
AUTÓBUSZOS 
UTAZÁSOK  2018



Őszinte örömünkre szolgál, hogy mint programjaink iránt érdeklődő régi és leendő Utasunknak, szíves figyelmébe 
ajánlathatjuk a Blaguss Utazási Iroda 2018. évi katalógusát. Európa gyönyörű tájaiból, kulturális értékeiből kínálunk 
hosszabb – rövidebb programokat, hogy ideje és lehetősége szerint választhasson Ön is. A már közkedvelt és jól bevált 
egynapos kirándulásaink között is talál új ajánlatokat, ahogy a hosszabb, többnapos kalandozást előnyben részesítők 
számára is készültünk újdonságokkal. 

Üzletpolitikánk továbbra is változatlan: jó színvonalú, árral arányos szolgáltatásokkal, szakértő és vendégközpontú 
személyzettel értéket közvetíteni. Autóbuszaink országos viszonylatban is kiemelkedően fiatal flottája nyújtotta biztonsága 
és kényeleme mellett megbízhatóságunkat három évtizedes szakmai múltunk garantálja. Élje át velünk az utazás örömét!

Hagyományos vendégszeretettel várjuk a Blaguss Utazási Irodákban!

Felszállási helyek
Autóbuszaink SZOMBATHELYEN a Vasútállomástól – a Gazda bolt 
elől, illetve SOPRONBAN a GySEV Pályaudvar melletti SPAR üzlet 
oldalától indulnak és ugyanide érkeznek. További fel- és leszállási 
lehetőségek a tervezett útvonal mentén (pl. Kőszeg, Csepreg, 
Lövő, Sopronkövesd, Nagycenk, Kópháza) előre egyeztetett eset-
ben lehetségesek. A felszállásra vonatkozó igényüket kérjük, hogy 
foglaláskor jelezzék!

Autóbuszok/ülőhelyválasztás
Útjainkat tapasztalt autóbusz vezetők  kel, elsősorban a Blaguss 
Agora Hungary Kft. kiváló minőségű, kényelmes, biztonságos és 
jól felszerelt autóbuszaival indítjuk. Büszkék vagyunk autóbuszaink 
kiemelkedően fiatal átlagéletkorára. Az autóbuszt a jelentkezések és 
a befizetések sorrendjében töltjük, az első soroktól kezdve hátrafelé. 
Utasaink igényeit a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében 
igyekszünk teljesíteni. Autóbuszaink méretét a csoport létszámához 
igazítjuk, mely eredményezheti az ülőhelyek változását. 

A részvételi díjak tartalma
A részvételi díjak minden esetben tartalmazzák az utazás költségét, 
a MONDIAL ASSISTANCE út lemondási biztosítás díját és az 
ÁFÁ-t, valamint több napos utak esetében a szállás árát 2-3 ágyas 
szobákban a megadott ellátással. Utazásainkhoz jó minőségű, az 
adott ország besorolása szerinti 3-4*-os szállodákat / panziókat 
biztosítunk.
A fakultatív programok és a választható félpanzió minimum 20 fő 
jelentkezése esetén valósulnak meg!
A belépők árai tájékoztató jellegűek és a helyszínen fizetendők.
A részvételi díjak baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást nem 
tartalmaznak.

Az útlemondási biztosításról bővebben
A biztosítás utazás kép telen ség esetén érvényes. Ha az utas vagy 
vele együtt utazó társa, közeli hozzátartozója háziorvos, szakorvos 
által igazolt utazásképtelensége (betegség, baleset, haláleset) 
miatt vagy egyéb, a biztosító szerződésében meghatározott 
igazolható ok miatt nem tud részt venni az utazáson a biztosító 
a felmerült költségeket ÖNRÉSZ LEVONÁSA NÉLKÜL az 
utasnak megtéríti. Az útlemondási esetről az utasnak haladék-
talanul, de annak bekövetkezte után legkésőbb 48  órán belül 

Kedves Utasunk!

Fontos tudnivalók

Pásztor László 
ügyvezető igazgató

írásban értesítenie kell az utazási irodát, vagy az iroda zárva 
tartása, illetve munkaszüneti nap esetén közvetlen a biztosítót: 
e-mail: karbejelentes@mondial-assistance.at 
fax: +36 (06) 23 507 414.

A baleset-, betegség- és poggyászbiztosításról bővebben
A biztosí tás meg kötését minden programunk esetében ajánljuk. 
Jó, ha rendelkezünk az úgynevezett EU kártyával is, ez azonban 
nagyon sok esetben nem elegendő. A  bankkártyákhoz tartozó 
utasbiztosítások esetén is célszerű utazás előtt körül tekintően utána 
járni annak, hogy szükség esetén hogyan tudjuk igénybe venni a 
biztosítási szolgáltatásokat illetve milyen mértékben nyújt fedezetet 
a biztosítás.

Idegenvezetés
Minden programunkat szakképzett, felkészült idegen vezető kíséri. 
A programok sorrendje időjárás, helyi ünnepek illetve egyéb körül-
mények miatt változhat, felcserélődhet.

Útiokmány
Az utazásokhoz személyigazolvány vagy útlevél szük séges. 
Ezek érvényességét már jelentkezéskor ellenőrizzék! Külföldi 
állampolgárok az esetleges vízumkötelezettségükről maguk 
kötelesek gondoskodni, az ebből eredő kárért irodánk nem vállal 
felelősséget.

Ajánlatunk egyedül utazók részére / egyágyas felár
Azon ked ves utasainknak, akik egyedül jelentkeznek, de nem 
ragaszkodnak az egyágyas elhelyezéshez, vállaljuk a társítást kétfős 
szobákban. Ez azt jelenti, hogy egyedülálló utasaink számára 
megpróbálunk keresni egy azonos nemű egyedül utazót, akivel 
egy szobába kerülnek. Amennyiben irodánk nem talál szoba társat, 
akkor az egyágyas felárnak csak az 50%-át kell meg fizetnie az 
Utasnak, másik felét irodánk átvállalja. Ez a kedvezmény csak abban 
az esetben érvényes, ha az Utas legalább 45 nap pal az indulás előtt 
befizet az útra. 45 napon belül csak akkor tudunk eltekinteni az 
egyágyas felár megfizetésétől, ha az utasnak a korábban jelentkezők 
közül van társa. (Ha később jelentkezik másik társítható Utas, akkor az 
egyágyas felárat visszafizetjük.) A társításra vonatkozó igényt kérjük, 
foglaláskor jelezze!



FELELŐS KIADÓ: Pásztor László – Blaguss Utazási Iroda Kft. | KÉSZÜLT: 5.000 példányban | SZERKESZTÉS LEZÁRVA: 2018. január
GRAFIKAI TERVEZÉS: sign kreatív ügynökség kft. | NYOMDA: Elektroproduct Kft.

Kedvezmények

Irodáink

ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
Foglalja le minél korábban utazását, így programjainkat az autóbusz 
első sorai ból élvezheti és kedvezménnyel honoráljuk korai 
jelentkezését! Már 40% előleg befizetése mellett 5% kedvezményt 
biztosítunk Önnek és utastársai nak a többnapos programjaink 
részvételi díjából, míg teljes részvételi díj befizetése esetén 8%-
ot, amennyiben a választott útra 2018. március 30-ig jelentkezik. 
A kedvezmények csak a részvételi díjra vonatkoznak és kizárólag a 
2018. május 15. után induló utakra érvényesek! 

Törzsutas kedvezmény
Azon utasainknak, akik 2016-ban vagy 2017-ben legalább egyszer 
utaztak irodánkkal (kivéve egynapos utak) és idei több napos 
programjaink közül foglalnak, 5% kedvezményt biztosítunk a 
részvételi díjból. 

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

9700 SZOMBATHELY,
Kőszegi u. 33.
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

• bécsi és budapesti indulású repülős 
nyaralóprogramok, egzotikus utak

• kulturális körutak és hajós utak széles 
választéka

w

Buszbérlés 15-63 főig
Stressz nélkül az úti célba!
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Irodáink szolgáltatásai

Akár születésnap, évforduló, ballagás vagy egyéb családi esemény közeleg, 
ajándékozzon utazási utalványt szeretteinek, barátainak, kollégáinak!  Az utal-
ványok 10.000, 25.000 és 50.000 Ft-os címletekben kaphatók irodáinkban és 
szállás foglalásra, autóbuszos utazásra és repülős programokra is széleskörűen 
felhasznál hatók a kiállítástól számított 1 éven belül.

Ajándékozzon BLAGUSS utazási utalványt!

Gyerekkedvezmény
Többnapos utaknál 12 éves korig a részvételi díj 15%-a (2 fizető 
felnőttel egy szobában való elhelyezés esetén).

Nyugdíjas kedvezmény
Többnapos útjainknál minden nyugdíjas utasunk 3% kedvezményt 
kap, amennyiben nem illeti meg nagyobb kedvezmény.

