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Szeretettel nyújtjuk át Önnek katalógusunkat megújult formában, de már az AB Agro Irodától megszokott részletes programismertetőkkel. 
Reméljük, kiadványunk segít felébreszteni mindenkiben a kalandvágyat, és a késztetést, hogy újabb és újabb helyeket és kultúrákat ismerjen meg.

Programjaink természetesen online formában is elérhetőek www.abagro.hu oldalunkon. Ugyanitt megtalálhatóak állandó kedvezményeink 
(törzsutas-, és társítási kedvezmény), valamint esetenként különleges ajánlataink is, ezért érdemes honlapunkat az év során többször is felkeresni.

Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt budapesti, Bem rakparti irodánkban, vagy az Utazás Kiállításon február 27 – március 1. között a Hungexpo  
„A” pavilon 305/B standján.

TISZTELT ÚTITÁRSUNK!

                Dr. Bognárné Kovács Zsuzsanna
                                  igazgató 

valamint az AB Agro Utazásszervező Iroda munkatársai 

ÚTI CÉLOK IDŐRENDBEN INDULÁSI DÁTUMOK SZERINT
IDŐPONT ÚTI CÉL OLDALSZÁM
2020. MÁRCIUS
Márc. 19 - 27. Nepál 64. o.
2020. ÁPRILIS
Ápr. 04 - 18. Madagaszkár - Mauritius 90. o.
Ápr. 11 - 19. Irán 23. o.
Ápr. 13 - 19. Írország 108. o.
Ápr. 15 - 19. Portugália - Lisszabon 99. o.
Ápr. 15 - 28. Nepál - Bhután - Szikkim - Dardzsiling 63. o.
Ápr. 16 - 25. Nyugat-Törökország 17. o.
Ápr. 20 - Máj. 02. Kelet-Törökország 16. o.
Ápr. 22 - Máj. 04. USA Nyugati Part 26. o.
Ápr. 23 - 30. Marokkó 92. o.
Ápr. 23 - Máj. 02. Libanon - Jordánia 20. o.
Ápr. 25 - 30. Baltikum 107. o.
Ápr. 25 - Máj. 04. Brazília 33. o.
Ápr. 28 - Máj. 10. Észak- és Dél - Korea 75 o.
Ápr. 29 - Máj. 10. Dél Korea Jeju szigettel 74. o.
2020. MÁJUS
Máj. 04 - 17. Indonézia (Jáva - Bali) 70. o.
Máj. 06 - 13. Izrael 18. o.
Máj. 08 - 25. Kína - Óriáskörút II. 50. o.
Máj. 09 - 12. Albánia - Tirana 93. o.
Máj. 10 - 15. Azerbajdzsán - Baku 5. o.
Máj. 10 - 21. Dél Korea - Japán 72. o.
Máj. 11 - 19. Spanyolország - Kanári-szigetek 104. o.
Máj. 12 - 21. Albánia Nagykörút (repülőgéppel) 95. o.
Máj. 13 - 19. Grúzia  12 o.
Máj. 14 - 21. Kína (Shanghai - Peking) 44. o.
Máj. 14 - 22. Izrael - Jordánia (Petra) 19. o.
Máj. 15 - 24. Skócia - Észak-Írország - Írország 109. o.
Máj. 20 - 29. Kína (Peking-Xian-Shanghai) 45. o.
Máj. 21 - 28. Portugália 98. o.
Máj. 22 - 30. Üzbegisztán 9. o.
Máj. 23 - 30. Marokkó 92. o.
Máj. 26 - 30. Izland 110. o.
Máj. 26 - 30. Ukrajna - Kijev (Csernobil) 106. o.
Máj. 26 - Júl. 04. Dél-Spanyolország 103. o.
Máj. 29 - Jún.10. USA Keleti Part - Kanada 24. o.
2020. JÚNIUS
Jún. 04 - 09. Baltikum 107. o.
Jún. 04 - 12. Elba - Korzika - Szardínia 105. o.
Jún. 05 - 14. Írország - Skócia 109. o.
Jún. 07 - 21. Malájzia - Indonézia 68. o.
Jún. 08 - 20. Kelet-Törökország 16. o.
Jún. 11 - 18. Azori szigetek 102 o.
Jún. 13 - 17. Portugália - Lisszabon 99. o.
Jún. 13 - 20. Albánia (autóbusszal) 94. o.
Jún. 15 - 22. Málta 105. o.
Jún. 17 - 24. Madeira 101. o.
Jún. 17 - 26. Nyugat-Törökország 17. o.
Jún. 18 - 25. Észak-Ciprus - Ciprus 96. o.
Jún. 18 - 29. Grúzia - Örményország - Azerbajdzsán 6. o.
Jún. 21 - Júl. 06. Kína - Óriáskörút I. 48. o.
Jún. 22 - 30. Franciaország 113. o.
Jún. 22 - Júl. 03. Kína legismertebb és legszebb városai 47. o.
Jún. 22 - Júl. 05. Észak- és Dél - Korea 75. o.
Jún. 23 - Júl. 08. Türkmenisztán-Üzbegisztán-Tádzsikisztán-Kazahsztán-Kirgizisztán 10. o.
Jún. 25 - Júl. 03. Srí Lanka 56. o.
Jún. 27 - Júl. 06. Brazília 33. o.
2020. JÚLIUS
Júl. 01 - 14. Indonézia (Jáva - Bali) 70. o.
Júl. 06 - 14. Kazahsztán - Kirgizisztán 8. o.

IDŐPONT ÚTI CÉL OLDALSZÁM
Júl. 06 - 15. Kína (Peking-Xian-Shanghai) 45. o.
Júl. 12 - 23. Skandinávia - Éjféli napsütés 112. o.
Júl. 13 - 21. Elba - Korzika - Szardínia 105. o.
Júl. 14 - 22. Madeira - Azori szigetek 100. o.
Júl. 16 - 28. India (Pandzsáb-Kasmír-Ladakh) 61. o.
Júl. 18 - 29. Grúzia - Örményország - Azerbajdzsán 6. o.
Júl. 19 - Aug. 01. Szibéria - Bajkál-tó - Transzszibéria expressz - Mongólia 14. o.
Júl. 21 - Aug. 02. Kína - Nagykörút 52 o.
2020. AUGUSZTUS
Aug. 12 - 23. Kína - Japán 73. o.
Aug. 12 - 29. Kína - Óriáskörút II. 50. o.
Aug. 14 - 26. USA Nemzeti Parkjai 28. o.
Aug. 15 - 22. Kína (Shanghai - Peking) 44. o.
Aug. 15 - 23. Franciaország 113. o.
2020. SZEPTEMBER
Szept. 03 - 14. Kína legismertebb és legszebb városai 47. o.
Szept. 05 - 13. Kazahsztán - Kirgizisztán 8. o.
Szept. 05 - 15. Türkmenisztán - Üzbegisztán 13. o.
Szept. 06 - 15. Kína (Peking - Xian - Shanghai) 45. o.
Szept. 06 - 20. Malájzia - Indonézia 68. o.
Szept. 07 - 14. Málta 105. o.
Szept. 08 - 12. Ukrajna - Kijev (Csernobil) 106. o.
Szept. 08 - 12. Izland 110. o.
Szept. 09 - 16. Észak-Ciprus - Ciprus 96. o.
Szept. 09 - 16. Dánia - Svédország - Norvégia 111. o.
Szept. 09 - 16. Marokkó 92. o.
Szept. 10 - 19. Dél-Spanyolország 103. o.
Szept. 12 - 15. Albánia - Tirana 93. o.
Szept. 14 - 27. Észak- és Dél - Korea 75 o.
Szept. 15 - 27. Észak- és Dél - Korea 75. o.
Szept. 15 - 27. Dél-Kína - Tibet 53. o.
Szept. 15 - 30. Türkmenisztán-Üzbegisztán-Tádzsikisztán-Kazahsztán-

Kirgizisztán
10. o.

Szept. 16 - Okt. 01. Kína - Óriáskörút I. 48. o.
Szept. 16 - Okt. 02. Madagaszkár 91. o.
Szept. 17 - 28. Grúzia - Örményország - Azerbajdzsán 6. o.
Szept. 19 - 26. Albánia (autóbusszal) 94. o.
Szept. 21 - 29. Spanyolország - Kanári-szigetek 104. o.
Szept. 21 - Okt. 03. Kelet-Törökország 16. o.
Szept. 23 - Okt. 05. USA Keleti Part - Kanada 24. o.
Szept. 24 - Okt. 01. Portugália 98. o.
Szept. 25 - Okt. 01. Grúzia 12. o.
Szept. 26 - Okt. 04. Üzbegisztán 9. o.
Szept. 26 - Okt. 04. Elba - Korzika - Szardínia 105. o.
Szept. 27 - Okt. 02. Azerbajdzsán - Baku 5. o.
Szept. 28 - Okt. 08. Szenegál - Gambia 85. o.
Szept. 29 - Okt. 06. Madeira 101. o.
Szept. 29 - Okt. 15. Ausztrália - Új-Zéland 80. o.
2020. OKTÓBER
Okt. 03 - 07. Portugália - Lisszabon 99. o.
Okt. 03 - 10. Marokkó 92. o.
Okt. 05 - 14. Libanon - Jordánia 20. o.
Okt. 06 - 15. Albánia Nagykörút (repülőgéppel) 95. o.
Okt. 07 - 16. Nyugat-Törökország 17. o.
Okt. 09 - 21. USA Nyugati Part 26. o.
Okt. 09 - 22. Nepál - Bhután - Szikkim - Dardzsiling 63. o.
Okt. 09 - 26. Kína - Óriáskörút II. 50. o.
Okt. 10 - 12. Kína - Nagykörút 52 o.
Okt. 10 - 23. India - Nepál 62. o.
Okt. 10 - 24. Panama - Costa Rica - Nicaragua - Honduras - El Salvador 36. o.
Okt. 12 - 19. Azori-szigetek 102. o.
Okt. 12 - 22. India (Aranyháromszög - Varanasi - Kajuraho) 59. o.



IDŐPONT ÚTI CÉL OLDALSZÁM
Okt. 12 - 18. Írország 108. o.
Okt. 13 - 20. Izrael 18. o.
Okt. 14 - 23. Etiópia 84. o.
Okt. 14 - 23. Japán 71. o.
Okt. 14 - 27. Indonézia (Jáva - Bali) 70. o.
Okt. 14 - 29. Kína - Óriáskörút I. 48 o.
Okt. 15 - 23. Madeira - Azori szigetek 100. o.
Okt. 15 - 23. Nepál 64. o.
Okt. 15 - 24. Szudán 83. o.
Okt. 15 - 28. Namíbia - Botswana - Zimbabwe 88. o.
Okt. 16 - 23. Algéria 87. o.
Okt. 16 - 25. Skócia - Észak-Írország - Írország 109. o.
Okt. 17 - Nov. 05. Dél-Amerika - Óriáskörút 40. o.
Okt. 18 - 29. Kína - Dél-kínai nagykörút 52. o.
Okt. 18 - Nov. 02. Mexikó - Guatemala - Honduras 38. o.
Okt. 19 - 26. Kína (Shanghai - Peking) 44. o.
Okt. 19 - 27. Irán 23. o.
Okt. 20 - 25. Baltikum 107. o.
Okt. 20 - Nov. 02. Vietnám - Kambodzsa 78. o.
Okt. 21 - 28. Libanon 21. o.
Okt. 21 - Nov. 01. Dél-Korea Jeju szigettel 74. o.
Okt. 21 - Nov. 01. Kína (Dél-Kína - Jangce hajóút) 46. o.
Okt. 22 - 30. Izrael - Jordánia (Petra) 19. o.
Okt. 26 - Nov. 10. Dél-Afrika 82. o.
Okt. 31 - Nov 09. Kína (Peking - Xian - Shanghai) 45 o.
Okt. 31 - Nov. 11. Dél-Korea - Japán 72. o.
2020. NOVEMBER
Nov. 01 - 20. Dél-Amerika 6+1 gyöngyszeme 34. o.
Nov. 03 - 15. Kenya - Tanzánia 89. o.
Nov. 04. - 15. Jamaika - Maiami körutazás 42 o.
Nov. 04 - 15. Kína legismertebb és legszebb városai 47. o.
Nov. 06 - 18. USA Nyugati Part 26. o.
Nov. 06 - 22. Laosz - Vietnám - Kambodzsa 79. o.
Nov. 07 -16. Brazília 33. o.
Nov. 08 - 20. Peru 43. o.
Nov. 09 - 16. India Aranyháromszög 58. o.
Nov. 12 - 22. Kuba 31. o.
Nov. 12 - 26. Dél India - Srí Lanka 57. o.
Nov. 14 - 27. India - Nepál 62. o.
Nov. 16 - 24. Doha - Mumbai - Goa (Qatar - India) 60. o.
Nov. 17 - 29. Kenya - Zanzibár 86. o.
Nov. 17 - Dec. 01. Burma - Taiwan 66. o.
Nov. 17 - Dec. 06. Burma - Laosz - Vietnám - Kambodzsa 77. o.
Nov. 20 - Dec. 02. Burma Nagykörút 76. o.
Nov. 20 - Dec. 04. Madagaszkár - Mauritius 90. o.
Nov. 22 - Dec. 03. Thaiföld tengerparti pihenéssel 65. o.
Nov. 22 - Dec. 03. Mexikó 41. o.
Nov. 23 - Dec. 01. Srí Lanka 56. o.
Nov. 26 - Dec 09. Taiwan - Fülöp-szigetek - Szingapúr - Malájzia 67 o.
Nov. 26 - Dec. 10. Dubai - Srí Lanka - Maldív-szigetek 55. o.
Nov. 27 - Dec. 09. Malájzia - Brunei Szultanátus 69. o.
2021. JANUÁR
Jan. 17 - 27. Kuba 31. o.
Jan. 17 - 28. Thaiföld tengerparti pihenéssel 65. o.
Jan. 18 - 28. India (Aranyháromszög - Varanasi - Kajuraho) 59. o.
Jan. 21 - Febr. 06. Laosz - Vietnám - Kambodzsa 79. o.
2021. FEBRUÁR
Febr. 10 - 21. Mexikó 41. o.
Febr. 10 - 22. Kenya - Zanzibár 86. o.
Febr. 12 - 25. Namíbia - Botswana - Zimbabwe 88. o.
Febr. 13 - 27. Dél-India - Srí Lanka 57. o.
Febr. 15 - 22. India Aranyháromszög 58. o.
Febr. 16 - 28. Burma Nagykörút 76. o.
Febr. 20 - Márc. 04. Malájzia - Brunei Szultanátus 69. o.
Febr. 20 - Márc. 05. Taiwan - Fülöp-szigetek - Szingapúr - Malájzia 67. o.
Febr. 20 - Márc. 06. Dubai - Srí Lanka - Maldív-szigetek 55. o.
Febr. 20 - Márc. 07. Mexikó - Guatemala - Honduras 38. o.
Febr. 20 - Márc. 11. Dél-Amerika - Óriáskörút 40. o.
Febr. 21 - 28. Doha - Mumbai - Goa (Katar - India) 60. o.
Febr. 21 - Márc. 06. Vietnám - Kambodzsa 78. o.
Febr. 23 - Márc. 05. Szenegál - Gambia 85. o.
Febr. 23 - Márc. 07. Kenya - Tanzánia 89. o.
Febr. 23 - Márc. 14. Burma - Laosz - Vietnám - Kambodzsa 77. o.
Febr. 28 - Márc. 19. Dél-Amerika 6+1 gyöngyszeme 34. o.

IDŐPONT ÚTI CÉL OLDALSZÁM
2021. MÁRCIUS
Márc. 03 - 13. USA - Florida 30. o.
Márc. 04 - 13. Szudán 83. o.
Márc. 05 - 21. Ausztrália - Új-Zéland 80. o.
Márc. 06 - 19. India - Nepál 62. o.
Márc. 06 - 20. Panama - Costa Rica - Nicaragua - Honduras - Salvador 36. o.
Márc. 10 - 19. Etiópia 84 o.
Márc. 11 - 19. Srí Lanka 56. o.
Márc. 11 - 23. Peru 43. o.
Márc. 12 - 22. Kuba 31. o.
Márc. 12 - 26. Burma - Taiwan 66. o.
Márc. 15 - 26. Jamaika - Maiami körutazás 42 o.
Márc. 18 - 25. Libanon  21. o.
Márc. 19 - 28. Brazília 33. o.
Márc. 20 - Ápr. 04. Dél-Afrika 82. o.
Márc. 21 - 29. Nepál 64. o.
Márc. 23 - Ápr. 01. Japán 71. o.
Márc. 24 - Ápr. 05. USA Nyugati Part 26. o.
Márc. 29 - Ápr. 13. Kína - Óriáskörút I. 48. o.
2021. ÁPRILIS
Ápr. 05 - 22. Kína - Óriáskörút II. 50. o.
Ápr. 08 - 15. Kína (Shanghai - Peking) 44. o.
Ápr. 08 - 19. Kína legismertebb és legszebb városai 47. o.
Ápr. 09 - 18. Kína (Peking - Xian - Shanghai) 45. o.
Ápr. 12 - 20. Irán 23. o.
Ápr. 12 - 25. Észak- és Dél - Korea 75. o.
Ápr. 14 - 18. Portugália - Lisszabon 99. o.
Ápr. 15 - 24. Nyugat-Törökország 17. o.
Ápr. 16 - 25. Libanon - Jordánia 20. o.
Ápr. 16 - 27. Dél-Korea - Japán 72. o.
Ápr. 16 - 28. Kelet-Törökország 16. o.
Ápr. 18 - Máj. 02. Madagaszkár - Mauritius 90. o.
Ápr. 19 - 25. Írország 108. o.
Ápr. 19 - Máj. 02. Nepál - Bhután - Szikkim - Dardzsiling 63. o.
Ápr. 24 - 29. Baltikum 107. o.
Ápr. 27 - 30. Albánia - Tirana 93. o.
2021. MÁJUS
Máj. 02 - 14. Kína - Nagykörút 52 o.
Máj. 06 - 13. Izrael 18. o.
Máj. 07 - 19. Dél-Kína - Tibet 53. o.
Máj. 10 - 18. Üzbegisztán 9. o.
Máj. 10 - 20. Türkmenisztán - Üzbegisztán 13. o.
Máj. 10 - 21. Dél-Korea Jeju szigettel 74. o.
Máj. 10 - 21. Kína (Dél-Kína - Jangce hajóút) 46. o.
Máj. 12 - 24. USA Keleti Part - Kanada 24. o.
Máj. 13 - 22. Albánia Nagykörút (repülőgéppel) 95. o.
Máj. 14 - 20. Grúzia 12. o.
Máj. 14 - 23. Skócia - Észak-Írország - Írország 109. o.
Máj. 16 - 24. Izrael - Jordánia (Petra) 19. o.
Máj. 17 - 22. Azerbajdzsán - Baku 5. o.
Máj. 18 - 25. Dánia - Svédország - Norvégia 111. o.
Máj. 18 - 29. Grúzia - Örményország - Azerbajdzsán 6. o.
Máj. 20 - 27. Portugália 98. o.
Máj. 21 - 28. Algéria 87. o.
Máj. 25 - 29. Izland 110. o.
Máj. 25 - Jún. 03. Dél-Spanyolország 103. o.
Máj. 25 - Jún. 05. Kína - Dél-kínai nagykörút 52. o.
2021. JÚNIUS
Jún. 01 - 05. Ukrajna - Kijev (Csernobil) 106. o.
Jún. 13 - 27. Malájzia - Indonézia 68. o.
Jún. 14 - 21. Azori-szigetek 102. o.
Jún. 16 - 23. Málta 105. o.
Jún. 16 - 23. Madeira 101. o.
Jún. 16 - 23. Észak-Ciprus - Ciprus 96. o.
Jún. 20 - Júl. 06. Madagaszkár 91. o.
Jún. 22 - Júl. 07. Türkmenisztán-Üzbegisztán-Tádzsikisztán-Kazahsztán-

Kirgizisztán
10. o.

2021. JÚLIUS
Júl. 03 - 16. Indonézia (Jáva - Bali) 70. o.
Júl. 04 - 17. Szibéria - Bajkál-tó - Transzszibéria expressz - Mongólia 14. o.
Júl. 13 - 25. India (Pandzsáb - Kasmír - Ladakh) 61. o.
Júl. 14 - 22. Madeira - Azori-szigetek 100. o.
2021. AUGUSZTUS
Aug. 11 - 22. Kína - Japán 73. o.
Aug. 13 - 25. USA Nemzeti Parkjai 28. o.

1027 Budapest, Bem rakpart 44. (Fő utca 75.)
Telefon/fax: (+36-1) 201-1277 • (+36-1) 201-1281

E-mail: abagro@abagro.hu · www.abagro.hu

Az IATA (International Air Transport Association) és a MUISZ (Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége) tagja.

Úti célok indulási hónapok szerint

Ország szerinti tartalomjegyzékek a 115-116. oldalon találhatók.
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Fontos Tudnivalók

Fontos Tudnivalók
Részletes programok, árak
A katalógusban szereplő utak időpontja, tartalma, 

ára az év során rajtunk kívül álló okok miatt 
változhat, ezért kérjük, hogy a jelentkezés előtt 
tájékozódjon irodánknál vagy nézze meg hon-
lapunkat. Amennyiben a fentiekben a szerződés 
megkötése után történik változás, akkor mi ke-
ressük Önt, hogy a részleteket megbeszélhessük. 
Áraink 1 EUR = 330 Ft, 1 USD = 300 Ft árfolyam-
ig érvényesek.

 Kedvezmények
-  Aki három, irodánk által szervezett úton már 

részt vett, törzsutassá válik, így kedvezményként 
a részvételi díjból 4% illeti meg a további AB 
Agro Iroda által szervezett utaknál.

-  Ha valaki  a szállásnál társítást kér, de nem ta-
lálunk neki társat akkor irodánk 100.000 Ft-ig 
átvállalja az egyágyas felár összegét. Az efölötti 
összeget az utasnak kell megtérítenie. Aki elhe-
lyezésen a megrendelést követően kíván módo-
sítani, azt csak a szabad helyek függvényében, 
egyedi feltételekkel, az irodával történt közös 
megegyezéssel teheti meg. Ez a kedvezmény csak 
az AB Agro Iroda által szervezett utakra érvényes, 
illetve az utolsó szabad hely esetén az AB AGRO 
Irodával történő előzetes egyeztetés alapján.

Szolgáltatók, szolgáltatások
-  Valamennyi programunk végén felsoroljuk az 

általunk nyújtott szolgáltatásokat és ezek árait 
forintban. Mivel a szolgáltatásaink nem tartal-
mazzák a belépőket, étkezéseket –melyek a hely-
színen fizetendők valutában a külföldi szolgál-
tatóknak – ezért tájékoztatásul feltüntettük ezek 
várható árait euróban illetve dollárban. A regge-
lik túlnyomórészt büfé típusúak, esetenként kon-
tinentális reggelik, a vacsorák általában 3 fogásos 
menüvacsorák ital nélkül, de ezek országonként 
eltérhetnek.

-   A légi közlekedéshez a nemzetközi légitársasá-
gok menetrendszerinti járatait turista osztályon, 
a szárazföldihez külön buszokat, vonatokat, 
vízihez bér-, illetve közösségi hajókat veszünk 
igénybe.

-  Belső illetve az út során az országok közötti re-
püléseknél a feladható poggyász megengedett 
maximális súlya esetenként 15 kg/fő.

-  A repülőgépen történő beültetést a légitársasá-
gok a csoportok számára általában nem vállalják, 
jegykiállítást követően irodánk kérésre meg tudja 
adni a jegyszámot, amivel az utasok az interne-
ten az online check-in-nel egy időben a szabad 
helyek függvényében tudnak esetleg ülést válasz-
tani maguknak, amennyiben az adott légitársaság 
az online check-in funkciót engedélyezi csoport-
foglalások esetében is.

- Útjainknál alapvetően nincs ültetés a buszokon, 
de vita esetén az ülésfoglalás a jelentkezések sor-
rendjében történik, kivéve az USA utaknál, ahol 
40 fő körüli csoportlétszám esetén forgó rend-
szerben minden nap egy sorral hátrébb ülnek 
(így mindenki ül elöl is és hátul is).

-  A programjainknál a szálláshelyek az adott or-
szág besorolása szerinti kategóriát jelölik. Mivel 
erre vonatkozóan nincsenek nemzetközi előírá-
sok, ezért csak megközelítőleg lehet összevetni a 
hazai normákkal. Általánosságban úgy jellemez-
hetnénk: az általunk igénybe vett szállodák beso-

rolása nagyjából megfelel az európai kvalifikáció-
nak, esetenként eltérhet pl. Indiában fél csillaggal 
szerényebb a minőség.

- Útjainknál külön visszaigazolás hiányában az ellá-
tás során normál étkezést biztosítunk. A megren-
delésen jelzett eltérő, speciális étkezési igényeket 
lekérjük a légitársaságtól és jelezzük a kinti szol-
gáltatók felé, de garantálni nem tudjuk azokat. Ja-
vasoljuk, hogy speciális diétára szoruló (pl. gluté-
nérzékenység, diabétesz, stb.) utasaink vigyenek 
magukkal itthonról az étkezési szükségletüknek 
megfelelő alap élelmiszer(eke)t, mert azok hely-
színi beszerzése nehézségekbe ütközhet, illetve az 
út programja nem tud ahhoz igazodni (ebédszü-
netre esetenként nincs lehetőség).

- Szolgáltatásainkban kétágyas szobában történő 
elhelyezést kínálunk, az egyágyas szobáért felá-
rat kell fizetni. De nem kell annak ezt a felárat 
megfizetni, aki társítást kér, de nem találunk 
neki társat. (100.000 Ft-ig – lásd fent a kedvez-
ményeknél, ez a kedvezmény csak az AB Agro 
Iroda által szervezett utakra érvényes.). Az utazás 
során, vagy út után a szobatárssal kapcsolatban 
reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Kü-
lön szoba igénylésére mind út előtt, mind az út 
során a szállodák szabad kapacitásától függően 
a külön szoba árának megfizetése ellenében van 
lehetőség.

-  Az egyes utak indításához szükséges minimális 
létszámot minden programnál külön közöljük. 
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani, de 
más árakkal illetve szolgáltatásokkal.

-   KÉRJÜK ne feledkezzen meg arról az általános 
nemzetközi gyakorlatról, miszerint, ha elégedett 
a helyi idegenvezető(k), buszsofőr(ök) szolgálta-
tásaival illik borravalót adni, melynek mértéke 
országonként eltérő, általában kb. 5 USD/nap/
utas vagy kb. 4 EUR/nap/utas. Bővebb infor-
mációt az egyes útjainknál talál. MEGÉRTÉSÉT 
KÖSZÖNJÜK.

Hasznos információk
-  Utazásainknál kb. az út indulása előtt 2 héttel az 

ún. utaslevélben adunk részletes tájékoztatást: 
- a repülési menetrendről, a szállíható poggyászok 

méretéről és súlykorlátjáról, az idegenvezető 
személyéről, a szállodák telefonszámairól, web 
címéről

-   az elektromos szolgáltatásról
-   az ételek, a „konyha” fő jellegzetességeiről
-   a helyi árakról, fizetési módokról
- a várható időjárásról és a javasolt öltözködésről 

(útjaink időpontjának megválasztásakor termé-
szetesen igazodunk az időjárási viszonyokhoz, 
igyekszünk elkerülni az esős vagy túl forró illetve 
túl hideg évszakokat)

-   az esetleges különleges szokásokról
A katalógusban közölt fényképek illusztrációk, a 

nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Egészségügyi, higiéniai viszonyok
A kötelező védőoltásokról prospektusunkban/hon-

lapunkon, a várható higiéniai viszonyokról az 
utaslevelünkben adunk tájékoztatást, ugyanak-
kor ez ügyben, a jelentkezés előtt érdemes tájéko-
zódni irodánknál, a háziorvosnál illetve a Nem-
zetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontnál 
(1097 Budapest, Albert Flórián út (régi nevén 
Gyáli út) 3/a, tel.: (06-1) 476-1364).

Biztosítások
-  A BBP (baleset-, betegség-, poggyász-) biztosítás 

benne van a részvételi díjban (részleteket lásd: www.
eub.hu, vagy www.abagro.hu). A biztosítás(ok)
ra vonatkozó szükséges dokumentumokat az utas 
egyéni utazás esetén a voucherekkel egy időben, 
csoportos út esetén az induláskor kapja kézhez.

-  Az útlemondási (sztornó) biztosítás külön köt-
hető, ami alapvetően a részvételi díj és a reptéri 
illetékek együttes összegére vonatkozik (részle-
tekért lásd: www.eub.hu/, vagy www.abagro.hu). 
Kívánságra a teljes befizetett összegre is meg lehet 
kötni (kivéve a vízummal kapcsolatos költsége-
ket). A sztornó biztosítás mértéke  1 millió forint 
alatt 1,4%, ha a biztosított érték meghaladja az  
1 millió forintot akkor az 1 millió feletti részre 2%. 
A kártérítésre az Európai Biztosító Zrt. biztosítási 
feltételei érvényesek. 

A biztosítási esemény bekövetkezését legfeljebb  
12 órán belül – az ebben való akadályoztatás esetén 
az akadály megszűnését követően késedelem nélkül 
– be kell jelentenie az AB AGRO Iroda felé, vagy az 
EUB-Assistance felé.

Útlevél, vízum
-  Az Európai Unión belüli országok esetén az út-

levélnek vagy a plasztik személyi igazolványnak 
az út végéig érvényesnek kell lennie. Más orszá-
goknál az útlevélnek a visszaérkezéstől számított 
6 hónapig kell érvényesnek lennie.

-   A vízumkötelezettséget az egyes utaknál külön 
jelezzük (ez kizárólag magyar állampolgárokra 
érvényes), az ügyintézést vállaljuk, amennyiben 
az ahhoz szükséges okmányok, fényképek és ki-
töltött adatlapok a megadott határidőig megér-
keznek irodánkba. A vízumdíjak és a vízumügy-
intézés kizárólag magyar állampolgárok részére 
érvényesek. Nem magyar állampolgárok részére 
a vízum ügyintézése külön megegyezés alapján 
történhet. Amennyiben a jelentkező nem magyar 
állampolgár, ezt jelentkezéskor köteles jelezni iro-
dánk felé és felvenni a kapcsolatot az AB AGRO 
Irodával a vízum beszerzésének egyeztetésére.

Jelentkezés
A 2014. évi Áfa törvény értelmében az egy-egy útra 

jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy
- a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adó-

alanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe,
- adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső 

felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,
- adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz 

nem utasként) veszi igénybe.
E nyilatkozattételi kötelezettségnek a jelentkezők az 

AB Agro Iroda Utazási Szerződés (Jelentkezési 
lap) c. formanyomtatványán tesznek eleget.

Körútjainknál jelentkezési határidőt ugyan nem 
írtunk, de ez ügyben - főként a tengerentúli utak 
esetében – kérnénk az együttműködését oly mó-
don, hogy ha egy út komolyabban érdekli Önt, azt 
minél hamarabb jelezze nekünk. Ez Önnek még 
nem jelent elkötelezettséget – fizetnie természete-
sen majd csak a konkrét jelentkezésekor kell –, de 
számunkra fontos információ - például a repülő-
jegy-foglalásokhoz, melyeket sok esetben már az út 
indulása előtt több hónappal meg kell tegyünk. Szí-
ves együttműködését előre is tisztelettel köszönjük.
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1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről Bakuba, Azerbajdzsánba. 

2. nap: ...Baku
Kora reggel megérkezés. Reggelit követően kanyar-
gós utcákon keresztül érjük el a Szűz-tornyot. Foly-
tatjuk látogatásunkat a sirváni sahok palotakomp-
lexumánál. Sétát teszünk a karavánszerájoknál, 
majd a Baku sugáruton. Napközben ebéd. Szállás 
Bakuban.

3. nap: Baku − bakui-öböl
Reggeli, majd hajókázunk a Kaszpi-tengeren a ba-
kui-öbölben öbölben (min. 70 főtől indul − nem 
privát hajók). Délután meglátogatjuk a Nemzeti 
Történeti Múzeumot, a híres szőnyegmúzeumot. 
Vacsora és szállás Bakuban.

4. nap: Baku − Absheron-félsziget
Reggelit követően megismerjük a „tűz temp-
lomát” az Ateshgah-ot és Yanardagh-ot. Isten-
tiszteletük legjellemzőbb vonása a tűztemplo-
mokban a szent tűz őrzése, Megtekintjük a Gala 
Múzeumot. Vacsora. Szállás Bakuban.

5. nap: Baku − Gobustan
Reggeli után megtekintjük a Gobustani szikla-
rajzokat. Kirándulás az egyedülálló iszap-for-
tyogókhoz. Délután visszautazás Bakuba: meg-
látogatjuk a Bibi-Heybat Mecsetet, a zászló 
teret és a Heydar Aliyev Kulturális Központot. 
Vacsora, szállás Bakuban.

6. nap: Baku − Budapest
Hazautazás kora reggeli járattal Budapestre.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Lijiang óvárosa
• Dazu sziklaszobrai

• Dél-kínai karszt
ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK

• Gobusztáni 
sziklarajzok

• A fallal körülvett Baku
• a Shirvanshah Palota és a Szűz-torony

2020. május 10 – 15.
2020. szeptember 27 – október 2.
2021. május 17 – 22.

IDŐPONTOK:

SZOLGÁLTATÁSOK
A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy és repülőtéri illetékek
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, kisbuszokkal, helyi járművekkel
-  elhelyezés középkategóriájú (3-4*-os) szállodában,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj repülőjeggyel és reptéri illetékkel: 238.000 Ft
(a repülőjegy ára tartalmaz 1 db 10 kg-os feladható poggyászt)
Azerbajdzsáni vízumdíj és előkészítés:   11.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  125 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, a repülőjegyre és a reptéri 

illeték összegére:  3.330 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  45.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

Múltbéli és futurisztikus építészet izgalmas 
keveredése a tűz országának fővárosában.

A biztonságos és nyugodt

utazáshoz válassza

Magyarország egyetlen

utasbiztosításokra

szakosodott biztosítóját!

+36 1 452 3580 • eub.hu

Csodák ritkán történnek.

Kössön inkább utasbiztosítást!

Csoda_nyar print_A5_fekvo.indd   1 2019. 11. 07.   10:27

Baku, a Tűz országának fővárosa / Látogatás a kaukázusi Dubaiban Ázsia – Azerbajdzsán



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről menetrend szerinti járattal 
Jerevánba. Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén. 

2. nap: ... Jereván (Örményország)
Érkezés Jerevánba a hajnali órákban, transzfer a 
szállodába, pihenés. A főváros egyben kulturális 
központ, a tudomány fellegvára, a kaukázusi ré-
gió fontos ipari bázisa, és a világ egyik legrégebbi 
városa is, mely mintegy 3.000 éves múltra tekint 
vissza. Reggeli, majd városnézés Jerevánban: meg-
tekintjük az „Örmények anyja” emlékművet, ahon-
nan lélegzetelállító kilátásban gyönyörködhetünk 
a bibliai Ararát-hegyre és Jereván központjára. 
Meglátogatjuk Matenadaránt, az Ősi Kéziratok 
Intézményét (kézirattár), ahol időszámítás előtti 
kéziratokat őriznek, a Cascade komplexumot, az 
óriási lépcsősorral, az Operát, az Északi sugárutat, 
a Köztársaság teret. Megnézzük az örmény népirtás 
halottainak az emlékművét. Napunk befejezéseként 
megismerkedünk a helyi brandy készítésének me-
netével. Vacsora. Szállás Jerevánban.

3. nap: Jereván − Ecsmiadzin − Garni − Jereván
Reggeli után megtekintjük az UNESCO Vi-
lágörökségek részét képező Örmény Apostoli Or-
todox Egyház székhelyét, majd az Ecsmiadzint, 
a VII. századi Szt. Hripszime székesegyházat, 
Zvartnoszt székesegyházat, amely ugyancsak a 

Világörökség része, és Örményország legősibb 
pogány templomát Garniban, amelyet az ókori 
törzsek építettek. Ellátogatunk a Világörökség 
részét képező, sziklába vájt Geghard apátsághoz. 
Vacsora. Szállás Jerevánban.

4. nap: Jereván − Szeván-tó − Tbiliszi (Grúzia)
Reggeli, majd utazás a Szeván-tóhoz. Ez a tó a vi-
lág egyik legnagyobb hegyi tava, a tengerszint fe-
lett mintegy 1.900 méteren fekszik. Megtekintjük 
a VIII-IX. századi Sevanavak kolostort, majd uta-
zás Alaverdi felé. Meglátogatjuk az UNESCO Vi-
lágörökségek részét képező Sanahin és a Haghpat 
kolostorokat, melyek a szellemi, egyházi, kulturá-
lis, és oktatási élet központjai voltak; a középkori 
örmény építészet kiemelkedő alkotásai. Átszeljük 
az örmény-grúz határt a Sadakhlo − Bagratashen 
határátkelőhelyen, majd továbbutazás Tbiliszibe. 
Vacsora. Szállás Tbilisziben.  

5. nap: Tbiliszi
Reggeli, majd városnézés Grúzia fővárosában: el-
látogatunk az óvárosba, séta Abanotubaniban, a 
fürdők kerületében, amely az iszlám építészet ha-
tására a XVII-XVIII. században épült. Tbiliszi híres 
a kénes, gyógyhatású fürdőiről, a legenda szerint 

a város neve és alapítása is összefüggésben van a 
gyógyforrásokkal. A látnivalók többsége a város 
központjában található, a Kura folyó partján. A Na-
rikala erőd falairól lélegzetelállító panoráma nyílik 
a környékre. Látogatást teszünk a Metekhi sziklán 
álló templomnál, ahonnan az óvárost csodálhatjuk 
meg. Sétálunk a Rustaveli sugárúton. Továbbutazás 
Goriba, ahol meglátogatjuk a Sztálin múzeumot és 
az Uplistsikhe barlangvárost, ahol a korai vaskortól 
a középkorig találunk különböző tárgyakat. Vacso-
ra. Szállás Tbilisziben.

6. nap: Tbiliszi − Mtskheta − Kazbegi csúcs − Tbiliszi
Reggelit követően szabad program vagy fakulta-
tív programlehetőség: kirándulunk az UNESCO 
Világörökségi listán szereplő Mtskheta városába, 
amely Grúzia egykori székhelye volt. Mtskheta vá-
rosában hagyományos házikók, templomok várják 
a látogatókat. Megtekintjük a VI. századi Jvari ko-
lostort és a Svetitskhoveli katedrálist. Utazás a grúz 
hadiúton, a Kaukázus hegyvonulatai között fekvő 
Ananuri erődhöz. Továbbutazás Gudauri sípara-
dicsomon és a hágón keresztül Stephantsmindá-
ba, ahonnan felsétálunk a Gergeti Szentháromság 
templomhoz. A hegy lábánál fekvő templomból 
fenséges kilátás nyílik a Kazbegi 5.047 méter magas 
hegycsúcsra. (A program ára: 15.500 Ft.) Vacsora. 
Szállás Tbilisziben.

