szállás Drezdában vagy kör-
nyékén (3 éj).

2. NAP Reggeli után városnéző séta Szászország 
fővárosában, a gyönyörűen újjáépített Drezdában: 
Állami Operaház, katedrális, Residenzschloss, 
Brühl-terasz, Frauenkirche, Kultúrpalota, 
Fürstenzug (meisseni porceláncsempékkel kirakott 
fríz). Ezután a közeli Moritzburg városát keressük 
fel, melynek gyönyörű barokk kastélyában kiállítás 
mutatja be az egykori vadászatok társadalmi 

szerepét több szász trófeával, festményekkel, 
meisseni állatfigurákkal. Meissen nemzetközi 
hírnevét az itt gyártott porcelán alapozta meg. A 
Porcelán Manufaktúra megtekintése után a város 
további látnivalóival ismerkedünk: Albrechtsburg, 
a meisseni vár, valamint a gótikus katedrális és a 
Frauenkirche. Szállás az előző napi szálláshelyen.

3. NAP Reggeli után a pillnitz-i kastély kertjében 
teszünk látogatást, kívülről vehetjük szemügyre 
az épületegyüttes nagyságát. Ezután irány Szász-
Svájc! Először az Elba folyó fölött emelkedő erőd-
rendszerhez látogatunk, a königsteini várba. A 
vár lenyűgöző harmóniában van a környező tájjal 
– a látványt a panorámaliftből is megcsodálhat-
juk. Königsteinben hajóra szállunk, és az Elbáról 

gyönyörködhetünk a táj szépségében, egészen 
Szász-Svájc kapujáig, Pirnáig. Séta az óváros góti-
kus homlokzatú házakkal ölelt főterén. Ismerkedés 
a történelmi és építészeti érdekességekben bővel-
kedő utcákkal. Visszautazás a szálláshelyre.

4. NAP Reggeli, majd hazaindulás. Útközben ki-
térő az ősrégi Bautzen városában, mely Hunyadi 
Mátyás kezében is volt. Az egykoron Mátyás király 
által újjáépített vár kapuja felett ma is látható a ki-
rály leghívebb ábrázolásának tekintett dombormű. 
Hazautazás Csehországon és Ausztrián keresztül, 
érkezés Sopronba, majd Szombathelyre az esti 
órákban.

1. NAP Indulás Szombathelyről, Sopronból. Utazás 
Ausztrián keresztül, első megállónk a „bajor 
tengernek” nevezett Chiemsee. Megtekintjük 
a tó szigetén épült befejezetlen palotát, melyet 
II. Lajos a versailles-i kastély mintájára építtetett. 
Továbbutazás a tiroli szálláshelyünkre (2 éj).

2. NAP Reggeli után bepillantást nyerünk II. Lajos 
bajor király álomvilágába. Hohenschwangau kas-
télyában élt a sokak által csak bolond királyként 
ismert uralkodó, és ennek a kastélynak a tornyá-

ból kísérte figyelemmel mesevárának felépülését 
a szemközti hegyen. Neuschwanstein – azaz 
Újhattyúkő – a kastély neve, mely tökéletes har-
móniában környezetével, kis ékszerként emelkedik 
egy szikla csúcsán. A Wagner operái inspirálta vár-
kastély a király búvóhelyéül szolgált, a szolgálókon 
kívül senki nem tehette be a lábát ide a király ha-
láláig. Hazafelé rövid pihenő a németországi „Ro-
mantikus út” végén található Füssenben. Csodá-
latos hegycsúcsok, dombok és számos tó keretezi 
az ismert üdülőhelyet. Középkori sikátorai, nyereg-

tetős házai, a barokk templomok és a régi városfal 
a település több mint 700 éves múltjáról mesélnek. 
Érkezés az előző napi szálláshelyünkre.

3. NAP Reggeli, majd hazaindulás. Útközben lá-
togatás Linderhofban, mely a versailles-i kastély 
csillogásával vetekszik. Hivalkodó rokokó pompája 
és pazar kertje a bajor uralkodók egykori fényűző 
életének ékes bizonyítéka. Hazautazás, érkezés 
Sopronba, majd Szombathelyre az esti órákban.

IDŐPONTOK

2017.06.29-07.02., 
10.07-10.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

67.000,- Ft/fő (JÚNIUS)

59.000,- Ft/fő (OKTÓBER)
Egyágyas felár: 19.000,- Ft/fő
Félpanziós felár: 16.500,- Ft/fő
Belépők: kb. 70,- EUR és 220,- CZK

A CSODÁLATOS DREZDA ÉS SZÁSZ-SVÁJC

FÉNYŰZŐ BAJOR KASTÉLYOK

© Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. © Cowin, Andrew

©  GNTB/Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V./ Exß, Frank©  GNTB/DZT/Design & Systemtechnik Antoni, Andreas

4NAP/3ÉJ

3NAP/2ÉJ

IDŐPONTOK

2017.07.21-23., 10.13-15.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

48.600,- Ft/fő (JÚLIUS)

45.500,- Ft/fő (OKTÓBER)
Egyágyas felár: 10.800,- Ft/fő
Félpanziós felár: 9.900,- Ft/fő
Belépők: kb. 55,- EUR
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1.NAP Indulás Sopronból, Szombathelyről. Utazás 
Ausztrián keresztül rendszeres pihenőkkel, érkezés 
Padovába. A hangulatos egyetemi város külön-
leges tere a Prato della Valle. Az ovális alaprajzú, 
füves parkot csatornák ölelik, partjukon 78 szobor 
idézi fel a város történelmi múltját, egyetemének 
híres tanárait és diákjait. A város egyik legfonto-
sabb nevezetessége  Szent Antal-bazilikája, a hoz-
zá tartozó rendházzal és különleges kerengőivel. A 
belvárosban megtekintjük az egyetem épületét, 
ahol Galileo Galilei is tanított, a Palazzo della Rag-
gione  - az Igazságügyi palota hatalmas épületét, a 
híres Caffe Pedrocchi-t és a csodálatos keresztelő 
kápolnát. Estefelé érünk a Garda-tóhoz, Észak-Itália 
legnagyobb tavához. Vacsora és szállás Peschiera 
környékén (3 éj).
2. NAP Reggeli után észak felé vesszük az irányt. 
Rövid megálló Garda városában, majd Malcesine-
ben, a tóparti szirtre épült városban állunk meg. 
A szűk sikátorokkal, hangulatos kávézókkal, 

üzletekkel teli óváros szövevényes úthálózatán 
átsétálva érkezünk a Scala-várhoz.  Tornyából 
nagyon szép a kilátás, a vár termeiben a Garda-tó 
élővilágát és környékének történelmét ismerhetjük 
meg. Goethe emlékével is találkozunk, akit itt 
tartóztattak le kémkedés gyanújával. Különleges 
felvonóval érkezünk a város felett emelkedő 
Monte Baldo egyik magaslatára, ahonnan a tó és 
a környező hegyek csodálatos látványa tárul elénk. 
Majd áthajózunk Limone-ba, ahol megnézhetjük 
a híres citromültetvényeket és megkóstolhatjuk a 
citromos italokat, édességeket. A nap zárásaként 
a hangulatos, tóparti Riva del Garda-ban teszünk 
sétát.
3. NAP Ma a tó déli partjával ismerkedünk: először 
Desenzanoba látogatunk el. A tipikus halászváros-
ka gyönyörű vízparti sétányával, szép régi palotái-
val, templomával kedvelt pihenőhely. Majd a 3 km 
hosszú földnyelv végén találjuk a gyógyvizeiről is 
nevezetes kisvárost, Sirmione-t. Meglátogatjuk 

a Catullus grottát, az ókor egyik érdekes tóparti 
emlékét és körbehajózzuk a városkát, miközben 
megmutatják, hogy hol tör fel a tó mélyén a sir-
mionei, kéntartalmú gyógyvíz. Délután Peschiera 
vár ránk, ahol láthatjuk, milyen védelmi rendszert 
alakítottak ki a városban a Habsburg időkben. Az 
erődfalak között azonban ma nem katonák, hanem 
békés helyiek és a turisták korzóznak a remek fa-
gyizók és borkimérések között. Vacsora és szállás.
4. NAP Reggeli után hazaindulás. Útközben lá-
togatás Veronában, mely egyeteme, történel-
mi emlékei, múzeumai révén a térség kulturális 
centruma. Felkeressük Verona főterét – a régi fó-
rumot, a Shakespeare művéből ismert Júlia házát 
és erkélyét, a Scala család palotáját és síremlékeit 
és a Veronai Arénát. Rendszeres pihenőkkel haza-
utazás, érkezés Szombathelyre és Sopronba az esti 
órákban.