Egyágyas kedvezmény
Lásd. 2. oldalon a „Fontos tudnivalók / Ajánla tunk egyedül utazók 
részére” bekezdésben!

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az előfoglalási, illetve a törzsutas- 
és nyugdíjaskedvezmény nem összevonható!

• repülőjegy foglalás
• szállásfoglalás
• egyéni utazások 

• cégek, társaságok utazásának 
szervezése

• koncertjegyek és utasbiztosítások 
értékesítése



TARTALOMJEGYZÉK / ORSZÁGONKÉNT (TÖBBNAPOS UTAK)

TARTALOMJEGYZÉK / IDŐRENDBEN

ORSZÁG/ÚT MEGNEVEZÉSE OLDAL

FRANCIAORSZÁG

A francia Riviéra gyöngyszemei 10

SVÁJC

Svájc pár nap alatt 11

OLASZORSZÁG

Kirándulás a Garda-tó körül 11

Toszkána és a Ligur-tengerpart csodái 12

Kirándulás a Sorrentoi-félszigeten   13

DÁTUM ÚT MEGNEVEZÉSE NAP OLDAL

MÁRCIUS

03.15 Prága gazdagon 4 17

ÁPRILIS

04.01 Minimundus és a Wörthi-tó 1 5

04.21 A Mostviertel régió felfedezése 1 5

04.28 Pozsony - Dévény vára 1 8

04.28 Felvidéki történelmi városok 4 18

04.29 Salzkammergut gyöngyszemei 3 15

04.30 Plitvicei Nemzeti Park 1 9

MÁJUS

05.01 Kreuzenstein - Tulln 1 6

05.06 Bled - Bohinj 1 9

05.18 Prága gazdagon 4 17

05.19 Stájerországi élmények 1 5

05.19 Krakkó és környéke 3 18

05.20 Burgenlandi barangolás hajózással 1 8

05.21 Bécs - Pozsony hajóval 1 8

05.26 Egy nap a Fertő tó körül 1 6

05.27 Plitvicei Nemzeti Park 1 9

JÚNIUS

06.02 Pihenés az Adrián 5 14

06.03 Zrínyiek nyomában 
Horvátországban 1 9

06.09 Kirándulás Wachauban 1 6

06.14 Tirol, az Alpok „szíve” 4 16

EGYNAPOS UTAK TÖBBNAPOS UTAK

ORSZÁG/ÚT MEGNEVEZÉSE OLDAL

HORVÁTORSZÁG

Pihenés az Adrián 14

Őszi mandarinszüret 14

SZLOVÉNIA

Csillagtúrák Szlovéniában 15

AUSZTRIA

Salzkammergut gyöngyszemei 15

Tirol, az Alpok „szíve” 16

ORSZÁG/ÚT MEGNEVEZÉSE OLDAL

NÉMETORSZÁG

Fényűző bajor kastélyok 16

CSEHORSZÁG

Prága gazdagon 17

Morvaország kincsei 17

SZLOVÁKIA

Felvidéki történelmi városok 18

LENGYELORSZÁG

Krakkó és környéke 18

DÁTUM ÚT MEGNEVEZÉSE NAP OLDAL

06.16 Pozsony - Dévény vára 1 8

06.16 A francia Riviéra gyöngyszemei 7 10

06.23 Szomszédolás Szlovéniában 
borkóstolóval

1 9

06.28 Kirándulás a Garda-tó körül 4 11

06.30 A Mostviertel régió felfedezése 1 5

JÚLIUS

07.01 Baden - Myrafälle - Bécsújhely 1 6

07.06 Morvaország kincsei 3 17

07.08 Plitvicei Nemzeti Park 1 9

07.12 Felvidéki történelmi városok 4 18

07.14 Minimundus és a Wörthi-tó 1 5

07.15 Cseh mesekastélyok 1 8

07.20 Fényűző bajor kastélyok 3 16

07.21 Bécs - Pozsony hajóval 1 8

07.26 Csillagtúrák Szlovéniában 4 15

07.28 Egy nap a Fertő tó körül 1 6

07.31 Kirándulás a Sorrentoi-félszigeten 6 13

AUGUSZTUS

08.02 Svájc pár nap alatt 4 11

08.04 Kreuzenstein - Tulln 1 6

08.11 Stájerországi élmények 1 5

08.12 Plitvicei Nemzeti Park 1 9

08.18 Burgenlandi barangolás hajózással 1 8

08.18 Salzkammergut gyöngyszemei 3 15

DÁTUM ÚT MEGNEVEZÉSE NAP OLDAL

08.18 Krakkó és környéke 3 18

08.20 Kirándulás Wachauban 1 6

08.25 Bled - Bohinj 1 9

SZEPTEMBER

09.01 Szomszédolás Szlovéniában 
borkóstolóval 1 9

09.08 Minimundus és a Wörthi-tó 1 5

09.08 Pihenés az Adrián 5 14

09.09 Pozsony - Dévény vára 1 8

09.13 Prága gazdagon 4 17

09.15 Cseh mesekastélyok 1 8

09.16 Plitvicei Nemzeti Park 1 9

09.21 Fényűző bajor kastélyok 3 16

09.22 Bécs - Pozsony hajóval 1 8

09.24 Toszkána és a Ligur-tengerpart 
csodái 6 12

09.29 Baden - Myrafälle - Bécsújhely 1 6

OKTÓBER

10.04 Tirol, az Alpok „szíve” 4 16

10.06 Zrínyiek nyomában 
Horvátországban 1 9

10.07 Egy nap a Fertő tó körül 1 6

10.11 Kirándulás a Garda-tó körül 4 11

10.19 Őszi mandarinszüret 5 14

10.21 Morvaország kincsei 3 17

10.23 A Mostviertel régió felfedezése 1 5



Indulás Sopronból, Szombathelyről, utazás Ausztriába. Először az or-
szág egyik legszebb és legnagyobb határvárát keressük fel Riegers-
burgban.  A 482 méter magas sziklára épült várhoz lifttel vagy siklóval 
juthatunk fel, ahonnan a pazar kilátás mellett múzeumok mutatják be 
a várkastély történetét, illetve a boszorkányüldözés középkori tárgyi 
emlékeit. A környék a boszorkányperek híres központja volt a közép-
korban. Manapság vulkán vidéknek hívják Stájerország ezen keleti 
részét a helyiek, a tájba beékelődő vulkáni eredetű sziklaszirtek és 
kiszögellések miatt. Nem messze utazunk a Vulcano névre keresztelt 
első osztályú termékek világába. Az itt működő gazdaságban érlelik a 
világ egyik legjobb sonkáját, melyet az állatokkal való különleges bá-
násmód és szakértelem tesz különlegessé.  Farmlátogatás különböző 
Vulcano termék kóstolóval, majd vásárlási lehetőség az üzletben a 
környékbeli gazdák termékeiből. Hazautazás, érkezés Szombathelyre, 
majd Sopronba a kora esti órákban.

Indulás Szombathelyről, majd Sopronból. Utazás Ausztriába, ahol 
első állomásunk az 1112-ben alapított kolostor Seitenstettenben, 
amely már több mint 900 éve szellemi és kulturális központja a Most-
viertel régiónak. A lenyűgöző épületegyüttes barokk temploma és 
művészeti gyűjteménye távoli tájakról is vonzza a látogatókat, melyet 
mi is megtekintünk helyi idegenvezetővel. Történelmi kertjében a 
különböző konyhai- és gyógynövények megismerése után megkós-
tolhatjuk a helyben készült likőrt. A Duna és az Alpok közötti pompás 
vidék panorámaútján utazva jutunk el következő állomásunkra, a 
STYX Naturcosmetic világába, ahol 50 éve állnak a szépségápolás 
szolgálatában. Gyárlátogatás után kipróbálhatjuk és megvásárolhat-
juk az illatos kozmetikumokat, továbbá megkóstoljuk az itt készült bio 
csokoládét is. Felkeressük a szomszédos sörözőt, mely Ober-Grafen-
dorf egykori vasútállomásának épületében kapott helyet – itt sört 
kóstolhatunk. Hazautazás, érkezés Sopronba, majd Szombathelyre 
az esti órákban.

Indulás a kora reggeli órákban Sopronból, Szombathelyről. Utunk elő-
ször a klagenfurti Minimundusba 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, 
építménye, 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 panorámát 
nyújt a tóra és környékére. Ezután megnézzük Maria Wörth városát, 
mely a Wörthi-tó egyik üdülőközpontja, séta a tóparton. A busz a dél-
utáni órákban indul haza. Érkezés a késő esti órákban Szombathelyre, 
majd Sopronba. 

Részvételi díj: 6.900,- Ft/fő Részvételi díj: 9.200,- Ft/fő

Részvételi díj: 9.600,- Ft/fő

Belépők: kb. 27,- EUR Belépők: kb. 19,- EUR

Belépők: kb. 26,- EUR

Maria Wörth

Riegersburg Seitenstetten

05.19.
08.11.