7. nap: Tbiliszi − Sheki (Azerbajdzsán)
Reggeli, majd megnézzük Sighnaghi középkori 

Óriás kínai körút I. (16 nap)
Peking − Luoyang − Xian − Shanghai − Suzhou − Guilin − Kanton − Hong Kong

Ázsia – Kína

6  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Grúzia − Örményország − Azerbajdzsán 
A Kaukázus múltat őrző világa

6  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

2020. június 18 – 29.
2020. július 18 – 29.
2020. szeptember 17 – 28.
2021. május 18 – 29.

IDŐPONTOK:

Körutazásunk során egy régmúlt világ 
hangulatába csöppenünk. Igazi gasztronómiai 

élmények és szemet gyönyörködtető tájak.

Ázsia – Azerbajdzsán,  
Grúzia, Örményország

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Gobustáni sziklarajzok
• Haghpat és Sanahin 

kolostorok 
• Mtskheta történelmi 

emlékművei

• Ecsmiadzin katedrális és templomok 
és a Zvartnost régészeti terület

• A fallal körülvett Baku,  
a Shirvanshah Palota és  
a Szűz-torony



erőd-várost, majd Kakhetiben a Bodbe apátságot. 
Sétát teszünk ebben a kellemes kisvárosban, me-
lyet az ország szőlőskertjeként is szoktak nevezni. 
Továbbutazunk a grúz-azeri határhoz, Lagodekhi-
be, majd folytatjuk utunkat Shekibe. Sheki a festői 
szépségű Kaukázus lábánál fekszik. A középkori 
építészet számos maradványát fellelhetjük itt: erő-
dök, őrtorony, templomok és kolostorok romjai. 
A város a nagy Selyemút egyik állomása. Az első 
selyem-malmot, a világon a legnagyobbat itt épí-
tették. A Sheki selymet Londonban a XIX. századi 
nemzetközi kiállításon aranyéremmel tüntették ki. 
Érkezést követően megtekintjük a középkori erő-
döt, a Sheki kánok palotáját, a történelmi múzeu-
mot, a helyi kézművesek portékáit, és a helyi bazárt. 
Vacsora. Szállás Shekiben.

8. nap: Sheki − Kish − Shamakhi − Baku
Reggeli. Utazás Kish faluba, ahol meglátogatjuk a 
III. századi ún. albán templomot. Folytatjuk utun-
kat megállókkal többek között Nidj faluban. Utazás 
a hegyek lábánál fekvő Shamakhiba, mely az azeri 
borvidék központja. Megtekintjük a Juma (Péntek) 
mecsetet, a Yeddi Gumbez mauzóleumot, és a sir-
váni sahok temetkezési helyét. Továbbutazás Baku-
ba. Vacsora. Szállás Bakuban.

9. nap: Baku − Absheron-félsziget
Reggeli, majd kelet egyik legősibb és legnagyobb 
városának, Bakunak a felfedezése. A középkorban 
fallal körülvett óvárosban (Icheri Sheher) még ma 
is megtalálható a különböző kultúrák (perzsa, arab, 
török, orosz) keveredése. Kanyargós utcákon ke-
resztül érjük el a Szűz-tornyot, melynek tetejéről az 
egész város és a kikötő is látható. Folytatjuk láto-

gatásunkat a sirváni sahok palotakomplexumánál: 
az épületegyüttes részei a főpalota, a Divankhana 
nevű pavilon, a mauzóleum, a mecset, illetve a für-
dő. A palota Azerbajdzsán építészetének gyöngy-
szeme. Sétát teszünk a Baku sugáruton, mely Euró-
pa második leghosszabb útja. Délután hajókázunk 
a Kaszpi-tengeren a bakui-öbölben (a hajókázás 
min. 70 főtől indul – nem privát hajók), majd meg-
ismerjük az Absheron-félszigetnél található „tűz 
templomát” az Ateshgah-ot és Yanardagh-ot. A 
zoroaszter vallás alapítója egy Multan provinciából 
(India) ideérkező próféta és hitújító, Zarathusztra 
volt. Istentiszteletük legjellemzőbb vonása a tűz-
templomokban a szent tűz őrzése, emiatt az iszlám 
tűzimádóknak tartja őket. A történészek szerint 
ezért kapta Azerbajdzsán a „Tűz Országa” címet. 
Vacsora. Szállás Bakuban.

10. nap: Baku
Reggeli után megkezdjük városnézésünket Ba-
kuban. Megtekintjük a híres szőnyegmúzeumot, 
amely egy kigördített szőnyeget formáz. Folytatjuk 
látogatásunkat a Heydar Aliyev Központnál, mely 
fontos szerepet játszik az ország kulturális életé-
ben és különleges formavilágának köszönhetően 
elkápráztatja az odalátogatókat. Vacsora és szállás 
Bakuban.

11. nap: Baku − Gobustan
Reggeli után megtekintjük a Világörökség részét 
képző Gobustani sziklarajzokat. A kultúrtáj magá-
ban foglal ezernyi sziklarajzot, felső-paleolitikumi, 
bronzkori és középkori településmaradványokat és 
sírokat. A barlangok közelében közel hatezer külön-
féle ábrázolás látható mintegy ezer mészkősziklán. 

Ezek nagy részén ember- és állatalakok szerepel-
nek: nyilakkal és íjjal felszerelt vadászok, harcosok, 
rituális táncot járó férfiak, kövér anyafigurák, szar-
vasmarha- és lófélék, bölények, szarvasok, kecskék, 
vaddisznók, oroszlánok, halak, hüllők és rovarok, 
égitestek, valamint számos csónak. A több mint 
4000 éves ábrázolások élethűek, méreteiket tekint-
ve azonban helyenként eltúlzottak. Meglátogatjuk 
az iszap-fortyogókat. Vacsora, szállás Bakuban.

12. nap: Baku − Budapest
Hajnali transzfer a repülőtérre. Hazarepülés me-
netrend szerinti járattal, átszállással Budapestre.

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  7A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  7

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, kisbuszokkal, helyi járművekkel 
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 415.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral: (változhat)  89.500 Ft
Azerbajdzsáni vízum és előkészítés: 11.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  260 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyre és a reptéri illetékre:   7.065 Ft
- a 6. napi fakultatív program: Mtskheta, Kazbegi csúcs 15.500 Ft
-  egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 128.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő.
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Ázsia – Azerbajdzsán,  
Grúzia, Örményország



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Kazahsztánba. 
Étkezések és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.

2. nap: ... Almaty (Kazahsztán)
Menetrendtől függően érkezés Almatyba, Kazahsz-
tán legnagyobb városába. Az „almaty” szó kazah 
nyelven annyit tesz, hogy „almafák közt nőtt”. Érke-
zést követően a Panflov Park, valamint a Zenkov Ka-
tedrális megtekintése. Vacsora. Szállás Almatyban.

3. nap: Almaty
Reggelit követően egésznapos városnézés Almaty-
ban. Látogatásunk során végigjárjuk a város neve-
zetességeit, többek között a Történeti Múzeumot 
és a Köztársaság terét. Kirándulás felvonóval a 
Kok-Tobe hegyre, mely Kazahsztán egyik legszebb 
helye. Ez a város legmagasabb pontja, amely 1100 
méterrel a tengerszint felett helyezkedik el. Káprá-
zatos kilátás nyílik a környező hegyekre a felvonó-
ból. Vacsora. Szállás Almatyban.

4. nap: Ile Alatau Nemzeti Park − Nagy Almaty-tó
Reggeli, majd az Ile Alatau Nemzeti Parkba uta-

zunk. Eljutunk a 2511 méter magasan, a Tien-san 
egyik völgyében fekvő Nagy Almaty-tóhoz. Fensé-
ges kilátás tárul elénk a tó partján sétálgatva, me-
lyet négyezer méteres csúcsok ölelnek körül. Lá-
togatásunk után visszautazás Almatyba. Vacsora. 
Szállás Almatyban.

5. nap: Almaty − Charin kanyon − Karakol (Kirgizisztán)
Reggeli után továbbutazás Karakolba, Kirgizisztán-
ba. A határt Kegen városkánál szeljük át. Útközben 
kirándulás a Charyn kanyonban, mely 80 km hosz-
szú. A kanyon egyik legszebb része a Kastélyok Völ-
gye, mely gyönyörű sziklaformációiról híres. Meg-
érkezés Karakolba, az Issyk-Kul régióba. Vacsora. 
Szállás Karakolban.

6. nap: Karakol − Djety Oguz kanyon − Barskoon-völgy
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: utazás a Djety Oguz kanyonba, 
mely nevét a vörös színű sziklákról kapta a folyó 
torkolatában. Folytatjuk utunkat az Issy-Kul tó 
partján a Barskoon-völgyig, ahol a gyönyörű ví-
zesésekben gyönyörködhetünk. Visszautazás Ka-
rakolba. (A program ára: 21.500 Ft.) Vacsora és 
szállás Karakolban.

7. nap: Karakol − Issyk-Kul tó − Cholpon Ata − Bishkek 
Reggeli, majd utazás Bishkek városába (kb. 6 óra). 
Útközben csónakázák az Issyk-Kul tavon. Továb-
butazás, majd megtekintjünk Cholpon Ata legfőbb 
múzeumait. Folytatjuk utunkat a fővárosba, Bish-
kekbe. Megérkezés Bishkekbe. Fakultatív prog-
ramlehetőség: folklór show-val egybekötött vacso-
ra. (A program ára: 4.000 Ft.) Szállás Bishkekben.

8. nap: Bishkek − Ala-Archa Nemzeti Park
Reggeli után megtekintjük az Ala-Archa Nemzeti 
Parkot könnyed sétával a természetben. A parkot 
az Ala-Archa folyó torkolata és a környező hegyek 
övezik, népszerű úticél. Ezután visszautazás Bi-
shkekbe. Városnézés: Ala-Too tér, Panfilov Park, 
majd az Osh bazár meglátogatása. Vacsora. Szállás 
Bishkekben.

9. nap: Bishkek − Budapest
Kora reggel transzfer a repülőtérre és hazarepülés 
átszállással Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, kisbuszokkal, helyi járművekkel, 

csónakkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 355.000 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   195.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  175 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyre és a reptéri illeték összegére:  7.700 Ft
-  a 6. napi fakultatív program:  

Djety Oguz kanyon, Barskoon-völgy   21.500 Ft
-  a 7. napi fakultatív program:  

folklór show vacsorával 4.000 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  92.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
- 15-19 fő közötti felár:  28.500 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Barangolás Közép-Ázsia varázslatos tájain,  
a Tien-san hegycsúcsai, völgyei között és 

égszínkék tavak birodalmában.  

2020. július 6 – 14.
2020. szeptember 5 – 13.
2021. május 22 – 30.

IDŐPONTOK:

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).8  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• A Selyemút kazahsztáni és kirgizisztáni szakasza

Kazahsztán – Kirgizisztán
Ázsia –  Kazahsztán, 
Kirgizisztán
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1. nap: Budapest ...
Elutazás átszállással Budapestről menetrend sze-
rinti repülőjárattal. Étkezések és éjszakázás a repü-
lőgép fedélzetén.

2. nap: ... Taskent − városnézés 
Megérkezés Üzbegisztán fővárosába, Taskentbe a 
hajnali órákban. Transzfer a szállodába, pihenés. 
Reggeli, majd a városnézés megkezdése: délelőtt 
megismerjük a régi városrészt. Első megállónk a 
Khazrati Imam Építészeti Komplexum, mely több 
lenyűgöző épületből áll (Koran Usman Múzeum 
− itt található a világ legrégebbi Koránja, a VII. 
századból, Barakkhan medresze, Tillya sejk me-
cset, Kaffal Shahsi Mauzóleum) és a Kukeldash 
medresze. Majd a városnézés folytatása Taskent 
új részében: Függetlenség tere, a II. Világhábo-
rús Emlékmű, a Bátorság Emlékműve, a Fórum 
Palota, az Amir Temur Múzeum és tér, az Alisher 
Navoi Színház tér. Délután ellátogatunk a bazárba 
és az Alay piacra, ahol szárított és friss gyümöl-
csök özöne tárul a szemünk elé. Vacsora. Szállás 
Taskentben.

3. nap: Taskent − Urgencs − Khiva − Ichan Kala
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepü-
lés Urgencsbe, érkezés után továbbutazás busz-
szal Khivába. Városnézés Khivában, mely során 
megtekintjük a Világörökség részét képező Ichan 
Kalát, a fallal körülvett óvárost, melynek különle-
gessége, hogy a városfalon belül több mint 50 tör-
ténelmi emlékmű és 250-nél is több régi lakóház 
található. A nap folyamán láthatjuk a Kunya Ark 
erődőt, az Abd Al Bobo komplexumot, az Islam 
Khodja minaretet, a Djami mecsetet és számos 
medreszét, melyek olyan mecsetek, ahol a vallás-

sal kapcsolatos emelt szintű oktatást végezték és 
végzik ma is. Vacsora. Szállás Khivában.
4. nap: Khiva − Bukhara
Reggeli, majd utazás Bukharába autóbusszal a világ 
egyik legnagyobb sivatagán, a Kizil-kum sivatagon 
keresztül. Az út első szakaszán többször lesz látha-
tó az Amudarya folyó, amely Közép-Ázsia legna-
gyobb folyója. Érkezés után a szálláshely elfoglalá-
sa, szabad program, a környék egyéni felfedezése. 
Vacsora egy helyi étteremben. Szállás Bukharában.

5. nap: Bukhara
Reggeli, majd egésznapos városnézés Bukhara ősi 
városában, amely a Selyemút karavánjainak egy 
fontos megállója volt, mivel ez volt az egyetlen oázis 
a környéken. A városnézés során megtekintjük töb-
bek között a IV. századból való Ark erődöt, a Bolo 
Khauz mecsetet, az Ismail Samani Mauzóleumot, a 
Poyi Kalon komplexumot a Miri Arab medreszével, 
a Kalon minarettel és mecsettel. Ezek után látogatás 
Coumpol bazárban, ahol egy igazi üzbég alkudo-
zást követően helyi termékekkel gazdagodhatunk. 
Vacsora egy helyi étteremben. Szállás Bukharában.

6. nap: Bukhara − Shakhrisabz − Szamarkand
Reggeli után utazás Szamarkandba. Útközben 
megtekintjük a Rabak Malik város közelében fek-
vő Sitorai Mokhi Khosa utolsó emír nyári rezi-
denciáját. Folytatjuk utunkat Shakhrisabz felé. Itt 
született Timur Lenk, a legendás uralkodó a XIV. 
században. Érkezés után meglátogatjuk az Ak Sa-
ray palotát, a Dorut-Tilovat komplexumot a Kok 
Gumbaz mecsettel, a Dorus-Saodat komplexumot 
a Djuma mecsettel. Továbbutazás Szamarkandba. 
Érkezés után elszállásolás, majd késő délután meg-
nézzük a híres Registan teret, ahol három med-

resze található: Ulugbek, Sherdor és a Tillyakori 
medreszek. Vacsora egy helyi étteremben. Szállás 
Szamarkandban.

7. nap: Szamarkand
Reggeli, majd egésznapos városnézés a kultúrák ke-
resztezési pontjának tartott Szamarkandban: meg-
nézzük a Guri Emir Mauzóleumot (ide temették 
el Amir Temurt és családtagjait), a Bibi Khanum 
mecsetet, a Shakhi Zinda nekropoliszt, a XV. szá-
zadi Ulugbek csillagvizsgálót, az Afrosiyab múzeu-
mot stb. Délután szabad program, vásárlás a Siyob 
nemzeti bazárban, ahol szárított gyümölcsöket, 
édességeket, szuvenírt árusítanak. Vacsora. Szállás 
Szamarkandban.

8. nap: Szamarkand − Taskent
Reggeli, majd utazás vonattal Taskentbe. Útközben 
áthaladunk a Sirdarya folyón. Érkezés után vacsora 
egy helyi étteremben. Akinek kedve van, belevet-
heti magát Taskent éjszakai életébe, és megnézhet 
néhány modern bárt és szórakozóhelyet. Szállás 
Taskentben.

9. nap: Taskent − Budapest 
Hajnalban transzfer a repülőtérre és elrepülés me-
netrend szerinti járattal Budapestre átszállással. Ér-
kezés Budapestre.

Utazás a selyemút mentén; Timur Lenk és Dzsingisz 
Kán birodalmában járva a medreszek, mecsetek 

világát, építészeti csodákat és a mai napig élő 
hagyományokat ismerhetjük meg.

2020. május 22 – 30.
2020. szeptember 26 – október 4.
2021. május 10 – 18.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- belső repülőjegy 
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, vonattal, belső repülőjárattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj BELSŐ REPÜLŐJEGGYEL: 315.000 Ft
Nemzetközi repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral  (változhat):   165.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  130 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyekre és reptéri illetékre:  6.720 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  58.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Khiva-i Ichan Kala 
• Szamarkand

• Bukhara történelmi központja
• Shakhrisabz történ. központja 

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Ázsia – Üzbegisztán

Üzbegisztán
Közép-Ázsia misztikus szépségei



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Türkmenisztánba.

2. nap: ... Ashgabat (Türkmenisztán)
Megérkezés reggel Ashgabat városába. Rövid pi-
henő után városnézés, mely során meglátogatjuk 
többek között az Ertogrul Gazy mecsetet, a Füg-
getlenségi Parkot, továbbá a Nemzeti Múzeumot; 
Nissát, mely az UNESCO Világörökségek részét 
képezi. Később megtekintjük Türmenbashi Mecse-
tét és Mauzóleumát. Vacsora. Szállás Ashgabatban.

3. nap: Ashgabat − Darwaza 
Reggeli, majd folytatjuk városnézésünket: az Anau 
mecset romjai, valamint az Ahalteke istálló pom-
pás lovainak megtekintése, melyek Türkmenisz-
tán nemzeti szimbólumai. Végül a Központi ba-
zár meglátogatása. Utazás Darwazába. Út közben 
meglátogatjuk az Erbent sivatag lakóit. Megismer-
kedhetünk a helyi ízekkel a BBQ vacsoránk során. 
Szállás Darwazában egy- és kétszemélyes kemping 
sátrakban (ezen az éjszakán fürdési lehetőség 
nincs).

4. nap: Darwaza − Khiva (Üzbegisztán)
Reggeli után utazás a Shavat-i határátkelőhöz, 
ahonnan Khivába, Üzbegisztánba folytatjuk tovább 

utunkat. Érkezést követően a környék egyéni felfe-
dezése. Vacsora. Szállás Khivában.

5. nap: Khiva
Reggelit követően gyalogos túra: megtekintjük töb-
bek között az Ichan-Kala komplexumot, mely 12-
19. századi műemlékeket foglal magába, ezzel az 
UNESCO Világörökség részét képezi. Láthatjuk az 
Ismail Hhodja Mauzóleumot, a Muhammed Amin 
Khan medreszét, a Kunya-Ark várat, a Kalta Minor 
tornyot, a Tash-Hovli palotája, a Pahlavan Mah-
mud mauzóleumot és a Juma Mecsetet is. Vacsora. 
Szállás Khivában.

6. nap: Khiva − Bukhara
Reggeli. Utazás Bukharába (kb. 7 óra) a misztikus 
vörös Kyzyl-Kum sivatagon keresztül. Egzotikus 
látvány tárul elénk a sivatagban bóklászó tevékkel, 
a jurtákkal és az Amudarya folyóval. Megérkezés 
Bukharába. A Nodir Divan Begim medresze meg-
látogatása. Vacsora. Szállás Bukharában.

7. nap: Bukhara − Szamarkand
Reggeli, majd megkezdjük Bukhara megismeré-

sét. A város műemlékei az UNESCO Világörök-
ségek részét képezik. Többek közt meglátogatjuk 
az Ismael Samani mauzóleum, a Chashma Ayub 
Mauzóleum, a Bolo-Hauz Mecset, a Citadel 
Ark-ot. Folytatjuk látogatásunkat a medreszék 
és mecsetek között, majd a Chor-Minor, azaz a 
Négy Tornyú minaret megtekintése. Transzfer a 
vasútállomásra és utazás Szamarkand városába. 
Megékezés után transzfer a szállodába. Vacsora. 
Szállás Szamarkandban.

8. nap: Szamarkand − Tashkent
Reggeli. Egésznapos városnézésünk során megte-
kintjük a Registan teret, mely egykor az ősi város 
szíve volt. A teret három jellegzetes Iszlám stílusú 
medresze veszi körül − Ulug Bek medresze, Shir-
Dor medresze és Tillya-Kori medresze. Folytatjuk 
látogatásunkat a Guri Emír Mauzóleumánál, az 
azúrkék kupolás épületénél, majd Bibi Khanum 
Mecseténél. Transzfer a vasútállomásra és utazás 
Tashkent városába. Érkezést követően transzfer a 
szállodába. Vacsora. Szállás Tashkentben.

9. nap: Tashkent − Oybek − Khujand (Tádzsikisztán)
Reggeli után városnézés Tashkentben: az Ipar-
művészeti Múzeum megtekintése, a Khasti Imam 
komplexum meglátogatása, mely magába foglalja 
a Kaffal Shashi Mauzóleumot, a Barak Khan Med-
reszét. Folytatjuk látogatásunkat: a Muy-Mubarak 
Mecset egy kiemelkedően szent hely, Khodja Ak-
hrar Vali Dzhuma Mecsete, a XVI. századi Kukel-

Óriás kínai körút I. (16 nap)
Peking − Luoyang − Xian − Shanghai − Suzhou − Guilin − Kanton − Hong Kong

Ázsia – Kína
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Türkmenisztán − Üzbegisztán − Tádzsikisztán  − Kazahsztán – Kirgizisztán  
Óriáskörút Közép-Ázsia 5 meseszép országában 

10  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

2020. június 23 – július 8.
2020. szeptember 15 – 30.
2021. június 22 – július 7.

IDŐPONTOK:

Öt közép-ázsiai ország, de mind más! 
Kultúrájukban, látnivalóikban, fejlődésükben, 

tájaikban. Egy biztos, mind az 5 országot  
és az ott élő embereket szívünkbe zárjuk.

Ázsia – Kazahsztán,  
Kirgizisztán, Tádzsikisztán, 
Türkmenisztán, Üzbegisztán

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Nisa pártus erődjei
• Ichan-Kala komplexum
• Bukhara történelmi  

központja

• Samarkand – a kultúrák 
kereszteződési pontjai

• A Selyemút kazahsztáni és 
kirgizisztáni szakasza



dash Medresze, valamint a XIX. századi Abdulka-
sim Medresze. Utazás Khujandba, Tádzsikisztán 
második legnagyobb, és legősibb városába, me-
lyet 2500 éve alapítottak Nagy Sándor idejében.  
A Ferhana völgyben kedvező elhelyezkedése miatt 
a város sokáig virágzását élte, mely során számos 
palota, mecset és fellegvár épült. Vacsora. Szállás 
Khujandban.

10. nap: Khudjand − Dushanbe
Reggeli, majd utazás Dushanbe-be, Tádzsikisztán 
fővárosába. Érkezést követően a Hissar erőd meg-
látogatása, mely egyike a Bukhara Emirátus feje-
delmi palotáinak. Az erődöt XVII-XVIII. századi 
műemlékek és mauzóleumok veszik körül. Este 
séta a Függetlenség terén, ahol megtekinthetjük a 
Guinness Rekordok könyvében is feljegyzett leg-
magasabb zászló rudat, amely 165 méter magas és 
a legnagyobb könyvtár épületet Közép-Ázsiában, 
mely 9 emeletes és több mint 11 millió könyvet 
számlál. Vacsora. Szállás Dushanbe-ben.

11. nap: Dushanbe − Almaty (Kazahsztán)
Reggeli. Napközben transzfer a repülőtérre és el-
repülés Almatyba. Az „almaty” szó kazah nyelven 
annyit tesz, hogy „almafák közt nőtt”. Érkezést kö-
vetően a Panflov Park, valamint a Zenkov Katedrá-
lis megtekintése. Vacsora. Szállás Almatyban.

12. nap: Almaty
Reggelit követően egésznapos 
városnézés Almatyban. Lá-

togatásunk során végigjárjuk a város 
nevezetességeit, többek között a köz-
ponti mecsetet és a Köztársaság terét. 
Kirándulás felvonóval a Kok-Tobe 
hegyre, mely Kazahsztán egyik leg-
szebb helye. Káprázatos kilátás nyílik 
a környező hegyekre a felvonóból. 
Vacsora. Szállás Almatyban.

13. nap: Almaty − Karakol (Kirgizisztán)
Reggeli után továbbutazás Karakolba, 
Kirgizisztánba. Útközben kirándulás 
a Charyn Kanyonban, mely 80 km 
hosszú. A kanyon egyik legszebb ré-
sze a Kastélyok Völgye, mely gyönyö-
rű sziklaformációiról híres. Megér-
kezés Karakolba. Érkezést követően csónakázák az 
Issyk-Kul tavon. Vacsora. Szállás Karakolban.

14. nap: Karakol − Bishkek 
Reggeli, majd utazás Bishkek városába (kb. 6 óra). 
Megérkezés Bishkekbe. Fakultatív programle-
hetőség: folklór show-val egybekötött vacsora.  
(A program ára: 4.000 Ft.) Szállás Bishkekben. 

15. nap: Bishkek − Ala-Archa
Reggeli után szabad program vagy fakultatív 

programlehetőség: városnézés Bishkekben: a 
Szépművészeti Múzeum, Ala-Too tér, Panfilov 
Park. Ezután megtekintjük az Ala-Archa Nemzeti 
Parkot könnyed sétával a természetben. A parkot 
az Ala-Archa folyó torkolata és a környező hegyek 
övezik, népszerű úticél. Visszautazás Bishkekbe, 
majd az Osh bazár meglátogatása. (A program ára: 
19.500 Ft.) Vacsora. Szállás Bishkekben.
16. nap: Bishkek − Budapest
Kora reggel transzfer a repülőtérre és hazarepülés 
átszállással Budapestre.

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  11

SZOLGÁLTATÁSOKA részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, kisbuszokkal, vonattal,  

helyi járművekkel, csónakkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, sátorban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 698.000 Ft
Repülőjegyek illetékekkel és  
üzemanyagfelárral: (változhat)   288.000 Ft
Vízumok: (Türkmenisztán, Tádzsikisztán) 55.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  325 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Helyszíni ki- és belépési illetékek: (Türkmenisztán) kb. 15-20 USD

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékekre:  13.805 Ft
- a 14. napi fakultatív progr.: folklór show vacsorával 4.000 Ft
-  a 15. napi fakultatív progr.: Bishkek, Ala-Archa NP.  19.500 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  158.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő.
14-19 fő közötti felár: 30.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
Fontos: Darwazában a sivatagban 2 személyes sátrakban 
(hálózsákokban, matracokon) történik az alvás. Ez alatt 
az 1 éjszaka alatt fürdőszoba használatra sincs lehetőség.
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

Türkmenisztán − Üzbegisztán − Tádzsikisztán  − Kazahsztán – Kirgizisztán  
Óriáskörút Közép-Ázsia 5 meseszép országában 

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  11

SZOLGÁLTATÁSOK

Ázsia – Kazahsztán,  
Kirgizisztán, Tádzsikisztán, 

Türkmenisztán, Üzbegisztán



1. nap: Budapest ...
Elrepülés késő este Budapestről Kutaiszibe. 

2. nap: ... Kutaiszi − Gori − Tbiliszi
Érkezés Kutaiszibe a kora reggeli órákban, majd 
reggelit követően utazás Goriba. Meglátogatjuk az 
Uplistikhe barlangvárost, ahol a korai vaskortól a 
középkorig találunk különböző emlékeket. Tovább-
utazás Tbiliszibe. Vacsora. Szállás Tbilisziben.

3. nap: Tbiliszi
Reggeli, majd városnézés Grúzia fővárosában: el-
látogatunk az óvárosba, séta Abanotubaniban, 
a fürdők kerületében, amely az iszlám építészet 
hatására a 17-18. században épült. Tbiliszi híres 
a kénes, gyógyhatású fürdőiről, a legenda szerint 
a város neve és alapítása is összefüggésben van a 
gyógyforrásokkal. A látnivalók többsége a város 
központjában található, a Kura folyó partján. A Na-
rikala erőd falairól lélegzetelállító panoráma nyílik 
a környékre. Megtekintjük a Sioni katedrálist, a 
Szent Háromság templomot, a Shardeni utcát és a 
Béke hídját. Sétálunk a Rustaveli sugárúton.  A Mt-
sasminda-hegyre libegővel megyünk fel, ahonnét 
csodás panoráma nyílik a városra. Este megtekint-
jük a Flea piacot. Szállás Tibilisziben.

4. nap: Tbiliszi − Ananuri − Gudauri − Tbiliszi
Reggeli, majd utazás a grúz hadiúton, a Kaukázus 
hegyvonulatai között fekvő Ananuri erődhöz. To-
vábbutazás Gudauri síparadicsomon és a hágón 
keresztül Stephantsmindába, ahonnan felsétálunk 
vagy dzsipekkel felmegyünk (helyszínen fizetendő 
kb. 10 USD/fő) a Gergeti Szentháromság templom-
hoz. A hegy lábánál fekvő templomból fenséges ki-
látás nyílik a Kazbegi 5047 méter magas hegycsúcs-
ra. Vacsora. Szállás Tbilisziben.

5. nap: Tbiliszi − Tsinandali − Gremi − Tbiliszi
Korai reggeli, majd utazás Kakheti régióba, mely 
Grúzia borászatáról híres. Ezt követően megtekin-
tünk Tsinandaliban egy gyönyörű kertet, múzeu-
mot és borospincét, mely a Chavchavadze család 
tulajdona, aki híres 19. századi költő és a közéleti 
személyiség volt az országban. Folytatjuk utunkat 
Kvarelibe, ahol megtekintjük a Gremi kastélyt és a 

bor alagutat, ahol három különböző bort is meg-
kóstolhatunk. Visszautazás Tbiliszibe. Vacsora és 
szállás Tbilisziben.

6. nap: Tbiliszi − Mtskheta − Kazbegi csúcs − Kutaiszi
Reggelit követően visszautazás Kutaiszibe. Útköz-
ben megállunk az UNESCO Világörökségek részét 
képező Mtskheta városában, ahol megtekintjük a 
Svetikhoveli katedrálist. Érkezés Kutaiszibe, ahol 
felfedezzük az óvárost: Bagrati katedrális és Sataflia 
barlangok. Vacsora. Szállás Kutaisziben.

7. nap: Kutaiszi − Budapest
Kora hajnalban transzfer a repülőtérre és hazauta-
zás Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy és reptéri illetékek
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, kisbuszokkal, helyi járművekkel
-  elhelyezés középkategóriájú (3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj repülőjeggyel és reptéri illetékekkel: 298.000 Ft
(az ár tartalmaz 1 db 20 kg-os feladható poggyászt)

Belépők és a program szerinti étkezések:  125 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyre és a reptéri illeték összegére:  4.170 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  59.500 Ft
Minimum létszám: 16 fő
- 11-15 fő közötti felár: 15.000 Ft
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Az ősi Szvanétia harcos népe, finom borai méltán 
teszik híressé a Kaukázusnak ezt a kis országát.

2020. május 13 – 19.
2020. szeptember 25 – október 1.
2021. május 14 – 20.

IDŐPONTOK:
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Mtskheta múzeumváros 

(templomegyüttes)
• Bagrati katedrálisa

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Grúzia
Pillantás egy titokzatos világba

Ázsia – Grúzia 



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Türkmenisztánba.

2. nap: ... Ashgabat (Türkmenisztán)
Megérkezés reggel Ashgabat városába. Rövid pi-
henő után városnézés, mely során meglátogatjuk 
többek között az Ertogrul Gazy mecsetet, a Füg-
getlenségi Parkot; Nissát, mely az UNESCO Vi-
lágörökségek részét képezi az egykori erődök, pa-
loták, templomok, ceremónia termek, és kincstári 
épületek sokaságával. Később megtekintjük Tür-
menbashi Mecsetét. Vacsora. Szállás Ashgabatban.

3. nap: Ashgabat − Darwaza 
Reggeli, majd folytatjuk városnézésünket: az Anau 
mecset romjai, valamint az Ahalteke istálló pom-
pás lovainak megtekintése, melyek Türkmenisztán 
nemzeti szimbólumai. Végül a Központi bazár meg-
látogatása. Utazás Darwazába, mely a Karakum siva-
tag közepén található. Út közben meglátogatjuk az 
Erbent sivatag lakóit. Látogatás a Pokol Kapujánál, 
az évtizedek óta lángoló kráternél. Megismerkedhe-
tünk a helyi ízekkel a BBQ vacsoránk során. Szállás 
Darwazában egy- és kétszemélyes kemping sátrak-
ban (ezen az éjszakán fürdési lehetőség nincs). 

4. nap: Darwaza − Konyeurgencs − Khiva (Üzbegisztán)
Reggeli után Khivába, Üzbegisztánba folytatjuk 
tovább utunkat. Útközben látogatás az UNESCO 
Világörökségek részét képező Konyeurgencs rom-
városában. Vacsora. Szállás Khivában.

5. nap: Khiva
Reggelit követően gyalogos túra Khiva káprázatos 
városában, ahol egy keleti tündérmese részesének 

érezhetjük magunkat, megtekintve többek között 
az Ichan-Kala komplexumot, mely 12-19. száza-
di műemlékeket foglal magába, ezzel az UNESCO 
Világörökség részét képezve. Láthatjuk az utolsó 
Khiva-i klán rezidenciáját, az Ismail Hhodja Mauzó-
leumot, a Muhammed Amin Khan medreszét, a Ku-
nya-Ark várat, a Kalta Minor tornyot, a Tash-Hovli 
palotája, a Pahlavan Mahmud mauzóleumot és a 
Juma Mecsetet is. Vacsora. Szállás Khivában.

6. nap: Khiva − Bukhara
Reggeli. Utazás Bukharába (kb. 7 óra) a misztikus 
vörös Kyzyl-Kum sivatagon keresztül és az egykori 
Khorezm Birodalom területén. Hogy mekkora tit-
kokat temethetett maga alá ez a sivatag, az még a 
régészek és történészek felfedezésére vár. Egzotikus 
látvány tárul elénk a sivatagban bóklászó tevékkel, 
a jurtákkal és az Amudarya folyóval. Megérkezés 
Bukharába. A Nodir Divan Begim medresze meg-
látogatása. Vacsora. Szállás Bukharában.

7. nap: Bukhara
Reggeli, majd folytatjuk Bukhara megismerését.  
A város műemlékei az UNESCO Világörökségek 
részét képezik. Többek közt meglátogatjuk az Isma-
el Samani mauzóleumot, a Chashma Ayub Mauzó-
leumot, a Bolo-Hauz Mecsetet, a Citadel Ark-ot, a 
Poyi Kalon komplexumot a Miri Arab medreszé-
vel, a Kalon minarettel és mecsettel. A Chor-Minor, 
azaz a Négy Tornyú minaret megtekintése. Vacso-
ra. Szállás Bukharában.

8. nap: Bukhara − Szamarkand
Reggeli, majd utazás Szamarkandba. A tudomány 
és az ókori keleti művészete Szamarkand városá-

ban koncentrálódik. Megtekintjük az Afrosiyab 
Múzeumot, majd a Registan teret, mely egykor az 
ősi város szíve volt. A teret három jellegzetes Iszlám 
stílusú medresze veszi körül − Ulug Bek medresze, 
Shir-Dor medresze és Tillya-Kori medresze. Vacso-
ra. Szállás Szamarkandban.

9. nap: Szamarkand − Tashkent
Reggeli után látogatás a Guri Emír Mauzóleumá-
nál, az azúrkék kupolás épületnél, majd Bibi Kha-
num Mecseténél. Utazás vonattal Tashkent városá-
ba. Vacsora és szállás Tashkentben.

10. nap: Tashkent
Reggelit követően városnézés: az Iparművészeti 
Múzeum megtekintése, a Khasti Imam komple-
xum meglátogatása, mely magába foglalja a Kaffal 
Shashi Mauzóleumot, a Barak Khan Medreszét. 
Folytatjuk látogatásunkat: a Muy-Mubarak Mecset 
egy kiemelkedően szent hely, Khodja Akhrar Vali 
Dzhuma Mecsete, a XVI. századi Kukeldash Med-
resze, valamint a XIX. századi Abdulkasim Medre-
sze. Vacsora. Szállás Tashkentben.

11. nap: Tashkent − Budapest
Kora reggel transzfer a repülőtérre és hazarepülés 
átszállással Budapestre

IDŐPONTOK:

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  13

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, vonattal, kisbuszokkal, helyi 

járművekkel
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel, 1 éj sátorban
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 540.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   139.000 Ft
Vízumdíj: (Türkmenisztán) 28.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  225 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Helyszíni ki- és belépési illetékek: (Türkmenisztán)  kb. 15-20 USD
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyre és a reptéri illetékekre:  9.505 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  98.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
Fontos tudni: Darwazában a sivatagban a csoport  
kétszemélyes sátrakban, hálózsákokban, matracokon alszik.  
Ezen az éjszakán fürdőszoba használatra sincs lehetőség.

SZOLGÁLTATÁSOK

Igazi látványosság Ashgabat gazdagsága,  
a pokol tüze (Darwaza) és a Vámbéry Ármin 
által is csodált ország hihetetlen építészeti 

remekei, népviseleti hagyományai.

2020. szeptember 5 – 15.
2021. május 10 – 20.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Samarkand – a kultúrák 

kereszteződési pontjai
• Bukhara történelmi központja

• Ichan-Kala komplexum
• Konyeurgench
• Nisa pártus erődjei

Türkmenisztán – Üzbegisztán
Ázsia –  Türkmenisztán,  
Üzbegisztán



1. nap: Budapest ... Moszkva
Elrepülés Budapestről Moszkvába, érkezést köve-
tően városnézés: többek közt megtekintjük a Vörös 
téren található Vaszilij Blazsennij Székesegyházat, 
és a Megváltó Krisztus Székesegyház, mely a világ 
legmagasabb ortodox temploma. Vacsora és szállás 
Moszkvában.

2. nap: Moszkva
Reggeli után szabadprogram, vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: A Kreml meglátogatása, mely az 
UNESCO világörökség részét képező, történelmi 
épületegyüttes. Megtekintjük a fő épületeket, mint 
például a Arhangelszkij-székesegyházat, a Nagy 
Iván-harangtoronyot, a Szentátus-palotát és a Nagy 

Kreml Palotát. Majd délután metróval folytatjuk 
utunkat és bejárjuk Moszkva szemet gyönyörköd-
tető földalatti állomásait (Ploshchad Revolyutsii, 
Kurskaya, Komsomolskaya…). (a program ára: 
21.000 Ft). Vacsora és szállás Moszkvában. 

3. nap: Novoszibirszk
Reggeli után elrepülés Novoszibirszkbe, a híres 
transzszibériai vasútvonal egyik állomására. No-
voszibirszk Oroszország harmadik legnagyobb 
városa, mely az Ob-folyó partján terül el, melynek 
létezése szorosan összefügg az Oroszországot át-
szelő vasútvonal kiépítésével. Érkezés a kora esti 
órákban. Vacsora és szállás Novoszibirszkbe.