1. NAP Indulás Sopronból, Szombathelyről, utazás 
rendszeres pihenőkkel Olaszországba. Kora dél-
után érkezünk Punta Sabbioni kikötőjébe, ahon-
nan a tengeren hajózva érkezünk a cölöpökön álló 
vízivárosba, Velencébe. A Szent Márk-tér lenyűgö-
ző látványa fogad bennünket, mely a város felfe-
dezésének kiindulópontja. Sétánk során látjuk a 
Dózse palotát, a Sóhajok hídját, a Canale Grande-t, 
melyek a karnevál idején színházi díszletté alakul-
nak az utcán hömpölygő, maszkba és kosztümbe 
öltözött helyiek mellett. Szabadidő és étkezési le-

hetőség Velencében, majd utazás a Jesolo környé-
ki szálláshelyre.
2. NAP Reggeli után újból áthajózunk Velencé-
be, ahol folytatjuk a várossal való ismerkedést: 
Rialto-híd, piac, Frari templom. Szabadprogram 
keretében mindenki egyénileg fedezheti fel a vá-
ros zegzugos utcáit és februári dátumunknál részt 
vehet a karneváli forgatagban (érdemes itthonról 
jelmezt, álarcot vinni!). Késő délután hazaindulás, 
érkezés Szombathelyre és Sopronba a késő éjsza-
kai / másnap a kora hajnali órákban. 

IDŐPONTOK

2017.04.14-17. (HÚSVÉT), 
06.22-25., 10.12-15.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

82.300,- Ft/fő (ÁPRILIS)

77.900,- Ft/fő (JÚNIUS, OKTÓBER)
Egyágyas felár: 19.500,- Ft/fő
Ellátás: félpanzió
Belépők + idegenforgalmi adó: kb. 67,- EUR

KIRÁNDULÁS A GARDA-TÓ KÖRÜL

HÉTVÉGE VELENCÉBEN

©  Fototeca ENIT Vito Arcomano

©  Fototeca ENIT Vito Arcomano

© Fototeca ENIT Vito Arcomano© Fototeca ENIT Vito Arcomano

4NAP/3ÉJ

2NAP/1ÉJ

IDŐPONTOK

2017.02.25-26.  
(VELENCEI KARNEVÁL)

07.15-16., 09.02-03.

RÉSZVÉTELI DÍJ

31.000,- Ft/fő
Egyágyas felár: 4.600,- Ft/fő
Ellátás: reggeli
Belépők + kétnapos hajójegy  
+ idegenforgalmi adó: kb. 38,- EUR/fő
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1. NAP Indulás Sopronból, Szombathelyről. Utazás 
rendszeres pihenőkkel a Firenze környéki szállás-
helyre. 
2. NAP  Reggeli, majd a gótika fellegvárába, 
Siena-ba látogatunk. Megnézzük a dómot, 
amit gyönyörű padlómozaikok díszítenek és 
a könyvtárban Pinturicchio csodálatos freskói 
mesélik el II. Piusz pápa életét. Felkeressük a híres 
lovasverseny helyszínét, az Il Campot, a város 
kagyló alakú főterét. Délután San Gimignanoban 
folytatjuk a programunkat. A középkori kereskedő- 
és zarándokút, a via Francigena a városon vezetett 
keresztül.  Ennek is köszönhette gazdagságát 
a város, amit a lakótornyai miatt „középkori 
Manhattanként” is szoktak emlegetni.  A 
szabadidőben megkóstolhatjuk a vaddisznóhússal 
készült finomságokat és kortyolhatunk hozzá 
abból a Vernaccia borból, amit Dante is szívesen 
ivott. A valamikori tengeri köztársaság fénykorában 
épült az a híres épületegyüttes, ami miatt Pisa-ba 
jár a világ. A Piazza dei Miracolin, vagyis a Csodák 

terén különleges élmény vár ránk. A dóm, ami 
mintául szolgál a középkori templomoknak, 
a harangtornya – vagyis a híres ferdetorony, a 
Campo Santo sírkertjének érdekes freskói és a világ 
legnagyobb keresztelőkápolnája. Szállás Viareggio 
közelében (3 éj).
3. NAP A különleges Cinque Terre falvait keressük 
fel ezen a napon. A tenger fölé emelkedő meredek 
sziklák látványa is lenyűgöző, hát még a patakok 
völgyében és a szirtekre épült falvaké! A pasztell 
színű házak, a hangulatos sikátorok, a rengeteg 
virág mesebeli látványt nyújtanak.  Manarola, 
Vernazza és Monterosso megtekintése után 
hajóval érkezünk Porto Venerebe, majd a Poéták 
öblén keresztül La Speziába.
4. NAP A Tigullio-öböl partján Rapallo az első ál-
lomásunk. A csodálatos tengerparti sétány mellett 
hangulatos óváros köszönt bennünket. Hajóval 
utazunk tovább a világ gyöngyszemeként is em-
legetett Portofinoba, majd a másik hangulatos 
városkába, Santa Margheritaba. Délután Genova 

óvárosával ismerkedünk: a Strada Nuova világörök-
ségi védelem alatt álló palotái, a híres sikátoros kö-
zépkori negyed és a San Lorenzo katedrális megte-
kintése szerepel a programunkban. 
5. NAP Lucca, Puccini szülővárosa, már a rómaiak 
idejében is jelentős település, aminek az emlékei-
vel egészen érdekes módon szembesülünk. A haj-
dani amfiteátrumba beköltöztek a luccaiak! A vá-
rost végigjárva megismerhetjük hangulatos utcáit, 
tereit, szép középkori templomait. Toszkána fővá-
rosát, Firenzét, helyi idegenvezető kalauzolásával 
ismerjük meg: San Marco-kolostor, Accademia, 
Medici-palota, San Lorenzo templom, dóm, bat-
tistero, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Pitti palo-
ta. Szabadidő, majd a Piazzale Michelangeloról a 
város panorámájával búcsúzunk Firenzétől. Szállás 
Firenze környékén.
6.NAP Reggeli után hazautazás rendszeres pihe-
nőkkel. Érkezés Szombathelyre és Sopronba az 
esti órákban.

1.NAP Indulás Sopronból, Szombathelyről, utazás 
Ausztrián át Olaszországba.  Útközben rövid meg-
álló Ferrarában, ahol megcsodáljuk a hatalmas, 
téglából épült várat, az Este-ház hajdani rezidenci-
áját és a talán legszebb homlokzatú román kori dó-
mot. Továbbutazás a Firenze környéki szálláshelyre.
2. NAP Reggeli után továbbutazás Rómába. A déli 
órákban érkezünk a városba, ahol máris a Vatikáni 
múzeum kincsei várnak ránk.  Helyi idegenveze-
tővel ismerkedünk a múzeummal (ókori részleg, 
falikárpitok és térképek galériája, pápai lakosztály), 

a Sixtus kápolnával (a pápaválasztás helyszíne) és a 
Szent Péter-bazilikával. Szállás Rómában (2 éj).
3.NAP Reggelit követően ismerkedés a város 
nevezetességeivel. A  Lateráni Szent János-bazilika 
és a Szent lépcső, majd a San Pietro in Vincoli  - 
ahol Michelangelo híres Mózes szobrát láthatjuk, 
majd az ókori Róma emlékei következnek: 
Colosseum, Palatinus, Forum Romanum és a 
Capitolium-domb. Délután a Velence tér, Santa 
Maria Sopra Minerva templom, Pantheon, Navona 
tér, Trevi-kút és a Spanyol tér a híres lépcsősorával 

szerepel a programunkban. Szállás az előző napi 
szálláshelyen.
4. NAP Reggeli után a Falakon kívüli Szent Pál- 
bazilika és a kerengő megtekintésével búcsúzunk 
Rómától. Utazás a közeli Tivoliba, ahol a Villa d’Este 
reneszánsz épületét, csodálatos parkját és hihetet-
lenül látványos szökőkútjait keressük fel.  Ezután 
utazás az Arezzo környéki szálláshelyre.
5. NAP Reggeli, majd hazaindulás. Folyamatos uta-
zás rendszeres pihenőkkel, érkezés Szombathelyre, 
majd Sopronba az esti órákban.