04.21.
06.30.
10.23.

04.01.
07.14.
09.08.

Stájerországi élmények A Mostviertel régió 
felfedezése

Minimundus és a Wörthi-tó
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Akár egynapos kirándulásunkon, akár többnapos utunkon vesz részt, arra 
biztatjuk, hogy örökítse meg fényképezőgépével a táj szépségét, a kulturális 
látni valókat vagy egyéb élményeit!
Örömmel várjuk azon Utasaink jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, 
hogy az elkészült fotóikat másokkal is megosszák, hiszen nem titkolt célunk, 
hogy a legjobban sikerült képeket programfüzetünkben megjelentessük.

A fotókat a sopron@blaguss.hu e-mail címre várjuk 2018. október 31-ig 
„Fotó pályázat” megjelöléssel. (Kérjük a beküldő nevét, lakcímét és telefon-
számát feltüntetni!) 
Azon Utasaink részére, akiknek úti fotóját megjelentetjük 2019-es program-
füzetünkben, 2-2 főre szóló, szabadon választott egy napos utunkon 
való részvételt kínálunk fel!

FOTÓPÁLYÁZAT!



Indulás Szombathelyről, Sopronból, utazás Ausztriába. Az UNESCO 
Világörökség részeként a wachaui kultúrtáj egyik leglátványosabb 
nevezetessége a melki bencés apátság. A már messziről látha-
tó, várként emelt pompás barokk stílusú épületegyüttes a Duna 
mentén, csodálatos természeti tájba ágyazva vonzza a látogatókat. 
Az apátság megtekintése, mely során megismerkedhetünk a bencés 
rend életével a kezdetektől napjainkig. Látogatást teszünk a világhírű 
kolostori könyvtárban, majd az apátsági templomban, mely több 
építészeti érdekességet is magában rejt.  Ezután sétahajóval utazunk 
Spitz városáig, miközben gyönyörködhetünk a wachaui táj szépsé-
gében.  Busszal folytatjuk utunkat Dürnsteinig. A festői kisvárosban 
régi házak, boltok, borozók között sétálhatunk. Utolsó állomásunk 
Krems, a Dunakanyar keleti kapuja. Séta az óvárosban, majd rövid 
szabadidő után hazaindulás. Érkezés Sopronba, majd Szombathelyre 
az esti órákban.

Indulás Szombathelyről, Sopronból. Utazás a Bécstől délre található  
Badenbe. Az egykori királyi rezidencia ma elsősorban termálvízéről 
híres, de itt található Európa egyik legszebb és legnagyobb kaszinó ja 
is. Könnyű séta a város legkedveltebb területén, a 8 hektáros Dobl-
hoffparkban. Ez egyben Ausztria legnagyobb rózsakertje, mely min-
den évszakban kellemes kikapcsolódást nyújt. Ezután tovább utazás 
a Myra-vízeséshez. A romantikus, erdős túraterületen kb. 20 fahíd 
vezet végig a vízesések körül, miközben gyönyörködhetünk a víz-
zuhatagokban. Bécsújhely főtere a Szentháromság-szoborral igazi 
ékszerdoboz. Legjelentősebb épülete a préposti főplébánia-temp-
lom, azaz a dóm, kettős tornyával. A 12. században épült Baben berg 
hercegi vár 1752 óta a Mária Terézia Katonai Akadémiának ad otthont. 
Hazautazás, érkezés Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.

Indulás Szombathelyről, majd Sopronból. Első állomásunk a Duna 
völgye felett magasodó kreuzensteini vár, mely Ausztria egyik leg-
szebb romantikus várkastélya. A tökéletes állapotú erődítménybe sza-
kadékon átívelő hídon léphetünk be, és indulhatunk egy hamisítatlan 
középkori időutazásra az alig több mint száz éves álomvárba. A vár 
termeiben található bútor, fegyver és páncélzat, valamint a lovagi 
felszerelések Johann Nepomuk Wilczek gróf gyűjtőszenvedélyének 
tárgyai. Ezután Tulln, a csodás Duna-parti település következik prog-
ramunkban, melynek tíz hektár területen fekvő parkjában több mint 
60 különböző stílusú mintakertet alakítottak ki. A gyönyörű környezet 
és a színes növényvilág minden évszakban más arcát mutatja a láto-
gatóknak, melyet Utasaink is megcsodálhatnak. Hazautazás, érkezés 
Sopronba és Szombathelyre a kora esti órákban. 

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 ter-
mészeti 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 ren-
delkező településen. Frauenkirchenben a barokk bazilikát tekintjük 
meg, melyet az Esterházyak építtettek és híres búcsújáró hely. Majd 
látogatás Purbach-ban (Feketeváros), ahol a török legendáját ismer-
hetjük meg. Utolsó állomásunk Ruszt, ahol városnéző séta keretében 
ismerkedünk a hangulatos „gólyás” településsel. Érkezés Sopronba és 
Szombathelyre az esti órákban.

Részvételi díj: 9.500,- Ft/fő

Részvételi díj: 7.300,- Ft/fő

Részvételi díj: 7.900,- Ft/fő

Részvételi díj: 7.100,- Ft/fő

Belépők: kb. 11,- EUR | Hajójegy: kb. 17,- EUR

Belépők: kb. 4,- EUR

Belépők: kb. 20,- EUR

Belépők: kb. 7,- EUR | Hajójegy: kb. 2.300,- Ft

Melk

Myra-vízesés

Kreuzenstein

Fertő tó

06.09.
08.20.

07.01.
09.29.

05.01.
08.04.

05.26.
07.28.
10.07.

Kirándulás Wachauban

Baden - Myrafälle - 
Bécsújhely 

Kreuzenstein - Tulln

Egy nap a Fertő tó körül

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK
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Esterházy-kastély, Eisenstadt
Fraknó vára

Lackenbachi kastély
Szentmargitbányai kõfejtõ

Esterházy borászat

esterhazy.hu

 Ahol elvarázsol a 

kultúra és a természet
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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. Séta 
a hangulatos barokk bel városban, ahol a Haydn-házban teszünk 
látogatást. A ház a híres zeneszerző egykori lakóháza, melyben úgy 
érezhetjük magunkat, mintha a „mester itthon lenne”. Az időszaki ki-
állítás Haydn-t mint utazót mutatja be a látogatóknak. Ezután Közép- 
Európa harmadik legnagyobb állóvízéhez, a Fertő tóhoz utazunk. 
Ruszton városnéző séta a gólyák városában, majd Mörbisch-ben 
hajóra szállva a vízről csodálhatjuk meg a Fertő táj szépségét. 
A fertőrákosi kikötőből autóbusszal utazunk vissza Sopronba, majd 
Szombathelyre, érkezés az esti órákban.

Indulás Szombathelyről, Sopronból a reggeli órákban. Utazás 
Szlovákiába, ahol először Dévény várát keressük fel, mely az 
ország nyugati kapuja volt. A ma is impozáns képet nyújtó vár 
romjai 80 méter magas meredek hegy csúcsán emelkednek a 
Duna és a Morva folyók összefolyásánál, ahonnan szép pano-
ráma tárul elénk a szomszédos Ausztriára. A  várlátogatás után  
Pozsony nevezetességeivel ismerkedünk meg egy belvárosi séta 
keretében: Szt. Márton Székesegyház, Mihály-kapu, az Országgyűlés 
épülete, Prímás Palota, Vigadó, Fő tér… Szabadidőt követően az 
autóbusz a késő délutáni órákban indul haza. Érkezés Sopronba és 
Szombathelyre az esti órákban.

Indulás Szombathelyről, Sopronból a reggeli órákban, utazás Bécsbe. 
Séta a Stephansdom, Kärtnerstrasse, Graben környékén, vagy látoga-
tási lehető ség 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 szép ségét. A kora délutáni órákban érkezés Pozsonyba, 
ahol felkeressük a történelmi belváros nevezetességeit és magyar 
emlé keit: Szt. Márton Székes egyház, Mihály-kapu, az Országgyűlés 
épülete, Prímás Palota, Vigadó, Fő tér. Szabad idő után haza indulunk, 
érkezés Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.