4. nap: Novoszibirszk − Irkutszk
A reggelit követően városnézés. Megtekintjük a vá-
ros fő nevezetességeit, többek között az Alexander 
Nyevszkij Székesegyházat, melyet a város első kő-
épületeként tartanak számon. Az Ob folyót átszelő, 
a világ leghosszabb fedett, kifejezetten metrónak 
kiépített hídját, mely a város tömegközlekedésének 
fontos részét képezi. Túránk során ellátogatunk a 
Novoszibirszki Víztározóhoz, amit Ob-tengernek is 
szoktak nevezni. A területen aktív turizmus fejlő-
dött ki, a mesterségesen kialakított homokos part, 
nyáron vonzza a strandolókat és a kirándulókat. 
Vacsora és szállás Novoszibirszkben.

5. nap: Irkutszk
Reggeli után transzfer a repülőtérre. Elrepülés Ir-
kutszkba. Transzfer a szállodába. Szállás elfoglalá-
sa után délutáni városnézés Irkutszkban. Irkutszk 
a cári birodalom idején, Szibéria adminisztrációs 
központja volt. A város megőrizte történelmi jelle-
gét, régi kék-zöld színű faházak sora díszíti a vá-
rost. A számos történelmi épület mellett, a környé-
ken rengeteg a zöld terület, Irkutszkban mintegy 
negyven park található. Irkutszk 1998 óta szerepel 
az UNESCO világörökségi javaslati listáján. Vacso-
ra és szállás Irkutszkban.

6. nap: Olkhon-sziget
Reggeli után utazás a Bajkál-tó legnagyobb szige-
tére, az Olkhon-szigetre, melyet a „Bajkál-tó szíve-
ként” is szoktak emlegetni. A sziget a sámánizmus 
Mekkája, ahol a monda szerint, az úgynevezett 
Sámán-sziklánál, maga Dzsingisz kán is meghajolt. 
Érkezés komppal. Vacsora és szállás a szigeten egy-
szerű faházakban (2 éjszaka).

7. nap: Olkhon-sziget
Reggeli után egész napos túra a Khoboy barlangnál. 
A barlang neve burját nyelven agyarat jelent, me-
lyet különleges alakja után kapott. A tó felől szem-
lélve pedig, a szikla egy női alak képét nyújtja. Egy 
burját legenda szerint Tengri, bajkál sámán kővé 
változtatott egy, a férje vagyonára féltékeny nőt, 
mindaddig, amíg irigység létezik a földön. Vacsora 
és szállás a szigeten.
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2020. július 19 – augusztus 01.
2021. július 04 – 17.

IDŐPONTOK:

A vadregényes Szibéria, a Bajkál-tó a világ 
legmélyebb tava, sámánok szigete és 

Dzsingisz Kán szülőföldje.  
Ez a csoda vár ránk!

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• A Kreml és a Vörös tér, Moszkva • Bajkál-tó

Óriás kínai körút I. (16 nap)
Peking − Luoyang − Xian − Shanghai − Suzhou − Guilin − Kanton − Hong Kong

Ázsia – Kína
Szibéria és Bajkál-tó Mongóliával

1 nap utazás az igazi Transzszibériai Expresszel

Ázsia – Mongólia,  
Oroszország



8. nap: Olkhon-sziget − Irkutszk
Reggeli után visszaindulunk Irkutszk városába. Ér-
kezés után szabadidő. Vacsora és szállás Irkutszkban.

9. nap: Irkutszk Transszibériai expressz
Korai reggeli után indulás Mongólia fővárosába, 
Ulánbátorba a világhírű Transzszibériai expresszel. 
Útközben ismerkedés a végtelen sztyeppék és hegy-
oldalak változatos látképével. Folyamatos utazás, 
éjszakázás a vonaton négyágyas kabinokban. 
(A vonaton történő étkezések saját költségen.)

10. nap: ...Ulánbátor
Érkezés a kora reggeli órákban Ulánbátorba. Reg-
geli a szállodában. Városnézés, mely során látogatás 
teszünk a Gandan kolostorban, amely az ország leg-
nagyobb láma szenthelye és a mongol buddhizmus 
központja, majd a Genghis téren álló Parlament és 
a Nemzeti Múzeum megtekintése. A délután folya-
mán, a Zaisan-kilátóból az egész városra rálátásunk 
nyílik. Vacsora, szállás Ulánbátorban. 

11. nap: Terelj Nemzeti Park
Reggeli után utazás a Terelj Nemzeti Parkba, Mon-
gólia meglátogatottabb parkjába, mely természeti 
szépségeiről, erdős alpesi hegyeiről és különleges 
sziklaformációiról ismert. A park 80 km-re fek-
szik Ulánbátortól és Mongóliában található egyik 
legszebb helyként tartják számon. Vacsora. Szállás 
hagyományos jurtákban (2 éjszaka).

12. nap: Terelj Nemzeti Park
Reggeli után a nemzeti park 
további felfedezése. Meg-
látogatjuk a teknős sziklát 
és az Ariyabal meditációs 
templomot. A hegy tetején 
álló templom csak gyalogo-
san közelíthető meg, de a lé-
legzetelállító látvány megéri 
fáradozást. Szabadidő, helyi 
fakultatív program lehetősé-
gek (Lovaglás stb..). Vacsora 
és szállás.

13. nap: Ulánbátor
Reggeli, visszautazás Ulán-
bátorba. Útközben látoga-
tás a Dzsingisz kán szobor-
komplexumnál. A 40 méter 
magas lovas szobor a világ 
legnagyobbika. Délután ér-
kezés Ulánbátorba, majd látogatás a Bogd Khan 
Palotamúzeumban. Az épületegyüttes a XIX-XX. 
század fordulóján épült és a mongol vallás fejének 
ajánlották. Vacsora és szállás Ulánbátorban.

14. nap: Ulánbátor − Budapest
Hajnali transzfer a repülőtérre, és elrepülés átszál-
lással Budapestre. 
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A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés komfortos autóbusszal, komppal,  

és a Transszibériai Expresszvonattal
-  elhelyezés: középkategóriájú (kb. 3*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban reggelikkel, 2 éjszaka 
Olkhon szigetén egyszerű faházakban, a vonaton négyágyas 
kabinokban, 2 éjszaka Mongóliában hagyományos Jurtában

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 798.000 Ft
Nemzetközi+belső repülőjegy és reptéri  
illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   345.000 Ft

Vízumköltség (Oroszország, Mongólia) 49.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  290 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyre és a reptéri illeték összegére:  16.860 Ft
- a 2. napi fakultatív program: Moszkva, Kreml 21.000 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  257.000 Ft 

 (kivéve a vonaton)
Minimum létszám: 20 fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
A lemondási feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

Ázsia – Mongólia,  
Oroszország
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1. nap: Budapest − Nevsehir (Kappadókia)
Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjá-
rattal, isztambuli átszállással Nevsehirbe. Érkezést 
követően transzfer a szállodába. Vacsora, szállás 
Kappadókiában. 

2. nap: Kappadókia − Zelve
Reggeli után utazás Kappadókia mesevilágába. 
Egésznapos kirándulás a legszebb tufakúpok és 
barlanglakások közt. Zelve tündérkéményei, a Dev-
rent-völgy és Üchisar szürreális természeti formái 
és sziklaerődje, mesebeli tufacsipkék és képződmé-
nyek közt. Vacsora és szállás Kappadókiában.

3. nap: Kappadókia − Göreme
Hajnalban fakultatív programlehetőség: hőlégbal-
lonos panoráma-túra. (A program időjárásfüggő, 
ára kb. 220 EUR/fő, a helyszínen fizetendő.) Regge-
li, majd egész napos kirándulás: földalatti városok, 
UNESCO Világörökség templom együttes és bar-
langlakások, Cavusin ősi település emlékei, Ortahi-
sar tufába vájt, látványos “kastélya”, majd egy külön-
leges görög falu szerepel a programunkban. Délután 
ellátogatunk a környék egyik legnagyobb szőnyeg-
szövő műhelyébe. Vacsora, szállás Kappadókiában. 

4. nap: Nemrút-hegy
Reggeli után utazás a Nemrút-hegyhez. I. Ant-
iochus király az I. században görög és perzsa 
istenek szobrait emeltette a 2000 méter magas 
hegyen, melyek maradványai a mai napig is meg-
tekinthetőek. Naplemente a hegyen, a misztikus, 
hatalmas istenszobrok közt. Vacsora, szállás a 
Nemrút-hegynél.

5. nap: Nemrút − Gazinatep − Sanli Urfa
Reggeli után Sanli Urfa városa felé haladva meg-
állunk a monumentális Atatürk-gátnál, az egykori 
Felső-Mezopotámia területén. Továbbutazás Ga-
ziantepbe, ahol meglátogatjuk a Zeugma-Gazi-
antep Régészeti Múzeumot. Vacsora, szállás Sanli 
Urfában.

6. nap: Harran − Sanli Urfa
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: felfedezzük Harrant, mely a 
mezopotámiai időkből ismert, ősi hely, méhkap-
tárra emlékeztető vályogkúpjait ma is lakják. Ezt 
követően Göbekli Tepe régészeti lelőhelyéhez uta-
zunk, itt található az első, ember által létrehozott 
vallásos építmény. Délután Urfa különleges han-
gulatú városában felkeressük a bibliai helyeket, a 
Szent Halastavat, a Citadellát, majd idő függvényé-
ben barangolás Urfa ősi bazárjában. (A program 
ára: 22.500 Ft.) Vacsora és szállás Sanli Urfában.

7. nap:  Mardin
Reggeli, majd utazás Mardinba, mely a legszebb 
ezüstmunkákról híres. Megtekintjük a Sáfrány 
Monostort, a szír ortodox pátriárka ma is műkö-
dő központját, mely az egyik legősibb keresztény 
kolostor és zarándokhely, valamint a Szent (Mor) 
Gábriel kolostort. Ezt követően ellátogatunk az Isa 
Szultán által építtetett Zinciriye medreszhez. Va-
csora és szállás Mardinban.

8. nap: Diyarbakir
Reggeli után áthaladva az Eufrátesz felett utazás a 
fekete bazaltból épült, 5000 éves történelmű Diyar-
bakirba. Séta az erődített városban a Ulu Mecset-
hez, megtekintjük a fekete kettős falrendszert, majd 
látogatás a bazárban. Vacsora és szállás Diyarbaki-
rban. 

9. nap: Van-tó
Reggeli, majd utazás a krátertavak és 3000 m ma-
gas, egykori vulkán uralta vidéken át Vanba. A 
középkorban a város melletti tavat Örményország 

tengerének hívták, ma a Van-tó Törökország leg-
nagyobb tava. Látogatás a legjobb állapotban meg-
maradt, csodásan díszített, ősi Szent Kereszt temp-
lomban, melyet a X. században az örmény király 
építtetett. Vacsora, szállás Vanban.

10. nap: Dogubeyazit − Isha Pasa Palota −  
Muradiye-vízesés − Kars
Reggeli után kirándulás az Ararát-hegy vidékén 
Dogubeyazit felé. Fotószünet a Muradiye-vízesés-
nél, majd a lélegzetelállító Isha Pasa Palotát nézzük 
meg. Törökország egyik legszebb palotáját a XVII. 
században építették, gyönyörűen harmonizálnak 
benne a szeldzsuk, grúz, török, perzsa és örmény 
elemek, így teremtve meg az igazi ezeregy éjsza-
ka-hangulatot. Vacsora és szállás Karsban. 

11. nap: Kars − Trabzon
Reggeli, majd utazás a Fekete-tenger partján fekvő 
Trabzonba, mely a XIII-XV. században a Trapezun-
ti Császárság székhelye volt. Érkezés után szabad 
program, a környék egyéni felfedezése, bazárláto-
gatás. Vacsora és szállás Trabzonban. 

12. nap: Trabzon − Sümela kolostor
Reggeli, majd kirándulás a Trabzontól nem mesz-
sze, egy hegyoldalba épült Sümela kolostorhoz*.  
A mára már elnéptelenedett kolostor barlangtemp-
lomát az V. században alapították. A templom falán 
pompázó lélegzetelállító freskók megérik a lépcsők 
kicsit fárasztó megmászását. Délután Trabzonban 
megtekintjük a Hagia Szofia* bizánci templomot. 
Vacsora és szállás Trabzonban. 

13. nap: Trabzon − Isztambul − Budapest 
Reggeli után transzfer a repülőtérre, elrepülés 
átszállással Budapestre. Érkezés a menetrendtől 
függően.

*A Sümela Kolostor és a Hagia Szofia felújítása 
előreláthatólag 2020. április 1-ig tart. A tervezett 
átadás esetleges csúszása miatt előfordulhat, hogy a 
két látványosság csak kívülről tekinthető meg vagy 
csak részlegesen látogatható.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű idegenvezető

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 369.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral: (változhat) 69.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  250 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és a reptéri illetékekre:    6.130 Ft 
- a 6. napi fakultatív program: Harran 22.500 Ft
-  egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.):  117.800 Ft
Minimum létszám: 20 fő*
-15-19 fő közötti felár:  23.000 Ft/fő
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő
* 20 fős létszám alatt a csoporttal nem utazik csoportkísérő, a magyar 
nyelvű idegenvezetővel az isztambuli repülőtéren találkozik a csoport.

SZOLGÁLTATÁSOK

Kulturális kavalkád, medreszek, dzsámik  
és a híres keleti vendéglátás várja  

az ide látogatót

2020. április 20 – május 02.
2020. június 8 – 20.
2020. szeptember 21 – október 3.
2021. április 16–28.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Göreme Nemzeti Park • Nemrút-hegy monumentális szobrai 

Kelet-Törökörszág alig ismert csodavilága
Kappadókia, Noé és Ábrahám-emlékhelyek, Nemrút- és Ararát-hegy

Kis-Ázsia – Törökország
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1. nap: Budapest − Isztambul 
A délelőtti órákban elutazás Budapestről menet-
rend szerinti repülőjárattal Isztambulba. Érkezést 
követően transzfer a szállodába, a környék egyéni 
felfedezése. Vacsora, szállás Isztambulban.

2. nap: Isztambul
Reggeli, majd délelőtt félnapos városnézés Isztam-
bulban, mely során meglátogatjuk többek között a 
Topkapi szultáni palotát, a Kék Mecsetet, az Hagia 
Sofia (Aya Sofia) hajdani bizánci ortodox bazilikát, 
stb. Délután szabad program, bazárlátogatás. Va-
csora és szállás Isztambulban.

3. nap: Ankara − Kappadókia
Reggeli, majd utazás Kappadókiába. Útközben 
megállunk Ankarában, és megtekintjük az Ana-
tóliai Kultúrák Múzeumát, ahol többek között 
paleolitikus, neolitikus, hatti, hettita, fríg, római 
és lidiai kincsekből összeállított kiállítást csodál-
hatunk meg. Délután továbbutazás, az esti órák-
ban érkezünk Kappadókiába. Vacsora, szállás 
Kappadókiában.

4. nap: Kappadókia 
Hajnalban fakultatív programlehetőség: hőlégbal-
lonozás a felkelő nap fényében fürdő Kappadókia 
lenyűgöző tája felett. (A program időjárás függő, 
ára: kb. 220 EUR/fő, a helyszínen fizetendő.) Reg-
geli, majd egésznapos kirándulás Kappadókia tör-
ténelmi emlékei között, mely során meglátogatjuk 
Kaymakli földalatti városát, a Göreme templomvöl-
gyet a sziklába vájt kolostoraival, és Zelvét – a szik-
lába vájt barlangvárost. Ezt követően ellátogatunk 
egy ónixműhelybe, ahol megismerkedhetünk az 

ónix megmunkálásának fortélyaival, valamint egy 
szőnyegboltban lehetőségünk nyílik az itt készített 
remekeket megcsodálni – esetleg megvásárolni. 
Visszautazás a szállodába a késő esti órákban. Va-
csora, szállás Kappadókiában. Este a vacsora után 
fakultatív lehetőség van egy hangulatos barlang-
mulatóban egy török esten való részvételre (gazdag 
folklór- és hastánc-bemutató, korlátlan italfogyasz-
tás, a program ára: 10.900 Ft).

5. nap: Konya − Pamukkale
Reggeli, majd utazás Pamukkaléba. Útközben 
megállunk Konyában, a kerengő dervisek váro-
sában, ahol megtekintjük a Mevlana Múzeumot. 
Közben meglátogatjuk a Sultanhani karavánsze-
rájt. A város építészeti és iparművészeti szem-
pontból a szeldzsuk művészet kincsestára. Érke-
zés Pamukkaléba a délutáni órákban. Vacsora és 
szállás Pamukkaléban.

6. nap: Pamukkale − Kusadasi
Reggeli, majd megtekintjük Pamukkale nevezetes 
hófehér mészkőmedencéit, a legendás ókori für-
dőváros, Hierapolis maradványait és színházát. Sé-
tálhatunk a díszes travertin teraszokon, a több ezer 
éves mészkőfürdőknél. Délután továbbutazunk az 
Égei-tenger partjára, Kusadasiba, érkezés a délutáni 
órákban. Vacsora, szállás Kusadasiban.

7. nap: Ephesos − Kusadasi
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: meglátogatjuk Szűz Mária 
házát, ahol Mária utolsó éveit töltötte, a Szent Já-
nos Bazilika romjait, ahol az evangélium íródott, 
valamint Szent János síremlékét. Ezután ellátoga-

tunk az ókori világ hét csodájához tartozó Arte-
mis-templom maradványaihoz, majd utazás Ephe-
sos antik romvárosba, ahol többek között láthatjuk 
Celsus híres könyvtárát (Alexandria után ez volt a 
második legnagyobb könyvtár a világon). A nap 
során lehetőségünk nyílik különböző jó minőségű 
bőráruk vásárlására. (A program ára: 11.900 Ft.) 
Vacsora, szállás Kusadasiban.

8. nap: Pergamon − Trója − Canakkale
Reggeli, majd utazás az ókori emlékekben gazdag 
Pergamon antik városba. A pergamoni ásatások 
nagyban hozzájárultak a Kr. e. III. és II. század gö-
rög kultúrájának megismeréséhez. A várost a vár-
hegy környékén, gondosan aláfalazott teraszokon 
építették. Továbbutazás a legendás Trója városába. 
Az 1870-es években a német amatőr régész, He-
inrich Schliemann találta meg Homérosz Iliásza 
alapján a sokak szerint nem létező várost és kezdte 
feltárni a területet. A délutáni órákban továbbuta-
zás Canakkaléba. Vacsora, szállás Canakkale kör-
zetében.

9. nap: Canakkale − Rodostó − Isztambul 
Reggeli, majd továbbutazás: komphajóval kelünk át 
a Dardanellákon, majd folytatjuk utunkat a száraz-
földön Rodostóba, a magyar történelem számára 
is oly fontos városba. Rodostóban megtekintjük 
II. Rákóczi Ferenc házát, ahol élete utolsó másfél 
évtizedét élte. Továbbutazva késő délután érkezünk 
Isztambulba. Vacsora és szállás Isztambulban.

10. nap: Isztambul − Budapest 
Reggeli, menetrendtől függően szabad program, 
majd transzfer a repülőtérre, elrepülés menetrend 
szerinti járattal Budapestre.

 Kicsit Európa, kicsit Ázsia, kicsit a kettő 
keveréke; Isztambul, Kappadókia és Trója 

látnivalói mindenkit rabul ejtenek.

2020. április 16–25.
2020. június 17–26.
2020. október 7–16.
2021. április 15–24.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Isztambul történelmi negyede
• Göreme Nemzeti Park
• Pamukkale és Hierapolis romjai

• Trója régészeti lelőhelye
• Pergamon

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, komppal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás/zuhanyzós szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű idegenvezetés végig a helyszínen

Részvételi díj: 210.000 Ft
Repülőjegy illetékekkel (változhat): 78.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  210 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri illetékre:  4.030 Ft 
- a 4. napi fakultatív program: török est 10.900 Ft
- a 7. napi fakultatív program: Ephesos   11.900 Ft
- egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.):  89.000 Ft
Minimum létszám: 25 fő
Létszámfelár 15-24 fő között: 23.000 Ft/fő
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Nyugat-Törökörszág szépségei és egzotikumai
Kappadókia és Pamukkale – Antik városok: Ephesos, Pergamon, Trója

Kis-Ázsia – Törökország
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1. nap: Budapest − Tel-Aviv − Betlehem 
Elrepülés Budapestről Tel Avivba menetrend sze-
rinti járattal. Érkezés után utazás Betlehembe, a 
Manger tér és a Születés Templomának megtekin-
tése. Vacsora és szállás Betlehemben vagy Jeruzsá-
lemben. 

2. nap: Jeruzsálem − óváros
Reggeli, majd az Óváros felfedezése: felmenetel az 
Olajfák hegyére, ahonnan az óváros lélegzetelállí-
tó látványa tárul a szemünk elé, majd látogatás a 
Gethsemane kertben és a Nemzetek templomában, 
ahol Jézust elhagyták tanítványai. Az oroszlános 
kapun át jutunk az óvárosba és végigmegyünk a 
Via Dolorosa-n követve a Keresztút állomásait 
egészen a Szent Sír templomáig a Golgota hegyén. 
Átsétálunk a Cardo téren, és a Zsidó negyeden egé-
szen a Sirató Falig. Szabadidő, vásárlási lehetőség 
a bazárban. Vacsora és szállás Betlehemben vagy 
Jeruzsálemben. 

3. nap: Jeruzsálem − Sion-hegy − újváros
Reggeli, majd utazás a Sion-hegyre, ahol az El-
szenderülés temploma, az Utolsó vacsora terme és 
Dávid király feltételezett sírja található. Visszauta-

zás Jeruzsálembe. Városnézés az újvárosban: Izra-
el Múzeum (itt őrzik a Holt-tengeri tekercseket), 
Knesset − Parlament épülete a menorah-val, Izrael 
állam jelképével, Yad Vashem − a megrendítő Ho-
locaust Múzeum. Ezt követően látogatás Keresztelő 
Szt. János szülőhelyénél és a Keresztelő Szt. János 
katolikus templomban, mely a XIX. században 
épült, bizánci és keresztes romokra. Vacsora. Szál-
lás Betlehemben vagy Jeruzsálemben. 

4. nap: Holt-tenger − Masada erőd
Reggeli után szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: utazás a Holt-tengerhez. Az első 
állomás a Masada erőd, az utolsó erősség, mely a 
római terjeszkedést követően is a zsidók kezén ma-
radt (felmenetel felvonóval − a kilátás fantasztikus). 
Ezt követően utazás a Holt-tengerhez, szabad prog-
ram, fürdés a Holt-tengerben. Délután visszauta-
zás. (A program ára: 15.800 Ft) Vacsora és szállás 
Betlehemben vagy Jeruzsálemben.

5. nap: Galileai-tó − Capernaum − Tabgha
Reggeli, majd utazás a Galileai-tóhoz, ahol Jézus élt 
és tanított. Megtekintünk egy 2000 éves halászbár-
kát. Továbbutazás a Galileai-tó partján, látogatás 
Capernaumban, Szt. Péter házának maradványai, 
a régi zsinagóga, ahol Jézus imádkozott, majd to-
vábbutazás Tabgha-ba, a kenyér és halszaporítás 
csodájának helyszínére. Felmenetel a Boldogság 
hegyére, ahol elhangzott a Hegyi Beszéd, innen 
gyönyörködhetünk a Galileai-tó látványában. Va-
csora, szállás Tiberiasban. 

6. nap: Názáret − Caesarea − Akko − Haifa
Reggeli, majd utazás Názáretbe, Jézus gyermekko-
ri otthonában, városnézés és az Angyali Üdvözlet 
templomának megtekintése. Továbbutazás észa-

ki irányban a Földközi-tenger partvidékén, a régi 
tengerparti úton, a Via Maris-on Caesarea-ba, 
amely egykor Heródes király főhadiszállása volt és 
amelynek helytartója volt Pontius Pilátus is. Péter 
itt keresztelte meg Cornelius Centuriót, aki így az 
első nem zsidó származású hívő lett. Meglátogatjuk 
az ősi római város emlékeit, a színházat, vízvezeté-
ket. Továbbutazunk Akkoba, a keresztesek egyko-
ri északi fővárosába, ahol a földalatti csarnokok a 
keresztesek által létrehozott szállások részei voltak, 
a zarándokoknak szállásként, sebesült katonáik 
számára kórházként szolgáltak. A várost ma ara-
bok és zsidók lakják. Folytatjuk utunkat Haifaba, 
és felmegyünk a Karmel hegyre, ahonnan a város 
panorámája tárul a szemünk elé a Bahai kertekből. 
Vacsora és szállás Tel-Avivban.

7. nap: Tel-Aviv
Reggeli, majd szabad program, fürdés a gyönyörű 
tengerparton, séta és vásárlás a Karmel piacon vagy 
a belvárosi utcákon. Vacsora és szállás Tel-Avivban.

8. nap: Tel-Aviv − Budapest 
Reggeli a szállodában, majd transzfer a repülőtérre 
és elrepülés Budapestre menetrend szerinti járattal. 
Megérkezés menetrendtől függően.  

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-3+*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 269.000 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat) (El Al / WizzAir) 132.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  190 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és reptéri illetékre:  5.615 Ft
- a 4. napi fakultatív program: Holt-tenger  15.800 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  119.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
- 15-19 fő közötti felár: 17.300 Ft/fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Jeruzsálem óvárosa és a Városfal
• Születés Temploma – Betlehem 
• Bahá’i Szent Helyek Haifában

• Masada erőd 
• Acre (Akko) óvárosa

Talán az egyik legfiatalabb, de több évezredes 
hagyományokkal rendelkező ország, ahol a 

legnagyobb vendégszeretettel és életörömmel 
várnak bennünket Jézus léptei nyomában.

2020. május 6 – 13.
2020. október 13 – 20.
2021. május 6 – 13.

IDŐPONTOK:

Izrael
Körutazás a Szent Földön

Ázsia – Izrael
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Jeruzsálem óvárosa és a Városfal
• Masada erőd 
• Petra

• Születés Temploma − 
Betlehem 

Itt igazi forró mediterrán életérzés vár 
ránk, de sziklaszilárd hagyományok. 

Petra kőbe vájt álomvárosa lenyűgözi  
az idelátogatókat.

2020. május 14 – 22.
2020. október 22 – 30
2021. május 16 – 24.

IDŐPONTOK:

1. nap: Budapest − Tel-Aviv (Izrael) − Galileai-tó 
Elrepülés Budapestről Tel Avivba menetrend sze-
rinti járattal. Érkezés után informális városnézés 
Tel Avivban, majd utazás a Galileai-tóhoz. Vacsora, 
szállás a Galileai-tónál egy kibucban. 

2. nap: Názáret − Capernaum − Tabgha 
Reggeli, majd utazás Názáretbe, Jézus gyermek-
kori otthonába, az Angyali Üdvözlet templomá-
nak megtekintése. Továbbutazás a Galileai-tó 
partján, látogatás Capernaumban, Szt. Péter há-
zának maradványai, a régi zsinagóga, ahol Jézus 
imádkozott, majd továbbutazás Tabgha-ba, a 
kenyér és halszaporítás csodájának helyszínére. 
Felmenetel a Boldogság hegyére, ahol elhangzott 
a Hegyi Beszéd, innen  gyönyörködhetünk a Gali-
leai-tó látványában. Vacsora. Szállás a Galileai-tó-
nál egy kibucban.

3. nap: Galileai-tó − Jordánia (Amman)
Reggeli, majd utazás a jordániai határhoz, határát-
kelés, majd meglátogatjuk Jerash-t, a kiásott Római 
kori várost. Utána városnézés Ammanban, Jordánia 
fővárosában és a közel kelet legősibb városában. Va-
csora. Szállás Ammanban vagy Petrában.

4. nap: Petra
Reggeli, majd városnézés Petrában: kirándulás a 
romvárosba, melyet 2007-ben a Világ 7 Új Cso-
dájába választottak. A rózsaszín sziklába vájt vá-
rost több mint 2000 évvel ezelőtt alapították a 
nabateusok, akik Arábia kereskedelmi útvonalait 
az ellenőrzésük alatt tartották. Átsétálunk a város 
bejáratán, a „Siq”-en, amely egy 1 kilométer hosz-
szan elnyúló természetes hasadék a hegy oldalában. 
Megnézzük a királyok síremlékét és a Homlokza-

tok utcáját. Vacsora. Szállás Petra körzetében vagy 
Ammanban.

5. nap: Jordánia − Betlehem (Izrael/Palesztína)
Reggeli után visszautazás Izraelbe. Érkezés után 
városnézés Betlehemben, a Manger tér és a Szüle-
tés Templomának megtekintése. Vacsora és szállás 
Betlehemben vagy Jeruzsálemben.

6. nap: Jeruzsálem − óváros
Reggeli, majd az Óváros felfedezése: felmenetel az 
Olajfák hegyére, ahonnan az óváros lélegzetelállí-
tó látványa tárul a szemünk elé, majd látogatás a 
Gethsemane kertben és a Nemzetek templomában, 
ahol Jézust elhagyták tanítványai. Az oroszlános 
kapun át jutunk az óvárosba és végigmegyünk a 
Via Dolorosa-n követve a Keresztút állomásait 
egészen a Szent Sír templomáig a Golgota hegyén. 
Átsétálunk a Cardo téren, és a Zsidó negyeden egé-
szen a Sirató Falig. Szabadidő, vásárlási lehetőség 
a bazárban. Vacsora és szállás Betlehemben vagy 
Jeruzsálemben.

7. nap: Holt-tenger − Masada erőd
Reggeli után szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: utazás a Holt-tengerhez. Az első 
állomás a Masada erőd, az utolsó erősség, mely a 
római terjeszkedést követően is a zsidók kezén ma-
radt (felmenetel felvonóval − a kilátás fantasztikus). 
Ezt követően utazás a Holt-tengerhez, szabad prog-
ram, fürdés a Holt-tengerben. Délután visszautazás 
Betlehembe. (A program ára: 15.800 Ft) Vacsora 
és szállás Betlehemben vagy Jeruzsálemben.

8. nap: Jeruzsálem − újváros
Reggeli, majd utazás Jeruzsálembe, városnézés az 

újvárosban: Izrael Múzeum (itt őrzik a Holt-ten-
geri tekercseket), Knesset − Parlament épülete a 
menorah-val, Izrael állam jelképével, Yad Vashem 
− a megrendítő Holocaust Múzeum. Ezt követően 
látogatás Keresztelő Szt. János szülőhelyénél és a 
Keresztelő Szt. János katolikus templomban, mely a 
XIX. században épült, bizánci és keresztes romokra. 
Vacsora. Szállás Betlehemben vagy Jeruzsálemben. 

9. nap: Tel-Aviv − Jaffa − Budapest 
Reggeli a szállodában, majd transzfer Tel Avivba. 
Transzfer a repülőtérre és elrepülés Budapestre me-
netrend szerinti járattal. Megérkezés menetrendtől 
függően.  

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-3+*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 349.000 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat) (El Al / WizzAir) 122.000 Ft
Helyszíni kilépési és határátlépési illetékek:  kb. 75 USD

Belépők és a program szerinti étkezések:  210 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és reptéri illetékre:  6.595 Ft
- a 7. napi fakultatív program: Holt-tenger  15.800 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  99.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
Létszám felár 10-15 fő között:  18.500 Ft
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Ázsia – Izrael, 
Jordánia,  
(Palesztína)Körutazás Izraelben

látogatással Petrában
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1. nap: Budapest − Bejrút (Libanon)
Elrepülés Budapestről Bejrútba menetrend szerinti 
járattal egy átszállással. Érkezés a késő esti órákban. 
Szállás Bejrútban. 

2. nap: Bejrút − Jeita Grotto − Harissa − Bejrút 
Reggeli, majd Libanon felfedezését a Bejrúthoz közeli, lé-
legzetelállító cseppkőbarlangjairól híres Jeita Grotto-ban 
kezdjük. Ez a természeti csoda néhány listán a világ 10 
legszebb helyei között kapott helyet. Két nagy barlangja 
látogatható, a felső barlangba gyalogosan lehet besétál-
ni, az alsó részében pedig kishajókkal fedezhetjük fel a 
csodálatos cseppkő formációkat. Következő állomásunk 
a híres föníciai kikötőváros, Büblosz. Megtekintjük a fö-
níciai és római idők emlékeit, valamint a régi királyok 
síremlékeit a tengerparton. Utánajárunk annak is, hogy 
mi a kapcsolat a Biblia és Büblosz város nevei között. 
Délután Harissánál felvonóval kapaszkodunk fel a part 
menti hegységre a jelentős méretű Mária szoborhoz, ami 
a helyi keresztények számára zarándokhely. Emelkedés 
közben csodálatos panoráma tárul elénk a Földközi-ten-
gerre Bejrúttal a távolban. Visszautazás Bejrútba. Vacso-
ra. Szállás Bejrútban.

3. nap: Bejrút − Baalbek − Kadisha-völgy −  
Cédrusok Erdeje − Qozhaya kolostor − Bejrút
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: először a Libanoni- és az An-
tilibanoni-hegység közötti Bekaa-völgybe látoga-
tunk, hogy felkeressük a római időkből származó 
monumentális romtemplomokat Baalbek városá-
ban. A méretek lenyűgözőek csakúgy, mint a sok 
helyen még látható aprólékos eredeti díszítései a 
templomoknak. Baalbek után az ország jelképéül is 
szolgáló híres libanoni cédrusok nyomába eredünk 
és felkeressük azt a helyet, ahol még láthatunk be-
lőlük jó néhányat eredeti, természetes élőhelyükön 
a Libanon-hegységben. A cédrusoktól a híres Ka-
disha-völgybe ereszkedünk vissza a tengerhez. A 
Kadisha-völgy arámi nyelven Szent-völgyet jelent 
és itt szinte a teljes lakosság maronita keresztény. 
A völgy mentén számos kolostor és templom is ta-

lálható, mi az egyik legszebbet nézzük meg, a Qoz-
haya kolostort. Visszautazás Bejrútba. (A program 
ára: 19.000 Ft). Vacsora. Szállás Bejrútban.

4. nap: Bejrút − Szidón − Türosz − Maghdouche 
Reggeli után Libanon déli részét járjuk be. Először 
a Bibliából is ismert Szidón városába látogatunk, 
amely fontos kereskedelmi csomópont volt már a fö-
níciai időkben is. Ezután pedig egy másik izgalmas 
tengerparti fekvésű város, Türosz ókori emlékeit ke-
ressük fel. Türosz is fontos kikötőváros volt a föníciai 
és a római időkben egyaránt. Délután visszautazunk 
Bejrútba. Útközben megállunk Maghdouche kicsi 
városkájában egy Mária szobornál, ahol a helyiek 
hite szerint Mária Jézusra várt mialatt ő Szidónban 
prédikált. Vacsora. Szállás Bejrútban.

5. nap: Bejrút − Amman (Jordánia)
Reggeli. Délelőtt városnézés Bejrútban: Nemzeti 
Múzeum, Rouche sziklák, Római fürdő, Nagy Me-
cset. Délután transzfer a reptérre és elrepülés Am-
manba. Szállás Ammanban.
6. nap: Amman − Madaba − Nébó-hegy − Holt-tenger 
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: Jordánia felfedezését Madaba 
városában kezdjük, ahol több száz bizánci és omaj-
jád időkből származó mozaik található. Közülük a 
leghíresebb a Jeruzsálemet és a Szentföldet ábrá-
zóló több, mint két millió darabból álló mozaik, 
amely a Szent György Ortodox Templomban talál-
ható. Következő állomásunk a vallástörténeti szem-
pontból kiemelkedő jelentőségű Nébó-hegy. Isten 
itt mutatta meg Mózesnek az Ígéret Földjét és a ha-
gyomány szerint Mózest itt temették el. A délutánt 

a Holt-tengernél töltjük, amely a Földfelszín egyik 
legmélyebb pontja. (A program ára: 21.000 Ft).  
Vacsora és szállás Ammanban.

7. nap: Amman − Petra
Reggeli. Ezen a napon Petrába utazunk, hogy meg-
nézzük a nabateusok híres fővárosának romjait. 
Petra az időszámításunk kezdetén élte virágkorát. A 
lenyűgöző természeti környezetben található szik-
lafalakból kifaragott város romjai és sírtemplomai 
a világ egyik legismertebb turisztikai látványossága. 
Vacsora és szállás Petrában.

8. nap: Petra − Kerak − Ma’In − Amman
Reggeli, majd Amman felé haladva először az egyik 
legnagyobb keresztesek által a XII. században épí-
tett erődöt nézzük meg Kerakban. Ezt követően 
pedig Ma’In meleg forrásainál és vízeséseinél ál-
lunk meg és meg is mártózhatunk bennük. Délután 
érkezés Ammanban. Vacsora. Szállás Ammanban. 

9. nap: Amman − Dzseras − Amman
Reggeli. Utazás Dzserasba. A híres romváros leg-
alább annyira látványos, mint a libanoni Baalbek.  
Az ide befutó karavánutaknak köszönhetően fon-
tos kereskedőváros 
volt, virágkorát 
a római időkben 
élte. Fontosabb 
megmaradt épü-
letei: Hadrianus 
diadalíve, Zeusz és 
Artemisz templo-
ma, Északi és Déli 
színházai. Délután 
városnézés Am-
manban. Vacsora 
és szállás Amman-
ban.

10. nap: Amman − 
Budapest
Kora reggel transz-
fer a repülőtérre és 
elrepülés menet-
rend szerinti járat-
tal egy átszállással 
Budapestre. 

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-3+*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 399.000 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)  156.000 Ft
Helyszíni vízum (Jordán):   kb. 60 USD
Belépők és a program szerinti étkezések:  210 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és reptéri illetékre:  7.770 Ft
- a 3. napi fakultatív program: Baalbek, Qozhaya 19.000 Ft
-  a 6. napi fakultatív program: Mabada,  

Nébó-hegy, Holt-tenger  21.000 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  99.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
-15-19 fő közötti felár: 18.000 Ft
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
Fontos! Izraeli pecsét nem lehet az útlevélben!

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Baalbek 
• Byblos 
• Tyre (Türosz) 

• Ouadi Qadisha (a Szent Völgy)  
és az Isten Cédrusainak Erdeje 

• Petra

A Közel-Kelet két ékszerdoboza, a mesebeli Kelet 
igazi megtestesítője ez a két ország.

2020. április 23 – május 2.
2020. október 5 – 14. 
2021. április 16 – 25.

IDŐPONTOK:

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Körutazás Libanonban  
és Jordániában

Ázsia – Jordánia, 
Libanon



AB Agro 2020  •  21A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Baalbek 
• Byblos 
• Tyre (Türosz) 

• Ouadi Qadisha (a Szent Völgy)  
és az Isten Cédrusainak Erdeje 

• Anjar

A Közel-Kelet Párizsa. Fantasztikus római 
kori romvárosok, valamint az arab kultúra 

keveredésének megtapasztalása vár bennünket.

2020. március 19 – 26.
2020. október 21 – 28.
2021. március 18 – 25.

IDŐPONTOK:

1. nap: Budapest − Bejrút 
Elrepülés Budapestről Bejrútba menetrend szerinti 
járattal egy átszállással. Érkezés a késő esti órákban. 
Szállás Bejrútban. 

2. nap: Bejrút − Szidón − Türosz − Maghdouche − Bejrút
Reggeli után Libanon déli részét járjuk be. Először 
a Bibliából is ismert Szidón városába látogatunk, 
amely fontos kereskedelmi csomópont volt már a fö-
níciai időkben is. Ezután pedig egy másik izgalmas 
tengerparti fekvésű város, Türosz ókori emlékeit ke-
ressük fel. Türosz is fontos kikötőváros volt a föníciai 
és a római időkben egyaránt. Délután visszautazunk 
Bejrútba. Útközben megállunk Maghdouche kicsi 
városkájában egy Mária szobornál, ahol a helyiek 
hite szerint Mária Jézusra várt mialatt ő Szidónban 
prédikált. Vacsora. Szállás Bejrútban.