IDŐPONTOK

2017.06.12-17.,  
09.19-24.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

112.000,- Ft/fő (JÚNIUS)

107.000,- Ft/fő (SZEPTEMBER)
Egyágyas felár: 36.000,- Ft/fő
Félpanziós felár: 24.900,- Ft/fő
Belépők + idegenforgalmi adó: kb. 75,- EUR

TOSZKÁNA ÉS A LIGUR-TENGERPART

RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS

© Fototeca ENIT /  Vito Arcomano

Fotó: Fekete Zoltán Fotó: Fekete Zoltán

6NAP/5ÉJ

5NAP/4ÉJ

IDŐPONTOK

2017.05.10-14.,  
09.27-10.01.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

99.500,- Ft/fő (MÁJUS)

105.000,- Ft/fő (SZEPTEMBER)
Egyágyas felár: 28.000,- Ft/fő
Félpanziós felár: 23.000,- Ft/fő
Belépők + idegenforgalmi adó: kb. 90,- EUR
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1.NAP Indulás Szombathelyről, Sopronból a 
kora reggeli órákban. Utazás rövid szünetekkel 
Rosenheimig, ahol Bajorország egyik 
legtetszetősebb főterével és árkádos házaival 
ismerkedünk, majd azt követően folytatjuk utunkat 
Ausztria legnyugatibb tartománya felé. Vacsora és 
szállás a svájci-osztrák határ közelében.
2. NAP Reggeli után indulás Svájcba. Első állomá-
sunk Chur, ahol rövid városnézést követően vonat-
ra szállunk a Glacier Express útvonalán, hogy fel-
fedezzük a Rajna-áttörését, majd a Rajna egyik ága 
mentén Disentisig utazunk, ahol újra buszra szál-
lunk. Ez a völgy a svájci kulturális sokszínűség egyik 
fontos eleme, hiszen nyelvében és szokásaiban ők a 
letűnt múltat idézik. Utazásunk az Oberalp-hágón 
átemelkedve Közép-Svájc felé vezet, ahol a hágók 
és a síparadicsomok világába csöppenünk. Mi is fel-
jutunk a lenyűgöző 2429 m magas Furka-hágóra. 
Elhagyva a tisztán német nyelvű Svájcot, belépünk 
egy félig már franciául beszélő kantonba, Wallisba. 
Vacsora és szállás Brig környékén (3 éj).

3. NAP Reggeli után indulunk a „négyezresek” 
világába. Zermattból lehetőségünk lesz 
meghódítani egy századfordulón épült hegyi 
vasúttal a Gornergratot (3135 m), ahonnan 
mesés kilátás nyílik a Matterhorn csúcsára 
illetve a Gornergrat-gleccserre. De a völgyben 
elterülő Zermatt városra is érdemes figyelmet 
fordítanunk, hiszen a svájci hegyi turizmus 
bölcsője. A gyorsan fejlődő Anglia vagyonos körei 
jelentették a fejlődés motorját, rájuk alapozva 
épültek a város történelmi szállodái. Fejlődése 
azóta is töretlen. Vacsora és szállás.
4. NAP Mai célunk Olaszország, annak is egy külön-
leges autonóm régiója, az Aosta völgye. Útközben 
érintjük a híres mentőkutyák, a bernáthegyik ottho-
nát, a két országot elválasztó Szent Bernát-hágót, 
amely felejthetetlen élményt nyújt az utazónak. A 
hágó túloldalán már az Aosta völgye vár ránk, a 
rómaiak építészeti emlékeivel, valamint a középkor 
egyházi remekeivel. Itt az eredeti francia kultúrkör 
keveredik a 150 éves olasz hatással, mely különle-
gessé teszi ezt a vidéket. Hazafelé a Rhone-folyó 

völgyében haladva megállunk még a kanton köz-
pontjában, Sierre-ben, amely katedrálisával, illetve 
különleges hangulatával kedvelt úticél. Vacsora és 
szállás.
5.NAP Reggeli, majd az ország közepe felé vesszük 
utunkat. Irány a Vierwaldstätti-tó, ahol a mai 
helvét állam első szövetsége született. Látogatást 
teszünk a tóparti városban, Luzernben. Híres 
építészeti emléke a Kapell-híd, a Ferences-
templom, polgárházak egész sora, a városháza, a 
Sáfrányos-céh egykori székháza és kis terek egész 
fűzére. Útban szállásunk felé még megállunk 
Svájc legnevezetesebb bencés apátságánál 
Einsiedelnben. Vacsora és szállás a svájci-osztrák 
határnál.
6.NAP Reggeli után indulás Tirolba, ahol az ország 
legkisebb városában teszünk egy kis pihenőt. 
Rattenberg az üvegművessége révén vált híressé, 
amely ma is fő bevételi forrását képezi. Ezt követően 
hazautazás, érkezés Sopronba és Szombathelyre a 
kora esti órákban.

1.NAP Indulás Szombathelyről, Sopronból a 
kora reggeli órákban. Utazás rövid szünetekkel 
Innsbruckig, a tiroli fővárosig, melynek hangula-
tos óvárosának nevezetességeit keressük fel: Hof-
kirche, Aranytetős ház, Diadalív, Mária-Terézia utca. 
Utunkat folytatjuk Svájc felé. Vacsora és szállás a 
svájci-osztrák határ környékén.
2.NAP Reggeli után megkezdjük Svájc felfedezését. 
Utunk első állomása St. Gallenben lesz, mely 
Svájc régi kereskedelmi és egyházi központja volt. 
A barokk katedrális és a Világörökséghez tartozó 
kolostorkönyvtár megtekintése után folytatjuk 

utunkat Schaffhausenbe. Megtekintjük a 
Mindenszentek egyik kolostorát és teszünk egy sétát 
a városban. Továbbutazunk Baselbe, mely a svájci-
német-francia hármashatárnál fekvő város, a Rajna 
két partján terül el. Városnézés után szabadidő, 
majd a környékbeli szállás elfoglalása és vacsora.
3.NAP Reggeli után indulunk Bernbe, Svájc fő-
városába, mely az UNESCO Világörökséghez tar-
tozik. A városnézés során megtekintjük a város 
legfontosabb nevezetességeit: Harangtorony, 
Városháza. Továbbutazás Zürichbe, Svájc élénk 
metropoliszába. Megismerkedünk főbb látniva-

lóival: a román stílusú Grossmünster, Városháza, a 
város főutcája. Búcsút veszünk Svájctól és vissza-
indulunk szállásunk felé. Útközben rövid megálló 
Vaduzban, a Liechtenstein Hercegség fővárosá-
ban.  Vacsora és szállás.
4.NAP Reggeli után hazaindulás, útközben 
rövid pihenő Salzburgban, melynek óvárosa 
az UNESCO Világörökség része. Séta a világhírű 
Mozart szülővárosában, majd utazunk tovább 
Magyarország felé. Érkezés a késő esti órákban 
Sopronba és Szombathelyre.

IDŐPONT

2017.09.05-10.

RÉSZVÉTELI DÍJ

154.000,- Ft/fő
Egyágyas felár: 51.000,- Ft/fő
Ellátás: félpanzió
Belépők: kb. 130,- CHF + 20,- EUR

A MATTERHORN ÉS A „NÉGYEZRESEK” VILÁGA

SVÁJC PÁR NAP ALATT

6NAP/5ÉJ

4NAP/3ÉJ

IDŐPONTOK

2017.05.27-30.,  
08.09-12.

RÉSZVÉTELI DÍJ

93.000,- Ft/fő
Egyágyas felár: 31.500,- Ft/fő
Ellátás: félpanzió
Belépők: kb. 32,- CHF
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1. NAP Indulás Szombathelyről, Sopronból. Uta-
zás a Bécsi-erdőn keresztül a Traunsee-hez. A 
tó partján fekszik Gmunden, mely a Monarchia 
idejében kedvelt nyaralóhely volt, erről számos 
villa is tanúskodik. Séta a városban, majd megte-
kintjük a különleges fekvésű Orth-kastélyt, mely 
Salzkammergut egyik legismertebb látnivalója. 
Továbbutazás Mattsee-be, ahol a híres apátsági 
múzeumot nézzük meg. Egy időben itt őrizték a 
magyar koronázási ékszereket, jelenleg a magyar 
korona történetét bemutató kiállítást lehet látni. 
A magyar emlékmű felkeresése után utazás a 
szálláshelyre, vacsora (2 éj). 

2. NAP Reggeli után az idén 500 éves sóbányát lá-
togatjuk meg Berchtesgadenben. Kisvonattal uta-
zunk a bánya belsejébe, ahol különböző sóképződ-
ményeket láthatunk és néhol a szintkülönbséget 
csúszdán is megtehetjük. Az izgalmakat tartogató 
látogatás során megismerjük a sóbányászat törté-
netét is. A föld alatti programot a berchtesgadeni 
Sasfészek megtekintése követi 1834 m magasság-
ban a hozzá tartozó páratlan kilátással. Hitler kapta 
születésnapjára ezt a robosztus kőépületet, mely-
ben ma egy étterem üzemel. A látogatóközpont 
megtekintése után fakultatív hajózás a Königsee-n, 
majd visszautazás a szálláshelyre, vacsora. 