Indulás Szombathelyről, Sopronból a kora reggeli órákban. Utazás 
Csehország keleti részére, Morvaországba. Úti célunk az UNESCO 
Világörökség részét képező Lednice-Valtice kultúrtájon található két 
romantikus mesekastély. Először a valticei kastélyt látogatjuk meg, 
mely a Liechtenstein család téli rezidenciája volt. A hatalmas angol-
parkban található vadászkastély borospincéiről is nevezetes. Ezután 
a Lednice várkastély páratlan szépségű épületegyüttesét tekintjük 
meg. Lehetőségünk lesz üvegházát is felkeresni, gyalogosan vagy 
hajóról megcsodálni a gigantikus park szépségét. Ha megtesszük a 
park 60 m magas minaretjének lépcsőfokait, lenyűgöző panorámá-
ban lehet részünk. Hazautazás, érkezés Sopronba és Szombathelyre 
a késő esti órákban.
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Részvételi díj: 6.700,- Ft/fő

Részvételi díj: 7.500,- Ft/fő

Részvételi díj: 7.700,- Ft/fő

Részvételi díj: 8.900,- Ft/fő

Belépők: kb. 15,- EUR | Hajójegy: kb: 2.300,- Ft

Belépők: kb. 12,- EUR

Belépők: kb. 7,- EUR | Hajójegy: kb: 35,- EUR

Belépők: kb. 490,- CZK

Pozsony

Lednice

Ruszt

Dévény

05.20.
08.18.

04.28.
06.16.
09.09.

05.21.
07.21.
09.22.

07.15.
09.15.

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK

Burgenlandi barangolás 
hajózással

Pozsony - Dévény vára

Bécs - Pozsony hajóval  

Cseh mesekastélyok
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Indulás Sopronból, Szombathelyről a reggeli órákban. Először a 
magyarok által is nagyszámban lakott Lendva nevezetességeit 
látogatjuk meg helyi idegenvezetővel: vár, Szentháromság-kápolna, 
Szent Katalin-templom, Zsinagóga, színház. Ezután Szlovénia egyik 
legrégebbi városát, Ptujt keressük fel. Várlátogatás, majd séta a Drá-
va partjára épült óvárosban: Szt. György-templom, Minorita kolostor, 
városháza és Orpheusz-kő. Szabadidő után visszatérünk a határ kö-
zelében fekvő Lendvára, amely szőlőtermesztéséről és borászatáról 
is nevezetes. A 2015-ben átadott Vinárium-toronyból csodálhatjuk 
meg a négy országra nyíló panorámát. Ezután egy helyi borházat 
keresünk fel, ahol a pincelátogatás során öt tételes borkóstolóban lesz 
részünk.  A kellemes nap után hazautazás, érkezés Szombathelyre és 
Sopronba a késő esti órákban.

Indulás Sopronból, Szombathelyről, utazás Horvátországba. Határ-
átlépést követően első állomásunk a zagorjei Trakoscan várkastélya, 
amely a Draskovic család történetét is elmeséli.  A romantikus stílusú 
épület kellemes környezetével, mesterségesen kialakított tavával, 
gondozott parkjával kedvelt kirándulóhely. Következő úticélunk 
Varasd, amely Horvátország fővárosa is volt. Városnéző séta során 
ismerkedünk a kedves barokk óváros látnivalóival: vár, városháza, 
Draskovic-palota, Püspöki Székesegyház, ferences templom, szín-
ház, Szent Miklós-templom. Rövid szabadidő, majd hazafelé Csák-
tornyára térünk be, amely szorosan kapcsolódik a Zrínyi családhoz: 
ferences templom, városháza, kaszinó, Zrínyi emlékmű, vár. Haza-
utazás, érkezés Szombathelyre és Sopronba a késő esti órákban.

Indulás Sopronból, Szombathelyről a kora reggeli órákban. Utazás rö-
vid 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 tóparton. 
Érintetlen természet, meredek hegyek övezik a Savica-vízesést, 
melyet megtekintünk. Hazaérkezés az éjszakai órákban. 

Indulás Sopronból, Szombathelyről a kora reggeli órákban Horvát-
országba. Folyamatos utazás, rövid szünetekkel a Plitvicei Nemzeti 
Parkhoz. A 16 tavat magába foglaló, 92 csodálatos vízeséssel tarkított 
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 közötti számottevő szint-
különbség folytán a természet csodálatos vízeséseket hozott létre a 
tóvidéken. Délután hazaindulás, érkezés Szombathelyre, majd Sop-
ronba az éjjeli órákban.

Részvételi díj: 8.500,- Ft/fő

Részvételi díj: 8.500,- Ft/fő

Részvételi díj: 11.000,- Ft/fő

Részvételi díj: 11.500,- Ft/fő

Belépők: kb. 20,- EUR | Borkóstoló: kb. 7,- EUR

Belépők: kb. 30,- HRK

Belépők: kb. 30,- EUR

Belépők: kb. 110-180,- HRK (szezontól függően)

Ptuj

Trakoscan

Bledi-tó

Plitvicei Nemzeti Park

06.23.
09.01.

06.03.
10.06.

05.06.
08.25.

04.30.
05.27.
07.08.
08.12.
09.16.

Szomszédolás Szlovéniá-
ban borkóstolóval

Zrínyiek nyomában 
Horvátországban 

Bled - Bohinj

Plitvicei Nemzeti Park

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK
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A francia Riviéra gyöngyszemei

| 1. nap: | Indulás Sopronból, Szombathelyről, utazás Ausztrián át a Brescia környéki 
szálláshelyre. Útközben rövid megálló a Garda-tónál Sirmione-ban.

| 2. nap: | Reggeli után folytatjuk utunkat Franciaország felé. Kora dél után érkezünk 
a Côte d’Azur-re, ahol a gyönyörű Menton az első meg állónk. Rövid 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, Angol sétány megtekintése után utazás a cannes-i szálláshelyünkre (4 éj).

| 3. nap: | Reggelit követően utunk Monaco-ba vezet. Programunkat a Hercegi 
palota megtekintésével kezdjük, majd megnézzük a katedrálist Grace Kelly sírjával 
és a világhírű Óceánográfiai múzeumot. Rövid szabad idő után Monte Carlo-ba, a 
csillogó luxus világába érkezünk, ahol ki próbálhatjuk szerencsénket a Casinóban. 
A szálláshelyre való visszautazást követően szabadprogram, strandolási lehetőség 
a tengerparton.

| 4. nap: | Reggeli után Cagnes sur Mer-ben felkeressük Renoir házát.  Megismer-
kedhetünk a neves impresszionista festő alkotásaival, otthonával, és sétálhatunk 
a „festők sétányán”. Saint Paul de Vence egy hegycsúcsra épült város – maga a 
középkor. Szűk sikátoraival, hangulatos házsoraival, különleges atmoszférájával az 
egyik leglátogatottabb provence-i kisváros.

| 5. nap: | Reggeli után utazás Grasse-ba, a „parfümök fővárosába”. Egyik gyárában 
megismerhetjük a francia parfümkészítés titkait, majd rövid sétát teszünk a hangu-
latos óvárosban. A vadregényes Farkas-szurdokon keresztül érkezünk a hegytetőre 
épült Gourdon városkához. Az egyik legszebb francia település középkori erődítmé-
nye a zöld Loup-völgyre néz, főteréről pedig kivételes panorámát kapunk a francia 
tengerpart 80 km-es sávjára. 

| 6. nap:  | Reggeli után utazás Olaszországba. Ventimigliától végigutazunk a 
látványos tengerparti úton San Remo-ba, 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 keresztül. Érkezés Szombat helyre és 
Sopronba az esti órákban.

Ellátás: reggeli | Egyágyas felár: 47.000,- Ft/fő | Félpanziós felár: 38.500,- Ft/fő
Belépők: kb. 60,- EUR

20
18

10

FR
A

N
C

IA
O

R
S

Z
Á

G

06.16-22.

Részvételi díj: 146.000,- Ft/fő

7 nap / 6 éj

IDŐPONT

Monaco

Menton

Eze



| 1. nap | Indulás Szombathelyről, Sopronból a kora reggeli órákban. Utazás rövid 
szünetekkel Innsbruckig, a tiroli fővárosig, melynek hangula tos óvárosának ne-
vezetességeit keressük fel: Hof kirche, Aranytetős ház, Diadal ív, 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 Világ örök séghez tartozó kolostorkönyvtár megtekintése 
után folytatjuk utunkat Schaffhausenbe. Megtekintjük a Mindenszentek egyik 
kolostorát és teszünk egy sétát a városban. Tovább utazunk 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.