3. nap: Bejrút − Beit Eddin − Deir El-Qamar − Bejrút
Reggeli, majd utazás a Chouf régión keresztül a 
Bejrúttól délre fekvő Deir El-Qamarba. Útközben 
hegyes-völgyes tájakon haladunk, ahol sok fenyő-
félét, cédrust és tölgyet láthatunk. Városnézés az 
emírek és hercegek fővárosában. A város több száz 
év építészeti stílusát őrizte meg. Továbbutazás Beit 
Eddinbe, ahol felfedezzük a több mint fél évszáza-
don keresztül uralkodó Beshir Chebab emír által 
libanoni stílusban építtetett palotakomplexumot. 
Vacsora. Szállás Bejrútban.

4. nap: Bejrút − Baalbek − Anjar − Bejrút
Reggeli, majd ezen a napon először a Libanoni- és 
az Antilibanoni-hegység közötti Bekaa-völgybe 
látogatunk, hogy felkeressük a római időkből szár-
mazó monumentális romtemplomokat Baalbek 

városában. A méretek lenyűgözőek csakúgy, mint a 
sok helyen még látható aprólékos eredeti díszítései 
a templomoknak. Baalbek után az UNESCO vi-
lágörökségi listán szereplő, Walid kalifa által alapí-
tott városba, Anjar-ba utazunk. A város az Omajjád 
várostervezés egyik legkiemelkedőbb példájába. 
Vacsora. Szállás Bejrútban.

5. nap: Bejrút − Cédrusok Erdeje − Kadisha-völgy − 
Qozhaya kolostor − Bejrút
Reggeli után az ország jelképéül is szolgáló híres 
libanoni cédrusok nyomába eredünk és felkeressük 
azt a helyet, ahol még láthatunk belőlük jó néhányat 
eredeti, természetes élőhelyükön a Libanon-hegy-
ségben. A cédrusoktól a híres Kadisha-völgybe 
ereszkedünk vissza a tengerhez. A Kadisha-völgy 
arámi nyelven Szent-völgyet jelent és itt szinte a 
teljes lakosság maronita keresztény. A völgy men-
tén számos kolostor és templom is található, mi az 
egyik legszebbet nézzük meg, a Qozhaya kolostort. 
Vacsora. Szállás Bejrútban.

6. nap: Bejrút − Büblosz − Tripoli − Bejrút
Reggeli után az első állomásunk a híres föníciai ki-
kötőváros, Büblosz. Megtekintjük a föníciai és ró-
mai idők emlékeit, valamint a régi királyok síremlé-
keit a tengerparton. Utánajárunk annak is, hogy mi 
a kapcsolat a Biblia és Büblosz város nevei között. 
Továbbutazás Tripoliba, Észak-Libanon „fővárosá-
ba”. A város legismertebb látványossága a kereszte-
sek vára, melyet Raymond de St. Gilles gróf épít-
tetett a 12. szá zadban. Vacsora. Szállás Bejrútban.

7. nap: Bejrút − Jeita Grotto − Harissa − Bejrút 
Reggeli, majd Libanon felfedezését a Bejrúthoz kö-
zeli, lélegzetelállító cseppkőbarlangjairól híres Jeita 

Grotto-ban kezdjük. Ez a természeti csoda néhány 
listán a világ 10 legszebb helyei között kapott helyet. 
Két nagy barlangja látogatható, a felső barlangba 
gyalogosan lehet besétálni, az alsó részében pedig 
kishajókkal fedezhetjük fel a csodálatos cseppkő 
formációkat. Délután Harissánál felvonóval ka-
paszkodunk fel a part menti hegységre a jelentős 
méretű Mária szoborhoz, ami a helyi keresztények 
számára zarándokhely. Emelkedés közben csodála-
tos panoráma tárul elénk a Földközi-tengerre Bej-
rúttal a távolban. Vacsora. Szállás Bejrútban.

8. nap: Bejrút − Budapest
Reggeli után transzfer a repülőtérre és elrepülés 
menetrend szerinti járattal egy átszállással Buda-
pestre. 

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 264.000 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)  138.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  185 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és reptéri illetékre:  5.630 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  69.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
- 11-15 fő közötti felár: 28.000 Ft
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
Fontos! Izraeli pecsét nem lehet az útlevélben!

SZOLGÁLTATÁSOK

Körutazás Libanonban
a cédrusok földjén

Ázsia – Libanon



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Jeddah-ba. Étke-
zések és éjszakázás gép fedélzetén.

2. nap: Jeddah
Érkezés a Vörös-tenger partján fekvő Jeddah-ba.  
A város körülbelül 3000 éves múltat tudhat magáé-
nak, ma az ország gazdasági és turisztikai központ-
ja. Egész napos városnézés, melynek során felfedez-
zük többek között a történelmi városnegyedet, a 
tengerparti sétányt, a lebegő mecsetet stb. Vacsora 
és szállás Jeddah-ba.

3. nap: Jeddah − Abha
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés 
Abha városába. Érkezést követően városnézés. Fel-
keressük a színes és tradicionális hal- és kosárpia-
cot, ahol akár vásárlásra is lesz lehetőség. A délután/
este folyamán ellátogatunk egy tipikus szaúd-arábi-

ai otthonba, ahol megtapasztalhatjuk, hogy az itt 
élő családok hogyan élik hétköznapjaikat. Vacsora 
és szállás Abha-ban.

4. nap: Abha 
Reggeli, majd útnak indulunk a Souda hegység felé. 
Útközben megállunk Habala és Hamsan hegyi fa-
lucskában. Habala körülbelül 300 méterrel az első 
hegycsúcs alatt helyezkedik el. Régebben csak kö-
téllépcsőkkel volt megközelíthető. Az 1990-es évek 
során felvonót építettek, így a turisták számára ma 
már könnyedén látogatható. A Souda hegy lenyű-
göző kilátást nyújt a térségre. Vacsora és szállás  
Abha-ban.

5. nap: Abha − Riyadh
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés 
a fővárosba, Riyadh-ba. Érkezést kővetően felke-
ressük Diriyah városrészt, ami az első szaúdi állam 
központja volt, valamint zarándok és kereskedő 
utak csomópontja. Ezt követően ellátogatunk Wadi 
Hanifa-ba, az itt található agyagtégla maradványok 
egykori városokról és kereskedelmi központokról 
tanúskodnak. A szintén a fővároshoz tartozó Al 
Turaif körzet az UNESCO világörökség része, a 18-
19. században a fontos politikai és vallási központ 
volt. Vacsora és szállás Riyadh-ban.

6.nap: Riyadh − Al Ulah
Reggelit követően folytatjuk a főváros felfedezését. 
Felkeressük többek között: az Al Maszmak erődöt, 
ami jelenleg történelmi múzeumként is működik, 
a Dira Souk-ot, ahol átélhetjük a helyi tradicioná-
lis boltok hangulatát és vásárlásra is lesz lehetőség. 
Transzfer a repülőtérre és tovább utazás AL Ulah-
ba. Vacsora és szállás Al Ulah körzetében.

7. nap: Al Ulah − Madain Saleh
Reggeli után útnak indulunk Madain Saleh ókori 
emlékhely felé, ahol száznál több sziklába vájt mo-
numentális sírépítményt tekintünk meg és ami ma 
az UNESCO világörökség részét képezi. Visszatérve 
Al Ulah-ba, ellátogatunk a régi városrészhez, ami vá-
lyogtéglából és kőből készült házairól híres. Az első 
lakók körülbelül 8 évszázaddal ezelőtt költöztek a 
területre. A város virágkorában körülbelül 1000 há-
zat tudhatott magáénak, melyeket szorosan egymás 
mellé építettek, így azok védelmi falként is funkcio-
náltak. Vacsora és szállás Al Ulah körzetében.

8. nap: Al Ulah − Elefánt szikla − Jeddah
Reggeli, a délelőtt folyamán felkeressük az Elefánt 
sziklát. A természeti képződmény a nevét formájá-
ról kapta, hiszen a hatalmas vörös szikla profilból 
egy elefánthoz hasonlít. Ezt követően transzfer a re-
pülőtérre és elrepülés Jeddah-ba. Vacsora és szállás 
Jeddah-ba.
9. nap: Jeddah − Budapest
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepü-
lés átszállással Budapestre. Érkezés menetrendtől 
függően.

Az iszlám bölcsőjének is nevezik. Az ország 
nemrégiben nyitotta meg kapuit a turizmus 
előtt, így az egész területe felfedezésre vár.

2020. ősz, 2021. tavasz
AZ UTAZÁS TERVEZETT IDŐPONTJA:

Jelenleg az út előkészítés alatt áll! 
A pontos dátumot és az árakat 

keresse a honlapunkon
– www.abagro.hu –,  

vagy érdeklődjön irodánknál.

Körutazás Szaúd-Arábiában
Bepillantás egy ismeretlen világba   

Pakisztáni út előkészítés alatt áll!

22  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Ázsia – Szaúd-Arábia



ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Imam tér, Isfahan 
• Persepolis 
• Passargad 

• A „Perzsa Kert” 
• Péntek Mecset, Isfahan 
• Golestan Palota

Körutazás Nagy Sándor és az iszlám hódítók 
birodalmában, ahol az utazó a nap végén úgy hajtja 

álomra fejét, hogy várja az újabb meglepetéseket  
és élményeket, amiket ez az ország kínál.

2020. április 11 – 19. 
2020. október 19-27.
2021. április 12-20.

IDŐPONTOK:

1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Shirazba. 

2. nap: ...Shiraz
Érkezés a hajnali órákban, szobák elfoglalása, pihe-
nés. Reggelit követően városnézés a költészet és a 
költők fővárosában, mely során látogatást teszünk 
a legendás perzsa költők, Hafez és Saadi sírjánál. 
Megtekintjük a Narenjestan kertet, a Nasir ol Molk 
mecsetet, amely Shiraz egyik legszebb mecsete, va-
lamint kívülről megnézzük Cheragh sah szentélyét. 
Vacsora, szállás Shirazban.

3. nap: Shiraz − Persepolis − Passargad − Yazd
Reggeli után indulás Yazdba. Útközben megál-
lunk Persepolisban, melyet 2500 évvel ezelőtt a 
legendás Akhamenid királyok − többek között 
Dáriusz, Xerxész − építettek. Az itteni palotákban 
rendezték az akkori világbirodalom fényes szent 
ünnepeit, itt halmozták fel a mérhetetlen meny-
nyiségű kincseiket. Továbbutazás Passargadba, a 
nagy perzsa király, az Akhamenid dinasztia alapí-
tójának, Cyros királynak a fővárosába, ahol a sírja 
is áll. Ezt követően a Naqhshe-Rostam sziklába vájt 
temetkezési hely megtekintése, mely impozáns sík 
reliefjeiről ismert, útközben rövid megálló a Korán 
Kapunál. Utazás Yazdba, a világ legrégebbi, ma is 
létező vallásának, a monoteista zoroasztrizmusnak 
a központjába. Útközben fotóstop a több mint 4000 
éves Ciprusfánál és a Jame mecsetnél. Érkezéskor 
a Csend tornyának megtekintése. Vacsora, szállás 
Yazdban.

4. nap: Yazd − Isfahan („a világ fele”)
Reggeli, majd ellátogatunk a Mir chakmagh komp-
lexumhoz és a Jame mecsethez, majd a Tűz templo-

mának és a Vízi múzeumnak megtekintése és séta az 
óvárosban. Utazás Nainba, ahol a Jame mecsetet és 
egy egykor volt karavánszerájt látogatunk meg. Este 
megérkezés Isfahanba. Vacsora, szállás Isfahanban.

5. nap: Isfahan 
Reggeli, majd egész napos városnézés Isfahanban. 
Abasz Sah 40 oszlopos palotájának, Chel Sotunnak 
(tükörkazettás trónterem, hatalmas freskókkal bo-
rított fogadótermek stb.), és parkjának megtekin-
tése. Ezt követően a világ egyik legszebb terére, a 
Royal (Imam) térre utazunk, és ott látogatást te-
szünk Abasz Sah által épített Ali Qapu palotában, a 
Sah mecsetben és a Lot Follah mecsetben, amelyek 
nemcsak a perzsa építészetnek, de az iszlámnak 
is párját ritkító remekei. A harmonikus formák, a 
dúsgazdag színpompás díszítések lenyűgözik az ide 
látogatókat. Vacsora, szállás Isfahánban.

6. nap: Isfahan
A reggelit követően először a Péntek Mecsetet ke-
ressük fel, amely a különböző korok perzsa építé-
szetének egyfajta szép, és érdekes gyűjteménye. In-
nen a Zagandeh Rood folyó felé vezet utunk, ahol a 
város három méltán világhírű boltíves hídjához, a 
Sahreszta, a Hadzsu és a Sio-se Pol hidakhoz érke-
zünk. Gyönyörködhetünk e remek műtárgyakban, 
és kicsit részesei lehetünk a helyi életnek. Délután 
az Örmény Negyedben található Vank Katedrális-
ban teszünk látogatást, amely Isfahan legnagyobb és 
legszebb temploma, majd vásárlási szabadidő a kb. 5 
km hosszú nagybazárban, végezetül egy galambhá-
zat keresünk fel. Vacsora, szállás Isfahanban.

7. nap: Isfahan − Abayneh − Kashan − Teherán
Reggeli után visszautazás Teheránba. Útközben fel-
keressük Irán egyik legrégebbi települését, Abayneh 

falut, mely tradicionális vörös épületeiről és a tele-
pülés fölé magasodó, szaszanida dinasztia idejéből 
származó erődítésről nevezetes. Folytatjuk utunkat 
Kashanba, az oázisvárosba, amely csempekészítésé-
ről híres. Látogatás a Bujerdiha dúsgazdag kereskedő 
házába és megtekintjük a 18. századi Qajar dinaszti-
ából való Finn kertet. Érkezés Teheránba, fotóstop a 
közelmúltban megépített grandiózus Khomeini Isz-
lám Kultúrcentrumnál és az Iman szent hely megte-
kintése. Vacsora és szállás Teheránban.

8. nap: Isfahan − Abayneh − Kashan − Teherán
Reggeli, majd látogatás a 14 millió lakosú Teherán 
világhírű Nemzeti (Archeológiai) Múzeumában, 
ahol az Indo-Európai Perzsia prehisztorikus korá-
nak, valamint az azt követő 2500 éves kultúrájának 
egyedülálló emlékeivel ismerkedhetünk meg. Ezu-
tán megtekintjük az egykori uralkodói rezidenciát, 
a Golestan Palotát. Délután látogatás a szőnyegmú-
zeumban, a különböző mintájú kézi szövésű, szemet 
gyönyörködtető szőnyegek mesterdarabjainak gaz-
dag tárházában, majd a Nemzeti Ékszermúzeumot 
keressük fel, melynek gyűjteményében megtalálha-
tóak többek között az iráni koronaékszerek. Vacsora.

9. nap: Teherán − Budapest
Az éjjeli/hajnali órákban transzfer a repülőtérre 
és elrepülés átszállással Budapestre. Érkezés a déli 
órákban, menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés kényelmes, komfortos légkondicionált autóbusszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, büfé reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 329.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   124.000 Ft
Vízum*:      25.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések  145 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra és reptéri illetékekre:  6.340 Ft 
-  egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 99.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
15-19 fő közötti felár: 25.000 Ft
Borravaló: ajánlott 5 EUR/nap/fő 
* A vízumigénylő útlevelében nem lehet izraeli pecsét!

SZOLGÁLTATÁSOK
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Ázsia – IránKörutazás Iránban
Az ősi Perzsia: Kelet lenyűgöző csodái

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).



1. nap: Budapest − Boston (USA)
Elrepülés Budapestről egy európai átszállással Bos-
tonba. Érkezést követően transzfer a szállodába. 
Szállás Boston körzetében.

2. nap: Boston
Reggeli, majd délelőtt városnézés Bostonban, az 
USA egyik legidősebb városában, mely már a 
Függetlenségi Háború során is fontos helyszín 
volt. A „Szabadság Bölcsőjének” is nevezett város 
központjában megtekintjük a Freedom Trail (Sza-
badság Ösvénye) fontosabb állomásait: Boston 
Common, a belvárosi Park, Old State House, ahol 
először olvasták fel a Függetlenségi Nyilatkozatot és 
amely mellett a hírhedt bostoni mészárlás is történt 
1770. március 5-én, Quincy Market, Faneuil Hall. 
Délután szabad program az idegenvezető segítségé-
vel. Szállás Boston körzetében.

3. nap: Boston − Québec (Kanada)
Reggeli után észak felé vesszük az irányt és New 
Hampshire, valamint Vermont államok meseszép 
erdős vidékein haladunk a kanadai határ felé. 
Utunk keresztül visz a White Mountain-on is, mely 
az Appalache-hegység része − a leglátványosabb 
szakasz a White Mountain Nemzeti Erdő. Délután 
érkezés Ville de Québec-be, a kanadai Québec tar-
tomány fővárosába. Szállás Québecben.

4. nap: Québec − Montreal
Reggeli, majd délelőtt felfedezzük az egyetlen fal-

lal övezett kanadai várost, Québec-et, ahol szűk, 
kanyargós utcáinak köszönhetően szinte Európá-
ban érezhetjük magunkat. Városnézésünk során 
meglátogatjuk többek között az óvárost és az új 
városrészt, a Királyi teret, mely sokáig a kereske-
delem központjának számított és nemrég nyerte 
vissza régi pompáját. Megcsodáljuk az erődöt és a 
csillag alakú citadellát, a Parlamentet, majd folytat-
juk utunkat a régi kikötőig és megnézzük a Notre 
Dame des Victories templomot. Délután tovább-
utazás délnyugat felé a Szent Lőrinc folyó mentén 
Kanada második legnagyobb városába, Montreal-
ba. Szállás Montrealban.

5. nap: Montreal
Reggeli, majd délelőtt városnézés a világ második 
legnagyobb francia nyelvű városában, amelyet az 
első európai gyarmatosítók „Ville-Marie”-ként is 
emlegettek. Montreal a kontrasztok városa: a tör-
ténelmi Vieux kikötője a múltat idézi, míg a város 
központjában egy másik, új város vár ránk, modern 
épületekkel, kávézók, éttermek, mozik egész sorá-
val, nagyszerű földalatti hálózattal. Felmegyünk a 
Mount Royal-ra, ahonnan gyönyörködünk a kilá-

tásban, megtekintjük a híres párizsi stílusú kerü-
letet, a régi Montrealt (Vieux-Montréal) és meg-
állunk fényképezni a Notre Dame Katedrálisnál. 
Délután továbbutazás Ottawába, vásárlási lehető-
ség. Szállás Ottawa körzetében.

6. nap: Montreal − Ottawa − Toronto
Reggeli, majd továbbutazás Kanada fővárosába, 
Ottawába, mely az azonos nevű folyó partján terül 
el. A város számtalan parkja mellett méltán híres 
a Parlament nagyszerű épületéről is. Városnézé-
sünk során megtekintjük többek között a Parla-
ment Domb díszes neogótikus épületét, a Kanadai 
Pénzverdét (Royal Canadian Mint), a hatszögletű 
Nemzeti Művészeti Központot. Délután folytatjuk 
utunkat Torontóba, az Ontario-tó partján fekvő, 
legnagyobb kanadai városba. Szállás Torontóban.

7. nap: Toronto − Niagara-vízesés
Reggeli, majd délelőtt városnézés Torontóban, 
mely során megtekintjük a város történelmi és 
modern közigazgatási épületeit, a Parlamentet és a 
színes Chinatown-t. Rövid megállót teszünk a híres 
Eaton Centernél, amely mintegy 350 üzletével vár-
ja a látogatókat. Ezt követően továbbutazunk déli 
irányba a bájos Niagara-On-The-Lake falucskán 
keresztül, mely a nagy kiterjedésű Niagara borter-
melővidék szívében helyezkedik el. Délután érkezés 
a Niagara-vízeséshez. Áthajózunk a folyón és részt 
veszünk egy hajókiránduláson, ahonnan látjuk a 
félelmetes robajjal lezúduló vízesést, amely a világ 
egyik leglátogatottabb természeti szépsége. Éven-
ként százezrek jönnek gyönyörködni az 52 méter 
magas „lópatkó zuhatagban” és a 11 km hosszú, 
100 méter mély hasadékban, melyben a Niagara 
folyó sisteregve tova iramlik. Szállás a Niagara-ví-
zesésnél.

8. nap: Lancaster (USA)
Reggeli, majd továbbutazás déli irányba, a Pennsy-
lvania államban található Lancasterbe. Lancaster 
megyében található a legrégebbi amis település, 
ahol ma is emberek ezrei élik a több száz évvel 
ezelőtti „egyszerű” életet. Életmódjuk egyik meg-
határozó eleme, hogy nem használnak elektromos 
eszközöket és autót. A vidéken járva úgy érezzük, 
mintha visszamentünk volna az időben néhány 
száz évet. Érkezés Lancasterbe a délutáni órákban. 
Szállás Lancasterben.
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2020. május 29 – június 10.
2020. szeptember 23 – október 5.
2021. május 12 – 24.

IDŐPONTOK:

A világ egyik legszebb vízesése, felhőkarcolók 
sokasága, az amerikai történelem legfontosabb 
helyszínei várnak bennünket, mindez fűszerezve 

Kanada erdőségeivel és bájos városkáival.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Függetlenség Csarnoka 
• Szabadság-szobor 

• Rideau Canal
• Québec történelmi negyede 

USA − Keleti part és Kanada 
Lenyűgöző természet és nyolc világváros számtalan csodája

Amerika – USA,  
Kanada



9. nap: Lancester − Washington, D.C. 
Reggeli, majd meglátogatunk egy amis farmházat, 
ahol megismerkedhetünk az ott élő emberek külö-
nös életmódjával. Folytatjuk utunkat Washington 
D.C.-be. Az Amerikai Egyesült Államok fővárosá-
ban kívülről megtekintjük a város nevezetességeit, 
az USA legismertebb épületeit: a Fehér Házat, a 
Legfelsőbb Bíróság, a Parlament és a Kongresszus 
épületeit, a vietnámi és koreai háborús emlék-
művet, a Washington-, a Jefferson-, a Lincoln-, a 
Franklin D. Roosevelt emlékműveket, stb. Délután 
lehetőségünk nyílik ingyenes múzeumlátogatásra, 
felkereshetjük többek között a Természettudomá-
nyi Múzeumot, a Nemzeti Galériát és a világhírű 
Nemzeti Légi- és Űrhajózási Múzeumot. Szállás 
Washington körzetében.

10. nap: Philadelphia − New Jersey
Reggeli, majd utazás Philadelphia-ba, az „Új Nem-
zet szülővárosába”, ahol megtekintjük az amerikai 
történelem egyik legfontosabb épületét, a Függet-
lenség Csarnokát. Az Egyesült Államok Függet-
lenségi Nyilatkozatát és alkotmányát ebben a vö-
rös téglás házban írták alá 1776-ban. Megnézzük 
a pavilont, ahová az ország egyik legjelentősebb 
szimbólumát, a Szabadság Harangját helyezték el. 
Délután folytatjuk utunkat New York felé. Szállás 
New York elővárosában, New Jersey körzetében.

11. nap: New Jersey − New York − New Jersey
Reggeli. A mai napon tömegközlekedéssel és gya-

logosan fedezzük fel a világ egyik 
legnagyobb metropoliszát, a „Nagy 
Alma”-ként is emlegetett New York 
City legfontosabb látnivalóit: a Times 
Square-t, az új World Trade Center-t 
és a 9/11 Emlékművet, az ENSZ Palo-
tát, a Rockefeller Centert, séta a Bro-
adway-n, majd China town (kínai ne-
gyed) és Greenwich village felfedezése. 
Látogatás a New York „tüdejének” is 
nevezett Central Parkban. Idő függ-
vényében áthajózás Liberty Island-re 
(Szabadság-sziget), ahol a Szabad-
ság-szobor áll. A rézből készült szobrot 
Franciaország adományozta az Ameri-
kai Egyesült Államok függetlenségének 
százéves évfordulója alkalmával. (A 
tömegközlekedési jegyek és a belépők a 
helyszínen fizetendők!) Visszautazás a 
szállodába, szállás az előző napi szál-
lodában.

12. nap: New Jersey ...
Reggeli. Délelőtt külön busszal transz-
fer a repülőtérre és hazautazás egy eu-
rópai átszállással Budapestre. Étkezé-
sek és éjszakázás a gép fedélzetén.

13. nap: ... Budapest
Megérkezés Budapestre menetrendtől füg-
gően.

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  25

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön autóbusszal a program szerint, hajóval
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-nak megfelelő) szál-

lodákban, kétágyas fürdőszobás/zuhanyzós szobákban 
reggelikkel

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető 

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 598.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   139.000 Ft
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és reptéri illetékre: 10.320 Ft
-  egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  275.000 Ft

- ESTA engedély:   6.500 Ft 
(Kivéve azoknak, akik 2011 óta Irakban, Iránban, Szudánban, 
Szíriában, Líbiában, Szomáliában vagy Jemenben jártak. 
Számukra jelenleg vízum szükséges az USA-ba történő beuta-
záshoz, melynek költségét és ügyintézését az Utasoknak kell 
vállalniuk.)
A vacsorázás egyénileg történik, ebben a csoportkísérő idegen-
vezető segítséget nyújt (vacsoránként kb. 20-25 USD-vel lehet 
számolni).
Minimum létszám: 35 fő.
- 25-34 fő közötti felár:   25.000 Ft
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap /fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Amerika – USA,  
Kanada



1. nap: Budapest − Los Angeles 
Elrepülés Budapestről egy átszállással Los Angeles-
be. Étkezések a gép fedélzetén. Érkezés a délutáni/
esti órákban. Szállás Los Angeles körzetében.

2. nap: Los Angeles 
Reggeli. Délelőtt Los Angeles belvárosának (Down-
town) érdekességeit nézzük meg: a híres Walt 
Disney Concert Hallt, a város legrégebbi utcát az 
Olvera utcát és a Union Station vasútállomást. 
Majd természetesen Hollywood, séta a Hollywood 
Boulevard-on, Hírességek sétánya, Dolby Film-
színház, az Oscar-gála helyszíne, hírességek kéz- 
és láblenyo mataik. Szabadidő, vásárlási lehetőség. 
Délután folytatjuk közös városnézésünket vagy 
egyéni fakultatív programra van lehetőség. A közös 
városnézés során az óceánpartot fedezzük fel: első-
ként a bohém Venice Beach majd az előkelő Santa 

Monica. A fakultatív program során: látogatás a 
filmvilág fővárosába, a Universal Studios-ba, ahol 
a virtuális technikák segítségével az űrutazástól a 
katasztrófák széles soráig felejthetetlen élmények-
nek lehetünk túlélői (belépő kb. 115 USD), a prog-
ramon az idegenvezető nem vesz részt. Szállás Los 
Angeles körzetében.

3. nap: Los Angeles − Calico − Laughlin
Reggeli. Ezen a napon az angyalok városának 
legismertebb és legizgalmasabb helyeit keressük 
fel. Elsőként Beverly Hillsben állunk meg: Rodeo 
Drive, Városháza. A délelőtti megálló után el-
hagyjuk Los Angelest és a Los Angeles-i medencét 
is. Utunk már a Mojave-sivatagban halad. Követ-
kező megállónk egy igazi XIX. századi vadnyugati 
városka lesz, Calico. Az egykori bányász városká-
ban sétálgatva úgy érezzük mintha megállt volna 
az idő nagyjából 150 éve. A nap végén a Coloradó 
folyó partján fekvő Laughlin városába érkezünk. 
Vacsora és szállás Laughlinban.  

4. nap: Laughlin − Grand Canyon − Flagstaff
Reggeli, majd indulást követően már Arizona 
államban utazunk. Utazásunk célja ezen a na-
pon pedig nem más, mint a híres Grand Canyon.  

A méretek, a távolságok, a mélységek lenyűgöző-
ek. A természet egyik igazi remekműve. Fakultatív 
programlehetőség: kisrepülővel repülés a kanyon 
felett (kb. 199 USD − időjárásfüggő). A nap végén 
Flagstaffbe érkezünk. Vacsora, szállás Flagstaffben.
 5. nap: Flagstaff − Monument-völgy − Glen Canyon − 
Powell-tó − Kanab 
Reggeli, majd utazás a Monument-völgybe, amely 
Amerika egyik jelképe, a Navajo indiánok szent 
helye. Ezen az impozáns helyen számos westernfil-
met forgattak. A sivatagos fennsík tele van ámulat-
ba ejtő formájú gigantikus homokkövekkel. Részt 
veszünk egy piknikkel egybekötött dzsip túrán, 
ahol megkóstolhatjuk az igazi navajo ételeket. Ezt 
követően utazás a Powell-tóhoz. A Powell-tó egy 
nem mindennapi tó. Egy mesterséges duzzasztást 
követően a Coloradó folyó vizét a Glen Canyonban 
duzzasztották fel. Fakultatív programlehetőség: 
repülőút a szigetek, hegycsúcsok, szurdokok által 
szabdalt, káprázatos tájképet nyújtó Powell-tó fe-
lett (kb. 199 USD − időjárásfüggő). Vacsora, szállás 
Kanabban.

6. nap: Kanab − Bryce Canyon − Zion Canyon 
− Las Vegas

Korai reggeli, majd a délelőtt fo-
lyamán két csodálatos nemzeti 
parkot látogatunk meg Utah 
államban, a Bryce és a Zion Ca-
nyon nemzeti parkokat. Egyik 
ámulatból a másikba esünk át. 
A homokkő formációk lélegzet-
elállítóak. Délután pedig a sze-
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2020. április 22 – május 4.
2020. október 9 – 21.
2020. november 6 – 18.
2021. március 24 – április 5.

IDŐPONTOK:

Kanyonok, nemzeti parkok, nagyvárosok  
és a legendás Las Vegas és a régi vadnyugat 

hangulatát éljük meg ezen az úton. 

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Grand Canyon • Yosemite Nemzeti Park 

Amerikai Egyesült Államok
Körutazás a Vadnyugaton

Amerika – USA



rencsejáték és szórakoztatóipar egyik leghíresebb 
városába, Las Vegas-ba érkezünk. Este fakultatív 
programlehetőség: kb. 3 órás buszos-gyalogos vá-
rosnézés számtalan fotóstoppal a káprázatos fények 
városában (az öreg Las Vegas és a világon egye-
dülálló, képzeletet felülmúló Strip sugárút, ára:  
kb. 65 USD/fő, minimum létszám: 20 fő).

7. nap: Las Vegas − Tűz völgye − Las Vegas 
Reggeli, majd indulás a Nevada sivatagba, a mély-
vörös színben pompázó, Tűz völgyébe (Valley of 
Fire). A durva talaj és a csipkézett falak olyan vö-
rös homokkő-formációkat alkotnak, amelyek kb. 
150 millió évesek. Kora délután visszaérkezés Las 
Vegasba, majd szabad program, a város kaszinói-
nak egyéni felfedezése, vagy kedvező vásárlási le-
hetőségek. Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás 
Las Vegasban. 

8. nap: Las Vegas − Death Valley − Bakersfield
Reggeli, majd elhagyva Las Vegas városát visszaérke-
zünk Kaliforniába és utazásunk hátralevő részében 
már itt is maradunk. Ezen a napon egy újabb nem-
zeti parkot látogatunk meg, azt a helyet, amelyik az 
észak-amerikai kontinens legmélyebb és legforróbb 
területe is egyben. Ez a hely pedig nem más mint a 

Halál Völgye. (Death Valley) Késő délután 
érkezés Bakersfildbe, vacsora és szállás Ba-
kersfieldben.

9. nap: Bakersfield − Yosemite Nemzeti Park − Maripo-
se Grove − Yosemite Valley − Merced
Reggeli után újabb nap, újabb nemzeti park, újabb 
legek. A Yosemite Nemzeti Park területe volt az első 
térség, ami állami védettséget kapott az Egyesült 
Államokban még az 1860-as években. Csodálatos 
gleccservölgyek, világhírű gránit falak (El Capitan, 
Half Dome) , több mint 700m magas vízesés és óri-
ás mamutfenyők. Ezeket mind megnézzük. Vacsora 
és szállás Mercedben.

10. nap: Merced − Monterey − Carmel − San Francisco 
Reggeli, majd a Csendes-óceán partjához uta-
zunk. Annak is az egyik legszebb kaliforniai sza-
kaszát nézzük meg, a híres 17 mérföldes úton. 
Két hangulatos óceánparti városkát is felkeresünk 
Carmelt és Monterey-t. Előbbi hangulatos kisvá-
roska, utóbbi pedig különböző művészek kedvelt 
városa már majdnem 100 éve. Monterey a XX. 
század első felében a halászat és a halfeldolgozás 
jellemezte. Mára a halászatot már erősen szabá-
lyozzák a térségben, az egykori halfeldolgozó üze-
mek pedig átalakultak szállodákká, éttermekké, 
bevásárló központokká. Egyedi, sajátságos hangu-
latú városka az óceánparton. Délután pedig már 

San Francisco-ba érkezünk. Vacsora és szállás San 
Francisco-ban.

11. nap: San Francisco 
Reggeli majd délelőtt városnézés az Egyesült Álla-
mok egyik leghíresebb nagyvárosban, San Francis-
co-ban: Városháza tér, a Szépművészeti Múzeum 
csodálatos, több mint 100 éves épülete, a gyönyö-
rűen karbantartott Viktória korabeli házak, a Gol-
den Gate szoros és híd. A városnézést a kikötőben 
fejezzük be, ahol a délutáni szabad programot tölt-
hetjük el (butikok, kikötői pubok, kiállító termek, 
képgalériák, éttermek sorjáznak egymás után több 
kilométer hosszan). Lehetőség nyílik a híres kábel 
villamos kipróbálására is, sétálhatunk a kínai ne-
gyedben vagy hajóra szállhatunk az öbölben, mely 
során többek közt elhajózunk a fókatelep és a hír-
hedt börtönsziget, az Alcatraz mellett is (ára kb. 37 
USD). Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás San 
Francisco-ban.

12. nap: San Francisco 
Reggeli, majd szabad program. Transzfer a repülő-
térre és hazaindulás Budapestre. Étkezés és éjszaká-
zás a gép fedélzetén.

13. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre.
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A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-nak megfelelő) 

szállodákban, kétágyas, fürdőszobás/zuhanyzós szobákban, 
részben kontinentális, részben büfé reggelikkel

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető 

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL:   2020. ápr. 535.000 Ft
 2020. okt. és nov., 2021. márc.* 585.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   134.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  295 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra     2020 ápr. 9.365 Ft 

és reptéri illetékre    2020. okt., nov., 2021 márc.  10.066 Ft
-  egyágyas felár:  2020. ápr. 195.000 Ft
   (mentességről ld. 4. o.)   2020. okt., nov., 2021 márc. 235.000 Ft 
- ESTA engedély:   6.500 Ft 
(Kivéve azoknak, akik 2011 óta Irakban, Iránban, Szudánban, 
Szíriában, Líbiában, Szomáliában vagy Jemenben jártak. 
Számukra jelenleg vízum szükséges az USA-ba történő 
beutazáshoz, melynek költségét és ügyintézését az Utasoknak 
kell vállalniuk.)
Minimum létszám: 35 fő.
A fakultatív programok a helyszínen foglalandók és fizetendők.
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

* változhat

Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Indián rezervátum,
 kanyonok, sivatagok, nemzeti parkok

Amerika – USA



1. nap: Budapest − Salt Lake City
Elrepülés Budapestről átszállással Salt Lake Citybe. 
Étkezések a gép fedélzetén. Érkezés a délutáni/esti 
órákban. Vacsora, Szállás Salt Lake Cityben.

2. nap: Salt Lake City − Montpelier − Jackson
Reggeli a szállodában, majd utazás északi irány-
ba. Először Montpelier városában állunk meg, 
ahol megismerkedünk az Oregon Trail nevű út-
tal, ami több, mint háromezer kilométer hosszan 
kötötte össze a Csendes-óceánt a Prérivel, és amin 
számtalan pionír érkezett Nyugatra a XIX. szá-
zad folyamán. Továbbhaladunk, hogy elérjük mai 
végállomásunkat, egy újabb meseszép természeti 
környezetben fekvő városkát, a Wyoming állam-
beli Jacksont, amely a Grand Teton Nemzeti Park 
szomszédságában található. Vacsora, szállás Jack-
sonban.

3. nap: Jackson − Grand Teton Nemzeti Park −  
Yellowstone Nemzeti Park 
Reggeli a szállodában. A mai napon két csodálatos 
nemzeti parkot látogatunk meg. A Grand Teton- és 
a világhírű Yellowstone Nemzeti Parkok egymás 
szomszédságában fekszenek. Gejzírek, hőforrások, 
iszapfortyogók és számos lenyűgöző természeti 
szépség és érdekesség, ami ránk vár. Vacsora, szál-
lás a Yellowstone Nemzeti Parkban.

4. nap: Yellowstone Nemzeti Park
Reggelit követően a világ leg-
régebbi nemzeti parkjában, a 
Yellowstone Nemzeti Parkban 
nézelődünk tovább, amely 
három állam, Idaho, Mona-
tana és Wyoming területén, 
összesen 8980 km2-en terül 
el. Gyönyörködünk a leghíre-
sebb gejzír (Old faithful) több, 
mint száz méter magas kitö-
réseiben, és ha szerencsénk 
van, akkor a Nemzeti Park 
híres nagytestű lakóiból 
(jávorszarvas, grizzly-
medve, farkas, bölény) 
is láthatunk néhá-
nyat. Vacsora, szállás 
a Yellowstone Nem-
zeti Parkban.

5. nap: Yellowstone Nemzeti Park − Cody − Billings
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk utunkat és 
a Yellowstone szomszédságában fekvő Cody vá-
rosába érkezünk, mely a nevét William Frederick 
Codyról kapta (ismertebb nevén Buffalo Bill). A 
látogatás kapcsán megismerkedünk néhány XIX. 
századi eseménnyel, hogy hogyan is zajlott a vas-
útépítés ebben a térségben, mi történt a sokmilliós 
bölénypopulációval, hogyan törte fel a fehér em-
ber a kontinens nyugati felét. Folytatjuk utunkat 
és délutánra a Montana állam déli részén található 
kisvárosba, Billingsbe érkezünk. Vacsora, szállás 
Billingsben.

6. nap: Billings − Little Bighorn − Devil’s Tower − Rapid City
Reggeli után útnak indulunk Rapid Citybe. Útköz-
ben látogatás Little Bighornban, melynek kapcsán 
tovább foglalkozunk az Egyesült Államok XIX. szá-
zadi eseményeivel és megismerkedünk az amerikai 

őslakos indiánok történetével. A legvére-
sebb harcok az indiánok és az amerika-

iak között a XIX. század második fe-
lében zajlottak. Az egyik leghíresebb 
csata itt Little Bighornál történt, 
ahol, a könyörtelen Custer alezre-
des vezette amerikai hadsereg az 
Ülő Bika által vezetett indián tör-
zsekkel csapott össze. Útközben 
megtekintjük az Ördögtorony 
Nemzeti Emlékművet (Devil’s 
Tower), mely a világ egyik 

legkülönösebb geológiai képződménye. A bazal-
toszlopok százaiból álló, közel 400 méter magas 
toronyhoz több indián legenda is kapcsolódik. Ste-
ven Spielberg Harmadik Típusú Találkozások című 
filmjében tűnik fel a torony, melyet 1906. szeptem-
ber 24-én Theodore Roosevelt Amerika első nem-
zeti emlékművévé nyilvánított. Továbbutazás kelet 
felé Rapid Citybe. Vacsora, szállás Rapid Cityben.