3. NAP Reggeli után utazás Salzburgba, Mozart 
szülővárosába. Városnézés helyi idegenvezetővel 
a barokk városban, mely a vár sziluettjével, a dóm 
és a templomok tornyaival már régóta az UNESCO 
Világörökség része. Szabadidő után hazaindulás, 
de útba ejtjük még St.Wolfgang (Wolfgangsee) 
érintésével Bad Ischl-t. Séta az egykori császári 
fürdővárosban, majd hazautazás Bad Aussee – 
Leoben érintésével. Érkezés Szombathelyre, majd 
Sopronba az esti órákban.

1. NAP Indulás Szombathelyről, Sopronból. Folya-
matos utazás Ausztriában Tirol kapujáig, a német 
határ közelében fekvő Kufsteinig. Az Inn-parti vá-
ros legfontosabb látnivalóját, a várat keressük fel elő-
ször. A Császár-toronyban több magyar szabadság-
hős is raboskodott. A város - annak ellenére, hogy 
sokszor pusztította ostrom és tűzvész - megőrizte 
középkori jellegét. Az óvárosban tett séta visszare-
pít a múltba. Ezután rövid séta Tirol egyik legszebb 
kisvárosában, Hall in Tirolban, ahol barokk műem-
lékekben gyönyörködhetünk. Utazás az Innsbruck 
környéki szálláshelyünkre, vacsora (2 éj).

2. NAP Reggeli után a gyönyörű fekvésű Innsbruck 
felfedezésére indulunk. Az Inn partján, hatalmas 
hegyek között fekvő tiroli főváros gazdag látniva-
lókban: Mária Terézia utca, diadalív, Aranytetős ház, 

várostorony, Hofbug, Hofkirche. Délután fakultatív 
programként utazás a közeli Wattens-ba, ahol 
a híres Swarovski Kristályvilágot tekintjük meg. 
Azoknak, akik inkább Innsbruckban maradnának, 
ajánljuk a siklóvasúton és drótkötélpályán meg-
közelíthető, több mint 2300 m magas Hafelekar 
csúcsot, ahonnan lenyűgöző körpanoráma nyílik 
Innsbruckra és az Alpok hegyláncaira. Vacsora és 
szállás az előző napi szálláshelyen.

3. NAP Reggeli után Tiroltól elbúcsúzva a környék 
természeti látnivalóival ismerkedünk. Rövid séta 
az egykoron ezüstbányáiról is híres Schwazban, 
majd utazás a Krimml-vízeséshez. Európa egyik 
legmagasabb vízesése három lépcsőben, közel 
400 m magasból zúdul le hatalmas robajjal. Kap-
run érintésével utazás Lichtensteinklammba. 

Könnyű túra a Kelet-Alpok legnagyobb, látványos 
szurdokvölgyében, ahol a 300 m mély, keskeny 
szurdok kb. 1 kilométeres szakaszát pallóösvénye-
ken, fahidakon, alagutakon járjuk be. Vacsora és 
szállás a környéken.

4. NAP Reggeli, majd a természeti látványossá-
gokat folytatva látogatás a „Jégóriásvilágban”, 
a világ egyik legnagyobb és legszebb jégbar-
langjában Werfen mellett. Gyalogosan és fel-
vonóval közelítjük meg a barlang bejáratát, 
ahonnan kb. 70 perc alatt járjuk be a barlang le-
nyűgöző látnivalóit. Ezt követően hazautazás, ér-
kezés Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.

IDŐPONTOK

2017. 04.29-05.01., 
08.11-13., 10.13-15.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

49.000,- Ft/fő (ÁPRILIS)

54.500,- Ft/fő (AUG., OKT.)
Egyágyas felár: 9.500,- Ft/fő
Ellátás: félpanzió
Belépők: kb. 45,- EUR

SALZBURG – BERCHTESGADEN

TIROL, AZ ALPOK „SZÍVE”

© Österreich Werbung, Fotograf: Eisriesenwelt

© Österreich Werbung, Fotograf: Homberger© Österreich Werbung, Fotograf: Bartl

3NAP/2ÉJÚJ!

4NAP/3ÉJ

IDŐPONTOK

2017.06.02-05. (PÜNKÖSD) 
08.24-27.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

73.000,- Ft/fő (JÚNIUS)

68.500,- Ft/fő (AUGUSZTUS)
Egyágyas felár: 16.000,- Ft/fő
Ellátás: félpanzió
Belépők: kb. 55,- EUR + Swarovski: kb. 20,- EUR
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1.NAP Indulás Sopronból, Szombathelyről a regge-
li órákban. Utazás Lenti – Zágráb - Rijeka útvona-
lon, rövid technikai szünetekkel. Kora délutáni ér-
kezés Rabacra, szabadidő, fürdési lehetőség, majd 
bőséges büfévacsora a szállodában, italkínálattal.
2.NAP Délelőtt autóbuszos kirándulás Opatijába. 
Sétát teszünk a korabeli magyar arisztokrácia haj-
dani üdülőhelyeként is ismert város patinás épüle-
tei, szállodái között. Továbbutazás Rijekába, a kör-
nyék gazdasági és kulturális központjába, melynek 

kikötője nemzetközileg is jelentős helyet foglal el. 
Délután visszatérünk Rabacra, szabadidő a szállo-
dában vagy a parton. 
3.NAP Egész napos szabadidő, fürdőzés, pihenés 
vagy fakultatív kirándulás idegenvezetővel az 
Isztriai-félszigeten: Pulán meglátogatjuk a város 
jelképét, az Amfiteátrumot, sétát teszünk a helyi 
piacon, vásárlási lehetőséggel. Utunk következő 
állomása Rovinj, a hangulatos óvárossal rendel-
kező üdülőváros. Ebéd lehetőség, majd innen a 

Limski Fjordhoz kirándulunk és megcsodáljuk a 
természet e különös alkotását. Porecben séta a 
műemlékekben gazdag óvárosban, majd vissza-
utazás a hotelbe.
4.NAP A reggelit követően hazautazás Szlovénián 
keresztül. Postojnán látogatás az ország leghosz-
szabb ismert karsztvidéki barlangjában és a közeli 
Predjama várban. Érkezés Szombathelyre és Sop-
ronba az esti órákban.

1. NAP Indulás Sopronból, Szombathelyről. Uta-
zás Ausztrián át Szlovénia híres üdülőhelyére, a 
Júlia-Alpok központjában található Bledi-tóhoz. 
Pletnázási lehetőség a tó kis szigetére, ahol az ősi 
kegytemplom tekinthető meg. Ellátogatunk a 
vadregényes Vintgar-szurdokba, ahol a sebes 
Radovna folyó 1600 m hosszan és több mint száz 
méter mélyen bevéste magát a sziklák közé. A lát-
ványos út nagy részét a sziklákhoz erősített fahida-
kon lehet megtenni, ahol a káprázatos táj, a türkiz 
színű víz - benne pisztrángok sokaságával -, s az út 
végén a 16 m magas Sum-vízesés ejti rabul a láto-
gatókat. Továbbutazás a szép fekvésű Škofja Loka 
városába, látogatás Szlovénia műemlékekben 
egyik leggazdagabb kisvárosában. Este érkezés a 
Ljubljana környéki szálláshelyre, vacsora (3 éj).