| 1. nap | Indulás Sopronból, Szombathelyről. Utazás Ausztrián keresztül rend-
szeres pihenőkkel, érkezés Padovába. A hangulatos egyetemi város különleges 
tere a Prato della Valle. Az ovális alaprajzú, füves parkot csatornák ölelik, part jukon 
78 szobor idézi fel a város történelmi múltját, egyetemé nek híres tanárait és diákjait. 
A város egyik legfontosabb nevezetessége Szent Antal bazilikája, a hozzá tartozó 
rendházzal és annak különleges kerengőjével. A belvárosban megtekintjük az 
egyetem épületét, ahol Galileo Galilei is tanított, a Palazzo della Raggione – 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 váro-
sában, 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 termei-
ben a Garda-tó élővilágát és környékének történelmét ismerhetjük meg. Goethe 
emlékével is talál kozunk, akit itt tartóztattak le kémkedés gyanú jával. Különleges 
felvonóval érkezünk a város felett emelkedő Monte Baldo egyik magaslatára, ahon-
nan a tó és a környező hegyek csodálatos látványa tárul elénk. Majd áthajózunk 
Limone-ba, ahol megnézhetjük a híres citromültet vényeket 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 halászvároska gyönyörű vízparti sétányával, szép régi palotáival, 
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 

| 3. nap | Reggeli után indulunk Bernbe, Svájc fővárosába, mely az UNESCO 
Világörökséghez tartozik. A városnézés során megtekintjük a város legfontosabb 
nevezetességeit: Harangtorony, Városháza. Továbbutazás Zürichbe, Svájc élénk 
metropoliszába. Megismerkedünk főbb látni valóival: a román stílusú Grossmünster, 
Városháza, a város főutcája. Búcsút veszünk Svájctól és visszaindulunk szállásunk 
felé. Útközben rövid megálló Vaduzban, a Liechtenstein Hercegség fő váro sá ban. 
Vacsora és szállás.

| 4. nap | Reggeli után hazaindulás, útközben rövid pihenő Salzburg ban, mely-
nek óvárosa az UNESCO Világörökség része. Séta a világhírű Mozart szülővárosában, 
majd utazunk tovább Magyarország felé. Érkezés a késő esti órákban Sopronba és 
Szombathelyre.

megmutatják, hogy hol tör fel a tó mélyén a sirmionei, 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 fagyizók és borkimérések 
között. Vacsora és szállás.

|  4. nap  | Reggeli után hazaindulás. Útközben látogatás Veronában, mely 
egyeteme, történelmi emlékei, múzeumai révén a térség kulturális centruma. Fel-
keressük Verona főterét – a régi fóru mot, 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.
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08.02-05.

Részvételi díj: 98.000,- Ft/fő

Részvételi díj: 82.300,- Ft/fő

Ellátás: félpanzió | Egyágyas felár: 31.500,- Ft/fő | Belépők: kb. 37,- CHF

Ellátás: félpanzió | Egyágyas felár: 19.500,- Ft/fő | Belépők + ifa: kb. 75,- EUR 4 nap / 3 éj

4 nap / 3 éj

IDŐPONTOK

IDŐPONT

BaselZürich

Garda-tó

Kirándulás a Garda-tó körül

Svájc pár nap alatt

06.28-07.01.
10.11-14.



| 1. nap: | Indulás Sopronból, Szombathelyről. Utazás rendszeres pihenőkkel a 
Firenze környéki szálláshelyre. 

| 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 szabadidő-
ben 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 völgyé-
ben 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 ke-
resztül La Speziába.

| 4. nap: | A Tigullio-öböl partján Rapallo az első állomásunk. A csodálatos ten-
gerparti sétány mellett hangulatos óváros köszönt bennünket. Hajóval utazunk 
tovább a világ gyöngyszemeként is emlegetett Portofinoba, majd a másik hangu-
latos városkába, Santa Margheritaba. Délután Genova óvárosával ismerkedünk: 
a Strada Nuova világörökségi védelem alatt álló palotái, a híres sikátoros középkori 
negyed és a San Lorenzo katedrális megtekintése szerepel a programunkban. 

Ellátás: reggeli | Egyágyas felár: 36.000,- Ft/fő | Félpanziós felár: 25.000,- Ft/fő
Belépők + ifa: kb. 85,- EUR
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09.24-29.

Részvételi díj: 112.000,- Ft/fő

 6 nap / 5 éj

IDŐPONT

Cinque Terre

San Gimignano

| 5. nap: | Lucca, Puccini szülővárosa, már a rómaiak idejében is jelentős település, 
aminek az emlékeivel egészen érdekes módon szembesülünk. A hajdani amfite-
átrumba beköltöztek a luccaiak! A várost végigjárva megismerhetjük hangulatos 
utcáit, tereit, szép középkori templomait. Toszkána fővárosát, Firenzét, helyi ide-
genvezető kalauzolásával ismerjük meg: San Marco-kolostor, Accademia, Medici- 
palota, San Lorenzo templom, dóm, battistero, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, 
Pitti palota. Szabadidő, majd a Piazzale Michelangeloról a város panorámájával 
búcsúzunk Firenzétől. Szállás Firenze környékén.

| 6. nap: | Reggeli után hazautazás rendszeres pihenőkkel. Érkezés Szombathelyre 
és Sopronba az esti órákban.

Toszkána és a Ligur-tengerpart csodái



| 1. nap: | Indulás Sopronból, Szombathelyről. Utazás Ausztrián át Olaszországba, út-
közben rövid pihenőkkel. Vacsora és szállás Montecatini Terme-ben (1 éj).

| 2. nap: | Reggeli után utazás Nápolyba. Autóbuszos, majd gyalogos városnézés 
(Új vár, opera, Umberto Galéria, piazza Plebiscito, Királyi Palota). Továbbutazás a Sorrentoi- 
fél szigeten lévő szálláshelyünkre, vacsora (3 éj).

| 3. nap: | Reggeli, majd helyi autóbusszal egész napos kirándulás: Positanora pillantás 
a kilátóról, majd a Smaragd-barlang felkeresése. Ezután a Sorrentoi-félsziget lélegzetel-
állítóan szép és meredek partjai mentén a Salernoi-öböl legszebb városába, Amalfiba 
utazunk. Utolsó állomásunk Ravello, ahol a Villa Rufolot tekintjük meg. Visszaérkezés a 
szállodába késő délután. Vacsora.

| 4. nap: | Reggeli után egész napos kirándulás Capri-szigetére - utazás hajóval a 
szigetre. A Monte Solaro hegy teraszaira épült két kisvárossal ismerkedünk meg helyi 
idegen vezetővel: városnézés Capri és Anacapri városokban. Anacapriban felkeressük 
Axel Munthe világhírű San Michele villáját és a teraszról nyíló csodálatos panormában 
gyönyörködünk. A kis utcákon üzletek sora kínálja a helyben termett citrommal ízesített 
csokoládét és likőrt. Capriban séta a belvárosban, közben ismerkedés a parfümgyártás 
rejtelmeivel, vásárlási lehetőség, majd rövid pihenés Augustus kertjében. Fotózási lehető-
ség a pazar panoráma kertből a sziget szimbólumaira, a Faraglioni-sziklákra. Időjárás függ-
vényében fakultatív hajókirándulás a sziget körül. Visszahajózás a Sorrentoi-félszigetre és 
a szállás elfoglalása, vacsora.

| 5. nap: | Reggeli után búcsú a Sorrentoi-félszigettől. Utazás Montecatini Terme-be, 
útközben a Vezúv kitörése által eltemetett Pompei városának megtekintése. Ismerkedés 
az ókori város mindennapjaival  helyi idegenvezető kíséretében. Láthatjuk a Fórumot, a 
színházakat és fürdőket, a szórakozó negyedet, a különleges freskók és falfestmények 
maradványait. Továbbutazás a szálláshelyre és vacsora. 

| 6. nap: | Reggeli, majd hazautazás. Útközben látogatás Bologna városában (Piazza  
Maggiore tér, bazilika, Neptun szökőkút, Archiginnasio épülete). Hazaérkezés az esti 
órákban. 

07.31-08.05.

 6 nap / 5 éj

IDŐPONT

Positano

Capri

Nápoly
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Kirándulás a Sorrentoi-félszigeten

Ellátás: félpanzió | Egyágyas felár: 36.000,- Ft/fő
Belépők + Capri hajójegy + ifa: kb. 120,- EUR

Részvételi díj: 148.000,- Ft/fő



| 1. nap | Indulás Sopronból, Szombathelyről a reggeli órákban. Utazás Körmend - 
Lenti útvonalon Horvátországba, rövid technikai szünetekkel. A délutáni órákban 
érkezés a tengerparti szálláshelyünkre Karlobagban, ahol klimatizált szobák várnak 
bennünket. Szabadidő, fürdési lehetőség (fedett és nyitott medence áll rendel-
kezésre), majd büfévacsora a szállodában, italkínálattal (bor, sör, víz, üdítő). (4 éj)
Felár ellenében lehetőség van „all inclusive” szolgáltatást igénybe venni: teljes 
panzió (svédasztalos reggeli, ebéd, vacsora) korlátlan italfogyasztással a szálloda 
bárjában és a medencénél.