7. nap: Black Hills − Rushmore − Deadwood
Reggeli a szállodában. Szabadidő vagy fakultatív 
programlehetőség: mai napunkat Dél-Dakota 
szépségeinek szenteljük, ahol a természeti csodák 
mellett az ember alkotta érdekességek is megtalál-
hatóak. A leghíresebb közülük a Rushmore Hegy-
be vájt négy amerikai elnök arcképe. A tizennégy 
éven át készült szoborcsoport ma az Egyesült Álla-
mok egyik legismertebb emlékhelye. A másik még 
épülőben lévő emlékmű a Crazy Horse szobor, 
ami szintén egy hegyoldalban készül és egy Lako-
ta indián (Crazy Horse) lovas szobra lesz, amikor 
teljesen elkészül. A tervezett méretek döbbenete-
sek. Ezt követően Deadwoodba vezet utunk, mely 
a XIX. század második felében az aranyat kereső 
bányászok legkedveltebb úticélja volt. Ez a kisvá-
ros a régi vadnyugat állapotát tükrözi, sorozat is 
készült róla, számos legenda kapcsolódik hozzá.  
(A program ára: 28.700 Ft.) Vacsora, szállás Rapid 
Cityben.

8. nap: Rapid City − Denver 
Reggeli a szállodában, majd délnek fordulunk és 
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2020. augusztus 14 – 26. 
2021. augusztus 13 – 25.

IDŐPONTOK:

Természeti csodák, lenyűgöző sziklaformációk, 
égig érő fák és pillanatról-pillanatra változó 

szemet és lelket megérintő tájak.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Yellowstone Nemzeti Park

AZ USA legendás Nemzeti Parkjai
Salt Lake City, Jackson, Rushmore hegy, Yellowstone- Arches-, Canyonlands-, Grand Teton-,  

Amerika – USA



a Préri és a Sziklás hegység határán megérkezünk 
Denverbe. Délután informális városnézés Color-
ado állam fővárosában, Denverben, mely ameri-
kai léptékkel inkább tűnik egy vidéki városkának, 
mint sűrűn lakott, nyüzsgő metropolisznak, noha 
hatszázezres lakosságával az állam legnépesebb 
települése és a térség fontos gazdasági központja. 
Vacsora, szállás Denverben.

9. nap: Denver − Sziklás Hegység Nemzeti Park − Vail 
− Grand Junction
Reggeli után a város határában lévő Sziklás Hegység 
Nemzeti Parkba látogatunk el, ahol megcsodáljuk a 
park hihetetlenül gazdag növény- és állatvilágát. Az 
út, amin elérjük a Nemzeti Parkot a legmagasabban 

fekvő aszfaltborítású út az az Egyesült Államokban. 
Nyugat felé haladva áthaladunk a kontinentális 
vízválasztón is, majd hamarosan Vailbe érkezünk, 
amely egy néhány ezer lakosú hegyi település cso-
dálatos környezetben. Ezen a környéken találha-
tóak az Egyesült Államok leghíresebb sípályái és 
magát Vail városát is ez a sport keltette életre még 
az 1960-as években. Vacsora, szállás Grand Junc-
tionban.

10. nap: Canyonlands Nemzeti Park − Moab
Reggeli után egy újabb csodálatos nemzeti parkot 
látogatunk meg: a Canyonlands Nemzeti Parkot, 
ahol magunk is szemtanúi lehetünk, hogy milyen 
csodákra képes a természet. A szél, a víz és a jég 

elképesztő felszínalakító képességét csodálhatjuk 
meg. Bámulatos sziklaformációk és kanyonok vár-
nak ránk a nap során. Továbbutazunk, hogy a nap 
végén Moab kicsi városkájába érkezzünk meg. Va-
csora, szállás Moabban. 

11. nap: Moab − Arches Nemzeti Park − Dead Horse 
Point − Salt Lake City
Reggeli után Utah fővárosa, Salt Lake City felé in-
dulunk tovább. Utahban a táj még az országúton 
haladva is gyönyörű. Felkeressük az Arches Nem-
zeti Parkot, mely lélegzetelállító boltíves sziklafor-
mációiról nevezetes. Megállunk a Dead Horse kilá-
tóponton is, ahonnan egyedülállóan szép a rálátás 
a környező kanyonokra és a fenséges Colorado fo-
lyóra. Utunk az elbűvölő Provo városkán vezet ke-
resztül, melyet 1849-ben alapítottak a mormonok. 
Délután Vacsora, szállás Salt Lake Cityben.

12. nap: Salt Lake City − ...
Reggeli, majd városnézés a szintén mormonok ál-
tal alapított Salt Lake Cityben. Megismerkedünk a 
Mormon egyház történelmével, XIX. századi meg-
próbáltatásaikkal illetve jelen helyzetükkel, miköz-
ben megtekintjük a város kapcsolódó nevezetes-
ségeit: a Templom teret, a Mormon templomot, a 
Sirály Emlékművet, stb. Az elmúlt napok élménye-
ivel telve elindulunk a repülőtérre, és átszállással 
hazautazás Budapestre. Étkezés és éjszakázás a re-
pülőgép fedélzetén.

13. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-nak megfelelő) 

szállodákban, kétágyas, fürdőszobás/zuhanyzós szobákban, 
részben kontinentális, részben büfé reggelikkel

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető 

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 799.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   149.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  390 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és reptéri illetékre: 13.272 Ft
- a 7. napi fakultatív program (Rushmore):  28.700 Ft
-  egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  358.000 Ft
- ESTA engedély:   6.500 Ft 
(Kivéve azoknak, akik 2011 óta Irakban, Iránban, Szudánban, 
Szíriában, Líbiában, Szomáliában vagy Jemenben jártak. Szá-
mukra jelenleg vízum szükséges az USA-ba történő beutazáshoz, 
melynek költségét és ügyintézését az Utasoknak kell vállalniuk.)
Minimum létszám: 35 fő.
- 25-29 fő közötti felár: 60.000 Ft
- 30-34 fő közötti felár: 45.000 Ft
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  29

SZOLGÁLTATÁSOK

és a Sziklás Hegység Nemzeti Park, Rapid City, Denver  
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1. nap: Budapest − Atlanta 
Elrepülés Budapestről átszállással Atlantába. Étke-
zések a gép fedélzetén. Érkezés a délutáni/esti órák-
ban. Szállás Atlantában.

2. nap: Atlanta − Savannah
Reggeli, majd délelőtt városnézés Atlantában, 
Georgia állam fővárosában. Sétálunk egyet a belvá-
rosi Olimpia Parkban, benézünk az Coca Cola Mú-
zeumba és megnézzük a CNN amerikai hírcsatorna 
székházát is. A belváros felfedezését követően meg-
nézzük még Martin Luther King szülőházát és az 
ottani látogatóközpontot. Délután utazás Savannah 
városába. Vacsora, szállás Savannah körzetében.

3. nap: Savannah − St. Augustine − Orlando
Reggelit követően Savannah hangulatos történelmi 
városközpontját egy délelőtti séta közben ismerjük 
meg. A várost 1733-ban alapították, így történelmi 
emlékekben igen gazdag. Savannah városát elhagy-
va délnek fordulunk és a következőúticélünk már, 
Floridában lesz. Itt első megállónk St Augustine 

városa,  1565-ben alapították a spanyolok és mivel 
minden korábbi európai település különböző okok 
miatt elhagyatottá vált, St Augustine lett az első ál-
landó európai település. Hangulatos központjában, 
a gyarmati jellegű belvárosban sétálunk egyet. A 
spanyolok által, az 1600-as években épült erőd a 
város fő látványossága. Délután tovább utazás Or-
landóba. Vacsora, szállás Orlando körzetében

4. nap: Orlando (Universal Studio, Disney World, SeaWorld)
Reggeli után ez a nap a szórakozásé. Egész napos 
fakultatív programlehetőségek közül választhatunk: 
Universal Studios, Disney World vagy SeaWorld. Az 
Universal Studios a filmek szerelmeseinek kötelező 
látnivaló, a virtuális technikák segítségével az űruta-
zástól a katasztrófák széles soráig felejthetetlen élmé-
nyeket élhetünk át. (Az Universal Studios program 
ára: kb. 150 USD/fő). A Disney World a vidámparkok 
csúcsa, ahol a felnőttek is újra gyerekeknek érezhetik 
magukat a mesevilágba csöppenve. (A Disney World 
program ára: kb. 150 USD/fő).  A SeaWorld tematikus 
park, inkább az állatokra koncentrál a különböző be-
mutatókkal (Delfin-, kardszárnyú delfin-, fóka show 
stb.) Viszont az amerikaiak itt sem okoznak csalódást 
az előadások színvonalát tekintve. (A SeaWorld prog-
ram ára: kb. 120 USD/fő). A programok a helyszínen 
fizetendőek, az idegenvezető a programokon nem 
vesz részt. Vacsora, szállás Orlandó környékén.

5. nap: Orlando − Kennedy Space Center − Miami
Reggeli. Ezen a napon az Egyesült Államok űrku-
tatási és űrrepülési történetének egyik leghíresebb 

központjába, a Kennedy Űrközpontba látogatunk 
el. A helyszín bejárása közben megismerkedünk az 
USA különböző űrprogramjaival és felelevenítjük 
a leghíresebb űrutazások legfontosabb pillanatait, 
érdekességeit. Délután utazás Miamiba. Vacsora, 
szállás Miamiban.

6. nap: Miami − Key West
Reggelit követően továbbindulunk a kontinentális 
Amerika legdélebbi pontjára és már az utazás maga 
is izgalmasnak ígérkezik, hiszen az apróbb szigete-
ket összekötő hidakon utazunk áthaladva, ami pá-
ratlan kilátással szolgál a türkizkék óceánra. Flori-
da déli csücskébe Key West városába utazunk, ahol 
felkeressük Ernest Hemingway házát, a legdélebbi 
pontot, ahonnan Kuba csak 90 mérföld. Majd te-
szünk egy kellemes sétát a parton. Vacsora, szállás 
Key Westben.

7. nap: Key West −  Miami Beach
Reggelit követően visszautazunk Miamiba. Délután 
felkeressük a híres Miami Beach nevezetességeit, 
például az Art Deco negyedet, a híres bevásároló 
utcát a Lincoln Roadot, stb. Vacsora, szállás Miami 
Beach környékén.

8. nap: Miami Beach − Everglades Nemzeti Park
Reggeli, majd egész napos szabad program, vagy fa-
kultatív programlehetőség: fél napos látogatás az 
Everglades Nemzeti Parkba. Az egyik legnagyobb 
kiterjedésű nemzeti park az Egyesült Államokban. 
Édesvízi mocsarainak élővilága rendkívüli, egyike a 
világ legfontosabb vízi élőhelyeinek, a park UNES-
CO világörökségi helyszín. A nemzeti park látoga-
tás magába foglal egy izgalmas Airboat túrát vala-
mint egy érdekes aligátor bemutatót is. A program 
végeztével szabad program a nap további részé-
ben. (Az Everglades program ára: 24.000 Ft/fő)  
Vacsora, szállás Miami Beach környékén.

9. nap: Miami Beach
Reggeli. Egész napos szabad program Miami Bea-
chen. Vacsora, szállás Miami Beach környékén.

10. nap: Miami Beach
Reggeli. Délelőtt szabad program, Délután transz-
fer a repülőtérre és hazaindulás Budapestre. Étke-
zés és éjszakázás a gép fedélzetén.

11. nap: 
Érkezés Budapestre.

A déli államok gazdag történelme és egyedi 
hangulata, az amerikai szórakoztatóipar és téma 
parkok fővárosa, az űrutazás és a holdra szállás 

fontos pillanatai és egy pici karibi életérzés. 
Többek között ezekkel is mind megismerkedhetünk 

és találkozhatunk az út során.

2021. március 3 – 13.
IDŐPONTOK:

30  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-nak megfelelő) 

szállodákban, kétágyas, fürdőszobás/zuhanyzós szobákban, 
részben kontinentális, részben büfé reggelikkel

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 555.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   138.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  230 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

és reptéri illetékekre: 9.700 Ft
- Everglades Fakultatív program ára: 24.000 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  295.000 Ft
- ESTA engedély:   6.500 Ft 
(Kivéve azoknak, akik 2011 óta Irakban, Iránban, Szudánban, 
Szíriában, Líbiában, Szomáliában vagy Jemenben jártak. Szá-
mukra jelenleg vízum szükséges az USA-ba történő beutazáshoz, 
melynek költségét és ügyintézését az Utasoknak kell vállalniuk.)
Minimum létszám: 36 fő  
- 30-35 fő közötti felár: 45.000 Ft
A fakultatív programok a helyszínen foglalandók és fizetendők.
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap /fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Everglades Nemzeti Park

Amerikai Egyesült Államok
Georgia és Florida tengerparti pihenéssel

Amerika – Amerikai 
Egyesült Államok



Ódon házak, Castro és Che Guevara emlékei,  
kiváló rumok, szivarok, az emberek 

alaptermészetéből fakadó jókedv, tengerpart  
és a Buena Vista Social Club. Kell ennél több?!

2020. november 12 – 22.
2021. január 17 – 27.
2021. március 12 – 22.

IDŐPONTOK:

1. nap: Budapest − Havanna 
Elrepülés Budapestről egy átszállással Havannába. 
Érkezés, transzfer a szállodába. Vacsora, szállás Ha-
vannában.

2. nap: Havanna 
Reggeli után megismerkedünk Kuba fővárosával, 
mely 2,2 millió lakosával a szigetország legnagyobb 
városa is egyben. Megtekintjük a gyarmati Havan-
nát, mely 1982 óta az UNESCO Világörökség részét 
képezi, a Nemzeti Parlament épületét (kívülről), a 
Katedrális teret, a Fegyverek terét, a Régi teret, az 
Assisi Szent Ferenc teret, az Ambos Mundos hotelt, 
ahol Hemingway is megszállt, stb. Meglátogatjuk 
a Havanna Club Rum Múzeumot, majd a modern 
Havannát a Forradalom térrel és a Miramar terület-
tel. Vacsora, szállás Havannában.

3. nap: Havanna − Pinar del Rio/ Vinales Völgy
Reggeli, majd szabad program, vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: egésznapos kirándulás a sziget nyugati 
felében található Pinar del Rio tartományba. A Vinales 
völgyben terem a legjobb dohány a világon, amely a hí-
res kubai szivar alapját is adja. Felkeresünk egy szivar-
gyárat, ahol megismerkedhetünk a dohánytermesztés 
folyamatával és a kézi szivarsodrás „művészetével”. 
Megállunk egy kilátópontnál, ahol szemügyre vehet-
jük a sziget legrégebbi geológiai formációit, az ún. 
mogote-kat (boglyahegyeket). Felkeressük az Indián- 
barlangot, amely egy nagyobb kiterjedésű barlang-
rendszer része, és amit a barlang mélyén húzódó folyó 
tesz még különlegesebbé. Csónakba szállva érjük el a 
hegy túloldalát. Visszautazás Havannába. (A prog-
ram ára: 19.000 Ft). Vacsora, szállás Havannában.

4. nap: Havanna − Guama − Cienfuegos − Trinidad
Reggeli után utazás Guamaba, a Montemar Nemzeti 
Parkba. Itt található La Boca, ahol megtekinthetünk 
egy krokodil-költő farmot. Ezután hajóra szállunk, 
hogy átszeljük a Kincses lagúnát. A túlparton meg-
ismerhetjük, hogyan nézett ki egy indián falu, ami-
kor Kolumbusz 1492-ben megérkezett a szigetre. 
Továbbutazás Cienfuegosba, melyet a „Dél gyöngy-
szemének” is neveznek, ez volt a sziget egyetlen 
városa, amit 1819-ben a francia gyarmatosítók 
alapítottak. Megtekintjük a Prado Promenade-t, a 
Jose Marti Central Parkot és a Terry Színházat, stb. 
Érkezés az elbűvölő Trinidadba a késő délutáni/ esti 
órákban. Vacsora, szállás Trinidadban.

5. nap: Trinidad − Cukorvölgy − Trinidad
Reggeli, kirándulás a Trinidad mellet fekvő Los In-
genios völgybe, amely valójában három összefüggő 
völgy. A három völgy, a San Luis-, a Santa Rosa- és a 
Meyer- völgy a 19. század folyamán a cukortermelés 
központja volt. A cukoripar virágkorában több mint 
ötven cukorgyár működött a völgyekben; akkoriban 
a gyárakban és a környező cukornádültetvényeken 
közel 40.000 rabszolga dolgozott. Felkeressük az 
egykor cukornádter mesztéssel foglalkozó Iznaga 
Haciendat, ahol a rabszolgatartás emlékei is fellelhe-
tőek. Útközben megállunk egy kilátónál is, ahonnan 
csodás látkép nyílik a vidékre. Délután visszautazás 
Trinidadba és városnézés ebben a különleges han-
gulatú városban. Trinidadot 1514-ben alapították és 
1988-ban UNESCO Világörökségnek nyilvánították. 
Megtekintjük a Plaza Mayor-t, a Palacio de Canter 
Múzeumot és a Canchanchara Bárt, ahol megkóstol-

hatunk egy kubai trópusi koktélt, a Canchancharát. 
Vacsora és szállás Trinidad körzetében.

6. nap: Santa Clara − Sancti Spiritus − Varadero 
Reggeli, majd utazás Santa Clarába, ahol megte-
kintjük az Ernesto Che Guevara Mauzóleumot és 
a forradalomban fontos szerepet játszó páncélvo-
natot (Tren Blindado − kívülről). Továbbutazás Sa-
ncti Spiritusba, séta a hangulatos városkában, ahol 
bepillantást nyerhetünk a kubai mindennapokba. 
Sancti Spiritusban található Kuba egyik legrégibb 
temploma, melynek eredete a XVI. századba nyúlik 
vissza. Továbbutazás Varaderoba. Érkezés a délutá-
ni órákban. Szobák elfoglalása, pihenés. Vacsora, 
szállás Varaderoban.

7. nap: Varadero
Reggeli, majd egész nap szabad program, fakultatív 
programlehetőségek a helyszínen, egyénileg (álta-
lában angol nyelven): delfin show megtekintése, ka-
tamarán túra vagy a varaderoi barlang felfedezése. 
Szállás all inclusive ellátással Varaderoban. 

8. nap: Varadero
Reggeli, majd egész nap szabad program, fakultatív 
programlehetőségek a helyszínen, egyénileg (álta-
lában angol nyelven). Szállás all inclusive ellátással 
Varaderoban. 

9. nap: Varadero 
Reggeli, majd egész nap szabad program, fakultatív 
programlehetőségek a helyszínen, egyénileg (álta-
lában angol nyelven). Szállás all inclusive ellátással 
Varaderoban. 

10. nap: Varadero − Havanna ... 
Reggeli, szabad program, transzfer a havannai re-
pülőtérre és elrepülés egy átszállással Budapestre. 
Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

11. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre.

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  31

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, hajóval
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelikkel, Trinidadban 
magánházakban, Varaderon all inclusive ellátással

-  magyar nyelvű helyi idegenvezető, csoportkísérő

Részvételi díj: 515.000 Ft
Repülőjegy, reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)   269.000 Ft
Vízum (turistakártya): 10.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  95 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és a reptéri illetékekre: 10.975 Ft
- a 3. napi fakultatív program: Vinales-völgy 19.000 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  98.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
- 15-19 fő közötti felár  29.000 Ft
Fakultatív program: minimum 15 főtől
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• A gyarmati Havanna
• Vinales-völgy

• Cienfuegos történelmi központja
• Trinidad városa és a de los 

Ingenios völgy (cukorgyárak)

Kuba
Castro és Hamingway nyomában

Amerika – Kuba





2020. április 25 – május 4.
2020. június 27 – július 6.

2020. november 7 – 16.
2021. március 19 – 28.

IDŐPONTOK:

1. nap: Budapest ...
Elrepülés átszállással Brazíliába, Rio de Janeiro-ba. 
Brazília a dél-amerikai kontinens legnagyobb or-
szága és az egyetlen, ahol portugálul beszélnek.

2. nap: ... Rio de Janeiro − Corcovado − Copacabana
Kora reggeli érkezést követően reggeli, majd pihe-
nés délelőtt a szállodában. Napközben ebéd. Dél-
után felmegyünk fogaskerekűvel a Megváltó szob-
rához, amely a Corcovado hegy tetején magasodik, 
innen gyönyörű panoráma nyílik a városra. Szállás 
Rio de Janeiroban.

3. nap: Rio de Janeiro − Cukorsüveghegy
Reggeli után a Rio jelképének számító Cukorsüveg-
hegy meglátogatása. Ez Rio egyetlen része, ahonnan 
a Copacabana tengerpartja teljes egészében belátha-
tó. Városnézés a világ legszebb fekvésű városában. A 
„leg-ek országára” jellemző a népek és kultúrák ke-
veredése, a fantasztikusan sokszínű növény és állat-
világ, a kitűnő konyha és a szamba ritmusa. Szállás 
Rio de Janeiroban.

4. nap: Rio de Janeiro − Paraty
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: egésznapos kirándulás Paratyba (az 
UNESCO Világörökségek részét képezi). A kis gyar-
mati város központja nemzeti műemléki védettséget 
élvez, az autóforgalom elől elzárt utcákat szépen 

megőrzött házak szegélyezik, és az öbölben szám-
talan kis sziget és barlang bújik meg. A hangulatos 
kisvárosban visszarepülünk az időben: nosztalgikus, 
történelmi tereken, szűk utcácskákon, régi templo-
mok között sétálhatunk. Napközben ebéd. Vissza-
utazás Rio de Janeiroba. (A program ára: 26.000 
Ft.) Szállás Rio de Janeiroban.

5. nap: Rio de Janeiro − Iguazu vízesés
Reggeli, majd délelőtt szabad program, fürdés, pi-
henés. Elrepülés az Iguazu vízeséshez, amely a világ 
legbővizűbb vízesése, melyhez mind növény-, mind 
állatvilágban igen változa-
tos nemzeti park tar-
tozik. A szubtrópusi 
környezetben fek-
vő vízesésrendszer, 
amelyet 275 apróbb 
vízesés alkot, Brazília, Paraguay és Ar-
gentína határán található. Érkezés után 
transzfer a szállodába. Vacsora.  Szállás 
az Iguazunál.

6. nap: Iguazu vízesés (argentin oldal)
Reggelit követően kirándulás az Iguazu 
vízesés argentin oldalához, ahol meg-
tekintjük az Ördög torkának neve-
zett részt (Gargante del Diablo). Idő 
függvényében fakultatív programle-

hetőség: Macuco szafari, azaz motorcsónaktúra a 
vízesés alá. Miután a dzsungelen keresztül lesétá-
lunk az Iguazu partjára, motorcsónakokba szállunk 
és az örvénylő, sistergő folyón behatolunk a 70-100 
méteres dübörgő vízfalak közé (helyszínen fizeten-
dő − kb. 80 USD). Vacsora. Szállás az Iguazunál.

7. nap: Iguazu vízesés (brazil oldal) − Rio de Janeiro
Reggeli után látogatás az Iguazu vízesés brazil 
oldalánál. Kiadós séta a vízesések mellett és 
alatt, amely az UNESCO Világörökségek ré-

szét képezi. Visszarepülés Rio de Janeiro-
ba. Szállás Rio de Janeiroban.

8. nap: Rio de Janeiro − Copacabana
Reggeli, majd egész nap szabad prog-
ram, pihenés, fürdés a tengerparton. 
Szállás Rio de Janeiroban.

9. nap: Guanabara-öböl − Rio de Janeiro ...
Reggeli után szabad program. 

Transzfer a hajókikötőbe és ha-
jókirándulás a riói Guanaba-
ra-öbölben. Elrepülés átszállással 
Budapestre.

10. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre.

Brazília az Iguazu vízeséssel
Rio de Janeiro – Paraty – Iguazu vízesés (brazil és argentin oldal)
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A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, hajóval
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelikkel 
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól 

érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 558.000 Ft
Belső repülőjegyek és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat):   175.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  190 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
A további étkezések egyénileg történnek, ebben a csoportkí-
sérő idegenvezető segítséget nyújt (vacsoránként kb. 15-20 
USD-ral lehet számolni).

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyekre  

és a reptéri illetékekre: 10.260 Ft
- a 4. napi fakultatív program: Paraty 26.000 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  139.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő
- 12-17 fő közötti felár  35.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
Közép-Amerikában az autóbuszok mérete eltér az Európában 
megszokottaktól. Sokszor a buszban, illetve néhány esetben a 
tetőn elhelyezett csomagtartón szállítják az utasok bőröndjét.
Egészségügyi előírás: a sárgaláz elleni védőoltás kötelező!

SZOLGÁLTATÁSOK

A programok időpontja, tartalma változhat, ezért kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu-n

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Rio de Janeiro: A tenger és a hegyek 

között elterülő 'Carioca' tájak
• Paraty
• Iguazu Nemzeti Park

A Copacabana végtelen homokos partja  
és az Iguazu dübörgő hangja. 

Amerika – Brazília



1. nap: Budapest − Rio de Janeiro (Brazília)
Elrepülés átszállással Budapestről Brazíliába, Rio 
de Janeiroba. Szállás a Copacabanán.

2. nap: Rio de Janeiro − Cukorsüveghegy − Corcovado
Reggeli után a Rio jelképének számító Cukorsü-
veghegy meglátogatása, majd városnézés a világ 
legszebb fekvésű városában. Felmegyünk fogaske-
rekűvel a Megváltó szobrához, a Corcovado hegy 
tetejére. Szállás a Copacabanán.

3. nap: Rio de Janeiro − Iguazu (brazil oldal)
Reggeli, majd délelőtt szabad program, séta a Co-
pacabanán, vásárlási lehetőség. Délután transzfer a 
repülőtérre és elrepülés az Iguazu vízeséshez. Szál-
lás az Iguazunál.

4. nap: Iguazu (brazil és argentin oldal)
Reggeli, majd az Iguazu vízesés megtekintése, 
amely a világ legbővizűbb vízesése. Séta a brazil ol-
dalon a vízesések mellett és alatt, amely az UNES-
CO Világörökségek részét képezi. Idő függvényé-
ben fakultatív programlehetőség: Macuco szafari, 
azaz motorcsónaktúra a vízesés alá (helyszínen 

fizetendő − kb. 80 USD). Ezt követően kirándulás 
az Iguazu vízesés argentin oldalához, és megtekint-
jük az Ördög torkának nevezett részt (Gargante del 
Diablo). Szállás az Iguazunál.

5. nap: San Ignacio Miní − Trinidad (Paraguay)
Reggelit követően utazunk San Ignacio Miní-hez, 
majd Posadasba, ahonnan átkelünk Encarnaci-
ón-ba, Paraguay-ba. Paraguay nevét legnagyobb 
folyójáról kapta. Az indián eredetű név jelentése: 
„papagájok vize”. Továbbutazunk Trinidad városá-
ba. Trinidad, az UNESCO Világörökségek listájára 
is felkerült misszió méretéből is képet alkothatunk 
az Újvilág jezsuita mozgalmának hatalmasságáról. 
Szállás Trinidadnál.

6. nap: Trinidad − Posadas (Argentína) − Buenos Aires
Reggeli után visszautazunk Posadasba, Argentí-
nába, ahonnan elrepülünk Buenos Airesbe. Érke-
zést követően a környék egyéni felfedezése.

7. nap: Buenos Aires − Tigre-delta
Reggeli, majd utazás a Paraná-folyó deltájához, 
ahol katamaránba ülünk és elutazunk Tigrébe. A 

féltrópusi környezetben betekintést nyerhetünk 
az argentin jómódúak életébe (nyaralóházak, ja-
cht-klubok és evezős-klubok). Visszatérés Buenos 
Airesbe. Délután félnapos városnézés: a Plaza de 
Mayo, a Casa Rosada, Kormányzósági Palota, Met-
ropolitan katedrális, a Colon színház, Kongresszusi 
Palota, Obeliszk, stb. Szállás Buenos Airesben.

8. nap: Montevideo (Uruguay)
Reggelit követően szabad program vagy fakulta-
tív programlehetőség: áthajózás Montevideoba, 
Uruguay fővárosába és legfőbb kikötőjébe a Rio de 
La Plata, az „Ezüst folyó” torkolatán. Érkezés után 
városnézés a tangó szülővárosában: séta az óváros-
ban, a katedrális megtekintése, stb. (A program 
ára: 68.000 Ft.) Szállás Buenos Airesben.

9. nap: Buenos Aires − Santiago de Chile (Chile)
Kora reggel elrepülés Santiago de Chilébe. Érkezést 
követően városnézés: főtér a 0 kilométer-kővel, 
Alameda (a város főutcája, mely kulturális sokfé-
leségével és üzleteivel csábítja a nézelődőt), La Mo-
neda, Santa Lucia-hegy, bohém-negyed. Vacsora. 
Szállás Santiago de Chilében.

10. nap: Viña del Mar − Valparaiso
Reggeli, majd szabad program 
vagy fakultatív programlehe-
tőség: egésznapos kirándulás a 
tengerparti régióba. Első állo-
másunk Viña del Mar, „a 
kertek városa”. To-
vábbutazás Val-
paraisoba, ahol 
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• San Ignacio Miní Jezsuita 

Missziója
• Iguazu Nemzeti Park
• Lima történelmi központja
• La Santísima Trinidad de Paraná 

Jezsuita Missziója

• Cusco 
• Machu Picchu
• Valparaiso történelmi 

negyede
• A riói táj

2020. november 1 – 20.
2021. február 28 – március 19.

IDŐPONTOK:

Dél Amerika igazi kincsei.  
Természeti és építészeti csodáinak hasonlóságai  

és különbözőségei meghökkentőek.  
Szamba, szalsza, tangó, és megannyi  

latin-amerikai tánc... A helyhez és a tájhoz illő 
vadítóan színes házak, szavakkal le nem írható 

természeti szépségek. Leg, leg, leg...

Brazília − Paraguay − Argentína – Chile − Bolívia − Peru   Uruguay-i látogatással
      Dél-Amerika 6+1 gyöngyszeme

Amerika – Argentína,  
Bolívia, Brazília, Chile,  
Paraguay, Peru, Uruguay



megtekintjük a híres Nobel-díjas chilei költő, Pablo 
Neruda házát (ma emlékmúzeum). Idő függvényé-
ben szabad program. (A program ára: 24.500 Ft.) 
Vacsora. Szállás Santiago de Chilében.

11. nap: Santiago de Chile − La Paz (Bolívia)
Reggeli, majd gyalogos városnézés: felmenetel a 
római (Piazza di Spagna) Mária-szobor másához 
függővasúttal. Már maga az út is lélegzetelállító, de 
felérve a hegy tetejére még gyönyörűbb panoráma 
tárul a szemünk elé: a város és az azt körülölelő 
hegyek. Elrepülés Bolíviába, La Pazba. Szállás La 
Pazban.

12. nap: La Paz
Reggeli, majd délelőtt városnézés Bolívia kor-
mányzati városában: Calle Jaén – gyönyörű álla-
potban megmaradt koloniális épületeiről neve-
zetes utca, Murillo Tér, San Fransisco templom, 
helyi piac. Délután felkeressük a La Paztól nem 
messze fekvő Hold-völgyét, ahol az évmilliók eró-
ziójának eredményét láthatjuk a holdbéli tájon. 
Szállás La Pazban.

13. nap: La Paz − Puno (Peru)
Reggeli, majd megkezd-
jük utazásunkat Punoba, 
Peruba (határátkelésnél 
buszváltás). Útközben 
gyönyörködhetünk a Tit-
icaca-tó és a fennsík által 
nyújtott kilátásban. Érke-
zést követően hajózunk a 
Titicaca-tavon. Vacsora. 
Szállás Punoban.

14. nap: Puno − Cusco
Reggeli, majd továbbuta-
zunk Cuscoba. Útközben 
áthaladunk Pucará város-
kán, mely látványos ré-
gészeti terület, majd útközben láthatjuk a Raqchi 
inka romokat és Andahuaylillas-i híres, gyönyörű 
kápolnát. Vacsora. Szállás Cuscoban.

15. nap: Cusco
Reggeli után városnézés az „arany városban”: főtér, 

katedrális, Koricancha palota, Kenko, Puka Pukara 
romjai, Tambomachay és a Sacsayhuamani erőd, 
stb. Szabad program, vásárlási lehetőség. Vacsora. 
Szállás Cuscoban.

16. nap: Pisac − Ollantayambo − Aguas Calientes
Reggeli, majd egésznapos kirándulás a „szent 
völgybe”. Meglátogatjuk többek között Pisac-ot, 
majd Ollantayambo-t. Utazás vonattal Aguas 
Calientes-be (Machu Picchu Pueblo). Vacsora. 
Szállás Aguas Calientesben. 

17. nap: Aguas Calientes − Machu Picchu − Cusco
Reggeli, majd utazás vonattal a hegyormok közt 
megbúvó, az inkák egykori szent városához, a Ma-
chu Picchuhoz. Vacsora. Szállás Cuscoban. 

18. nap: Cusco − Lima
Reggeli után elrepülés Limába. Érkezés után város-
nézés a fővárosban: Fegyverek Tere, a katedrális és 
a katakombák, az Antropológiai és Archeológiai 
Múzeum. Vacsora. Szállás Limában.

19. nap: Lima ...
Reggeli, majd a városnézés folytatása: Miraflores, 
Huaca Pucllana piramis. Délután transzfer a repü-
lőtérre és elrepülés átszállással Budapestre.

20. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, kisbuszokkal, hajóval, vonattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 1.250.000 Ft
Nemzetközi és belső repülőjegyek:  498.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral:(változhat)  245.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  385 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
A további étkezések egyénileg történnek, ebben a csoportkí-
sérő idegenvezető segítséget nyújt (vacsoránként kb. 15-20 
USD-ral lehet számolni).
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékekre:  33.860 Ft

- a 8. napi fakultatív program: Montevideo – Uruguay  68.000 Ft
-  a 10. napi fakultatív program:  

Viña del Mar – Valparaiso  24.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  330.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
- 13-15 fő közötti felár:  58.000 Ft
Fakultatív programok: minimum 8 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
Dél-Amerikában az autóbuszok mérete eltér az Európában 
megszokottaktól. Sokszor a buszban, illetve néhány esetben  
a tetőn elhelyezett csomagtartón szállítják az utasok 
bőröndjét
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek! 
Egészségügyi előírás: a sárgaláz elleni oltás kötelező! 
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1. nap: Budapest − Panama City (Panama)
Elutazás Budapestről átszállással Panama City-be. 
Vacsora. Szállás Panama City-ben.

2. nap: Emberá indián falu − Panama City
Reggeli, majd utazunk Emberá felé. A Chagres fo-
lyón kenukkal kelünk át az indián faluba. Érintet-
len esőerdők közepén laknak még ma is az Emberá 
indiánok. Az asszonyok ebédet készítenek, amellyel 
megkínálnak bennünket is. Visszautazunk, megte-
kintjük az óvárost, a Casco Antiguo-t, a helyi ka-
tedrálist és a San José templomot. Vacsora. Szállás 
Panama City-ben.

3. nap: Soberania Nemzeti Park − Gatun-tó −  
Panama-csatorna − Panama City
Reggeli, majd séta a közeli Soberania Nemzeti 
Parkban, ahol megcsodálhatjuk a park trópusi nö-
vényzetét. Utazás a Gamboa esőerdőbe, ahol a Ga-
tun-tavon hajókázunk. Utazás a Panama-csatorná-
hoz, ahol a Miraflores-zsilip látogatóközpontjában 
megtekinthetjük, ahogy az óceánjárók emelkednek 
és süllyednek. Vacsora. Szállás Panama City-ben.

4. nap: Panama City − David − San José (Costa Rica)
Reggeli után elrepülés David városába. Érkezést 
követően utazás San José-ba, Costa Rica fővárosá-
ba. Vacsora. Szállás San José-ban.

5. nap: San José − Arenal Volcano Nemzeti Park
Reggeli, majd félnapos városnézés San José-ban, 
mely során megtekintjük többek között az Arany 

Múzeumot. Utazás az Arenal Volcano Nemzeti 
Parkba. Félnapos gyalogkirándulás a világ egyik 
legaktívabb vulkánjához. Vacsora. Szállás La Fortu-
na de San Carlos-ban.

6. nap: Arenal Volcano Nemzeti Park − Rincon  
Nemzeti Park
Reggeli után utunk a Rincon Nemzeti Parkba ve-
zet. Gyalogos kirándulás a nemzeti parkban. Az 
1916 méter magas aktív vulkán oldalában az ördög 
konyháját keressük fel, ahol melegvizű források, 
kénes, mocsaras lávaiszap-tavak, apró gejzírek te-
szik sejtelmessé a tájat. Vacsora. Szállás egy haci-
endán.

7. nap: Rincon Nemzeti Park − Nicaragua-tó  
(Nicaragua) − Granada 
Reggeli után Penas Blancas-ba utazunk. Rövid 
megállás, fényképezés a Nicaragua-tó partján, 
ahonnan a tó közepén jól látható Ometepe szigete 
és az ott lévő két vulkán. Vacsora. Szállás Grana-
dában.

8. nap: Granada − Massaya Volcano Nemzeti Park 
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: megcsodálhatjuk az Oroszlá-
nok terét, a koloniális épületeket. Várható városné-
zésünk lovaskocsival történik. Megnézzük a Con-
vento San Francisco-t és a Casa de Los 3 Mundos-t. 
Továbbutazunk a Massaya Vulkán Nemzeti Parkba, 
ahol meglátogatjuk az aktív Santiago-vulkánt, majd 
betérünk az információs központba is. (A program 
ára: 29.800 Ft.) Vacsora. Szállás Granadában.

2020. október 10 – 24.
2021. március 6 – 20.

IDŐPONTOK:

Közép-Amerika öt természeti látnivalókban 
gazdag országa, amely arra csábít mindenkit, 

hogy felvegye a bakancslistájára.
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• León katedrálisa
• León Viejo romjai

• Joya de Cerén régészeti 
terület

Panama − Costa Rica − Nicaragua − Honduras − El Salvador
Óriáskörút Közép-Amerika vulkanikus világában

Amerika – Costa Rica,  
El Salvador, Honduras,  
Nicaragua, Panama



9. nap: Granada − León
Reggeli után Leónba vezet utunk. Felkeressük a 
„nicaraguai Pompei”-t, Leon Viejo-t, melyet egy 
hamu-szórás betemetett. Megnézzük a helyi ka-
tedrálist, a Fundacion Ortíz Gurdián múzeumot és 
a Subtiava templom híres oltárát. Vacsora. Szállás 
Leónban.