2. NAP Reggeli után kirándulás a szlovén 
tengerpart legszebb városaiba: Koper Szlovénia 
legjelentősebb kikötővárosa, melynek déli részén 
terül el a tengerparti üdülőnegyed villákkal. 
Piranban szűk, macskaköves, kis középkori 
sikátorokban sétálunk fel a Szent György-
templomhoz és a városfalhoz, ahonnan szép kilátás 
nyílik a városra és környezetére. A szomszédos 
Portorozs elegáns és modern üdülővárosában 
fürdési lehetőség az Adriai-tengerben. Visszautazás 
az előző napi szálláshelyre, vacsora.
3. NAP Reggeli után az UNESCO Világörökség részét 
képező Skocjan-barlangrendszert keressük fel. 
Itt található a világon a legszélesebb, folyó által 
kivájt, földalatti kanyon. A barlang elsősorban 
méreteivel és drámai látványával nyűgözi le 
a turistákat. Ezután látogatás a meghökkentő 

fekvésű Predjama várba, melyet egy 123 m 
magas sziklafalra, egy barlang nyílása elé építettek. 
Délután átlátogatunk Olaszországba, Triesztbe. 
Séta a belvárosban, majd a tengerparti sétányon, 
csodás mediterrán parkban elhelyezkedő 
Miramare-kastély felkeresése. Szállás az előző napi 
szálláshelyen, vacsora.
4. NAP Reggeli, majd a szlovén főváros, Ljubljana 
felfedezésére indulunk. Séta az óvárosban, amely 
során megtekintjük a várat, a székesegyházat, va-
lamint a Hármas kőhidat, a Sárkányhidat és a Fe-
rencesek templomát, majd rövid szabadprogram. 
Útban hazafelé rövid pihenő Trojaneban, a híres 
és hatalmas fánkok hazájában, majd a jellegzetes 
közép-európai városban, Celjében. Hazaérkezés 
Szombathelyre, majd Sopronba az esti órákban.

IDŐPONTOK

2017.05.18-21.,  
09.21-24.
RÉSZVÉTELI DÍJ

63.900,- Ft/fő
Egyágyas felár: 9.600,- Ft/fő
Szállás: Valamar Hotels Miramar vagy Allegro***
Ellátás: félpanzió helyi alkoholos  
és alkoholmentes italokkal
Fakultatív program - körút az Isztrián  
(3. nap): 6.900,- Ft/fő
Belépők: kb. 115,- HRK és 33,- EUR

HOSSZÚ HÉTVÉGE AZ ISZTRIÁN

CSILLAGTÚRÁK SZLOVÉNIÁBAN

4NAP/3ÉJ

4NAP/3ÉJ

IDŐPONTOK

2017.07.13-16.,  
09.28-10.01.

RÉSZVÉTELI DÍJ

75.000,- Ft/fő
Egyágyas felár: 17.500,- Ft/fő
Ellátás: félpanzió
Belépők: kb. 70,- EUR

©  Ivo Biočina/CNTB © Sergio Gobbo/CNTB

© www.slovenia.info/Jost Gantar © www.slovenia.info/Dunja Wedam 
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1.NAP Indulás Szombathelyről, Sopronból a reg-
geli órákban, utazás Ausztrián keresztül Csehor-
szágba. Útközben rövid pihenőket, majd Telc vá-
rosában hosszabb szünetet tartunk. A jellegzetes, 
gótikus és reneszánsz stílusú, árkádos épületekkel 
tarkított óvárosi rész 1992 óta az UNESCO Vi-
lágörökség része. Továbbutazás, érkezés Prágába 
a délutáni órákban. Fakultatív színházlátogatás 
a „Fekete Színházban” egyéni közlekedéssel. Az 
egyedülálló élményt nyújtó pantomim, tánc és 
nonverbális showműsor Prága egyik kulturális 
különlegessége.

2.NAP Reggeli után gyalogos városnézés helyi 
idegenvezetővel Prágában: Hradzsin, Szt. Vitus-
székesegyház, Károly-híd, Vencel tér, Óváros. 
Délután szabadidő, vagy fakultatív program 
autóbusszal, melynek keretében az olaszországi 
Loreto-kegyhely mintájára épült Loretói 
Szűz Mária templom múzeumának kincsei 
tekinthetők meg. 
3.NAP Reggeli után szabadprogram, vagy fakul-
tatív hajókirándulás (autóbuszos transzferrel) a 
Moldva-folyón, melynek során a folyó felől tekint-
hetjük meg a város nevezetes épületeit. Szabad-
program után a déli órákban hazaindulás. Érkezés 
Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.

1. NAP Indulás Szombathelyről, Sopronból. Utazás 
Csehországba, ahol első megállónk Trebon, a vizek 
városa.  Városnéző séta a halastavakkal körülölelt 
településen (reneszánsz kastély, Ágoston-rendi ko-
lostor, templom). Továbbutazás Hlubokába, ahol 
az egyik leglátogatottabb dél-csehországi kastélyt 
tekintjük meg egy gyönyörű angolpark közepén. 
A windsor gótika stílusában felépített kastély gyö-
nyörűen berendezett helységeivel ámulatba ejti 
a látogatót. Továbbutazás Ceske Budejovice-be a 
szálláshelyünkre, fakultatív vacsora a szállodában.

2. NAP Reggeli után városnéző séta Ceske 
Budejovice-ben. A város – mindamellett, hogy 
a Budweiser sör otthona – gyönyörű történelmi 
nagyváros, mely megőrizte kisvárosi hangulatát 
(főtér, gótikus-reneszánsz Fekete-torony). Utolsó 
programként a nagyon hangulatos és népszerű 
Cesky Krumlov városát keressük fel. Séta a 
Moldva kanyarulata által körülölelt festői, középkori 
hangulatú belvárosban és a város felett magasodó 
várban. Hazautazás Ausztrián keresztül, érkezés 
Sopronba és Szombathelyre az esti órákban. 

IDŐPONTOK

2017. 03.17-19.,  
10.21-23,  12.08-10.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

74.900,- Ft/2 FŐ (MÁRCIUS) 
Egyágyas ár: 47.900,- Ft/fő

94.500,- Ft/2 FŐ (OKT., DEC.)
Egyágyas ár: 57.900,- Ft/fő

PRÁGA „PÁRBAN”

CESKY KRUMLOV ÉS KÖRNYÉKE

© CzechTourism.com/Roman Cestr © CzechTourism.com/Helena Glucksmann  

3NAP/2ÉJ

2NAP/1ÉJ

IDŐPONTOK

2017.04.15-16. (HÚSVÉT), 
06.03-04. (PÜNKÖSD), 
10.07-08.
RÉSZVÉTELI DÍJAK

32.500,- Ft/fő (ÁPRILIS, JÚNIUS)

28.900,- Ft/fő (OKTÓBER)
Egyágyas felár: 5.600,- Ft/fő
Félpanziós felár: 4000,- Ft/fő
Belépők: kb. 600,- CZK

Szállás: Occidental Praha Hotel****  
(korábbi Hotel Barcelo****)
Ellátás: reggeli

Fakultatív programok: 
Fekete Színház 19,- EUR/fő
Loretói Szűz Mária templom: 12,- EUR/fő   
Hajókirándulás: 12,- EUR/fő         
Belépők: kb. 250,- CZK
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1.NAP Indulás Szombathelyről és Sopronból, 
utazás Dél-Csehországba. Első állomásunk 
Mikulov, séta a hangulatos kisvárosban, ahol a 
Lichtenstein hercegek jóvoltából a habánok is 
éltek. Itt tevékenykedett a prágai Löw rabbi és itt 
született Fellner Jakab ismert barokk építész is. 
Ezt követően látogatás a Morva-karszt legszebb 
cseppkőbarlangjában, a Punkva-barlangban és 
a Macocha-szakadékban. Ezután ismerkedés 
Brno nevezetességeivel: Spilberk vára, Szent Péter 
és Pál-templom, városháza, színházak. Szállás Brno 
környékén (2 éj). 

2.NAP Reggelit követően utunk Slavkovba ve-
zet, ahol megismerjük “a három császár csatája”, 
az austerlitzi ütközet színhelyét és tisztelgünk az 

elesettek emléke előtt. Továbbutazás az UNESCO 
Világörökség részeként nyilvántartott Morva-parti 
Kromeriz-be. Az olmützi püspök alapította város 
nevezetességei: Érseki palota, a magdeburgi dóm 
mintájára épült Szent Móric-székesegyház, Ke-
resztelő Szent János-dóm. Külön nevezetességei 
a városnak a XV. és XVII. századi püspöki parkok, 
amelyek közül a Virágos-kertet keressük fel. Majd 
látogatás Lipnik nad Becvou-ban, ahol különle-
gesen nagy, L-alakú főteret és csodás templomo-
kat (Szent Jakab-plébániatemplom a különálló 
reneszánsz harangtoronnyal) láthatunk. Végül 
megérkezünk a gazdag és érdekes történelmű 
Olomouc-ba (Olmütz), ismerkedés a várossal: 
Szent Vencel-katedrális, Szentháromság-szobor, 
városháza). Megnézzük a különleges csillagászati 

órát, az Orlojt, ami derűlátóan 9999-ig jelzi az évek 
számát. 