| 2–4. nap | Szabadprogram. Pihenés, strandolás, étkezés a szállodában a válasz-
tott ellátás szerint, fakultatív kirándulási lehetőségekkel:
a. Egész napos kirándulás Zadarba autóbusszal. Kb. 2 órás utazás után érkezünk 
Dalmácia magyar vonatkozású emlékekben is gazdag fővárosába. A város kultu-
rális öröksége rendkívül gazdag, egymást érik a római kori, középkori műemlékek, 
templomok, múzeumok. Városnéző séta az újszerű és ötletes alkotásokban is gaz-
dag Zadarban. A délutáni órákban visszaérkezés a szállodába.
b. Hajókirándulás a kifejezetten hosszú és mindössze 2-10 km széles Pag-sziget- 
re. Kb. 10 órakor indulás hajóval Karlobagból a kopár sziklák adta egyedi jellegű 
sziget felé. Először az olaszos hangulatú Pag városában kötünk ki, ahol kb. 1-2 órát 
töltünk. Ezután a csaknem 300 km hosszú teljes partvonalnak egy rejtett, csendes 
kis öblét keressük fel, ahol strandolásra nyílik lehetőség. Visszaérkezés a szállodába 
a délutáni órákban.

| 5. nap | Reggeli után hazaindulás. Folyamatos utazás technikai szünetekkel Lenti - 
Körmend érintésével, érkezés Szombathelyre és Sopronba az esti órákban.

| 1. nap | Indulás Sopronból, Szombathelyről a kora reggeli órákban. Utazás Körmend-Lenti 
út vonalon Horvátországba, rövid technikai szünetekkel. Délután érkezés Zadarba, ismerkedés 
Dalmácia magyar vonatkozású emlékekben is gazdag fővárosával. A város kulturális öröksége 
rendkívül gazdag, egymást érik a római kori, középkori műemlékek, templomok, múzeumok. 
Város néző séta az újszerű és ötletes alkotásokban is gazdag városban, majd a szálláshely elfoglalása, 
vacsora (1 éj).

| 2. nap | Reggeli után továbbutazás a tengerparti szálláshelyünkre, ahol szauna, gőzfürdő, belső 
medence szolgálja a kikapcsolódást. Útközben látogatás a boszniai Mostarban. Sétánk során 
megcsodáljuk a Csontváryt is megihlető – és újjáépített – hidat és a Karadjozbeg mecsetet. A késő 
délutáni órákban érkezés a bosznia-hercegovinai Neumba, a 4*-os szállodánkba. Rövid pihenő és 
szabadidő után élvezhetjük a szálloda kínálta büfévacsorát. (3 éj)

| 3. nap | Reggeli, majd indulás a mandarinszüretre a Neretva-folyó völgyében. Az ültet vényen 
köszöntőitallal és szárított fügével fogadnak bennünket, majd kezdő dik a szüret. Három kilo gramm 
mandarin ajándékba szedhető, ezen felüli mennyiség a helyszínen fizetendő. A kb. 1,5-2 órás 
program után autóbusszal utazunk Metkovicba, ahonnan kishajókkal festői fotószafarira indulunk. 
Érkezés a házigazda birtokára, ahol élőzenés, autentikus ebédben lesz részünk (mely az italfogyasz-
tást is tartalmazza – bor és víz), majd helyi termékek széles választékából vásárolhatunk: gránát-
alma, pálinka, gyümölcsök. Visszautazás a szálláshelyre, szabadidő és vacsora. 

| 4. nap | Reggeli után Dubrovnikba utazunk, ahol helyi idegenvezető kalauzolásával ismer-
kedünk az „Adria gyöngyszemének” nevezetességeivel, mely szabad államként (Raguzai Köztár-
saság) több mint négy évszázadon át gyarapította értékeit. Szabadidőben mindenki egyénileg 
élvezheti Horvátország egyik legismertebb és legszebb városának hangulatát, majd visszautazunk 
a szálláshelyre, szabadidő és vacsora. 

| 5. nap | Reggelit követően hazaindulás, folyamatos utazás rendszeres pihenőkkel. Érkezés 
Szombat helyre, majd Sopronba a késő esti órákban.

Figyelem! A 3. és 4. nap programja felcserélődhet!

06.02-06.
09.08-12.

10.19-23.

Részvételi díj: (június) 73.000,- Ft/fő | (szeptember) 78.000,- Ft/fő
Szállás: Hotel Zagreb***, Karlobag | Ellátás: félpanzió | „All inclusive” felár: 19.500,- Ft/fő
Erkélyes szoba felár: 8.000,- Ft/fő | Egyágyas felár: 26.000,- Ft/fő
Fakultatív program – Zadar: 7.600,- Ft/fő + belépők | Fakultatív program – Pag-sziget: 8.500,- Ft/fő

Részvételi díj: 105.000,- Ft/fő

Őszi mandarinszüret 

Ellátás: félpanzió | Egyágyas felár: 24.000,- Ft/fő | Belépők: kb. 300,- HRK 5 nap / 4 éj

IDŐPONTOK

Zadar

Karlobag
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Mostar

Dubrovnik

IDŐPONTOK

IDŐPONT

Pihenés az Adrián 5 nap / 4 éj



| 1. nap | Indulás Sopronból, Szombathelyről. Utazás Ausztrián át Szlovénia híres üdülőhelyére, 
a Júlia Alpok központjában található Bledi-tóhoz. Pletnázási lehető ség 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 fahidakon 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 
látogatókat. Továbbutazás a szép fekvésű Škofja Loka városába, látogatás Szlovénia műemlékek-
ben 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 látogatás a meghökkentő fekvésű Predjama várba, melyet egy 123 m 
magas sziklafalra, egy barlang nyílása elé építettek. Ezután az UNESCO Világörökség részét képező 
Skocjan-barlangrendszert keressük fel. Itt található a világon a legszélesebb, folyó által kivájt, föld-
alatti kanyon. A barlang elsősorban méreteivel és drámai látványával nyűgözi le a turistákat. 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, valamint a Hármas kőhidat, a Sárkányhidat és 
a Ferencesek templomát, majd rövid szabadprogram. Útban hazafelé rövid pihenő Trojaneban, a 
híres és hatalmas fánkok hazájában, majd a jellegzetes közép-európai városban, Celjében. Haza-
érkezés Szombathelyre, majd Sopronba az esti órákban.

| 1. nap | Indulás Sopronból a kora reggeli órákban. Rövid pihenő a Traunsee part-
ján fekvő Gmundenben, mely a Monarchia idejében kedvelt nyaralóhely volt, erről 
számos villa is tanúskodik. Séta a városban, majd továbbutazás Salzburg-ba, Mo-
zart szülővárosába. Városnézés a barokk városban, mely a vár sziluettjével, a dóm 
és a templomok tornyaival már régóta az UNESCO Világörökség része. Vacsora és 
szállás Salzburg környékén (2 éj).

| 2. nap | Reggeli után a berchtesgadeni Sasfészek megtekintése követ kezik 
1834 m magasságban a hozzá tartozó páratlan kilátással. Az ide felvezető út 
Német ország egyik legmagasabban fekvő útja. Ezután 124 méter hosszú alagúton 
keresztül lehet a lifthez érni, ami 41 másodperc alatt viszi fel a látogatókat a Sas-
fészek épületébe.  Hitler kapta születésnapjára ezt a robosztus kőépületet, melyben 
ma egy étterem üzemel. A látogatóközpont megtekintése után fakultatív hajózás 
a Königsee-n, majd a világ egyik legrégebbi sóbányáját látogatjuk meg Hallein- 
ben. Védőruhát húzva kis bányavasúttal jutunk a túra kezdetéhez, ahonnan akár 
egy facsúszdán is lejutunk a sóbányába. Varázslatos hang- és fényjáték teszi még 
csodálatosabbá a kristálytiszta bányatavat, melyet tutajjal szelünk át. 21 szinten 
65 km-nyi járat húzódik a hegy gyomrában, ahol 1989-ig folyt aktív bányászat. 
A látogató központban sóbányászati kiállításon ismerhetjük meg még részleteseb-
ben a bánya és a bányászok életét. Visszautazás a szálláshelyre, vacsora.

| 3. nap | Reggeli után látogatás az egyik legszebb és legérdekesebb fekvésű 
osztrák kisvárosban, Hallstattban. A település a Hallstatti tó és meredek sziklafalak 
között található, így egyetlen főutcából áll. Virágos házikókból álló főtere mesébe 
illő. Ezt követően az Alpok vonulatai mentén érkezünk a híres admonti kolostor-
hoz. A világ legnagyobb és legszebb kolostori könyvtárát találjuk itt, csipkés alpesi 
hegyláncok koszorújában, az Enns völgyében. A bencés kolostorban tett látogatást 
követően hazautazás, érkezés Szombathelyre, majd Sopronba az esti órákban.
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07.26-29.

04.29-05.01.,
08.18-20.