10. nap: León − Suchitoto (El Salvador)
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat Suchitoto 
városa felé, El Salvadorba. Utunk Hondurason ke-
resztül vezet. El Amatillo városánál haladunk át El 
Salvador határán. Suchitoto jelentése indián nyel-
ven „madarak és virágok városa”. Vacsora. Szállás 
Suchitotoban.

11. nap: Suchitoto − Suchitlán-tó − Suchitoto
Reggeli után a Suchitlán-tóhoz utazunk, ahol hajó-
ba szállunk és megcsodáljuk a madár-szigetet. Ké-
sőbb gyalogos városnézés. Vacsora. Szállás Suchi-
totoban.

12. nap: Suchitoto − Joya de Cerén − San Andres − Ataco
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat San Salva-
dorba, El Salvador fővárosába. Megtekintjük a Joya 
de Cerén romokat és San Andres romvárost. Utazás 
a „Los Volcanes” Nemzeti parkba, ahol láthatjuk az 
Izalco, Santa Ana és Cerro Verde vulkánokat. Sé-
tánk során gyönyörű kilátás tárul elénk a Coate-
peque-tóra. Vacsora. Szállás Atacoban.

13. nap: Ataco − San Salvador
Reggeli. Utazás San Salvadorba: a Rosario templom 
és a Nagy Katedrálist megtekintése belülről is. Va-
csora. Szállás San Salvadorban.

14. nap: San Salvador ...
Reggeli, majd elrepülés San Salvadorból átszállá-
sokkal Budapestre. 

15. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, kisbuszokkal, csónakkal
-  elhelyezés 3-4*-os, többségében úszómedencés szállodák-

ban, haciendán, kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 745.000 Ft
Repülőjegyek illetékekkel és 
üzemanyagfelárral (változhat):   325.000 Ft
Belépők, nemzeti park belépők és a program szerinti étkezé-
sek: (a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak) 380 USD 
Helyszínen a határokon fizetendő ki- és belépési illetékek: 
(Panama – Costa Rica, Costa Rica – Nicaragua, Nicaragua – 
Honduras, Honduras – El Salvador)  kb. 50 USD

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyre és a reptéri illeték:  15.400 Ft
-  a 8. napi fakultatív program: Granada, Santiago-vulkán 29.800 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  219.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő
- 11-14 fő közötti felár:  55.000 Ft
- 15-17 fő közötti felár:  45.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
Közép-Amerikában az autóbuszok mérete eltér az Európában 
megszokottaktól. Sokszor a buszban, illetve néhány esetben a 
tetőn elhelyezett csomagtartón szállítják az utasok bőröndjét.
A fizetési feltételei az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek. 
Egészségügyi előírás: a sárgaláz elleni védőoltás kötelező!

SZOLGÁLTATÁSOK
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1. nap: Budapest − Mexikóváros (Mexikó)
Elrepülés Budapestről egy európai átszállással Me-
xikóvárosba. Érkezés után transzfer a szállodába. 
Vacsora. Szállás Mexikóvárosban.

2. nap: Mexikóváros − Teotihuacan − Mexikóváros
Reggeli után szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: városnézés Mexikóvárosban: 
Zocalo tér, mely a világ egyik legnagyobb tere, az 
ősi azték főváros Tenochtitlan romjai, Metropoli-
tan székesegyház, Nemzeti Palota, Szépművészeti 
Palota, stb. Láthatjuk Diego Rivera falfestményeit, 
melyek a előkolumbiai indiánok történelmét me-
sélik el. Délután az Antropológiai Múzeum megte-
kintése, majd utazás Teotihuacanba. Városnézés az 
Istenek Városában, ahol többek közt megtekintjük 
a Nap és a Hold piramisát, a Jaguár Palotát, a Tollas 
Kagylóhéj templomot és a Holtak útját. A II. és V. 
század között virágzó romváros ma a Világörökség 
része. (A program ára: 25.500 Ft.) Vacsora. Szállás 
Mexikóvárosban.

3. nap: Mexikóváros − Puebla − Oaxaca 
Reggeli, majd utazás Pueblába, az „Angyalok vá-
rosába”, amely az első spanyol hódítók által épített 
város. Séta az UNESCO Világörökségek részét ké-

pező városközpontban, amelynek során megtekint-
jük többek között a Santo Domingo templomot és 
a Zocalot. Délután továbbutazás autóbusszal Oa-
xacába, a zapoték és miszték kultúrák fővárosába. 
Vacsora. Szállás Oaxacában.

4. nap: Oaxaca − Monte Alban − Tehuantepec
Reggeli után kirándulás Monte Albanba. Zapo-
ték piramisok, paloták megtekintése. Délután vá-
rosnézés Oaxacában, melynek során többek közt 
felkeressük a Santo Domingo kolostormúzeumot 
is. Továbbutazás Tehuantepecbe. A Tehuantepe-
ci-földszoros a legrövidebb szárazföldi távolságot 
képviseli a Mexikói-öböl és az Északi Csendes-óce-
án között. Vacsora. Szállás Tehuantepecben.

5. nap: Sumidero Canyon
Reggeli, majd csónaktúra a káprázatos Sumidero 
Canyonban, Mexikó Grand Canyonjában. Délután 
továbbutazás San Cristobal de las Casasba, amely 
egyike Amerika legrégebbi városainak. Vacsora. 
Szállás San Cristobal de las Casasban.

6. nap: Atitlan (Guatemala)
Reggeli, majd utazás Guatemalaba. Transzfer az 
Atitlan tóhoz, mely Latin-Amerika egyik legszebb 
fekvésű, szemet gyönyörködtető, vulkánokkal kö-

rülvett tava. A Tolimán, San Pedro és Atitlán tűz-
hányók közt elterülő Atitlan-tó maga is vulkanikus 
kráterben foglal helyet. Aldoux Huxley angol író 
guatemalai látogatása alkalmával úgy nyilatkozott, 
hogy ez a világ legszebb tava. Vacsora. Szállás Atit-
lanban.

7. nap: Atitlan − Antigua Guatemala
Reggeli, majd utazás Antigua Guatemalaba. Az 
UNESCO Világörökségi helyszín a XVI-XVIII. 
század között Guatemala fővárosa volt. A főtér, 
az egyedülálló szökőkút, a katedrális és más jel-
legzetes látnivalók megtekintése. Vacsora. Szállás 
Antiguaban.

8. nap: Antigua − Copan (Honduras)
Reggeli, majd utazás Hondurasba. Megtekintjük 
Copan városát, mely a régvolt maja civilizáció 
egyik fontos helyszíne, az idők során az egyik leg-
erősebb várossá vált, közel Guatemala határához. 
A várost 1570-ben fedezték fel, de csak 400 évvel 
később kezdődtek meg a régészeti feltárások, azó-
ta azonban már az UNESCO Világörökségek része 
lett. Megtekintjük a Nagy Teret, amelyet sztélék és 
oltárok díszítenek. A város központja az Akropo-
lisz, ahol a piramisok, templomok, terek és teraszok 
álltak. A korai Copan építészetére nagy befolyással 
volt Teotihuacan. A ritka plasztikákban tizenhat 
copani uralkodó arcábrázolásában gyönyörködhe-
tünk. A főtér végén láthatunk VIII. századi hierog-
lifákat, amelyek Copan történelmét írják le. Vacso-
ra. Szállás Copanban.

9. nap: Copan − Quirigua (Guatemala) − Flores
Reggeli, majd visszautazás Guatemalaba, és az ősi 
maja város, Quirigua megtekintése. A látványos és 
hatalmas sztéléiről híres város a Világörökség része. 
Az itt talált „E” sztélé a legmagasabb, amit valaha 
találtak. Továbbutazás Floresbe. Vacsora. Szállás 
Floresben.

10. nap: Flores − Tikal − Flores
Reggeli után szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: megismerjük Tikalt, a maja 
birodalom fővárosát. Az I. és II. templomok, az 
Észak-Akropolisz, a Nagy Jaguár templom, és a 
sztélék és oltárok sokaságának megtekintése. A 
Tikal Nemzeti Park, mely a Világörökség része, az 
El Peten trópusi dzsungelében található, több mint 
500 négyzetkilométeren terül el, és ebből a maja 
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Tikal Nemzeti Park 
• Copan maja romjai 
• Quirigua romjai 
• Mexikóváros történelmi központja 
• Oaxaca és Monte Alban 
• Campeche történelmi erődítmény-

városrész 

• Puebla 
• Teotihuacan 
• Palenque 
• Chichen Itza 
• Uxmal
• Antigua Guatemala

2020. október 18 – november 2.
2021. február 20 – március 7.

IDŐPONTOK:

Színek, illatok, könnyed életérzés,  
de mindenekelőtt az ősi kultúrák fantasztikus 

lenyomatai, melyek felfedezésre várnak.

Mexikó − Guatemala − Honduras
Óriáskörút Közép-Amerikában

Amerika –  Guatemala,  
Honduras, Mexikó 



romváros kb. 4000 épülete 16 négyzetkilométert 
tesz ki. (A program ára: 28.500 Ft.) Vacsora. Szál-
lás Floresben.  

11. nap: Flores − Bonampak (Mexikó) − Palenque
Reggeli, majd visszautazás Mexikóba. Megtekint-
jük Bonampak ókori maja romváros jól ismert fal-
festményeit (Falfestmények Temploma). A helyet a 
falfreskók tették híressé, amelyekhez foghatót máig 
nem találtak egyetlen ókori maja városban sem. Ér-
kezés Palenque-be. Vacsora. Szállás Palenque-ben.

12. nap: Palenque − Campeche 
Reggeli után városnézés a maja romvárosban, Pa-
lenque-ben. A XIII. Piramis és a „Feliratok piramisa” 
Mexikó leghíresebb maja piramisai, amelyek ugyan-
úgy, mint egyiptomi társaik, az uralkodók sírhelyei 
voltak. Az UNESCO Világörökségek részét képező 
város kiemelt szerepét az adja, hogy itt találtak rá a 
maja művészet eddig feltárt legjelentősebb alkotása-
ira, és a maja írásbeliség leghosszabb szövegemléké-
re. Megtekintjük a Halálfejes templomot, a Palotát, 
a Naptemplomot, a Keresztek templomát, stb. Uta-

zás Campechebe: a város ott épült fel, ahol 
Cortez 1517-ben először lépett Mexikó te-
rületére. Vacsora. Szállás Campecheben.

13. nap: Chichen Itza − Uxmal − Cancun
Reggeli, utazás Chichen Itzába. Az 500 
körül épült maja várost a X. században 
a toltékok elfoglalták, majd a harci 
szövetségre lépő két nép katonai 

vezetői a maja-tolték birodalom fővá-
rosává tették. A toltékok honosították 
meg Kukulkán − a tollas kígyóisten 
− tiszteletét, harci szokásaikat és az 
emberáldozat rítusát, amelynek jeleit 
a város ma is magán viseli. Chitchen 
Itza a két nép kultúrájának és művé-
szetének találkozási pontja. A város 
egyedülálló építészeti romegyüttese 
1988 óta az UNESCO kulturális világörök-
sége, és 2007. július 7-től a világ hét új csodá-
inak egyike. Megtekintjük a Kukulkan piramist, a 
Jaguár trónt, a harcosok piramisát, az Ezer Oszlop 
Palotáját és a labdateret. Továbbutazás Cancunba 
Uxmal érintésével. Vacsora. Szállás Cancunban. 

14. nap: Cancun
Reggeli, majd szabad program, pihenés, fürdés a 
tengerparton. Vacsora. Szállás Cancunban. 

15. nap: Cancun...
Reggeli, majd szabad program, pihenés a tenger-
parton. Transzfer a repülőtérre. Hazaindulás Can-

cunból átszállásokkal Budapestre. Étkezések és éj-
szakázás a gép fedélzetén.

16. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre.

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  39

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, kisbuszokkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 719.000 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   298.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  295 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Helyszínen, a határoknál fizetendő  
ki- és belépési illetékek:  kb. 65 USD

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repjegyre és reptéri illetékekre:  14.340 Ft
- a 2. napi fakultatív program: Teotihuacan 25.500 Ft
- a 10. napi fakultatív program: Tikal  28.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  229.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!
Közép-Amerikában az autóbuszok mérete eltér az Európában 
megszokottaktól. Sokszor a buszban, illetve néhány esetben a 
tetőn elhelyezett csomagtartón szállítják az utasok bőröndjét.

SZOLGÁLTATÁSOK

Amerika –  Guatemala,  
Honduras, Mexikó 
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1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Chilébe.

2. nap: ... Santiago de Chile (Chile)
Városnézés: főtér, Alameda, La Moneda. Szállás Sa-
ntiago de Chilében.

3. nap: Valparaiso − Viña del Mar
Reggeli, majd Valparaisoban megtekintjük Pablo 
Neruda házát. Továbbutazás Viña del Mar-ba. Va-
csora. Szállás Santiago de Chilében.

4. nap: Santiago de Chile − La Paz (Bolívia)
Reggeli után elrepülés Bolíviába, La Pazba. Város-
nézés: Calle Jaén, Plaza Murillo, Plaza San Fran-
cisco, el Prado, majd egy helyi piac, Hold-völgye 
megtekintése. Szállás La Pazban.

5. nap: La Paz − Sucre
Reggeli. Elrepülés Sucre-be. Délután megkezdjük 
városnézésünket. Vacsora. Szállás Sucre-ben.

6. nap: Sucre
Reggeli után megtekintjük többek között a Recole-
ta kolostort, az indián kultúra múzeumát, a kated-
rálist, a Casa de la Libertad-ot, valamint egy helyi 
piacot. Vacsora. Szállás Sucre-ben.

7. nap: Sucre − Potosí − Uyuni
Reggeli, majd utazunk Potosí felé, keresztül az An-
dok vonulatain. Megtekintjük a Casa de la Mone-
da-t. Vacsora. Szállás Uyuniban.

8. nap: Uyuni − sósivatag − San Pedro de Quemes
Reggeli után a világ legnagyobb só-sivatagát cso-
dálhatjuk meg (oszlopkaktuszos szigetek, sókiter-
melő helyek és a Tunupa vulkán). Vacsora. Szállás 
San Pedro de Quemesben.

9. nap: Ollagüe − Calama (Chile) − Atacama sivatag
Reggeli, majd utazás Calamába az Ollagüe vulkán 
mellett. Vacsora. Szállás Calamában.

10. nap: Calama − San Pedro de Atacama
Reggeli után kirándulás az El-Tatio gejzírmezőhöz 
és a Hold-völgyhöz. Vacsora. Szállás San Pedro de 
Atacamában.

11. nap: Salar de Atacama − Santiago de Chile
Reggeli után a hatalmas só-síksághoz indulunk, 
flamingók szépségében is gyönyörködhetünk. Elre-
pülés, szállás Santiago de Chilében.

12. nap: Punta Arenas − Torres del Paine Nemzeti Park 
− Puerto Natales
Elrepülés Punta Arenasba. Utazás a Torres del Pa-
ine Nemzeti Parkba. Vacsora. Szállás Puerto Na-
talesben. 

13. nap: Torres del Paine Nemzeti Park
Reggeli után kirándulás a Nemzeti Parkban (hó-
födte csúcsok, festői gleccserek, gyönyörűséges 
tavak, folyók). Vacsora. Szállás Puerto Natalesben.

14. nap: Puerto Natales − El Calafate (Argentína)
Reggeli, majd elutazunk El Calafatéig. Megláto-
gatjuk a Cuevas del Milodont. Vacsora. Szállás El 
Calafatében.

15. nap: Los Glaciares Nemzeti Park
Reggelit követően a Los Glaciares Nemzeti Parkba 
kirándulunk. A lélegzetelállító Perito Moreno glecs-
cser megtekintése. Vacsora. Szállás El Calafatében.
16. nap: El Calafate − Buenos Aires
Reggeli után informális városnézés El Calafatéban. 
Elrepülés, szállás Buenos Airesben.
17. nap: Buenos Aires − Montevideo (Uruguay)
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: áthajózás Montevideoba, Uru-
guay fővárosába. Városnézés a tangó szülővárosá-
ban. (A program ára: 68.000 Ft.) Szállás Buenos 
Airesben.
18. nap: Buenos Aires − Tigre-delta
Reggeli, majd katamaránba ülünk és elutazunk 
Tigrébe. Betekintést nyerhetünk az argentin jómó-
dúak életébe. Visszatérés Buenos Airesbe. Délután 
megkezdjük a város felfedezését. Szállás Buenos 
Airesben.
19. nap: Buenos Aires ...
Reggeli után városnézés: a Plaza de Mayo, a Casa 
Rosada, Kormányzósági Palota, Metropolitan ka-
tedrális, a Colon színház, Kongresszusi Palota, 
Obeliszk, stb. Hazarepülés átszállással.
20. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre.

2020. október 17 – november 5.
2021. február 20 – március 11.

IDŐPONTOK:

Fenséges hegyormok, gleccserek,  
a hó és jég birodalma. Bepillantást nyerünk  

az ott élő emberek mindennapi életébe.  
Ezt meg kell élni személyesen!

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Valparaiso kikötővárosának 

történelmi negyede
• Sucre történelmi óvárosa

• Potosí történelmi város és 
ezüstbányák

• Los Glaciares Nemzeti Park

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön  buszokkal, kisbuszokkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 1.185.000 Ft
Repülőjegyek és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   695.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  380 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
A további étkezések egyénileg történnek, ebben az idegenvezető 
segítséget nyújt (vacsoránként kb. 15-20 USD-ral lehet számolni).

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyekre és reptéri illetékekre: 31.600 Ft
- A 17. napi fakult. program: Montevideo – Uruguay 68.000 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  325.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő.
- 11-15 fő közötti felár:  65.000 Ft
Fakultatív program: minimum 8 főtől
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap /fő
Dél-Amerikában az autóbuszok mérete eltér az Európában meg-
szokottaktól. Sokszor a buszban, illetve néhány esetben a tetőn 
elhelyezett csomagtartón szállítják az utasok bőröndjét.
Egészségügyi előírás: a sárgaláz elleni védőoltás kötelező!
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

Dél-Amerika Óriáskörút: Chile – Bolívia – Argentína – Uruguay
4 ország, amit látni kell Dél-Amerikában

Amerika – Argentína, 
Bolívia, Chile, Uruguay



1. nap: Budapest − Mexikóváros
Elrepülés Budapestről átszállással Mexikóvárosba, 
a fővárosba. Mexikóváros az ország legnagyobb és 
legsűrűbben lakott városa is egyben. Vacsora. Szál-
lás Mexikóvárosban.

2. nap: Mexikóváros − Xochimilco − Mexikóváros
Reggeli után az Antropológiai Múzeum megtekin-
tése. Transzfer az UNESCO Világörökség részét 
képező Xochimilcoba, ahol gyönyörű színekben 
pompázó, kis csónakokba szállunk (tajinera) és 
a csatornákon hajózunk. Délután folytatjuk láto-
gatásunkat Mexikóvárosban: a belváros, Nemzeti 
Palota, Diego Rivera falfestményei, Metropolitan 
székesegyház, és a Zocalo tér. Vacsora. Szállás Me-
xikóvárosban.

3. nap: Mexikóváros − Teotihuacan − Mexikóváros
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: megtekintjük a Guadalupei 
Miasszonyunk Bazilikát, mely a katolikusok egyik 
legfontosabb zarándokhelye. Folytatjuk látoga-

tásunkat a Három Kultúra terénél, majd utazás 
Teotihuacanba. Városnézés az Istenek Városában. 
A II. és V. század között virágzó romváros ma az 
UNESCO Világörökség része. Visszautazás Me-
xikóvárosba. Este a Garibaldi téren hallgathat-
juk a tipikus mexikói zenészeket, a mariachikat.  
(A program ára: 25.500 Ft.) Vacsora. Szállás Me-
xikóvárosban.

4. nap: Tuxtla - Sumidero Canyon - San Cristobal de las Casas
Reggeli, majd elrepülés Tuxtlába. Érkezést követő-
en csónaktúra a káprázatos Sumidero Canyonban, 
Mexikó Grand Canyonjában. A folyó fölé emelke-
dő több mint 900 méter magas sziklafalak közötti 
szurdokban haladunk. Délután továbbutazás San 
Cristobal de las Casasba. Vacsora. Szállás San Cris-
tobal de las Casasban.

5. nap: San Cristobal de las Casas − San Juan Chamula
Reggelit követően San Juan Chamula és Zinacantan 
indián falvakat látogatjuk meg. A turisták által leglá-
togatottabb chiapasi falu San Juan Chamula, a kör-

nyező hegyekben élő chamula indiánok vallási köz-
pontja. Vacsora. Szállás San Cristobal de las Casaban.

6. nap: San Cristobal de las Casas − Palenque
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat Palenque 
felé. Utunk a párat la nul szép Agua Azul víz esések 
mellett vezet, mely Me xi kó leg na gyobb tró pusi víz-
esése. Lélegzetelállítóan szép látvány, ahogy a ha-
talmas víztömeg a mélybe zuhan és a kristálytiszta 
víz összegyűlik a különböző méretű medencékben. 
Folytatjuk utunkat a Yucatán-félszigeti maja rom-
városba, Palenquébe. Vacsora. Szállás Palenquében.

7. nap: Palenque − Campeche
Reggeli után városnézés Palenquében. A XIII. Pi-
ramis és a „Feliratok piramisa” Mexikó leghíresebb 
maja piramisai, amelyek ugyanúgy, mint egyiptomi 
társaik, az uralkodók sírhelyei voltak. Utazás Cam-
pechebe: a város ott épült fel, ahol Cortez 1517-ben 
először lépett Mexikó területére. Vacsora. Szállás 
Campecheben.

8. nap: Campeche − Uxmal − Merida
Reggeli, majd megtekintjük Campeche városát: vá-
rosfalak hálózata, bástyák, erődítmények sokasága. 
Campeche az UNESCO Világörökség részét képezi 
és az utazók listáján is igen előkelő helyet foglal el. 
Továbbutazunk Uxmal városába, majd Meridába. 
Vacsora. Szállás Meridában.

9. nap: Merida − Chichen Itza − Cancun
Reggeli után megtekinjük Merida városát. Ezt kö-
vetően utazás Chichen Itzába. A város egyedülál-
ló építészeti romegyüttese 1988 óta az UNESCO 
Kulturális Világörökség része, és 2007. július 7-től a 
világ hét új csodáinak egyike. Megtekintjük többek 
között a Kukulkan piramist, a Jaguár trónt, a har-
cosok piramisát, stb. Folytatjuk utunkat Cancunba. 
Vacsora. Szállás Cancunban.

10. nap: Cancun
Reggeli, majd szabad program, pihenés, fürdés a 
tengerparton. Fakultatív programlehetőség a helyszí-
nen: délelőtt elutazás a Maja Riviéra egyik legkü lön-
le gesebb attrak ciójához, a Xcaret öko-ré gésze ti tema-
tikus parkba. Vacsora. Szállás Cancunban.

11. nap: Cancun ...
Reggeli után szabad program, pihenés, fürdés a 
tengerparton. Napközben transzfer a repülőtérre. 
Hazaindulás Cancunból átszállásokkal Budapestre. 
Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

12. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy (nemzetközi)
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 525.000 Ft
Belső repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   178.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  215 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Helyszínen fizetendő ki- és belépési illetékek:  kb. 65 USD
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyekre  

és a reptéri illetékekre: 9.840 Ft
- a 3. napi fakultatív program: Teotihuacan  25.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 134.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő.
- 12-17 fő közötti felár: 28.000 Ft
Borravalók: ajánlott 5 USD /nap/fő
Közép-Amerikában az autóbuszok mérete eltér az Európában 
megszokottaktól. Sokszor a buszban, illetve néhány esetben a 
tetőn elhelyezett csomagtartón szállítják az utasok bőröndjét.

SZOLGÁLTATÁSOK

Ősi indián, azték, olmék, tolték, maja 
kultúrák az utókorra hagyott ősi piramisok 
látványa, színes, forgatag, finom ételek és 

italok és nem utolsó sorban bájos kisvárosok 
és ráadásnak a színtiszta kék ég ...

2020. november 22 – december 3.
2021. február 10 – 21.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Mexikóváros történelmi 

központja és Xochimilco
• Teotihuacan pre-hispán városa
• Palenque pre-hispán városa és 

Nemzeti Parkja

• Campeche történelmi 
erődítmény-városa

• Uxmal pre-hispán  
városa

• Chichen Itza  
pre-hispán városa
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Amerika – Mexikó

Mexikó körút
Ősi kultúrák felfedezése Cancun-i pihenéssel



1. nap: Budapest − Kingston (Jamaika)
Elrepülés átszállásokkal Budapestről Jamaika fő-
városába, Kingstonba. Jamaika a Nagy-Antillák 
szigetcsoporthoz tartozik, a Karib-térség harmadik 
legnagyobb szigete. A sziget neve az őslakos taíno 
indiánok „xaymaca” szavából származik, aminek 
jelentése „A források szigete”. Vacsora. Szállás 
Kingstonban.

2. nap: Kingston − Port Royal − Treasure Beach
Reggeli. Megtekintjük többek között a Hősök par-
kját és a Bob Marley múzeumot, mely a reggae le-
genda egykori lakóházában van berendezve. Utazás 
Port Royalba, ahol meglátogatjuk a Károly-erődöt. 
A város egykor a Karib-térség legnagyobb városa 
volt, fontos hajózási és kereskedelmi központként 
működött. Továbbutazás a déli parton. Vacsora. 
Szállás a Treasure Beach-en.

3. nap: Fekete-folyó − YS vízesések − Montego-öböl
Reggelit követően indulunk a Fekete-folyóhoz, 
ahol hajókázásunk során, ha szerencsénk lesz kro-

kodilokat is láthatunk, de számtalan madárfajjal 
fogunk találkozni. Folytatjuk utunkat az YS vízesé-
sekhez, mely hét vízesésből áll, gyönyörű kertekkel 
és hatalmas fákkal körülölelve. Folytatjuk utun-
kat a Montego-öbölhöz. Vacsora és szállás Mont-
ego-öbölben.

4. nap: Montego-öböl − Ocho Rios
Reggeli. Utazás Ocho Riosba. A város nevének je-
lentése „nyolc folyó”. Megtekintjük a lélegzetelállító 
Dunn’s River vízesést. Ezt követően megtekintjük a 
Castleton Gardens botanikus kertet. Vacsora. Szál-
lás Ocho Riosban.

5. nap: Falmouth − Greenwood Greathouse − Kingston
Reggeli után utazás Falmouth-ba, majd Greenwood 
Greathouse megtekintése. A Sun Valley ültetvény 
meglátogatása gyümölcskóstolással. Megérkezés 
Kingstonba. Vacsora és szállás Kingstonban.

6. nap: Kingston − Miami (Florida - USA)
Reggeli, majd elrepülés Miamiba. Érkezést követő-
en a szállás elfoglalása. Vacsora. Szállás Miamiban.

7. nap: Miami − Key West
Reggelit követően továbbindulunk a kontinentális 
Amerika legdélebbi pontjára. Az apróbb szigete-
ket összekötő hidakon utazunk, ami páratlan ki-
látással szolgál a türkizkék óceánra. Florida déli 
csücskébe, Key West városába utazunk, ahol felke-
ressük Ernest Hemingway házát. Vacsora. Szállás 
Key Westben.

8. nap: Key West − Miami 
Reggeli, majd a nap folyamán visszautazunk Mi-
amiba. Vacsora. Szállás Miami Beach környékén.

9. nap: Miami − Everglades Nemzeti Park
Reggeli, majd egész nap szabad program vagy fa-
kultatív programlehetőség: fél napos látogatás az 
Everglades Nemzeti Parkba. Édesvízi mocsarainak 
élővilága rendkívüli, egyike a világ legfontosabb 
vízi élőhelyeinek, a park az UNESCO Világöröksé-
gek részét képezi. A nemzeti park látogatás magába 
foglal egy izgalmas Airboat túrát, valamint egy ér-
dekes aligátor bemutatót is. Délután felkeressük a 
híres Miami Beach nevezetességeit, például az Art 
Deco negyedet, a híres bevásároló utcát, a Lincoln 
Roadot, stb. (A program ára: 34.000 Ft.) Vacsora. 
Szállás Miami Beach környékén.

10. nap: Miami Beach
Reggeli. Egész napos szabad program, fürdés, pihe-
nés a tengerparton. Vacsora. Szállás Miami Beach 
környékén.

11. nap: Miami ...
Reggeli. Délelőtt szabad program, pihenés. Délután 
hazarepülés Budapestre átszállásokkal.

12. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.
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Karibi életérzés Jamaikán, színes koktélok,   
raszta haj és reggae, majd Florida legcsillogóbb 

városa, a világhírű Art Deco művészete,  
pálmafák, napfény és homokos tengerpartok.

2020. november 4 – 15.
2021. március 15 – 26.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Everglades Nemzeti Park

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 798.000 Ft
Belső repülőjegy, reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   296.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  260 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, a repülőjegyekre  

és az illetékekre: 15.880 Ft

-  a 9. napi fakultatív program:  
Everglades, Miami beach városnézés 34.000 Ft

- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 245.000 Ft
- ESTA engedély:   6.500 Ft 
(Kivéve azoknak, akik 2011 óta Irakban, Iránban, Szudánban, 
Szíriában, Líbiában, Szomáliában vagy Jemenben jártak. Szá-
mukra jelenleg vízum szükséges az USA-ba történő beutazáshoz, 
melynek költségét és ügyintézését az Utasoknak kell vállalniuk.)
Minimum létszám: 30 fő. 
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap /fő

A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!
Jamaikán az autóbuszok mérete eltér az Európában megszokot-
taktól. Sokszor a buszban, illetve néhány esetben a tetőn elhe-
lyezett csomagtartón szállítják az utasok bőröndjét.

SZOLGÁLTATÁSOK

Jamaika – Miami körutazás
Amerika – Amerikai 
Egyesült Államok



1. nap: Budapest − Lima 
Elrepülés Budapestről átszállással Peru fővárosába, 
Limába. Szállás Limában.

2. nap: Paracas − Ballestas-szigetek − Nasca
Korai indulás délre. Megérkezés Paracasba, ahonnan 
áthajózunk a Ballestas-szigetekhez, amely ezernyi 
fóka otthona. A hajóból pillantást vethetünk egy a 
Nasca vonalakhoz hasonló, sziklába vájt, rejtélyes 
geogliph rajzra. Napközben ebéd. Szállás Nascában.

3. nap: Nasca vonalak − Cantelloc vízvezetékrendszer 
− Chala
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: repülés kis gépekkel a nascai 
óriásrajzok felett. A Nasca vonalak az UNESCO 
Világörökség részét képezik. A több száz, olykor 
egymást metsző vonalak között nagyméretű ál-
lat- és növényfigurák rajza található. (A program 
ára: 38.500 Ft.). Napközben ebéd. Délután meg-
látogatjuk Cantellocnál a földalatti különleges víz-
vezetékrendszert, majd folytatjuk utunkat délre a 
Pánamerikai országúton. Pihenés a tengreparton 
(érkezéstől függően). Szállás Chala-ban.

4. nap: Chala − Arequipa
Reggeli után egésznapos utazás tovább Arequipába, 
amely egyike Peru legszebb városainak. Napközben 
ebéd. Szállás Arequipában.

5. nap: Arequipa − Chivay
Reggeli. Városnézés az UNESCO világörökség ré-
szét képező Arequipa belvárosában: Főtér, Kated-
rális és a Santa Catalina Konvent. Napközben ebéd. 
Utazás a Colca-kanyonhoz. Szállás Chivay-ban.

6. nap: Chivay − Colca-kanyon − Puno
Kondorlesre indulunk a Colca-kanyonba. Belelát-
hatunk a völgy sajátos népművészetébe és kulturá-
jába. Látogatás a Sillustani ősi temetkezési helyszí-
nen. Utazás a Titicaca-tóhoz, Punoba. Napközben 
ebéd, szállás Punoban.

7. nap: Titicaca Nemzeti Park
Reggeli után kirándulás a világ legmagasabban fek-
vő tavához, a Titicaca-tóhoz. Áthajózunk az Uros 
indiánok egyedülálló úszó szigeteire. Ellátogatunk 
a Taquile-szigetre is. Az őslakók textilművészetét 
az UNESCO felvette a szellemi kulturális örökségek 
listájára. Szállás Punoban.

8. nap: Puno − Cusco
Reggelit követően utazás Cuscoba. Útközben átha-
ladunk Pucará városkán, mely látványos régészeti 
terület, majd láthatjuk a Raqchi inka romokat és 
Andahuaylillas-i híres kápolnát, melyet az amerikai 
kontinens Sixtus-kápolnájának is szoktak nevezni. 
Napközben ebéd, szállás Cuscoban.

9. nap: Cusco − Macchu Picchu
Reggeli, majd kirándulás vonattal és busszal az in-
kák egykori szent városába, a Macchu Picchuhoz. Az 
Andok hegyláncai között elterülő, nehezen megkö-
zelíthető kis erődítésvárost 1450 körül Pacsakutek 
Jupanki inka király építette, majd lakói 1570-ben vá-
ratlanul elhagyták; ennek pontos okára a tudósok a 
mai napig nem találtak magyarázatot. Ezt követően a 
város majd’ 350 évig elhagyatottan állt, egészen 1911-
ig, amikor újra felfedezték. Napközben ebéd, szállás 
Macchu Picchu Pueblo-ban (Aguas Calientes).

10. nap: Sacred Valley − Pisac − Cusco
Reggeli, majd egész napos kirándulás a „szent 
völgybe”, sétálunk Pisacban, a szintén inka romvá-
rosban. A legnevezetesebb az ún. Intiwatana-cso-
port. Szabadidő az indián piacon, majd megláto-
gatjuk Ollantayambot. Napközben ebéd. Délután 
ellátogatunk a Sacsayhuaman régészeti parkhoz, 
majd felkeressük a Qengo templomkomplexumot. 
Visszautazás Cuscoba és városnézés az „arany vá-
rosban”: főtér, katedrális, Koricancha palota, Szt. 
Dominik konvent, stb. Szállás Cuscoban.

11. nap: Cusco − Lima
Reggeli, majd elrepülés Limába. Először a város 
pénzügyi központját keressük fel a modern San 
Isidro és Miraflores kerületekkel. A buszból meg-
csodálhatjuk a Huaca Pucllana, inka idők előttről 
származó piramis alakú templomokat. A part men-
ti sziklafalon futó Miraflores Maleconon végigha-
ladva az óceán gyönyörű látványként tárul elénk. 
Városnézésünket Lima belvárosával és történelmi 
központjával folytatjuk, melyet az UNESCO 1991-
ben vett fel a Világörökségek közé. Látjuk a főteret 
(Plaza Mayor), a katedrálist, az elnöki- és a püspöki 
palotát, a Városházát és a Desamparados vasútál-
lomást. Felkeressük a San Martin teret, a Szent Fe-
renc kolostort és a híres Aranymúzeumban zárjuk. 
Napközben ebéd, szállás Limában.

12. nap: Lima ...
Reggeli, majd látogatás a Régészeti- és Antropológiai 
Múzeumban. Elrepülés átszállással Budapestre.

13. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre.

Betekintést nyerhetünk az ősi inkák  
földjének csodaszép látnivalóiba.  

Titokzatos vonalak, völgyekkel szabdalt hegyek,  
a Machu Picchu vad hegyormai  

és tarka népviseletek várnak bennünket. 

2020. november 8 – 20.
2021. március 11 – 23.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön buszokkal, kisbuszokkal, hajóval, vonattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 898.000 Ft
Belső repülőjegy, reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   165.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  195 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, a repülőjegyekre  

és az illetékekre: 15.260 Ft
- a 3. napi fakultatív program: Nasca vonalak 38.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 188.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő.   13-17 fő közötti felár:  25.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravalók: ajánlott 5 USD /nap/fő
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!
Dél-Amerikában az autóbuszok mérete eltér az Európában meg-
szokottaktól. Sokszor a buszban, illetve néhány esetben a tetőn 
elhelyezett csomagtartón szállítják az utasok bőröndjét.

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Cusco városa
• Nasca vonalak és kőrajzok
• Lima történelmi központja

• Arequipa városa és a tört. közp.
• Machu Picchu tört. területe
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Nagykörút Peruban 
Látogatás az inkák földjén

Amerika – Peru



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Shanghaiba. Ét-
kezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ...Shanghai
Érkezés Shanghaiba. Vacsora egy városi étterem-
ben. Hajókázás a Huangpu folyón, amely során 
Shanghai felhőkarcolóiban, épületeiben gyönyör-
ködhetünk. Szállás Shanghaiban.

3. nap: Bund − Nanjing Road − Shanghai Óváros −  
Jade Buddha templom − Örömök kertje
Reggeli, majd városnézés: Nanjing Road, Bund, 
majd Jade Buddha templom, amely két nagyon ér-
tékes jáde Buddha-szobornak ad otthont, amelyeket 
még Burmából hozott egy szerzetes. Habár maga a 
templom csupán 1928-ban épült, a régi klasszikus 
stílus azonban egyedülállóvá teszi ebben a hatalmas 
modern metropoliszban. Shanghai Óvárosa egy na-
gyon régi üzleti negyed, amelyben a turisztikai lát-
ványosságok, ajándéküzletek, éttermek, valamint a 
legöregebb bank, ékszerüzlet, teaház, és a cikk-cakk 
híd egyaránt fellelhető. A híres Örömök kertje is itt 
található, amelyet a XVI. században egy kínai kor-
mányhivatalnok − mandarin – építtetett, azonban 
az ópiumháború idején teljesen elpusztult, és csak 
az 1950-es években építették újjá. Ez a lenyűgöző 
mandarinkert teljesen elfeledteti velünk, hogy egy 
23 milliós város vesz körül bennünket. Napközben 
ebéd egy városi étteremben. Szállás Shanghaiban.

4. nap: Shanghai – Suzhou – mandarinkertek - Shanghai
Reggeli, majd kirándulás Suzhouba, amely egy a 
Jangce folyó deltájában épült város, területének 
majdnem felét víz borítja; hatalmas csatornahálóza-
ta miatt méltán nevezik „Kelet Velencéjének”. 2500 
éves történelme során több mandarinkert is épült 
a városban, ezek közül kettőt tekintünk meg, majd 
(idő függvényében) ellátogatunk egy selyemgyár-
ba, ahol megismerkedünk a híres kínai hernyóse-

lyem készítésével. Vízibuszos kirándulást teszünk 
a csatornán. Visszautazás Shanghaiba. Vacsora egy 
városi étteremben. Este egy lélegzetelállító akrobata 
show-n veszünk részt. Szállás Shanghaiban.

5. nap: Shanghai − Peking − Ég temploma
Reggeli, majd transzfer a vasútállomásra. Elutazás 
Pekingbe a 2011 júniusában átadott szuperexpresz-
szel, amely 300 kilométeres óránkénti sebességével 
kb. 4 óra alatt teszi meg a Peking − Shanghai közöt-
ti 1318 kilométeres távot. Érkezés Pekingbe, majd 
ellátogatunk az Ég templomába, ahová a Ming és 
a Qing császárok is gyalog jártak. Legnevezetesebb 
része, amelyet a fotókról is ismerhetünk, az Imád-
ságok Csarnoka, melynek 4 főoszlopa a 4 évszakot 
reprezentálja. Itt láthatjuk még a kör alakú lépcső-
zetes oltárt, ahol a kínaiak szerint a „Föld közepe” 
található. Vacsora egy városi étteremben. Szállás 
Pekingben.