3.NAP Reggeli után első megállónk a magyar 
vonatkozásokban gazdag Buchlov vára. Utazás 
Uherske Hradiste-ba, azaz az Árpád-kori ma-
gyar határőrök emlékét őrző Magyarvárhelyre, 
amelyet II. Ottokár 1257-ben alapított és Mátyás 
király 1479-ben foglalt el (városháza, ferences ko-
lostor, Mátyás-kapu). Továbbutazunk Hodoninon 
és Breclavon keresztül Valtice-be. A Lichtenstein 
hercegeké volt 500 éven át Morvaország egyik 
legszebb és legnagyobb barokk kastélya. A pom-
pás épület és gondozott parkja az utolsó kincse 
programunknak. Hazautazás, érkezés Sopronba és 
Szombathelyre az esti órákban.

1.NAP Indulás Szombathelyről és Sopronból a kora 
reggeli órákban. Utazás Lengyelországba, ahol 
első állomásunk a Tátra lábánál fekvő Zakopane. 
Az építészeti stílusáról és sajtpiacáról is nevezetes 
városban lehetőség adódik siklóval feljutni a város 
„házi hegyére”, a Gubalowka-ra. Jó idő esetén a 
Tátrára nyíló csodálatos panoráma tárul elénk. 
Szabadidő a zakopanei piacon és sétáló utcában, 
majd továbbutazás a krakkói szálláshelyre (2 éj).
 
2.NAP Reggeli után városnéző séta az egykori királyi 
fővárosban, Krakkóban helyi idegenvezetővel. Az 
óváros központjában található Európa legnagyobb 
tere, a Fő tér. Itt emelkedik az egykori kereskedelmi 
csarnokok együttese, a Posztócsarnok, közelében 

pedig a csodálatos szépségű Mária-templom, 
melynek tornyából óránként kürtszó üdvözli 
az idelátogatót. Betekintést nyerünk a Wawel-
dombon emelkedő Királyi-palotába és a 
hozzátartozó waweli székesegyházba, amely ma 
is működő templom, sajátos nemzeti pantheon. 
Ezt követően látogatás Báthory István sírjánál 
és az egyik legrégibb európai felsőoktatási 
intézményben, az 1364-ben alapított Jagelló 
Egyetemen. Délután szabadprogram, vagy 
fakultatív kirándulás autóbusszal a szomorú 
emlékű Auschwitz-ba. Látogatás a koncentrációs 
táborban helyi idegenvezetővel. Szállás az előző 
napi szálláshelyen.

3.NAP Reggeli, majd rövid utazás után látogatás 
az UNESCO Világörökség részét képező wieliczkai 
sóbányában. A felszín alatt 80-100 m-en több 
kápolnát, a bánya történetét bemutató termet, 
és csodás sóképződményeket tartalmazó 
tárnákat látogatunk meg. A bánya hatalmas 
méretére és sokszínű felhasználására utal, hogy 
szanatóriumnak és koncertteremnek is helyet 
ad. A programot követően hazautazás, érkezés 
Sopronba és Szombathelyre a késő esti órákban. 

IDŐPONTOK

2017.06.09-11.,  
08.25-27.

RÉSZVÉTELI DÍJ

39.800,- Ft/fő
Egyágyas felár: 13.900,- Ft/fő
Félpanziós felár: 7.800,- Ft/fő
Belépők: kb. 750,- CZK

MORVAORSZÁG KINCSEI

KRAKKÓ ÉS KÖRNYÉKE

3NAP/2ÉJ

3NAP/2ÉJ

IDŐPONTOK

2017.06.03-05. (PÜNKÖSD) 
08.04-06., 10.21-23.
RÉSZVÉTELI DÍJAK

45.000,- Ft/fő (JÚNIUS)

42.500,- Ft/fő (AUG., OKT.)
Egyágyas felár: 12.600,- Ft/fő
Félpanziós felár: 8.600,- Ft/fő
Fakultatív program –  
kirándulás Auschwitz-ba: 9.000,- Ft/fő
Belépők: kb. 150,- PLN

ÚJ!

ÚJ!
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1.NAP Indulás Szombathelyről, Sopronból. Utazás 
Szlovákiába, ahol első állomásunk Körmöcbánya. 
A hangulatos és egyben legszebb bányaváros 
az UNESCO Világörökség része. Városnéző 
séta és látogatás a várban, majd városnézés 
Közép-Szlovákia gazdag múltú székhelyén, 
Besztercebányán (Fő tér, Püspöki székesegyház, 
várostorony). Továbbutazás a Csorba-tó környéki 
szálláshelyünkre, vacsora (3 éj). 
2.NAP Reggeli után Szepes vármegye hajdani 
székhelyére, Lőcsére látogatunk. Séta a történel-
mi belvárosban: Fő tér, árkádos városháza, szé-
gyenketrec, patrícius házak, nyomda és a várfal 
maradványainak megtekintése. Majd a Szepesi 
vár közelében fekvő Szepeshelyre indulunk. 
IV. Béla a tatárjárás után alapította a Szepesi váris-
pánság mellett a püspökséget. A gazdag múlttal 
rendelkező egyházi erődítmény (UNESCO) ki-

emelkedő épülete a Szent Márton-katedrális. A 
településről gyönyörű kilátás nyílik Közép-Európa 
legnagyobb várára, a Szepesi várra. Ezt követő-
en Szepesszombat meseszerű hangulatot idé-
ző főterével, kontyos tímárházaival, reneszánsz 
harangtornyával, Mátyás király szálláshelyével, a 
Szt. György templom gótikus szárnyas oltáraival 
ismerkedünk. Majd a szepességi városok közül 
Késmárkra látogatunk. Egyedülálló értékű az 
evangélikus fatemplom, a Thököly-vár és Thököly 
fejedelem mauzóleuma, a híres líceum könyvtára 
és a városháza. Vacsora és szállás az előző napi 
szálláshelyen.
3.NAP Reggeli, majd utazás Dobsinaba, 
ahol a világ egyik legnagyobb és legszebb 
jégbarlangját keressük fel. Továbbutazunk délre, 
Rozsnyó városába. Séta a belvárosban, Szlovákia 
legnagyobb négyzet alakú terén (Andrássy 

Franciska szobra, Rákóczi őrtorony, Szt. Anna-
templom, Püspöki székesegyház). Visszaútban 
szálláshelyünkre a Felvidék egyik legszebb, 
Andrássyak által épített, műkincsekben gazdag 
épületegyüttesét, a Betléri-kastélyt tekintjük 
meg. Eredeti belső berendezései között kb. 
20 ezer értékes könyv található. Vacsora, szállás.
4.NAP Reggeli után rövid megálló a „Tarcal-parti 
Athénnak” nevezett iskolavárosban, Eperjesen, 
majd továbbutazás Kassára. Ismerkedés 
Szlovákia második legnagyobb városának 
nevezetességeivel: Szt. Erzsébet székesegyház 
- itt nyugszik Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem, Orbán-torony, színház, Rodostói-ház. 
Hazautazás, érkezés Szombathelyre, Sopronba a 
késő esti órákban. 

1. NAP  Korai indulás Sopronból, Szombathelyről. 
Utazás Budapest – Ártánd útvonalon rendszeres 
pihenőkkel a határ menti Nagyváradra. Városnéző 
séta a szecessziós hangulatú városban, látogatás 
a gyönyörű barokk katolikus székesegyházban. 
Továbbutazásunk során átkelünk a történelmi 
Erdély határát jelentő Király-hágón, érkezés a 
Kolozsvár környéki szálláshelyünkre, vacsora (2 éj).
2. NAP Reggeli után utazás Kolozsvárra, városné-
ző séta Erdély fővárosában: Szt. Mihály-templom, 
Mátyás király szülőháza és lovas szobra, Házson-
gárdi temető. Ezután utazás Tordára, ahol a világ 
egyik eldugott és kevésbé látogatott, de meghök-
kentően érdekes látnivalóját keressük fel, a sóbá-
nyát. Ezután könnyű túra a Tordai-hasadékban, 

mely Erdély egyik leglátogatottabb természeti 
látványossága.  A könnyen bejárható, jól kiépített 
kanyon csodaszép túrázó hely. Vacsora és szállás az 
előző napi szálláshelyen.
3. NAP Reggeli, majd Erdély legnyugatibb székely 
végvárát, a magyarok lakta Torockót keressük 
fel. A település Erdély egyik legszebb faluja, mind 
természeti fekvését, mind építészetét illetően - 
látogatás a Néprajzi Múzeumban. Nagyenyeden 
a református vártemplomot és a Bethlen Gábor 
Kollégiumot keressük fel. Következő állomásunk 
Gyulafehérvár, amely az Erdélyi Fejedelemség 
virágzó fővárosa volt. A püspöki székesegyház és a 
vár megtekintése városnéző séta keretében, majd 
utazás a Déva környéki szálláshelyre, vacsora.