Részvételi díj: 77.000,- Ft/fő

Részvételi díj: 56.000,- Ft/fő

Csillagtúrák Szlovéniában

Salzkammergut gyöngyszemei

Ellátás: félpanzió | Egyágyas felár: 17.500,- Ft/fő | Belépők + ifa: kb. 75,- EUR

Ellátás: félpanzió | Egyágyas felár: 9.500,- Ft/fő | Belépők: kb. 70,- EUR 3 nap / 2 éj

4 nap / 3 éj

IDŐPONTOK

IDŐPONT

Piran

Predjama

Hallstatt

Berchtesgaden



| 1. nap | Indulás Szombathelyről, Sopronból. Folyamatos utazás Ausztriában Tirol kapujá-
ig, a német határ közelében fekvő Kufsteinig. Az Inn-parti város legfontosabb látnivalóját, 
a várat keressük fel először. A Császár-toronyban több magyar szabadsághős is rabosko-
dott. A város - annak ellenére, hogy sokszor pusztította ostrom és tűzvész - megőrizte 
középkori jellegét. Az óvárosban tett séta visszarepít a múltba. Ezután rövid séta Tirol egyik 
legszebb kisvárosában, Hall in Tirolban, ahol barokk műemlékekben gyönyörködhetünk. 
Utazás az Innsbruck környéki szálláshelyünkre, vacsora (2 éj).

| 2. nap | Reggeli után a gyönyörű fekvésű Innsbruck felfedezésére indulunk. Az Inn part-
ján, hatalmas hegyek között fekvő tiroli főváros gazdag látnivalókban: 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 drótkötél pályán megkö-
zelíthető, 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 ismerke-
dünk. Rövid séta az egykoron működő ezüstbányáiról is híres Schwazban, majd utazás a 
Krimml-vízeséshez. Európa egyik legmagasabb vízesése három lépcsőben, közel 400 m 
magasból zúdul le hatalmas robajjal. Kaprun érintésével utazás Lichtensteinklammba. 
Könnyű túra a Kelet-Alpok legnagyobb, látványos szurdokvölgyében, ahol a 300 m mély, 
keskeny szurdok kb. 1 kilométeres szakaszát pallóösvényeken, fahidakon, alagutakon járjuk 
be. Vacsora és szállás a környéken.

| 4. nap | Reggeli, majd a természeti látványosságokat folytatva látogatás a „Jégóriás-
világban”, a világ egyik legnagyobb és legszebb jégbarlangjában Werfen mellett. 
Gyalogosan és felvonóval közelítjük meg a barlang bejáratát, ahonnan kb. 70 perc alatt 
járjuk be a barlang lenyűgöző látnivalóit. Ezt követően hazautazás, érkezés Sopronba és 
Szombathelyre az esti órákban. 

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

| 2. nap | Reggeli után bepillantást nyerünk II. Lajos bajor 
király álomvilágába. Hohen schwangau kastélyában élt a 
sokak által csak bolond királyként ismert uralkodó, és ennek 
a kastélynak a tornyából kísérte figyelemmel mesevárának 
felépülését a szemközti hegyen. Neuschwanstein – azaz 
Újhattyúkő – a kastély neve, mely tökéletes harmóniában 
környezetével, kis ékszerként emelkedik egy szikla csúcsán. 
A Wagner operái inspirálta várkastély a király búvóhelyéül 
szolgált, a szolgálókon kívül senki nem tehette be a lábát 
ide a király haláláig. Hazafelé rövid pihenő a németországi 

„Romantikus út” végén található Füssenben. Csodálatos 
hegycsúcsok, dombok és számos tó keretezi az ismert 
üdülőhelyet. Középkori sikátorai, nyeregtetős 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 látogatás 
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.
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06.14-17. 
10.04-07.

07.20-22.
09.21-23.

Részvételi díj: 75.000,- Ft/fő

Részvételi díj: 49.500,- Ft/fő

Tirol, az Alpok „szíve”

Fényűző bajor kastélyok

Ellátás: félpanzió | Egyágyas felár: 16.000,- Ft/fő | Belépők: kb. 60,- EUR + Swarovski: kb. 20,- EUR

Ellátás: reggeli | Egyágyas felár: 10.800,- Ft/fő | Félpanziós felár: 9.900,- Ft/fő | Belépők + ifa: kb. 60,- EUR 

3 nap / 2 éj

4 nap / 3 éj

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK

Innsbruck

Kufstein

Neuschwanstein



| 1. nap | Indulás Szombathelyről és Sopronból, utazás Csehországba. Első állomá-
sunk Mikulov, séta a hangulatos kisvárosban, ahol a Lichtenstein hercegek jóvoltá-
ból 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 séta a Macocha-szakadék ban. 
Ezután ismerkedés Brno nevezetességeivel: Spilberk vára, Szent Péter és Pál- 
templom, városháza, színházak. Szállás Brno környékén (2 éj). 

| 2. nap | Reggelit követően utunk Slavkovba vezet, ahol megismerjük “a három 
császár csatája”, az austerlitzi ütközet színhelyét és tisztelgünk az elesettek emlé-
ke 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, Keresz telő 
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 különlegesen nagy, L-alakú főteret és csodás templomokat 
(Szent Jakab-plébániatemplom a különálló reneszánsz harangtoronnyal) lát hatunk. 
Végül megérkezünk a gazdag és érdekes történelmű Olomouc-ba (Olmütz), 
ismer kedés 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 magyar határőrök 
emlékét őrző Magyarvárhegyre, amelyet II. Ottokár 1257-ben alapított és Mátyás ki-
rály 1479-ben foglalt el (városháza, ferences kolostor, Mátyás-kapu). Továbbutazunk 
Hodoninon és Breclavon keresztül Valtice-be. A Lichtenstein hercegeké volt 500 
éven át Morvaország egyik legszebb és legnagyobb barokk kastélya. A pompás 
épület és gondozott parkja az utolsó kincse programunknak. Hazautazás, érkezés 
Sopronba és Szombathelyre az esti órákban.
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07.06-08.
10.21-23.

Részvételi díj: (március, szeptember) 69.000,- Ft/fő | (május) 84.900,- Ft/fő

Részvételi díj: 42.500,- Ft/fő

Prága gazdagon

Morvaország kincsei

Ellátás: félpanzió (2 vacsora és 1 ebéd) | Egyágyas felár: 15.000,- Ft/fő | Belépők: kb. 900,- CZK

Ellátás: reggeli | Egyágyas felár: 13.900,- Ft/fő | Félpanziós felár: 8.600,- Ft/fő | Belépők: kb. 800,- CZK

3 nap / 2 éj

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK

Prága

Macocha-szakadék

Kromeriz

03.15-18.
05.18-21. (Pünkösd)

09.13-16.
| 1. nap | Indulás Szombathelyről, Sopronból a reggeli órákban. Utazás Ausztrián keresztül 
Csehországba. Első állomásunk Vissy Brod, mely a 13. század közepe óta Dél-Csehország 
szellemi központja. Látogatás a ma is működő cisztercita kolostorban, melynek fénypontja 
a gazdagon díszített barokk könyvtár. Ezután a nagyon hangulatos Cesky Krumlov városát 
keressük fel, mely manapság a turisták egyik legnépszerűbb úticélja. Séta a Moldva kanya-
rulata által körülölelt festői, középkori hangulatú belvárosban és a város felett magasodó 
várban. A szállásra érkezésünk előtt rövid megálló a „cseh Hollókőn”, azaz Holasovice tele-
pülésen. Parasztbarokk épületegyüttese 1998 óta az UNESCO Világörökség része. Tovább-
utazás a prágai szálláshelyre, vacsora (3 éj).

| 2. nap |  Reggeli után egész napos program Prágában. Gyalogos városnézés helyi 
idegenvezető vel: Hradzsin (vár: Szt. Vitus-székesegyház, régi királyi palota, Szt. György- 
bazilika, Arany utcácska), Károly-híd, Vencel tér, Óváros. Délután szabadidő Prágában, majd 
vacsora egy belvárosi étteremben, szállás.

| 3. nap |  Reggeli után egész napos program keretében Csehország nyugati vidékét ke-
ressük fel. A nemrég felújított és a nagyközönség számára megnyitott Kynzvart kastélyban 
megismerjük Metternich kancellár és családjának életét. Ezután a családi üzemeltetésű 
Chodovar sörgyárat keressük fel, melyet 1862-ben alapítottak. Megismerkedünk a gyár 
történetével és a sörgyártás hagyományos módjával. A sörkóstoló után egy eredeti cseh 
ebédet is elfogyasztunk. Délután Marianske Lazne gyógyfürdő városát keressük fel, mely 
szintén UNESCO Világörökség. Séta a gyönyörű parkjairól, romantikus oszlopsorairól, gyógy-
forrásairól, kellemes kávézóiról híres városban. Visszautazás a prágai szálláshelyre.

| 4. nap | Reggeli után hazaindulás. Útközben látogatás a prágai garas szülővárosában,  
Kutna Hora-n. A bányászok által épített Szent Borbála-templom az UNESCO Világörökség 
része. A város másik érdekes látnivalója a csontkápolna. Utolsó állomásunk a szőlőjéről és 
boráról is híres Mikulov – séta a hangulatos kisvárosban, majd hazautazás. Érkezés Sopron-
ba, majd Szombathelyre az esti órákban.