6. nap: Szellemek Útja − Ming sírok − Kínai Nagy Fal
Reggeli után teszünk egy sétát a Szellemek Útján, 
majd meglátogatunk egyet a Ming császári sírok 
közül, ezután megnézzük a Kínai Nagy Fal egyik 
szakaszát. Úgy tartja a mondás, hogy a kínai em-
bernek életében két helyre kell elzarándokolnia: a 
pekingi Tiltott Városba és a Nagy Falhoz. Vissza-
utazás Pekingbe. Napközben ebéd egy városi étte-
remben. Szállás Pekingben.

7. nap: Peking − Tienanmen tér − Tiltott Város −  
Nyári Palota − Olimpiai helyszínek...
Reggeli, majd délelőtt a városnézés folytatása: Pe-
king szívében helyezkedik el Kína legnagyobb tere, 
a Tienanmen tér, amelyet többek között a Nemzeti 

Múzeum, a Nép Hőseinek emelt emlékmű, és Mao 
Ce-tung mauzóleuma vesznek körül. Miután végig-
sétálunk a hatalmas téren, elérkezünk a Tiltott Város 
déli bejáratához. A Tiltott Város a Ming és a Qing 
dinasztiák császári palotája volt közel ötszáz éven 
keresztül; rengeteg kincs és ritkaság található a ma 
Palota Múzeumnak nevezett komplexumban. A Til-
tott Város domináns színe a sárga, mivel ez volt az 
uralkodói család szimbóluma. Egy egész városról lé-
vén szó, több palotából, csarnokból és pavilonból áll. 
Egy különleges számítási módszer szerint eredetileg 
9.999 helyiségből állt, mert a kínaiak szeretik a kilen-
ces számot. Délután a Nyári Palota megtekintése. A 
Peking központjától 15 kilométerre nyugatra találha-
tó Nyári Palota a legnagyobb császári park, amelynek 
háromnegyedét víz borítja (pl. a Kunmingban lévő 
tavat is idevarázsolták). A palota területén a kínai 
építészet jellegzetességei mind megtalálhatóak: pavi-
lonok, kertek, tornyok és hidak. A tó partján sétál-
va a több mint 700 méter hosszú faragott és festett 
folyosón ezernyi miniatűr képecske látható a fejünk 
fölött, amelyek mindegyike egy-egy történetet mesél 
el a kínai mitológiából. A hosszú folyosót négy pavi-
lon szakítja meg, amelyek a négy évszakot szimboli-
zálják. Napközben ebéd egy városi étteremben. Este 
transzfer a repülőtérre. Útközben fotóstop a 2008-as 
Nyári Olimpiai Játékok helyszínénél.

8. nap:...Budapest 
Hajnalban elrepülés Budapestre átszállással. Érke-
zés menetrendtől függően.
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Tiltott Város 
• Nagy Fal 
• Suzhou 

mandarinkertek 

• Ég temploma 
• Pekingi Nyári Palota
• Ming királyi sírok 
• A Nagy Csatorna

Kaland, sebesség, változatos tájak és kultúra.  
Ezek várnak ránk e méltán népszerű úton.

2020. május 14 – 21. 
2020. augusztus 15 – 22.
2020. október 19 – 26.
2021. április 5 – 12.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- szuperexpressz vonatjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, vonattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól 

érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 269.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral: (változhat) 125.000 Ft

Vízum: 22.000 Ft 
Belépők és a program szerinti étkezések:  125 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és a reptéri illetékekre:  5.515 Ft 
- egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.):  58.000 Ft
Minimum létszám: 15 fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap /fő
Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel vagy 
magyarországi lakcímmel rendelkezőknek készítik el!

SZOLGÁLTATÁSOK

Shanghai − Peking
a szuperexpresszel

Ázsia – Kína
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1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Shanghaiba.

2. nap: ... Shanghai
Megérkezés Shanghaiba. Vacsora. Este egy akroba-
ta show megtekintése. Szállás Shanghaiban.

3. nap: Shanghai − Bund − Nanjing Road − Óváros
Reggeli, majd áthaladunk a Bundon, amely a 
Huangpu folyó nyugati partján található, törté-
nelmi épületek sokaságával. Séta a híres Nanjing 
Roadon. Ezután látogatás Shanghai óvárosában. 
Az Örömök kertje is itt található. Ez a lenyűgöző 
mandarinkert teljesen elfeledteti velünk, hogy egy 
23 milliós város vesz körül bennünket. Látoga-
tás a Jade Buddha templomban. Vacsora. Szállás 
Shanghaiban.

4. nap: Shanghai − Suzhou
Reggeli, majd szabadprogram vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: kirándulás Suzhouba, amely egy a 
Jangce folyó deltájában épült város; hatalmas csa-
tornahálózata miatt méltán nevezik „Kelet Velencé-
jének”. 2500 éves történelme során több mandarin-
kert is épült a városban, ezek közül egyet tekintünk 
meg, majd (idő függvényében) ellátogatunk egy 
selyemgyárba. Vízibuszos kirándulást teszünk a 
csatornán. Visszautazás Shanghaiba. (A program 
ára: 22.500 Ft.) Vacsora. Szállás Shanghaiban.

5. nap: Shanghai − Xian 
Reggeli után elrepülés Xianba. Érkezés után lá-

togatás a muzulmán negyedben, a Nagy Mecset 
megtekintése, amelynek egyik érdekessége, hogy a 
tradicionális muszlim és kínai építészeti stílusokat 
ötvözi. Fotóstop a Vadludak Nagy Pagodájánál. Va-
csora egy városi étteremben. Szállás Xianban.

6. nap: Xian − Terrakotta Hadsereg ...
Reggeli után megtekintjük az agyaghadsereget.  
A Terrakotta Harcosok és Lovak a XX. század leg-
jelentősebb régészeti lelete volt, melynek feltárása 
mind a mai napig tart. A mauzóleumot Kína első 
császára, Csin Si Huang építtette az i.e. III. század-
ban. Rendeltetése az volt, hogy az uralkodót halá-
la után ide helyezzék örök nyugalomra tömérdek 
kincseivel együtt, az életnagyságú szobrok pedig a 
császárt voltak hivatottak őrizni a túlvilágon. Ez 
a hatalmas múzeum elénk tárja a 2300 évvel ez-
előtti Kína hatalmasságát és gazdagságát; a több 
ezer restaurált szobor látványa lenyűgöző. Vacso-
ra. Utazás Pekingbe éjszakai vonattal, 4 személyes 
hálókocsikban.

7. nap: ... Peking − Nyári Palota − Ég temploma
Érkezés után reggeli, majd városnézés: a Peking 
központjától 15 kilométerre nyugatra található 
Nyári Palota a legnagyobb császári park, amelynek 
háromnegyedét víz borítja. A palota területén a 
kínai építészet jellegzetességei mind megtalálható-
ak: pavilonok, kertek, tornyok és hidak. Ellátoga-
tunk az Ég templomába, ahová a Ming és a Qing 
császárok is gyalog jártak. Legnevezetesebb része, 

amelyet a fotókról is ismerhetünk, az Imádságok 
Csarnoka, melynek 4 főoszlopa a 4 évszakot repre-
zentálja. Fotóstop a 2008-as Nyári Olimpiai Játékok 
helyszínénél. Vacsora. Szállás Pekingben.

8. nap: Peking − Szellemek Útja − Kínai Nagy Fal
Reggeli után teszünk egy sétát a Szellemek Útján, 
majd meglátogatunk egyet a Ming császári sírok 
közül, ezután megnézzük a Kínai Nagy Fal egyik 
szakaszát. Úgy tartja a mondás, hogy a kínai em-
bernek életében két helyre kell elzarándokolnia: a 
pekingi Tiltott Városba és a Nagy Falhoz. Vacsora. 
Szállás Pekingben.

9. nap: Peking − Tienanmen tér − Tiltott város ...
Reggeli. Peking szívében helyezkedik el Kína leg-
nagyobb tere, a Tienanmen tér. Miután végigsétá-
lunk a hatalmas téren, elérkezünk a Tiltott Város 
déli bejáratához. A Tiltott Város a Ming és a Qing 
dinasztiák császári palotája volt közel ötszáz éven 
keresztül. A Tiltott Város domináns színe a sárga, 
mivel ez volt az uralkodói család szimbóluma. Va-
csora. Elrepülés átszállással Budapestre.

10. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy (nemzetközi + belső)
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, belső repülőjárattal, vonattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, 1 éj vonaton I. osztályú 
4 személyes hálókocsikban, reggelivel

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól 
érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGYEKKEL: 335.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral: (változhat) 142.000 Ft
Vízum: 22.000 Ft 
Belépők és a program szerinti étkezések:  145 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai: 
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyekre és a reptéri illetékekre  6.680 Ft 
- a 4. napi fakultatív program: Suzhou 22.500 Ft
- egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.):  69.000 Ft 
 (kivéve a vonaton)
Minimum létszám: 18 fő
- 14-17 fő közötti felár: 25.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap /fő
Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel vagy 
magyarországi lakcímmel rendelkezőknek készítik el!

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Lijiang óvárosa
• Dazu sziklaszobrai

• Dél-kínai karszt
ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK

• Tiltott Város 
• Nagy Fal 
• Suzhou 

mandarinkertek 
• Ég temploma 

• Pekingi Nyári Palota
• Ming királyi sírok 
• A Nagy Csatorna
• Terrakotta Hadsereg

3 város, melyekben megismerkedünk Kína 
múltjával, jelenével és jövőjével.

2020. május 20 – 29. 
2020. július 6 – 15.
2020. szeptember 6 – 15.
2020. október 31 - november 9.
2021. április 9 – 18.

IDŐPONTOK:

Ázsia – Kína

Peking − Xian − Shanghai
Kína legjava



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Chongqingba. 
Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Chongqing − Eling Park
Érkezés Chongqingba a délutáni órákban, majd 
séta a 100 éves Eling Parkban. Vacsora egy vá-
rosi étteremben. Transzfer a szállodába. Szállás 
Chongqingban.

3. nap: Ci Qi Kou − Dazu sziklatemplom
Reggeli, majd látogatás a több mint 1700 éves Ci 
Qi Kou faluban (Chongqing óvárosa), amely jelen-
téséhez híven olyan, mint egy hatalmas porcelán-
falu. Az utcákon kézművesek és fűszerkereskedők 
árulják portékáikat, mintha megállt volna az idő a 
városnak ezen a részén. Láthatjuk a Népi Gyűlés 
Nagy Csarnokát és a Három Szurdok Múzeumot. 
Délután kirándulás a Dazu sziklatemplomhoz.  
A X-XIII. századi több ezer faragott szobrot a kí-
nai sziklaszobrászat csúcsának tartják, így méltán 
érdemelte ki az UNESCO Világörökség címet. Va-
csora egy városi étteremben. Transzfer a kikötőbe, 
beszállás a hajóba. Szállás a hajón.

4. nap: Jangce hajótúra − Három Szurdok Gát −  
Shibaozhai pagoda
Reggeli a hajón, majd életre szóló hajókirándulás 
veszi kezdetét a Jangce folyón, amely Kína leg-
nagyobb, valamint a világ 3. leghosszabb folyója.  
A hajóút során végighaladunk a Három Szurdok 
Gáton, amely a világ legnagyobb mesterséges 
gátja. Kikötés a Shibaozhai pagodánál. Fakultatív 
programlehetőség: látogatás Fengdu „szellemvá-
rosában” (kb. 45 USD). Ebéd és vacsora a hajón. 
Szállás a hajón.

5. nap: Qutang-szurdok − Wu-szurdok
Reggeli a hajón, majd a hajóút folytatása a lenyű-

göző hegyek között megbúvó falvak és szentélyek 
mentén: Qutang-szurdok. Ebéd, vacsora, szállás a 
hajón.

6. nap: Xiling-szurdok − Yichang − Wuhan − Guilin
Reggeli a hajón, majd utazás Xiling-szurdokon ke-
resztül, amely a három szurdok közül a leghosszabb 
(66 km). Érkezés Yichangba, a hajó elhagyása. 
Transzfer Wuhanba. Vacsora egy városi étterem-
ben. Utazás Guilinba gyorsvonattal vagy repülővel 
(menetrendtől függően). Szállás Guilinban. 

7. nap: Li folyó − Tű-hegyek − Yangshuo − Guilin
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: utazás a Li folyóhoz, 5 órás 
hajókirándulás a varázslatos Tű-hegyek mentén. 
A lélegzetelállító karszt sziklaformációk, a teraszos 
rizsföldek övezte Li folyó egy életre szóló élmény. 
Érkezés Yangshuoba, majd szabad program, vásár-
lási lehetőség. Visszautazás Guilinba. (A program 
ára: 24.500 Ft). Vacsora egy városi étteremben. 
Szállás Guilinban.

8. nap: Nádfuvola-cseppkőbarlang − Fubo-hegy − Kanton
Reggeli, majd látogatás a Nádfuvola-cseppkő-
barlangban, amelyben a különböző színű meg-
világításnak köszönhetően még lenyűgözőbbek 
a hatalmas nádsípra emlékeztető mészkőalak-
zatok. Ezt követően séta a Fubo-hegyre, amely 
félig a szárazföldön, félig vízben áll, és ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik a városra és a Li folyóra. 
Transzfer a vasútállomásra. Utazás gyorsvonattal 

Kantonba. Vacsora egy városi étteremben. Szállás 
Kantonban.

9. nap: Kanton − Hong Kong
Reggeli, majd városnézés: Chen Clan Akadémia, 
Liurong szentély, Qingping piac. Napközben ebéd. 
Transzfer a kikötőbe és áthajózás Hong Kongba, ér-
kezés után transzfer a hotelbe. Szállás Hong Kongban.

10. nap: Makaó
Reggeli, majd szabad program vagy egésznapos 
fakultatív programlehetőség: hajókirándulás Ma-
kaóra, a kaszinók városába. Katamaránnal átme-
gyünk Makaóra és meglátogatjuk az A-Ma Szen-
télyt, amelyről Makaó a nevét kapta (A-Ma-Gao, 
vagyis A-Ma-öböl), majd megtekintjük a Szt. Pál 
templom romjait, amely a XIX. században égett le. 
Rövid séta és vásárlási lehetőség a Senado téren. 
Napközben ebéd. Ezután transzfer a Casino Vene-
tianhoz, és szabad program a hajó indulásáig. Es-
tére visszaérkezés Hong Kongba. (A program ára: 
36.800 Ft.) Szállás Hong Kongban.

11. nap: Hong Kong ...
Reggeli, délelőtt szabad program, délután város-
nézés Hong Kongban (Viktória-csúcs, Aberdeen 
halászfalu, rövid látogatás az ékszergyárban, stb.) 
Napközben ebéd. Transzfer a repülőtérre és elrepü-
lés átszállással Budapestre. Étkezések és éjszakázás 
a gép fedélzetén.

12. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy (nemzetközi + belső)
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, hajóval, gyorsvonattal, komppal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas szobákban, reggelivel, 3 éjszaka 4*-os hajón 
kétágyas kabinokban teljes ellátással

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGYEKKEL: 559.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   138.000 Ft
Vízum: 22.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  175 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Kötelező borravaló a hajón:  kb. 40 USD

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítása részvételi díjra,  

repülőjegyekre és reptéri illetékekre:  9.760 Ft
- a 7. napi fakultatív program: hajózás a Li folyón  24.500 Ft
- a 10. napi fakultatív program: Makaó  36.800 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  185.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő.
- 11-15 fő közötti felár:  28.000 Ft 
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő
Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel 
vagy magyarországi lakcímmel rendelkezőknek 
készítik el!

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Makaó belvárosa • Dazu sziklatemplom

Varázslatos utazás a világ második legnagyobb 
folyóján, a tűhegyek felejthetetlen látványa  

és Hong Kong, az illatos kikötő. Mindezt  
Ön is átélheti ezen a felejthetetlen utazáson.

2020. október 21 – november 1.
2021. május 10 – 21.

IDŐPONTOK:
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Nagykörút Dél-Kínában – Jangce hajóúttal
Chongqing  −  Jangce (Három Szurdok Gát)  −  Yichang  −  Guilin  −  Kanton  −  Hong Kong

Ázsia – Kína



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Pekingbe.

2. nap: ... Peking − Yonghe lámakolostor − Konfuciusz 
temploma
Megnézzük a Yonghe lámakolostort és Konfucius 
templomát. Vacsora. Szállás Pekingben.

3. nap: Szellemek Útja − Ming sírok − Kínai Nagy Fal
Reggeli után teszünk egy sétát a Szellemek Útján, 
majd meglátogatunk egyet a Ming császári sírok 
közül. Ezután megnézzük a Kínai Nagy Fal egyik 
szakaszát. Úgy tartja a mondás, hogy a kínai em-
bernek életében két helyre kell elzarándokolnia:  
a pekingi Tiltott Városba és a Nagy Falhoz. Vacsora. 
Szállás Pekingben.

4. nap: Ég temploma − Nyári Palota
Reggeli, majd ellátogatunk az Ég templomába. Leg-
nevezetesebb része az Imádságok Csarnoka, mely-
nek 4 főoszlopa a 4 évszakot reprezentálja. Délután 
a Nyári Palota megtekintése: a Peking központjától 
15 kilométerre nyugatra található Nyári Palota, a 
legnagyobb császári park, amelynek háromnegye-
dét víz borítja. A hosszú folyosót négy pavilon sza-
kítja meg, amelyek a négy évszakot szimbolizálják. 
Vacsora. Szállás Pekingben.

5. nap: Peking − Tienanmen tér − Tiltott város − Xian
Reggeli, majd a városnézés folytatása: Peking szívé-
ben található Kína legnagyobb tere, a Tienanmen 
tér, amelyet többek között a Nemzeti Múzeum, a 
Nép Hőseinek emelt emlékmű, és Mao Ce-tung 
mauzóleuma vesznek körül. Elérkezünk a Tiltott 
Város déli bejáratához. A Tiltott Város a Ming és 

a Qing dinasztiák császári palotája volt közel öt-
száz éven keresztül. Egy egész városról lévén szó, 
több palotából, csarnokból és pavilonból áll. Utazás 
gyorsvonattal Xianba. Vacsora. Szállás Xianban.

6. nap: Terrakotta Hadsereg − Vadludak Nagy Pagodája
Reggeli után városnézés Xianban, amely több mint 
ezer éven keresztül a birodalom fővárosa volt.  
A Terrakotta Harcosok és Lovak a XX. század leg-
jelentősebb régészeti lelete volt, melynek feltárása 
mind a mai napig tart. A mauzóleumot Kína első 
császára, Csin Si Huang építtette az i.e. III. század-
ban. Rendeltetése az volt, hogy az uralkodót halá-
la után ide helyezzék örök nyugalomra tömérdek 
kincseivel együtt, az életnagyságú szobrok pedig 
a császárt voltak hivatottak 
őrizni a túlvilágon. Ezután 
séta a városfalon, amely a leg-
teljesebb városfal, mely fenn-
maradt az évszázadok során. 
Látogatás a Vadludak Nagy Pa-
godájánál (kívülről). Vacsora. 
Szállás Xianban.

7. nap: Guilin − Nádfuvola-csepp-
kőbarlang − Fubo-hegy
Reggeli után elrepülés Guilinba. 
Látogatás a Nádfuvola-csepp-
kőbarlangban. Ezt követően 
séta a Fubo-hegyre, amely félig 
a szárazföldön, félig vízben áll, 
és ahonnan gyönyörű kilátás 
nyílik a városra és a Li folyóra. 
Vacsora. Szállás Guilinban.

8. nap: Li folyó − Tű-hegyek − Yangshuo − Guilin 
Reggeli, majd szabad program, vagy fakultatív 
programlehetőség: utazás a Li folyóhoz, 5 órás 
hajókirándulás a varázslatos Tű-hegyek mentén. 
A lélegzetelállító karszt sziklaformációk, a teraszos 
rizsföldek övezte Li folyó egy életre szóló élmény. 
Érkezés Yangshuoba, majd szabad program, vásár-
lási lehetőség. Visszautazás Guilinba. (A program 
ára: 24.500 Ft.) Vacsora. Szállás Guilinban.

9. nap: Guilin − Shanghai 
Reggeli, majd elrepülés Shanghaiba. Ismerkedés a 
koloniális Shanghai épületeivel és a modern város-
rész, Pudong jellegzetes épületeivel. Itt található a 
világ egyik legmagasabb TV-tornya, a 88 emeletes 
Hyatt, stb. Fakultatív programlehetőség: felmenetel 
egy felhőkarcolóba (helyszínen fizetendő). Séta a 
híres Nanjing Roadon és a Bundon, majd hajóká-
zás a Huangpu folyón, amely során Shanghai kivi-

lágított felhőkarcolóiban, 
épületeiben gyönyörköd-
hetünk. Vacsora. Szállás 
Shanghaiban.

10. nap: Suzhou − Luzhi − 
Shanghai 
Reggeli, majd szabad 
program vagy fakultatív 
programlehetőség: uta-
zás Suzhouba, útközben 
látogatást teszünk Luz-
hi vízivárosban. Érkezés 
Suzhouba, amely egy a 
Jangce folyó deltájában 
épült város, területének 
majdnem felét víz borítja; 
hatalmas csatornaháló-
zata miatt méltán neve-
zik „Kelet Velencéjének”. 
2500 éves történelme so-

rán több mandarinkert is épült a városban, az egyi-
ket meg is látogatjuk. (A program ára: 22.500 Ft.) 
Vacsora. Szállás Shanghaiban.

11. nap: Óváros − Jade Buddha templom − Örömök kertje
Reggeli, majd városnézés: Jade Buddha templom. 
Shanghai Óvárosa egy nagyon régi üzleti negyed. 
A híres Örömök kertje is itt található. Ez a lenyű-
göző mandarinkert teljesen elfeledteti velünk, hogy 
egy 23 milliós város vesz körül bennünket. Vacsora. 
Szállás Shanghaiban.
12. nap: Shanghai − Budapest
Reggeli, majd elrepülés átszállással Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegyek (nemzetközi + belső)
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, vonattal, belső repülőjárattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEKKEL: 459.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   139.000 Ft
Vízum: 22.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  170 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repjegyekre  

és reptéri illetékre: 8.370 Ft
- a 8. napi fakultatív program: Li folyó  24.500 Ft
- a 10. napi fakultatív program: Suzhou 22.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  119.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő.
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap /fő
Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel 
vagy magyarországi lakcímmel rendelkezőknek 
készítik el! 

SZOLGÁLTATÁSOK

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

• Lijiang óvárosa
• Dazu sziklaszobrai

• Dél-kínai karszt
ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK

• Tiltott Város 
• Nagy Fal 
• Suzhou 

mandarinkertek 

• Ég temploma 
• Pekingi Nyári Palota
• Ming királyi sírok 
• Terrakotta Hadsereg

Fedezzük fel pár nap alatt a titokzatos Kínát! 
Utunkat ajánljuk azoknak, akik szeretnének 

betekintést nyerni Kína északi és déli  
varázslatos területeire egyaránt.

2020. június 22 – július 3.
2020. szeptember 3 – 14. 

2020. november 4 – 15.
2021. április 8 – 19.

IDŐPONTOK:
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Kína legismertebb és legszebb városai
Peking – Xian – Guilin – Shanghai



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Pekingbe. Étke-
zések és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ...Peking − Olimpiai helyszínek 
Érkezés Pekingbe, transzfer a városba, fotóstop a 
2008-as Nyári Olimpiai Játékok helyszíneinél. Va-
csora egy városi étteremben. Szállás Pekingben.

3. nap: Tiltott Város − Ég Temploma − Nyári Palota
Reggeli után városnézés: Peking szívében találha-
tó Kína legnagyobb tere, a Tienanmen tér, amelyet 
többek között a Nemzeti Múzeum, a Nép Hőseinek 
emelt emlékmű, és a Mao Ce-tung Mauzóleum 
vesznek körül. Miután végigsétálunk a hatalmas 
téren, elérkezünk a Tiltott Város déli bejáratához. 
A Tiltott Város a Ming és a Qing dinasztiák csá-
szári palotája volt közel ötszáz éven keresztül. Láto-
gatás az Ég templománál, ahová a Ming és a Qing 
császárok is gyalog jártak. Legnevezetesebb része, 
amelyet a fotókról is ismerhetünk, az Imádságok 
Csarnoka. A Peking központjától 15 kilométerre 
nyugatra található Nyári Palota a legnagyobb csá-
szári park, amelynek háromnegyedét víz borítja 
(pl. a Kunmingban lévő tavat is idevarázsolták). 

A palota területén a kínai építészet jellegzetességei 
mind megtalálhatóak: pavilonok, kertek, tornyok 
és hidak. Vacsora. Szállás Pekingben.

4. nap: Nagy Fal − Szellemek Útja − Ming sírok
Reggeli után meglátogatjuk a Kínai Nagy Fal egyik 
szakaszát. Úgy tartja a mondás, hogy a kínai em-
bernek életében két helyre kell elzarándokolnia: a 
pekingi Tiltott Városba és a Nagy Falhoz. Ezután 
teszünk egy sétát a Szellemek Útján, majd megláto-
gatunk egyet a Ming császári sírok közül. Vacsora 
egy városi étteremben. Szállás Pekingben.

5. nap: Peking − Luoyang − Sárkánykapu sziklakolostorok
Reggeli. Transzfer a vasútállomásra. Vonatra szál-
lunk és elindulunk Luoyang felé. Érkezés után fel-
keressük az UNESCO Világörökség részét képező 
Sárkánykapu-hegy oldalában húzódó sziklatemp-
lomokat. A 750 szentélyben 97 306 db szobor talál-
ható. Visszautazás Luoyangba. Vacsora egy városi 
étteremben. Szállás Luoyangban.

6. nap: Luoyang − Shaolin templom − Xian − Nagy Mecset
Reggeli, majd továbbutazunk Dengfengbe, meglá-
togatjuk a világhíres Shaoshi-shani erdei templo-
mot, a shaolin szerzetesek otthonát, ahol megis-
merkedünk történelmükkel és harcművészetükkel. 
Transzfer a vasútállomásra és utazás expresszvo-
nattal Xianba. Érkezés után városnézés Xianban: 
látogatás a muzulmán negyedben, a Nagy Mecset 
megtekintése, amelynek egyik érdekessége, hogy a 
tradicionális muszlin és kínai építészeti stílusokat 
ötvözi. Vacsora egy városi étteremben. Szállás Xi-
anban.

7. nap: Xian − Terrakotta Hadsereg − Vadludak Nagy 
Pagodája
Reggeli, majd a napot Xian leghíresebb látniva-
lójának szenteljük. A Terrakotta Harcosok és Lo-
vak a XX. század legjelentősebb régészeti lelete, 
melynek feltárása mind a mai napig tart. Ez a ha-
talmas múzeum elénk tárja a 2300 évvel ezelőtti 
Kína hatalmasságát és gazdagságát; a több ezer 
restaurált szobor látványa lenyűgöző. Fotóstop a 
Vadludak Nagy Pagodájánál. Vacsora egy városi 
étteremben. Szállás Xianban.

8. nap: Shanghai Múzeum − Bund − Nanjing Road
Reggeli, ezután transzfer a repülőtérre és elrepülés 
Shanghaiba. Érkezés után látogatás a Shanghai Mú-
zeumban, ahol egy átfogó képet kaphatunk Kína 
egész történelméről és művészetéről. Ezután átha-
ladunk a Bundon, amely a Huangpu folyó nyugati 
partján található, történelmi épületek sokaságá-
val. Séta a híres Nanjing Roadon. Vacsora. Szállás 
Shanghaiban.
9. nap: Shanghai − Luzhi − Suzhou − Shanghai
Reggeli, majd utazás Suzhouba, útközben látoga-
tást teszünk Luzhi vízivárosban. Érkezés Suzhou-
ba, amely egy a Jangce folyó deltájában épült város, 
területének majdnem felét víz borítja. 2500 éves 
történelme során több mandarinkert is épült a vá-
rosban, az egyiket meg is látogatjuk. Visszautazás 
Shanghaiba. Vacsora egy városi étteremben. Szállás 
Shanghaiban.

10. nap: Óváros − Örömök kertje − Jade Buddha 
templom
Reggeli, majd séta az Óvárosban. Shanghai Óvá-
rosa egy nagyon régi üzleti negyed, amelyben a 
turisztikai látványosságok, ajándéküzletek, étter-
mek, valamint a legöregebb bank, ékszerüzlet, tea-
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Lijiang óvárosa
• Dazu sziklaszobrai

• Dél-kínai karszt
ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK

• Tiltott Város 
• Nagy Fal 
• Terrakotta Hadsereg 
• Suzhou 

mandarinkertek 

• Ég temploma 
• Pekingi Nyári Palota
• Sárkánykapu barlangok
• Ming királyi sírok 
• Makaó belvárosa

2020. június 21 – július 6. 
2020. szeptember 16 – október 1.
2020. október 14 – 29.
2021. március 29 – április 13.

IDŐPONTOK:

Fedezze fel velünk Kínát földön, vízen, 
levegőben! Számtalan újszerű élmény, 

benyomás, látnivaló várja.

Óriás kínai körút I. (16 nap)
Peking − Luoyang − Xian − Shanghai − Suzhou − Guilin − Kanton − Hong Kong

Ázsia – Kína



ház, és a híres cikk-cakk híd egyaránt fellelhető. 
Az Örömök kertje is itt található, ez a lenyűgöző 
mandarinkert teljesen elfeledteti velünk, hogy egy 
20 milliós város vesz körül bennünket. Látogatás a 
Jade Buddha templomban, amely két nagyon érté-
kes jáde Buddha-szobornak ad otthont, amelyeket 
még Burmából hozott egy szerzetes. Vacsora. Szál-
lás Shanghaiban.
11. nap: Guilin − Nádfuvola-cseppkőbarlang − Fubo-hegy 
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés Gui-
linba. Érkezés után látogatás a Nádfuvola-cseppkő-
barlangban, amelyben a különböző színű megvilágí-
tásnak köszönhetően még lenyűgözőbbek a hatalmas 
nádsípra emlékeztető mészkőalakzatok. Ezt követően 
séta a Fubo-hegyre, amely félig a szárazföldön, félig 
vízben áll, és ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a vá-
rosra és a Li folyóra. Vacsora. Szállás Guilinban.

12 nap: Guilin − Yangshuo − hajókázás a Li folyón
Reggeli, majd szabad program, vagy fakultatív 
programlehetőség: utazás a Li folyóhoz, 5 órás 
hajókirándulás a varázslatos Tű-hegyek mentén. 
A lélegzetelállító karszt sziklaformációk, a teraszos 
rizsföldek övezte Li folyó egy életre szóló élmény. 
Érkezés Yangshuoba, majd szabad program, vásár-
lási lehetőség. Visszautazás Guilinba. (A program 
ára: 24.500 Ft.) Vacsora. Szállás Guilinban.

13. nap: Guilin − Kanton − Hong Kong
Reggeli, majd transzfer a vasútállomásra, és uta-
zás expresszvonattal Kantonba. Városnézés: Chen 
Clan Akadémia, Liurong szentély, Qingping piac. 

Transzfer a kikötőbe és áthajózás Hong 
Kongba, érkezés után transzfer a hotel-
be. Szállás Hong Kongban.

14. nap: Makaó
Reggeli, majd szabad program vagy 
egész napos fakultatív programle-
hetőség: hajókirándulás Makaóra, a 
kaszinók városába. Katamaránnal át-
megyünk Makaóra és meglátogatjuk 
az A-Ma Szentélyt, amelyről Makaó a 
nevét kapta (A-Ma-Gao, vagyis A-Ma-
öböl), majd megtekintjük a Szt. Pál 
templom romjait, amely a XIX. szá-
zadban égett le. Rövid séta és vásár-
lási lehetőség a Senado téren. Ezután 
transzfer a Casino Venetianhoz, és sza-
bad program a hajó indulásáig. Ebéd. 
Estére visszaérkezés Hong Kongba. (A 
program ára: 36.800 Ft.) Szállás Hong 
Kongban.

15. nap: Hong Kong...
Reggeli, délelőtt szabad program, délután város-
nézés Hong Kongban: Viktória-csúcs, Aberdeen 
halászfalu, rövid látogatás az ékszergyárban. Ebéd 
egy helyi étteremben. Transzfer a repülőtérre és el-
repülés menetrend szerinti járattal átszállással Bu-
dapestre. Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

16 nap: ...Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, vonattal, hajóval, komppal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 595.000 Ft
Belső repülőjegyek és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   195.500 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  285 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Vízum: 22.000 Ft
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repjegyekre  

és a reptéri illetékre:  11.065 Ft
- a 12. napi fakultatív program: hajózás a Li folyón  24.500 Ft
- a 14. napi fakultatív program: Makaó  36.800 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 155.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő.
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap /fő
Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel 
vagy magyar lakcímmel rendelkezőknek készítik el!

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  49
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1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Pekingbe. Étke-
zések és éjszakázás a repülőgép fedélzetén. 

2. nap: ... Peking − Olimpiai helyszín 
Megérkezés Pekingbe, majd fotóstop a 2008-as 
Nyári Olimpiai Játékok helyszínénél. Vacsora. Szál-
lás Pekingben.

3. nap: Tienanmen tér − Tiltott Város − hutong túra
Reggeli, majd a városnézés: a Tienanmen tér, 
amelyet többet között a Nemzeti Múzeum, a Nép 
Hőseinek emelt emlékmű, és a Mao Ce-Tung Ma-
uzóleum vesznek körül. Miután végigsétáltunk a 
hatalmas téren, elérkezünk a Tiltott Város déli be-
járatához, mely a Ming és a Qing dinasztiák csá-
szári palotája volt közel ötszáz éven keresztül. Dél-
után részt veszünk egy hutong túrán, ahol riksákba 
ülünk, és végigjárjuk Peking központi hutongját.  
A hutong egy sikátorváros, amelyből Pekingben 
több is épült a Tiltott Város környékén a XIII. szá-
zadtól egészen a XX. század elejéig. Vacsora. Szállás 
Pekingben.

4. nap: Peking − Nyári Palota − Nagy Fal − Chengde
Reggeli, majd a Nyári Palota megtekintése, mely-
nek területén a kínai építészet jellegzetességei 
mind megtalálhatóak: pavilonok, kertek, tornyok 
és hidak. Ezután meglátogatjuk a Kínai Nagy Fal 
egyik szakaszát. Úgy tartja a mondás, hogy a kínai 
embernek életében két helyre kell elzarándokolnia: 

a pekingi Tiltott Városba és a Nagy Falhoz. Tovább-
utazás Chengdébe. Vacsora. Szállás Chengdében.

5. nap: Puning templom − Putuozongcheng − Peking
Reggeli, majd városnézés Chengdében: a man-
dala stílusban épült Puning templomegyüttes az 
egyik legszebb kínai kolostor-épület, amely ma is 
működik. Putuozongcheng, a tibeti Potala palota 
kicsinyített másának megtekintése, majd a cheng-
dei Nyári Palota meglátogatása, mely a mandzsu 
császárok uralkodói központja volt. A nemes egy-
szerűséggel faragott, festetlen palota-együttes ma 
palota múzeum. Hatalmas parkja, lótusszal fedett 
tavaival, hídjaival, zárt kis parkjaival, kilátóival, 
pavilonjaival kellemes kirándulóközpont. Kína leg-
nagyobb palotakert-együttese a Világörökség része. 
Visszautazás Pekingbe. Vacsora. Este egy shaolin 
kungfu show megtekintése. Szállás Pekingben.

6. nap: Ég temploma − Datong
Reggeli után ellátogatunk az Ég templomába, aho-
vá a Ming és a Qing császárok is gyalog jártak. 
Legnevezetesebb része, amelyet a fotókról is ismer-
hetünk, az Imádságok Csarnoka, melynek négy 
főoszlopa a 4 évszakot reprezentálja. Ebéd, majd 
utazás vonattal Datongba. A várost a Han-dinasztia 
idején, i.e. 200-ban alapították. Szállás Datongban.

7. nap: Yungang sziklatemplomok − 9 Sárkány Fala
Reggeli, majd a Yungang sziklatemplomok meg-
tekintése, amely Kína 
három legnagyobb 
barlangegyüttesének 
egyike. Egy kilométer 
hosszan 53 barlang-
ban több mint 50.000 
sziklába faragott szobrot 
láthatunk, amelyeket az V. században ké-
szítettek. A hatalmas kőszobrok az indiai budd-
hista és a tradicionális kínai művészet stílusjegyeit 
egyaránt magukon viselik. Ezután ellátogatunk a 
600 éves Kilenc Sárkány falához. Vacsora. Szállás 
Datongban.

8. nap: Hengshan függőtemplomok − Pingyao
Reggeli, majd utazás Pingyaoba, melynek óváro-
sa a Világörökség része. Útközben megtekintjük a 
Hengshan-hegyi függőtemplomokat, amelyeket a 
földfelszíntől több mint 50 méter magasba építettek 
az V. században egyedülálló módszerrel; igazi épí-

tészeti csoda. Érkezés Pingyaoba. Vacsora. Szállás 
Pingyaoban.

9. nap: Shuanglin templom − Qiao komplexum 
Reggeli után ellátogatunk a Qiaotou faluba, ahol 
megnézzük a Shuanglin templomot, amely a legré-
gebbi festett szobrok múzeuma is. Majd megtekint-
jük a Qiao komplexumot, amely a híres és nagyon 
gazdag Qiao család egyik rezidenciája volt. Ámu-
latba ejtő a hatalmas komplexum, amely mindössze 
1 százalékát tette ki a család vagyonának. Vacsora. 
Szállás Pingyaoban.

10. nap: Xian − Kősztélék Múzeuma 
Reggeli, majd transzfer a vasútállomásra, utazás 
gyorsvonattal Xianba. Érkezést követően város-
nézés Xianban, amely több mint ezer éven keresztül 
a birodalom fővárosa volt. Ellátogatunk a Kősztélék 
Múzeumába, amelyet a XI. században alapítottak, 
hogy megőrizzék a sztéléket. Látogatás a Vadludak 
Nagy Pagodájánál (kívülről). Vacsora. Este fakulta-
tív programlehetőség: egy Tang zenés-táncos show 
megtekintése (helyszínen fizetendő). 
Szállás Xianban.
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Lijiang óvárosa
• Dazu sziklaszobrai

• Dél-kínai karszt
ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK

• Tiltott Város
• Nagy Fal
• Terrakotta Hadsereg
• Chengde-i Nyári Palota
• Suzhuo mandarinkertek

• Pingyao óvárosa
• Ég temploma
• Pekingi Nyári Palota
• Yungang barlangok
• A Nagy Csatorna

2020. május 8 – 25.
2020. augusztus 12 – 29.
2020. október 9 – 26. 
2021. április 5 – 22.

IDŐPONTOK:

Kína nem egyszerűen egy ország, sokkal 
inkább nevezhető egy különálló világnak. 

Az egzotikumok, az ősi kultúra, az ezeréves 
hagyományok és a XXI. század legújabb 

vívmányainak színkavalkádja.