4. NAP Reggeli után Vajdahunyadra utazunk, ahol az 
impozáns, középkori eredetű várat keressük fel, me-
lyet Mikszáth Kálmán is a „várak királyának” nevezett. 
Csernakeresztúr települést 1910-ben hozták létre, 
amikor hazatelepültek az elmenekült csíki és három-
széki székelyek leszármazottai, a bukovinai székelyek 
– a csángó tájház felkeresése. Továbbutazás Temes-
várra, az egykori Monarchia egyik legjelentősebb vá-
rosába. Városnéző séta után vacsora és szállás.
5. NAP Reggeli, majd hazaindulás. Utunk utolsó ál-
lomása Arad. Tisztelgés az aradi vértanúk emlékére 
készített Szabadság-szobornál, majd séta a belvá-
rosban: városháza, Kultúrpalota, Minorita-templom. 
Hazautazás Nagylak – Budapest útvonalon, érkezés 
a késő esti órákban.

IDŐPONTOK

2017.05.25-28.,  
09.07-10.

RÉSZVÉTELI DÍJ

59.000,- Ft/fő
Egyágyas felár: 21.000,- Ft/fő
Ellátás: félpanzió
Belépők: kb. 40,- EUR

FELVIDÉKI TÖRTÉNELMI VÁROSOK 

ERDÉLY RÖVIDEN SOK ÉLMÉNNYEL

4NAP/3ÉJ

5NAP/4ÉJ

IDŐPONTOK

2017.07.05-09.,  
09.13-17.

RÉSZVÉTELI DÍJ

78.000,- Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,- Ft/fő
Ellátás: félpanzió
Belépők: kb. 70,- RON
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1.NAP Korai indulás Szombathelyről, Sopronból. 
Utazás Budapest – Vásárosnamény útvonalon, 
útközben látogatás a máriapócsi zarándoktemp-
lomban, majd pihenő a Báthory-család ősi fész-
kében, Nyírbátorban. A város őrzi az Alföld egyik 
legértékesebb műemlék együttesét, a XV. század-
ban Báthory István erdélyi fejedelem által építte-
tett teremtemplomot. Rövid séta Tiszacsécsén, 
Móricz Zsigmond szülőfalujában. Vacsora és szál-
lás a Tisza-parti Vásárosnaményban (3 éj). 
2.NAP Korai reggelit követően kirándulást teszünk 
Romániába. Utazás Szatmárnémetibe, rövid vá-
rosnézés. Misztótfalun Kiss Miklós emlékházának 
megtekintése, majd Nagybányán látogatás az 

ásványmúzeumban és városnéző séta. Ezután Kol-
tón a Petőfi emlékmúzeum felkeresése. Vacsora, 
szállás az előző napi szálláshelyen.
3.NAP Szabadprogram Vásárosnaményban: pihe-
nési, fürdőzési lehetőség a közeli wellnessfürdő-
ben, sétahajózási lehetőség a Tiszán; vagy egész 
napos fakultatív kirándulás a szomszédos Ukrajná-
ban. A Munkácsi-vár megtekintése után ellátoga-
tunk a szolyvai emlékparkba, ahol a koncentrációs 
tábor áldozataira emlékezünk. Ezt követően Po-
lenára utazunk, amely ásványvizéről vált híressé. 
Továbbutazás a honfoglaló őseink által megtett 
úton a Vereckei-hágón át. Vacsora, szállás.

4.NAP Reggeli után Tákoson a festett, fakazet-
tás mennyezetű református templomot tekintjük 
meg, majd a ritka tőzegmohalápos területen fekvő 
Csaroda XIII. századi református temploma követ-
kező állomásunk. Hosszú ideig Szatmárcsekén 
alkotott Kölcsey Ferenc. A temetőben található 
díszes Kölcsey-síremlék mellett a szépen faragott 
csónak és ember alakú fejfákat csodálhatjuk meg. 
Ezután Túristvándiban a múlt századi vízimalmot 
keressük fel, majd Esze Tamás szülőfalujába, Tarpá-
ra is ellátogatunk. Hazautazás, érkezés Budapest 
érintésével Sopronba és Szombathelyre a késő esti 
órákban. 

1.NAP Indulás a kora reggeli órákban Szombat-
helyről és Sopronból. Utazás a „Palócföld szívé-
be”, Hollókőre. Az UNESCO által a Világörökség 
részévé nyilvánított falurezervátum ma is őrzi a 
hagyományokat. Séta az egyedi hangulatú telepü-
lésen. A feldebrői templom hazánk legépebben 
megmaradt Árpád-kori falfestményeivel büszkél-
kedhet. Továbbutazás Egerbe, ismerkedés Dobó 
városával: vár, minorita templom, minaret, Líceum, 
főszékesegyház, Érseki Palota. Vacsora, szállás (3 éj). 
2.NAP Reggeli, majd utazás Szilvásváradra, ahol 
a híres lipicai lovakat láthatjuk. Ezután kisvonattal 
utazunk a Szalajka-völgybe: a természetvédelmi 
területen megtekintjük a Fátyol-vízesést, a 
Pisztrángos tavat, és a különleges mikroklíma 

nyújt felüdülést számunkra. Következő állomásunk 
Bélapátfalva, ahol hazánk egyetlen épségben 
megmaradt román kori ciszterci apátsági 
templomát csodálhatjuk meg. Ezt követően a 
„Matyóföld szívébe”, Mezőkövesdre látogatunk. 
A Matyó Múzeum megtekintése után a napot egy 
kellemes, borkóstolóval egybekötött vacsorával 
zárjuk a Szépasszony-völgyben. Visszautazás a 
szálláshelyre.
3.NAP Szabadprogram vagy egész napos fakulta-
tív kirándulás. Látogatás Aggteleken, a Világörök-
ség részeként számon tartott Baradla-barlangban, 
amely aktivitása, hossza és cseppkődíszessége 
alapján a mérsékelt övezet első számú cseppkő-
barlangja. A Nemzeti Parkot elhagyva, Szlovákiá-

ban megismerkedünk Rozsnyó városával: székes-
egyház, Püspöki Palota, s itt található az ország 
legnagyobb középkori négyzet alakú főtere is. 
Visszaútban a diósgyőri várban található panop-
tikumot nézzük meg. Vacsora, szállás. 
4.NAP Reggeli után utazás a két Tarna patak ösz-
szefolyásánál lévő völgykatlanba, Sirokra. A vár 
megmászását követően ellátogatunk az ország 
legmagasabb pontjára, a Kékestetőre. A hazaút 
során utolsó állomásunk Fót, ahol az Ybl Miklós 
által tervezett romantikus stílusú katolikus templo-
mot tekintjük meg. Hazautazás, érkezés Sopronba 
és Szombathelyre a késő esti órákban.

IDŐPONTOK

2017.06.15-18.,  
08.31-09.03.

RÉSZVÉTELI DÍJ

59.000,- Ft/fő
Egyágyas felár: 8.900,- Ft/fő
Szállás: panzióban
Ellátás: félpanzió
Fakultatív program - kirándulás Ukrajnában 
(3. nap): 6.900,- Ft/fő
Belépők: kb. 5.600,- Ft + 65,- UAH + 40,- RON
Az ukrajnai kiránduláshoz min. 6 hónapig 
érvényes útlevél szükséges!

SZATMÁR-BEREG TÁJAIN

LÁTOGATÁS EGERBEN ÉS KÖRNYÉKÉN

4NAP/3ÉJ

4NAP/3ÉJ

IDŐPONTOK

2017.05.11-14., 08.10-13.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

64.500,- Ft/fő (MÁJUS)

67.000,- Ft/fő (AUGUSZTUS)
Egyágyas felár: 19.000,- Ft/fő
Fakultatív program – kirándulás Szlovákiába 
(3. nap): 5.900,- Ft/fő
Belépők: kb. 10.800,- Ft + 6,- EUR  

ÚJ!

ÚJ!
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött a BLAGUSS UTAZÁSI IRODA KFT. 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11.,Tel.: 06-1-486-3260, másfelől az Utas, mint 

Megrendelő:............................................................Cím: ...........................................................................Tel.: .................................................... részéről.

Az Út megnevezése:.............................................................................................................................. időpontja:............................................................