4 nap / 3 éj

Marianske Lazne



| 1. nap | Indulás Szombathelyről, Sopronból. Utazás Szlovákiába, ahol első állomásunk Körmöc-
bánya. A hangulatos és egyben legszebb bányaváros az UNESCO Világörökség része. Városnéző 
séta és látogatás a várban, majd városnézés Közép-Szlovákia gazdag múltú székhelyén, Beszterce-
bányán (Fő tér, Püspöki székesegyház, várostorony). Továbbutazás a Csorba-tó környéki szállás-
helyünkre, vacsora (3 éj). 

| 2. nap | Reggeli után Szepes vármegye hajdani székhelyére, Lőcsére látogatunk. Séta a törté-
nelmi belvárosban: Fő tér, árkádos városháza, szégyenketrec, patrícius házak, nyomda és a várfal 
marad ványainak megtekintése. Majd a Szepesi vár közelében fekvő Szepeshelyre indulunk. IV. Béla 
a tatár járás után alapította a Szepesi várispánság mellett a püspökséget. A gazdag múlttal rendel-
kező egyházi erődítmény (UNESCO) kiemelkedő épülete a Szent Márton-katedrális. A településről 
gyönyörű kilátás nyílik Közép-Európa legnagyobb várára, a Szepesi várra. Ezt követően Szepes-
szombat mese szerű hangulatot idéző 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 jégbarlang-
ját 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, mű-
kincsekben 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 nevezetességei-
vel: 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 | Indulás Szombathelyről és Sopronból a kora reggeli órákban. 
Utazás Lengyel országba, 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 szál-
láshelyre (2 éj).
 
| 2. nap | Reggeli után városnéző séta az egykori királyi fővárosban, Krakkó- 
ban helyi idegenvezetővel. Az óváros központjában található Európa 
legnagyobb tere, a Fő tér. Itt emelkedik az egykori kereskedelmi csarno-
kok együttese, a Posztócsarnok, közelében pedig a csodálatos szépségű 
Mária-templom, melynek tornyából óránként kürtszó üdvözli az ideláto-
gatót. 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 alapí-
tott 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 Világ-
örökség részét képező wieliczkai sóbányában. A felszín alatt 80-100 m-en 
több kápolnát, a bánya történetét bemutató termet, és csodás sóképződ-
ményeket tartalmazó tárnákat látogatunk meg. A bánya hatalmas méreté-
re és sokszínű felhasználására utal, hogy szanatórium nak és koncertterem-
nek is helyet ad. A programot követően hazautazás, érkezés Sopronba és 
Szombathelyre a késő esti órákban.
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04.28-05.01.
07.12-15.

Részvételi díj: 65.000,- Ft/fő

Részvételi díj: 45.000,- Ft/fő

Felvidéki történelmi városok

Krakkó és környéke

Ellátás: félpanzió | Egyágyas felár: 21.000,- Ft/fő | Belépők: kb. 45,- EUR

Ellátás: reggeli | Egyágyas felár: 12.600,- Ft/fő | Félpanziós felár: 8.600,- Ft/fő
Fakultatív program – kirándulás Auschwitzba: 9000,- Ft/fő | Belépők: kb. 160,- PLN

3 nap / 2 éj

4 nap / 3 éj

IDŐPONTOK

IDŐPONTOK

Szepesváralja

Kassa

05.19-21. (Pünkösd)

08.18-20.

Krakkó



I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS
1. A Blaguss Utazási Iroda Kft. (továbbiakban: Blaguss Utazási Iro-
da) 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 véte-
lével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létre-
jön 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 Utazási 
Iroda által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés vissza-
igazolása tartalmazza.

II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI
1. Az Utas jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a rész-
vételi díj és az Utas által megrendelt szolgáltatások összesített 
díjának 40%-a. A részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás 
hátraléka 30 nappal a tájékoztatóban feltüntetett, vagy a külön 
értesítésben meghatározott indulási napot megelőzően fizeten-
dő. 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 lemondott-
nak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített 
lemondási költséget felszámítani.
2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, 
akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgál-
tatás díjával együtt).
3. A Blaguss Utazási Iroda a teljes összeg befizetése ellenében az 
utazás megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és vissza-
igazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet 
ad az Utasnak, melyet induláskor a Blaguss Utazási Iroda képvise-
lőjének 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 útle-
vél, az esetleges vízum költségét, a belépők díját és a költőpénzt.
2. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, 
illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása 
miatt a Blaguss Utazási Iroda a részvételi díjat legkésőbb az utazás 
megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj eme-
lése 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 visszafizetendő. A részvételi díjak 
max. 310 Ft-os EUR árfolyam határig garantáltak.
3. A Blaguss Utazási Iroda által meghirdetett csoportos utazások 
részvételi díjai nem tartalmazzák az utazás időtartamára szóló 
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás díját. Ezek részleteiről 
munkatársaink tájékoztatják utasainkat, ill. az utazás megrende-
lésekor megköthetők.
4. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, 
vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasz-
tásából, 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 beutazási 
szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve 

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.
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a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplo-
máciai 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 követ-
kező 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 időpontra, 
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 részt-
vevőszámot nem éri el (autóbuszos utazásoknál min. 35 fő, az 
ettől eltérő létszámokat az utaknál külön jelezzük)
- ha valamely külső körülmény (politikai helyzet, természeti csa-
pás) az utazás lebonyolítását, az utasok egészségét és biztonsá-
gát 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. Amennyiben a he-
lyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet 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 szerződés 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 uta-
zás 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 
gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai 
nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási 
szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást ta-
núsítja, akkor figyelmeztetés után a Blaguss Utazási Iroda jogosult 
azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult elállni a 
szerződéstől, az Utas a hazautazásáról maga köteles gondoskod-
ni. Ebben az esetben a Blaguss Utazási Iroda jogosult kárainak 
megtérítését követelni az Utastól.

V. VISSZATÉRÍTÉS
1. A szerződés hibás teljesítése esetén az Utas a hiba felfedezé-
se után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a 
helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utaskísérő az Utas bejelentését 
annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik 
példányát az Utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérke-
zéstől számított 7 napon belül írásban kell benyújtani a Blaguss 
Utazási Irodához. A panasz megfelelő alátámasztására a beje-
lentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a 
Blaguss Utazási Iroda megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett 
jegyzőkönyv vagy igazolt dokumentumok egy példányát. 
2. A Blaguss Utazási Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az 

Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdek-
körében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
3. A Blaguss Utazási Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott 
kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége 
alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy 
járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.
4. Az Utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, 
felügyeletéről. 
5. A Blaguss Utazási Iroda fenntartja a jogot autóbusz típusának, 
szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a 
programok azonos értékű programokra történő felcserélésére 
kivételes esetekben.
6. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben 
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 szolgáltatások 
fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Blaguss Utazási 
Iroda felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkező 
többletköltségek az Utast terhelik, illetve a bekövetkezett vál-
tozásokért a Blaguss Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem 
tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatérítheti. 
Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfog-
lalás az irányadó. Ugyanakkor a Blaguss Utazási Iroda segítséget 
nyújt az Utasnak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

VI. EGYÉB 
1. A Blaguss Utazási Iroda a jogszabályban előírt vagyoni bizto-
sítékát 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 elhelyezésre.
3. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) 
vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) 
miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a 
Blaguss Utazási Iroda fenntartja. Az esetleges programelmaradás 
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 időpon-
tok 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 kapcsolatos 
minden perben a szerződő felek alávetik magukat a Blaguss Uta-
zási Iroda székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének 
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 
2017.01.01-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási 
hivatalokhoz fordulhatnak. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 
Az Utas kijelenti, hogy maga és utastársai nevében a Blaguss Uta-
zási Iroda által kiadott utazási ajánlatban és jelen szerződésben 
rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja, 
aláírásával igazolja.

Utazási szerződés

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. Magyarországi Fióktelepe



Segítség 
világszerte - 
mindenütt és 
mindenkor 

24h

  24/7 365 elérhetőség

  5 kontinensen

  76 országban

 1950 óta tartó szakértelem

  17.000 alkalmazott

  70 idegen nyelven

  1,4 megoldott eset minden másodpercben
  44 millió feldolgozott káreset                                                 

ow can we help?

Milyen előnyökkel jár, ha a Mondial Assistance-t 
választja utasbiztosítási partnereként?
A Mondial Assistance-nál büszkék vagyunk mind a 17.000 szakértő munkatársunkra, akik  
5 kontinens 76 országában helyi képviselettel az év minden napján azért dolgoznak, hogy Ügyfeleink 
biztonságban legyenek. Az immár 67 éves biztosítási hátterünk és asszisztencia tapasztalatunk az 
alapja annak, hogy a világ vezető utasbiztosítója és szolgáltatója lehetünk. Ezt tudva választ minket 
bizalommal évről-évre 250 millió ember világszerte.
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