Az utazásszervező neve: Blaguss Utazási Iroda Kft. · Cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. · Eng.szám: R-00225/1992/99; 
Cégjegyzékszám: 01-09-060504 · Adószám: 10195688-2-41· Vagyoni biztosíték: COLONNADE Insurance S.A. Mo-i Fióktelepe

A 2007. évi CXXVII. tv. 206. §-a alapján nyilatkozom, hogy a fenti szolgáltatásokat 
□ nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe.
□ adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe.
□ adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe. Ebben az esetben tudomásul veszem, 
hogy a megrendelt szolgáltatások után + 27% ÁFA fizetendő.

Dátum:……………………………………

Ügyintéző Utas

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS
1. A Blaguss Utazási Iroda Kft. (továbbiakban: Blaguss Utazási 
Iroda) által szervezett külföldi utazásokra a Ptk. 6:254. 
paragrafusa, a 213/1996 (XII.23) és a 281/2008. (XI.28) Korm. 
rendelete, és a Blaguss Utazási Iroda utazási feltételeiben 
előírtak az irányadók.
2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba 
vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésé-
vel létrejön az Utas és a Blaguss Utazási Iroda között az utazási 
szerződés
3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, mi-
nőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Blaguss Uta-
zási Iroda által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés 
visszaigazolása tartalmazza.
II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI
1. Az Utas jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a 
részvételi díj és az Utas által megrendelt szolgáltatások ösz-
szesített díjának 40%-a. A részvételi díj és a többi megrendelt 
szolgáltatás hátraléka 30 nappal a tájékoztatóban feltüntetett, 
vagy a külön értesítésben meghatározott indulási napot meg-
előzően fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a 
Blaguss Utazási Iroda külön értesítést nem küld. Amennyiben 
az Utas ezen feltételt nem teljesíti, a Blaguss Utazási Iroda a 
megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az uta-
zási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.
2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül törté-
nik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt 
szolgáltatás díjával együtt).
3. A Blaguss Utazási Iroda a teljes összeg befizetése ellenében 
az utazás megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és visz-
szaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi 
jegyet ad az Utasnak, melyet induláskor a Blaguss Utazási Iroda 
képviselőjének be kell mutatni. Az Utas csak a részvételi jegyen 
szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.
III. A RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉRVÉNYESSÉGE
1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett 
szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, 
a Blaguss Utazási Iroda szervezési díját, az útlemondási 
biztosítást (Mondial Assistance) és az általános forgalmi adót 
tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum 
költségét, a belépők díját és a költőpénzt.
2. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, 
illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozá-
sa miatt a Blaguss Utazási Iroda a részvételi díjat legkésőbb az 
utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi 
díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utas az erről kapott 
értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a 
szerződéstől, és a befizetett részvételi díj részére visszafize-
tendő. A részvételi díjak max. 310 Ft-os EUR árfolyam határig 
garantáltak.
3. A Blaguss Utazási Iroda által meghirdetett csoportos utazá-
sok részvételi díjai nem tartalmazzák az utazás időtartamára 
szóló betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás díját. Ezek 
részleteiről munkatársaink tájékoztatják utasainkat, ill. az uta-
zás megrendelésekor megköthetők.
4. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, 
vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek 
elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és 
károk az Utast terhelik.
5. A Blaguss Utazási Iroda – az Utas kérésére – csak az Európai 
Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és 
tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beuta-
zási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, 

ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az ille-
tékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.
IV. LEMONDÁSI FELTÉTELEK
1. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás 
díjmentes.
Ha az Utas 60 napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a kö-
vetkező útlemondási díjak érvényesek:
- 60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a
- 34-14 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a
- 13-6 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 90%-a
- 5 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a 
részvételi díj 100%-a.
2. Ha az Utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más idő-
pontra, akkor is az útlemondási díjak érvényesek.
3. A Blaguss Utazási Iroda több napos utak esetén az utazás 
megkezdése előtti 20. napig, egynapos utak esetén az utazás 
megkezdése előtti 13. napig a szerződéstől elállhat a következő 
indokok miatt:
- ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb 
résztvevőszámot nem éri el (autóbuszos utazásoknál min. 35 
fő, az ettől eltérő létszámokat az utaknál külön jelezzük)
- ha valamely külső körülmény (politikai helyzet, természeti 
csapás) az utazás lebonyolítását, az utasok egészségét és biz-
tonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné.
Ebben az esetben az Utasnak joga van az eredetivel azonos, 
vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra, ha ennek 
nyújtására a Blaguss Utazási Irodának lehetősége van. Ameny-
nyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkü-
lönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a Blaguss 
Utazási Iroda köteles a különbözetet megtéríteni. Ha az Utas a 
felkínált szolgáltatást nem fogadja el, jogosult az utazási szer-
ződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet 
megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal 
megegyező mértékű kamatra.
4. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az Utast, aki az 
utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud 
részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, 
vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.
5. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott 
kárért az Utas felelős. Ha az Utas szándékos vagy súlyosan gon-
datlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyu-
galmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási 
szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást 
tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Blaguss Utazási Iroda jo-
gosult azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult 
elállni a szerződéstől, az Utas a hazautazásáról maga köteles 
gondoskodni. Ebben az esetben a Blaguss Utazási Iroda jogo-
sult kárainak megtérítését követelni az Utastól.
V. VISSZATÉRÍTÉS
1. A szerződés hibás teljesítése esetén az Utas a hiba felfede-
zése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel 
és a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utaskísérő az Utas 
bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglal-
ni és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. A kártérítési 
kérelmet a hazaérkezéstől számított 7 napon belül írásban 
kell benyújtani a Blaguss Utazási Irodához. A panasz megfe-
lelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra 
okot adó cselekmény helyén a Blaguss Utazási Iroda megbí-
zottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy iga-
zolt dokumentumok egy példányát. 
2. A Blaguss Utazási Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az 
Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az ér-
dekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

3. A Blaguss Utazási Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott 
kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsé-
ge alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdeké-
ben úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.
4. Az Utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzésé-
ről, felügyeletéről. 
5. A Blaguss Utazási Iroda fenntartja a jogot autóbusz típusá-
nak, szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint 
a programok azonos értékű programokra történő felcserélésé-
re kivételes esetekben.
6. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyi-
ben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a Blaguss 
Utazási Iroda visszafizeti.
7. Az Utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a 
Blaguss Utazási Iroda, illetve a teljesítéssel megbízott partnere 
okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj.
8. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. 
az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgál-
tatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Blaguss 
Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból je-
lentkező többletköltségek az Utast terhelik, illetve a bekövet-
kezett változásokért a Blaguss Utazási Iroda kártérítési felelős-
séggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét 
visszatérítheti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által 
kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor a Blaguss Utazási 
Iroda segítséget nyújt az Utasnak, ha annak a fenti okokból ne-
hézségei támadnak.
VI. EGYÉB 
1. A Blaguss Utazási Iroda a jogszabályban előírt vagyoni biz-
tosítékát a Colonnade Insurance S.A. Biztosítónál helyezte el. 
Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására, vagy 
az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható a 
Blaguss Utazási Iroda esetleges fizetésképtelensége esetén.
2. A gyermekkedvezmény igénybevételére csak akkor van 
mód, ha a gyermek 2 fizető felnőttel egy szobában kerül elhe-
lyezésre.
3. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünne-
pek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibáso-
dása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben 
– a Blaguss Utazási Iroda fenntartja. Az esetleges programel-
maradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív 
program, belépőjegy) a Blaguss Utazási Iroda utólag visszatéríti.
4. Az autóbuszos utazásoknál a csomagtérben utasonként egy, 
maximum 20 kg-os bőrönd, az utastérben pedig maximum 5 kg 
súlyú kézipoggyász szállítását tudjuk garantálni a nemzetközi 
gyakorlatban egyre többször előforduló súlyellenőrzések miatt.
5. A többi utas érdekében, kérjük a megadott találkozási idő-
pontok pontos betartását. A késő utasokra az idegenvezető 
az adott helyzettől függően maximum 15-20 percet tud várni.
6. A Blaguss Utazási Iroda által szervezett utazással kap-
csolatos minden perben a szerződő felek alávetik magu-
kat a Blaguss Utazási Iroda székhelye szerinti bíróság ki-
zárólagos illetékességének A fogyasztóvédelmi szabályok 
megsértése esetén a fogyasztók 2017.01.01-től panasza-
ikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz 
fordulhatnak. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ál-
talános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Az 
Utas kijelenti, hogy maga és utastársai nevében a Blaguss 
Utazási Iroda által kiadott utazási ajánlatban és jelen szer-
ződésben rögzített részletes feltételeket megismerte és 
azokat elfogadja, aláírásával igazolja.
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