Óriás kínai körút II. (18 nap)
Peking − Nagy Fal − Chengde − Datong − Pingyao − Xian − Guilin − Shanghai − Suzhou

Ázsia – Kína



11. nap: Xian − Terrakotta Hadsereg − Nagy Mecset
Reggeli után megtekintjük az agyaghadsereget. A 
Terrakotta Harcosok és Lovak a XX. század legje-
lentősebb régészeti lelete volt, melynek feltárása 
mind a mai napig tart. A mauzóleumot Kína első 
császára, Csin Si Huang építtette az i.e. III. század-
ban. Visszautazás Xianba, ezután városnézés a mu-
zulmán negyedben, a Nagy Mecset megtekintése, 
amelynek egyik érdekessége, hogy a tradicionális 
muszlim és kínai építészeti stílusokat ötvözi. Vacso-
ra. Szállás Xianban.

12. nap: Guilin − Nádfuvola-cseppkőbarlang 
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepü-
lés Guilinba. Érkezés után látogatás a Nádfuvo-
la-cseppkőbarlangban, amelyben a különböző 
színű megvilágításnak köszönhetően még lenyűgö-
zőbbek a hatalmas nádsípra emlékeztető mészkő-
alakzatok. Ezt követően séta a Fubo-hegyre, amely 
félig a szárazföldön, félig vízben áll, és ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik a városra és a Li folyóra. 
Vacsora. Szállás Guilinban.

13. nap: Li folyó − Tű-hegyek − Yangshuo − Guilin
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: utazás a Li folyóhoz, 5 órás 
hajókirándulás a varázslatos Tű-hegyek mentén. 
A lélegzetelállító karszt sziklaformációk, a teraszos 
rizsföldek övezte Li folyó egy életre szóló élmény. 
Érkezés Yangshuoba, majd szabad program, vásár-
lási lehetőség. Visszautazás Guilinba. (A program 
ára: 24.500 Ft.) Vacsora. Szállás Guilinban.

14. nap: Guilin − Shanghai − Tongli − Suzhou
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és el-
repülés Shanghaiba. Megérkezés után uta-
zás Tongliba. A több mint 1000 éves vizivá-
ros azon a 7 szigeten fekszik, amelyeket 15 
folyó alakított ki, és amelyeket összesen 49 
kőhíd köt össze. Továbbutazunk Suzhouba, 
amely egy a Jangce folyó deltájában épült 
város, területének majdnem felét víz bo-
rítja; hatalmas csatornahálózata miatt mél-
tán nevezik „Kelet Velencéjének”. Vacsora. 
Szállás Suzhouban.

15. nap: Shanghai Múzeum
Reggeli, majd vízibuszos kirándulást te-
szünk a csatornán. 2500 éves történelme so-
rán több mandarinkert is épült a városban, 
egyet meg is tekintünk, majd ellátogatunk 
(idő függvényében) egy selyemgyárba, ahol 
megismerkedünk a híres kínai hernyóse-
lyem készítésével. Délután visszautazás 
Shanghaiba. Látogatás a Shanghai Múzeum-
ban, ahol egy átfogó képet kaphatunk Kína 
egész történelméről és művészetéről. Séta 
a Bundon, szabad program, vásárlási lehe-
tőség a Nanjing Roadon. Vacsora. Este egy 
akrobata show megtekintése. Szállás Shanghaiban.

16. nap: Jade Buddha templom − Örömök kertje 
Reggeli után városnézés Shanghaiban: Jade Budd-
ha templom, amely két nagyon értékes jáde Budd-
ha-szobornak ad otthont, amelyeket még Burmából 

hozott egy szerzetes. Habár maga a templom csu-
pán 1928-ban épült, a régi klasszikus stílus azon-
ban egyedülállóvá teszi ebben a hatalmas modern 
metropoliszban. Shanghai Óvárosában található 
a híres Örömök kertje, amelyet a XVI. században 
egy kínai kormányhivatalnok építtetett. Fakultatív 
programlehetőség: hajókázás a Huangpu folyón, 
amely során Shanghai felhőkarcolóiban, épülete-
iben gyönyörködhetünk (helyszínen fizetendő). 
Vacsora. Szállás Shanghaiban. 

17. nap: Shanghai ...
Reggeli, délelőtt szabad program. Ebéd. Délután 
a városnézés folytatása: ismerkedés a koloniális 
Shanghai épületeivel és a modern városrész, Pu-
dong jellegzetes épületeivel. Itt található a világ 
harmadik legmagasabb TV-tornya, a 88 emeletes 
Hyatt. Fakultatív programlehetőség: felmenetel egy 
felhőkarcolóba (helyszínen fizetendő). Késő dél-
után transzfer a repülőtérre. Elrepülés átszállással 
Budapestre.

18. nap: ... Budapest 
Megérkezés Budapestre menetrendtől függően.
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A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy (nemzetközi)
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, gyorsvonattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 599.900 Ft
Belső repülőjegyek és reptéri illetékek (változhat):   195.000 Ft
Vízum: 22.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  245 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repjegyekre  

és reptéri illetékekre:   11.130 Ft
- a 13. napi fakultatív program: hajókázás a Li folyón  24.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 156.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő. 
- 11-15 fő közötti felár:  35.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravalók: ajánlott 5 USD /nap/fő
Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel 
vagy magyarországi lakcímmel rendelkezőknek 
készítik el!

SZOLGÁLTATÁSOK

Ázsia – Kína



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Shanghaiba. 

2. nap: ... Shanghai − Bund − Nanjing Road − Jade 
Buddha templom
Megérkezés Shanghaiba, majd városnézés: áthala-
dunk a Bundon, majd séta a híres Nanjing Roadon. 
Látogatás a Jade Buddha templomban, amely két 
nagyon értékes jáde Buddha-szobornak ad otthont. 
Vacsora. Szállás Shanghaiban.

3. nap: Shanghai − Óváros − Örömök kertje − Wuzhen 
− Hangzhou
Reggeli után látogatás Shanghai óvárosában. Az 
Örömök kertje is itt található. Ez a lenyűgöző man-
darinkert teljesen elfeledteti velünk, hogy egy 23 
milliós város vesz körül bennünket. Utazás Wuzhen 
vízivárosba, majd Hangzhouba. Vacsora. Szállás 
Hangzhouban.

4. nap: Hangzhou − Suzhou
Reggeli. Megtekintjük a Lingyin templomot, majd 
a Huagang Parkot. Utazás Suzhouba, amely egy a 
Jangce folyó deltájában épült város. Vacsora. Szállás 
Suzhouban.

5. nap: Suzhou − Zhengzhou
Reggeli, majd vízibuszos kirándulást teszünk a 
csatornán. Több mandarinkert is épült a városban, 
ezek közül egyet tekintünk meg, majd (idő függ-
vényében) ellátogatunk egy selyemgyárba. Utazás 
vonattal Zhengzhouba. Vacsora. Szállás Zheng-
zhouban.

6. nap: Zhengzhou − Shaolin templom − Luoyang
Reggelit követően a Shaolin templom megtekinté-
se. Megismerkedés a szerzetesek történelmével és 
harcművészetével. Délután utazás Luoyangba. Va-
csora. Szállás Luoyangban.

7. nap: Luoyang − Longmen sziklatemplomok − Xian
Reggeli, majd felkeressük az UNESCO Világörök-
ségek részét képező Sárkánykapu-hegy oldalában 
húzódó sziklatemplomokat. A 750 szentélyben 97 
306 db szobor található. Utazás vonattal Xianba. 
Vacsora. Szállás Xianban.

8. nap: Xian − Terrakotta Hadsereg ...
Reggeli után megtekintjük az agyaghadsereget. A 
Terrakotta Harcosok és Lovak a XX. század legje-
lentősebb régészeti lelete volt. A mauzóleumot Kína 
első császára, Csin Si Huang építtette az i.e. III. szá-
zadban. Vacsora. Utazás Pekingbe éjszakai vonattal, 
4 személyes hálókocsikban.

9. nap: ... Peking − Nyári Palota − Olimpiai helyszínek
Érkezés után reggeli, majd városnézés: a Peking 
központjától 15 kilométerre nyugatra található 
Nyári Palota a legnagyobb császári park. A palo-
ta területén a kínai építészet jellegzetességei mind 
megtalálhatóak: pavilonok, kertek, tornyok és hi-

dak. Fotóstop a 2008-as Nyári Olimpiai Játékok 
helyszínénél. Vacsora. Szállás Pekingben.

10. nap: Peking − Szellemek Útja − Ming sírok −  
Kínai Nagy Fal
Reggeli után teszünk egy sétát a Szellemek Útján, 
majd meglátogatunk egyet a Ming császári sírok 
közül, ezután megnézzük a Kínai Nagy Fal egyik 
szakaszát. Úgy tartja a mondás, hogy a kínai em-
bernek életében két helyre kell elzarándokolnia: a 
pekingi Tiltott Városba és a Nagy Falhoz. Vacsora. 
Szállás Pekingben.

11. nap: Peking − Tienanmen tér − Tiltott város
Reggeli. Peking szívében helyezkedik el Kína leg-
nagyobb tere, a Tienanmen tér, amelyet többek 
között a Nemzeti Múzeum, a Nép Hőseinek 
emelt emlékmű és Mao Ce-tung mauzóle-
uma vesznek körül. A Tiltott Város a 
Ming és a Qing dinasztiák császári pa-
lotája volt közel ötszáz éven keresz-
tül. Vacsora. Szállás Pekingben.

12. nap: Peking − Ég temploma ...
Reggeli. Ellátogatunk az Ég 
templomába. Legnevezetesebb 
része, az Imádságok Csar-
noka. Itt láthatjuk még 
a kör alakú lépcső-
zetes oltárt, ahol a 
kínaiak szerint a 
„Föld közepe” ta-
lálható. Vacsora. 
Elrepülés átszál-
lással Budapestre.

13. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, hajóval, vonattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel, 1 éj vonaton  
I. osztályú 4 személyes hálókocsikban, reggelivel

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 449.000 Ft
Belső repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   136.000 Ft
Vízum: 22.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  185 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyre és reptéri illetékekre: 8.190 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  115.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő.
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap /fő

Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel 
vagy magyarországi lakcímmel rendelkezőknek 
készítik el! 

SZOLGÁLTATÁSOK

A modern Kína legnagyobb városai  
mellett az ősi harcművészet és  

hagyományok megismerése .

2020. július 21 – augusztus 2.
2020. október 10 – 22.
2021. május 2 – 14.

IDŐPONTOK:

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).52  •  AB Agro 2020 

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Hangzhoui tájkép
• A Nagy Csatorna
• Suzhou mandarinkertek
• Longmen barlangok
• Terrakotta Hadsereg

• Pekingi Nyári Palota
• Ming királyi sírok
• Nagy Fal
• Tiltott Város
• Ég temploma

Dél-Kínai Nagykörút
2020. október 18 – 29.

2021. május 25 – június 5.
Részvételi díj nemzetközi 
repülőjeggyel: 515.000 Ft 

+ egyéb költségek
Részleteket keresse a honlapunkon!

Kínai Nagykörút (13 napos)
A régmúlt és a jövő

Ázsia – Kína



ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Potala palota

1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Chengduba. Ét-
kezés és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Chengdu
Érkezés Chengduba. Vacsora. Szállás Chengduban.

3. nap: Chengdu − Leshan
Reggeli, majd városnézés Chengduban, amely 
Sichuan tartomány fővárosa. Délután utazás a 
Chengdutól mintegy 120 kilométerre találha-
tó Leshan felé. A hely legfőbb látványossága a 
Min-folyó partjának vörös homokkő sziklafalába 
vésett hatalmas Buddha-szobor. Vacsora. Szállás 
Leshanban.

4. nap: Leshan − Xingwen Geopark − Yibin
Reggeli, majd utazás a Szecsuán tartomány déli 
részén található Xingwen Geoparkba, amely kő-
erdejéről és karsztvidékéről híres. Elektromos 
buszokkal kirándulást teszünk a felszínen, majd a 
földalatti hatalmas barlangrendszerben, ahol léleg-
zetelállító cseppkőképződményekkel és egy föld-
alatti folyóval is találkozhatunk. Később utazás a 
Yibinbe. Vacsora. Szállás Yibinben.

5. nap: Shunan Zhuhai Nemzeti Park − Chengdu
Kínai reggeli, majd kirándulást teszünk egy lenyű-
göző szecsuáni bambuszerdőben a Shunan Zhuhai 
Nemzeti Park területén, amelyet „Bambusz-ten-
ger”-ként emlegetnek. A bambuszok a tengerszint 
fölötti 1700 méteren nőnek több, mint háromszáz 
éve. Az erdőben sétálva a bambusz nyers illata 

uralkodik a légkörben, nyáron is jól eső hűvösség 
jellemző a zöld tengerben. Visszautazás Chengdu-
ba. Vacsora. Szállás Chengduban.

6. nap: Chengdu − Lhassa
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre, elrepülés 
Lhassába, Tibet kulturális központjába. Érkezés 
után transzfer a szállodába, szabad program, akkli-
matizálódás. Vacsora. Szállás Lhassában.

7. nap: Lhassa − Jokhang kolostor − Sera kolostor
Reggeli után szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: megtekintjük a Jokhang ko-
lostort, amely a tibeti zarándokok célállomása. 
Ezzel a szentéllyel került a buddhizmus Tibetbe, 
Lhassa városa pedig köré épült a hosszú évszáza-
dok során. Ezt követően a „Három Nagy Kolos-
tor” (a Ganden, a Drepung és a Sera) egyikének, 
a Sera kolostornak a megtekintése. Ezután séta a 
kör alakú Barkhor piacon, mely Lhassa legrégebbi 
utcája. (A program ára: 24.500 Ft.) Vacsora. Szál-
lás Lhassában.

8. nap: Lhassa − Potala Palota − Drepung kolostor
Reggeli, majd a Potala Palota megtekintése, amely 
Tibet egyik szimbóluma. Ezután megnézzük a 
Drepung kolostort, amely jellegzetes formájának 
köszönheti nevét, mivel úgy néz ki, mint egy rizs-
kupac, a Drepung pedig rizsgyűjtőt jelent tibeti 
nyelven. Vacsora. Szállás Lhassában.

9. nap: Lhassa − Gyangze − Shigatze
Reggeli után utazás Gyangzeba, a gyapjúkereske-
delem régi fővárosába. Útközben jellegzetes tibeti 

tájakon utazunk keresztül. Érkezés után megtekint-
jük az 1583-ban alapított építészeti remekművet, a 
Kumbum kolostort, majd látogatás a Palkhor ko-
lostorban, amely magán hordozza mind a Han, a 
tibeti és a nepáli építészet jegyeit. Ezt követően uta-
zás Shigatzébe. Vacsora. Szállás Shigatzében.

10. nap: Shigatze − Lhassa
Reggeli, majd megtekintjük a Tashilumpho ko-
lostort, melyet az első dalai láma építtetett, és a 
panchen lámák − a dalai láma után a legmagasabb 
rangú méltóság − székhelye volt. Egykor négyezer 
szerzetes lakta, és Tibet legcsodásabb építménye 
volt, a kínai kulturális forradalomban azonban az 
épületek kétharmadát lerombolták. A helyieknek 
mindezek ellenére sikerült néhány értékes kincset 
megmenteniük, és 1985-ben a tizedik panchen 
láma vezérletével megkezdődött a négy évet felöle-
lő újjáépítés. Délután visszautazás Lhassába. Vacso-
ra. Szállás Lhassában.

11. nap: Lhassa − Chengdu
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés 
Chengduba. Vacsora. Szállás Chengduban.

12. nap: Chengdu-i Pandarezervátum −  
Qing Yang Gong kolostor
Reggeli, majd megtekintjük a pandarezervátumot, 
amely az állatfaj fennmaradásáért vívott harcban 
éllovasnak számít; az egyik legelismertebb kutató-
központ. A fogságban szaporított pandák kedvenc 
csemegéjükkel, bambusszal körülvéve, csodálatos 
környezetben élhetnek. Ezután megtekintjük a 
Qing Yang Gong kolostort, amely Chengdu leg-
fontosabb Taoista temploma és kolostora. Vacsora. 
Szállás Chengduban.

13. nap: Chengdu − Budapest
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés 
átszállással Budapestre. Érkezés az esti órákban.

Nyugalomra és kikapcsolódásra vágyik  
tele kulturális élményekkel?  
Nem is kell tovább keresnie.  

Lenyűgöző tájak és csodás népek várják Önt!

2020. szeptember 15 – 27.
2021. május 7 – 19.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 499.000 Ft
Repülőjegyek illetékekkel és  
üzemanyagfelárral: (változhat) 299.000 Ft
Kínai vízum és engedély Tibetbe:   33.000 Ft 
Belépők és a program szerinti étkezések:  195 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, a repülőjegyekre  

és a reptéri illetékekre:  11.170 Ft 
-  a 7. napi fakultatív program:  

Jokhang és Sera kolostorok 24.500 Ft
- egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.):  145.000 Ft
Minimum létszám: 15 fő
- 13-14 fő közötti felár:  33.000 Ft
- 10-12 fő közötti felár:  58.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap /fő
Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel vagy 
magyarországi lakcímmel rendelkezőknek készítik el!

SZOLGÁLTATÁSOK
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Ázsia – Kína
Dél-Kína és Tibet Nagykörút

Barangolás Kína misztikus tájain





ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Sigiriya ősi városa 
• Kandy Szent Városa 

• Dambulla Arany Temploma

1. nap: Budapest − Dubai (Egyesült Arab Emírségek)
Elrepülés Budapestről menetrend szerinti járattal 
Dubaiba. Érkezés a késő esti órákban. Szállás Du-
baiban.

2. nap: Dubai − dhow túra
Reggeli, majd városnézés Dubaiban, mely során gyö-
nyörködhetünk a Dubai-öböl panorámájában. Ezu-
tán a Pálmaszigeten láthatjuk az új és modern részt, 
az Atlantis hotelt, és a síparadicsomot, majd fotóstop 
a Burj Al Arab hotelnél. A program végén vethetünk 
egy pillantást a világ legmagasabb épületére, a Burj 
Khalifára. Délután megá lló a 180 éves Al Fahidi 
Erődnél, látogatás a világhíres arany- és fűszerpia-
con. Este egy vacsorával egybekötött Dhow túrán 
veszünk részt. A hajókázás során elhaladunk Dubai 
leglátványosabb épületei mellett. Szállás Dubaiban.

3. nap: Abu Dhabi
Reggeli, majd egész nap szabad program, vagy fa-
kultatív programlehetőség: egésznapos Abu Dhabi 
túrára indulunk. Útközben láthatjuk a lenyűgöző Yas 
szigetet, amely a Formula–1-es pályának is otthont 
ad. Városnézés során megtekintjük többek között a 
Zayed sejk mecsetet és a Corniche parkot, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik a városra. Fotóstop a világ 
egyik legszebb, 7 csillagos szállodájánál, az Emirátusi 
Palotánál. Délután visszautazás Dubaiba. (A prog-
ram ára: 24.500 Ft.) Vacsora. Szállás Dubaiban.

4. nap: Dubai − Colombo (Sri Lanka)
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre. Elrepülés Co-
lombóba. Megérkezés után transzfer a szállodába. 
Szállás Negomboban vagy Colomboban.

5. nap: Negombo
Reggeli után buszos városnézés, majd indulás a 
tengerpartra. Pihenés a tengerparton, barangolás 
egyénileg a halászfaluban, mely során megismer-
hetjük a negombói halászok életét. Ha elfogadjuk 
a halászok invitálását, hajóval körbeutazhatunk 
az óceánnak ezen a szakaszán, mangroveerdők, 
esőerdők mellett, s meglátogathatunk egy helyi 
farmot is. Vacsora és szállás Negomboban vagy 
Colomboban.

6. nap: Pinnawala − Dambulla − Sigiriya 
Reggelit követően indulunk a Pinnawalai Elefán-
tárvaházba. A farm látogatása során az állatokat 
meg lehet etetni, majd kezdődik az elefántfürde-
tés, mely során az állatokat a 400 méterre fekvő 
Maha Oja folyóhoz terelik a két órás fürdetésre. 
Továbbindulunk Dambullába, az itt látható bar-
langtemplomok Sri Lanka legnagyobb és legjobban 
feltárt barlangtemploma. A barlangfalakon látható 
ábrázolások Buddha és a démon Mara találkozását, 
illetve Buddha első beszédét mutatják be. Vacsora. 
Szállás Sigiriyaban.

7. nap: Sigiriya − Kandy
Reggeli, majd megmásszuk a Sigiriyában található 
Oroszlán-sziklát, megcsodáljuk a gyönyörű falfest-
ményeket, s nem utolsó sorban az előttünk elterülő 
fenséges látványt. Ezután folytatjuk utunkat Kandy 
felé. Érkezést követően egy kulturális show-n ve-
szünk részt, mely során megcsodálhatjuk Sri Lanka 
tradicionális táncait, zenéit és népviseletét, majd 
átsétálunk a híres Fog-templomba, melynek impo-
záns épülete mindenkit lenyűgöz, ez volt az utolsó 

Sri Lanka-i király székhelye, a Colombo előtti fővá-
ros. Vacsora és szállás Kandyban.

8. nap: Kandy − Királyi Botanikus Kert
Reggeli után a Peradeniya Királyi Botanikus Kertbe 
indulunk, ahol megcsodálhatjuk Sri Lanka flóráját. 
Ezt követően Sri Lanka jellegzetes termékeivel ismer-
kedünk meg: batik-termékek, fűszerek, gyémántok. 
Rögtön ezután folytatjuk utunkat, meglátogatunk 
egy teagyárat, betekintést nyerhetünk a teatermesztés 
és -feldolgozás menetébe. Tovább utazás Negombo-
ba. Vacsora. Szállás Negomboban vagy Colomboban.

9. nap: Colombo
Reggelit követően Colombóba utazunk. A város 
buddhista és hindu templomai több száz éves múlt-
ra tekintenek vissza. Városnézésünk során megte-
kintjük Colombo főbb nevezetességeit: az üzleti ne-
gyed, Sea Street, bazárok, az impozáns Davatagaha 
mecset, Wolfendhal templom, BMICH (Bandara-
naike Memorial International Conference Hall). 
Vacsora. Szállás Negomboban vagy Colomboban.

10. nap: Negombo − Maldív-szigetek
Reggeli, majd délelőtt szabadprogram, fürdési lehe-
tőség. Délután hajókirándulást teszünk a negomboi 
Holland-csatornán, amely 100 km után itt torkol-
lik az óceánba. A csatornát holland gyarmatosítók 
építették a XVII. században. Ezután transzfer a re-
pülőtérre. Elrepülés a Maldív-szigetekre, érkezést 
követően transzfer a szállodába. Szállás.

11-13. nap: Maldív-szigetek − Óceánpart 
Reggeli, majd szabad program, fürdés, pihenés 
vagy fakultatív programlehetőség: városnézés Ma-
léban a Maldív Köztársaság fővárosában. (Helyszí-
nen fizetendő.) Vacsora. Szállás.

14. nap: Maldív-szigetek − Óceánpart ...
Reggeli, majd szabad program, fürdés, pihenés. 
Este transzfer a repülőtérre. Elrepülés átszállással 
Budapestre. Éjszakázás a repülőgép fedélzetén.

15. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

Dubai metropolisza, Sri Lanka egzotikus világa  
és álomnyaralás az Indiai-óceán gyöngyszemén.

2020. november 26 – december 10.
2021. február 20 – március 6.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés légkondicionált, külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető végig a helyszínen

Részvételi díj: 649.000 Ft
Nemzetközi és belső repülőjegy és reptéri  
illetékek üzemanyagfelárral: (változhat):   278.000 Ft
Vízum (Sri Lanka): 14.500 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  295 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és a reptéri illetékre: 12.980 Ft
- a 3. napi fakultatív program: Abu Dhabi 24.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 369.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő.
 - 13-14 fő közötti felár:  45.000 Ft
 - 15-17 fő közötti felár:  25.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravalók: ajánlott 5 USD /nap/fő
Fontos! Izraeli pecsét nem lehet az útlevélben!

SZOLGÁLTATÁSOK
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Dubai − Sri Lanka − Maldív-szigetek
Sivatag, metropolisz és a végtelen óceán

A programok időpontja, tartalma változhat, ezért kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu-n

Ázsia – Egyesült 
Arab Emirátusok, 
Maldív-szigetek,  
Sri Lanka



1. nap: Budapest  ...
Elrepülés Budapestről átszállással Sri Lanka fővá-
rosába, Colombóba. Étkezés és éjszakázás a repü-
lőgép fedélzetén.

2. nap: ... Colombo − Negombo
A reggeli órákban megérkezés Colombóba. Buszos 
városnézés, majd indulás a tengerpartra, Negom-
bóba. Pihenés a tengerparton, barangolás egyénileg 
a halászfaluban, mely során megismerhetjük a neg-
ombói halászok életét, megcsodálhatjuk az óceán-
ból frissen kihalászott halak ezerféle fajtáit. Vacsora 
és szállás Negombó környékén.

3. nap: Negombo − Pinnawala − Dambulla − Habarana
Reggelit követően indulunk a Pinnawalai Elefántár-
vaházba. A farm látogatása során az állatokat meg 
lehet etetni, majd kezdődik az elefántfürdetés, mely 
során az állatokat a 400 méterre fekvő Maha Oja 
folyóhoz terelik a két órás fürdetésre. Továbbindu-
lunk Dambullába, az UNESCO Világörökségek ré-
szét képező barlangtemplomokhoz, mely Sri Lanka 
legnagyobb és legjobban feltárt barlangtemploma. 
A festmények és szobrok mind a Lord Buddha éle-
tét mutatják be. Mindösszesen 153 Buddha szobor, 
3 Sri Lanka-i király szobra és 4 isteneket ábrázoló 
szobor látható (ezek közül két hindu isten: Vishnu 
és Ganesha szobra). A barlangfalakon látható áb-
rázolások Buddha és a démon Mara találkozását, 
illetve Buddha első beszédét mutatják be. Vacsora. 
Szállás Habarana körzetében.

4. nap: Habarana − Sigiriya − Kandy
Reggeli, majd megmásszuk a Sigiriyában található 
Oroszlán-sziklát (UNESCO Világörökség része), 
megcsodáljuk a gyönyörű falfestményeket, s nem 
utolsó sorban az előttünk elterülő fenséges lát-
ványt. Ezután folytatjuk utunkat Kandy felé. Érke-
zést követően egy kulturális show-n veszünk részt, 
mely során megcsodálhatjuk Sri Lanka tradicioná-
lis táncait, zenéit és népviseletét, majd átsétálunk a 
híres Fog-templomba, ahol este nyitják ki a szent 
relikviát, a Buddha fogát őrző ajtót. Az UNESCO 

Világörökségek részét képező Fog-templom impo-
záns épülete mindenkit lenyűgöz, ez volt az utolsó 
Sri Lanka-i király székhelye, a Colombo előtti fővá-
ros. Vacsora és szállás Kandyban.

5. nap: Királyi Botanikus Kert − Óceánpart
Reggeli után a Peradeniya Királyi Botanikus Kertbe 
indulunk, ahol megcsodálhatjuk Sri Lanka flóráját. 
Több mint 4000 féle növénnyel találkozhatunk itt, 
többek között gyógynövényekkel, orchideákkal, fű-
szernövényekkel és pálmafákkal. Többek között itt 
látható a híres Ágyúgolyófa, melyet V. György angol 
király ültetett 1901-ben. Nevét ágyúgolyó formájú 
gyümölcseiről kapta. Ezt követően Sri Lanka jelleg-
zetes termékeivel ismerkedünk meg: batik-termé-
kek, fűszerek, gyémántok. Rögtön ezután folytatjuk 
utunkat, meglátogatunk egy teagyárat, betekintést 
nyerhetünk a teatermesztés és -feldolgozás meneté-
be. Továbbutazás az óceánpartra. Vacsora és szállás 
az óceánparti szállodában.

6. nap: Óceánpart
Reggeli, majd egész nap fürdés, pihenés, szabad 
program vagy fakultatív programlehetőségek a hely-
színen. Vacsora, szállás az óceánparti szállodában.

7. nap: Óceánpart − Koggala − Galle túra
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: Koggala − Galle túra. A résztvevők 
számától függően tuk-tukkal (helyi háromkerekű-
vel) vagy busszal utazunk a Koggala-tóig, ahol ka-
tamaránba szállunk, hogy megismerjük a három kis 
szigetet: a Madár-szigetet csónakunkból szemlélhet-
jük meg, mivel már sajnos nem lakják madarak, csak 
ritkán fordul elő egy-egy érdekes példány; folytat-

juk utunkat a Templom-szigethez, mely buddhista 
templomáról híres. A Fahéj-szigeten meglátogatunk 
egy ott élő családot, akik a fahéjtermelés és –feldol-
gozás rejtelmeibe vezetnek be bennünket. Ezután 
felkeressük a koggalai rúdhalászokat, majd betérünk 
a teknőcfarmra, ahol a teknőcmentésről kapunk bő-
vebb információt. Rövid pihenés után indulunk Gal-
le városába, egyenesen a Galle Erődhöz. Az erődöt 
különleges hangulata teszi felejthetetlenné. Az épü-
letek holland, portugál és angol stílusban kevered-
nek, művészeti és közigazgatási épületek, kávéházak, 
kiállítótermek egyaránt megtalálhatóak. Érdemes el-
időzni a muszlim mecset, a buddhista templom és a 
holland református templom falai között. Az erőd fa-
lairól letekintve a legszebb a naplemente, csodálatos 
képeket lehet készíteni. (A program ára: 16.800 Ft.)  
Vacsora és szállás az óceánparti szállodában.

8. nap: Óceánpart − Colombo ...
Reggeli, majd szabad program, fürdés, pihenés. Va-
csora, késő este transzfer a colombói repülőtérre, 
elrepülés átszállással Budapestre. Étkezések és éj-
szakázás a repülőgép fedélzetén.

9. nap ... Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés légkondicionált, külön busszal 
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-os) szállodákban,  

büfé reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 319.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   118.000 Ft
Vízum: 14.500 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  195 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és  

a reptéri illetékekre:   6.120 Ft
- a 7. napi fakultatív program: Koggala-Galle túra   16.800 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  95.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő.
-15-19 fő közötti felár:  23.000 Ft
Fakultatív program: minimum 15 főtől.
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap /fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Lijiang óvárosa
• Dazu sziklaszobrai

• Dél-kínai karszt
ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK

• Dambulla Arany Temploma
• Sigiriya ősi városa 

• Kandy Szent Városa 
• Galle óvárosa  

Varázslatos tájak, kedves emberek, és több ezer 
éves ősi kultúra várja az idelátogatókat.

2020. június 25 – július 3.
2020. november 23 – december 1.
2021. március 11 – 19.

IDŐPONTOK:
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Sri Lanka – az Indiai-óceán gyöngyszeme
Körút és pihenés az örök nyár szigetén

Ázsia – Sri Lanka
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Mahabalipuram 

templomegyüttese
• Polonnaruwa ősi városa 

• Sigiriya ősi városa 
• Dambulla Arany Temploma
• Kandy Szent Városa 

1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Cochinba. Étke-
zés és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Cochin (India)
Érkezés Cochinba, transzfer a szállodába. Reggeli, 
átöltözés, majd városnézés a keralai térség egyik leg-
érdekesebb városában: Holland Palota (kívülről), zsi-
nagóga, Szent Ferenc templom, Santa Cruz bazilika. 
Megtekintjük a kínai halászhálókat is, amelyek bepon-
tozzák az egész kikötőt. A túra végét az Erőd körze-
tében fejezzük be, ahol végigsétálhatunk a holland és 
portugál épületek között. Meglátogatjuk a Zsidó utcát, 
amely régiségeiről híres. Vacsora, szállás Cochinban.

3. nap: Cochin − Kumarakom
Reggeli után utazás Kumarakomba. Délután kb. 2 órás  
hajókázás a Vembanad tavon, ahol egyszerre gyönyör-
ködhetünk a természetben és a keralai élet különleges-
ségeiben. Vacsora, szállás Kumarakomban.

4. nap: Kumarakom − Periyar
Reggeli után továbbutazás látványos hegyvidéken 
keresztül Periyarba, mely főként vadvilágáról híres. 
A kb. 5 órás utunk során pihenőmegállókat és fotós-
toppokat teszünk a legszebb kilátópontokon. Érke-
zés Periyarba, a környék felfedezése. Vacsora, szállás 
Periyar körzetében.

5. nap: Periyar − Madurai 
Reggeli, majd utazás a buja trópusi tájon keresztül Ma-
durai-ba pihenőmegállókkal. Délután látogatás a világ-
hírű Meenakshi templom-komplexumba, Dél-India 
és a hindu vallás egyik legnagyobb és legattraktívabb 
zarándokhelyére. Vacsora, szállás Madurai-ban.

6. nap: Madurai − Chennai (vonat)
Kora reggel transzfer a vasútállomásra és vonattal 
utazás Chennai-ba. Érkezés után városnézés, mely 
során látni fogjuk a régi erődöket, templomokat, 
szentélyeket. Ellátogatunk a Szent György Erőd 
múzeumába és a Szűz Mária templomhoz. Vacsora, 
szállás Chennai-ban.

7. nap: Chennai − Mahabalipuram − Chennai
Reggeli, majd szabadidő vagy fakultatív program-
lehetőség: kirándulás Mahabalipuramba. Útközben 
egy krokodilfarm meglátogatása. Az UNESCO Vi-
lágörökségek részét képező Shore templom majd 
Arjun Penance (Arjuna vezeklése dombormű) szik-
lafaragások, végül a híres Krishna vajlabdájának meg-
tekintése. (A fakultatív program ára: 28.500 Ft.)  
Délután visszautazás Chennai-ba. Vacsora, szállás 
Chennai-ban.

8. nap: Chennai − Colombo (Sri Lanka) − Negombo
Reggeli, majd elrepülés Colombóba. Érkezés után 
transzfer Negombóba, este rövid sétát teszünk az egy-
kori halászfaluban, megismerjük a régi gyarmatosítók 
hátrahagyott emlékeit. Vacsora, szállás Negombóban.

9. nap: Pinnawala − Polonnaruwa − Sigiriya
Reggeli után felkeresünk egy Elefánt Árvaházat 
(Pinnawala), majd továbbutazás Polonnaruwaba, az 
eddig feltárt, Világörökséget képező királyi paloták 
és templomok romjainak megtekintése. Vacsora, 
szállás Sigiriyában.

10. nap: Dambulla −  Matale − Kandy
Reggelit követően Dambullában megtekintjük a Vi-
lágörökséghez tartozó, buddhista barlangtemplomot, 

majd Sigiriyaban kirándulás a Világörökséghez tar-
tozó 200 méter magas sziklán álló fellegvárhoz, és a 
sziklafalra festett ősi festmények megtekintése. Ezt 
követően Mataléban egy fűszerkertbe és egy batikmű-
helybe látogatunk. Késő délután érkezünk Kandyba, 
ellátogatunk a Világörökséghez tartozó Szent Fog 
templomába, késő este pedig egy emlékezetes show 
műsoron vehetünk részt. Vacsora, szállás Kandy-ban.

11. nap: Peradeniya  − Nuwara Eliya (kis Anglia)
Reggeli, majd sétát teszünk az 57 hektáros Pe-
radeniya trópusi botanikus kertben. A hegyekben 
folytatjuk utunkat csodálatos vízesések között, út-
közben pedig egy teaültetvényen megkóstolhatjuk a 
hamisítatlan ceyloni teát. Nuwara Eliya-ba érkezve 
rövid városnézésen veszünk részt a ,,kis Angliában”. 
Vacsora, szállás Nuwara Eliya-ban.

12. nap: Nuwara Eliya − Óceánpart
Reggeli után utazás az óceánpartra. Szabad prog-
ram, fürdés pihenés. Vacsora, szállás az óceánparti 
szállodában.

13. nap: Óceánpart
Reggeli, majd egész nap szabad program, fürdés pi-
henés. Vacsora, szállás az előző napi szállodában.

14. nap: Óceánpart − Colombo ...
Reggeli után visszautazás Colombo-ba. Városnézés, 
mely során felkeressük a város legszebb templomait, 
és a gyarmatosítás emlékeit: az elnöki palotát, mely 
korábban a Parlament épülete volt és a Lighthouse 
Clock Tower óratornyot. Vacsorát követően transz-
fer a repülőtérre. Elrepülés átszállással Budapestre. 
Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

15. nap: ... Budapest 
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

Ajánljuk mindazoknak, akik egzotikumra és 
tartalmas utazásra vágynak és szeretnék jobban 
megismerni a színes hindu és buddhista világot 

testközelből, megélni ezt az életérzést.

2020. november 12 – 26.
2021. február 13 – 27.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegyek (nemzetközi + belső)
- BBP biztosítás
-  közlekedés légkondicionált, külön busszal, vonattal, belföldi 

repülővel, hajóval
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-os) szállodákban 

kétágyas szobákban büfé reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj REPÜLŐJEGYEKKEL: 539.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   145.000 Ft
Indiai vízum: 14.000 Ft
Sri Lankai vízum:  14.500 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  365 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és  

a reptéri illetékekre:   9.580 Ft
- a 7. napi fakultatív program: Mahabalipuram   28.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)   165.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
- 10-15 fő közötti felár:  22.000 Ft 
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap /fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Dél-India – Sri Lanka
Körutazás és egy csipetnyi tengerpart

Ázsia – India,  
Sri Lanka



Számunkra  leírhatatlan, ellentmondásokban  
sem szűkölködő világ vár bennünket,  
hihetetlen építészeti világcsodákkal.

2020. február 19 – 26.
2020. november 9 – 16. 
2021. február 15-22.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Taj Mahal 
• Agra Erőd
• Fathepur Sikri 

• Jantar Mantar
• Qutab Minar 

1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről egy átszállással Delhibe. Ét-
kezés és éjszakázás a repülőn.

2. nap: ... Delhi − Mathura − Yamuna folyó − Agra
Érkezés a reggeli órákban. Reggeli, ahol alkalom 
nyílik a téli ruhákat lecserélni, majd utazás a hin-
duk egyik jelentős zarándokhelyére, Mathurába, 
Krisna isten szülőhelyére. Ott riksába szállunk, 
így érjük el a Szent Yamuna folyót, ahol csónakból 
gyönyörködhetünk az áldozati szertartásokban. 
Folytatjuk utunkat, Sikandránál vetünk egy pillan-
tást az Agrát naggyá tevő Nagy Akbar mauzóleu-
mára. Délután érkezés Agrába, elfoglaljuk a szállo-
dai szobánkat. Vacsora, szállás Agrában.

3. nap: Agra − Taj Mahal
Reggel a szerelem emlékműveként elhíresült Taj 
Mahalnak (UNESCO Világörökség) szenteljük az 
időt. Sah Jahan építtette feleségének, Mumtaz Ma-
halnak, állhatatos szerelme jeléül. A Taj Mahalt 
22 éven át, 22.000 közép-ázsiai, európai és indiai 
munkás építette. „Ez a vörös homokkövön nyugvó 
óriási fehérmárvány tömeg a szó szoros értelmében 
ékszer.” Ezután bejárjuk a Világörökségnek számító 
Vörös Erődöt. Európában évszázadokba telt, amíg 

a zord középkori citadellákból kialakultak a kecses 
reneszánsz paloták. Agrában ez a fejlődési folyamat 
három generáció életében lezajlott. Az erőd egyik 
legmeglepőbb jellemzője a hirtelen átalakulás a 
katonai erő bizonyításából a tékozló szépségbe. El-
látogatunk a Taj előfutárának tekinthető, első teljes 
egészében fehér márványból épített Itimad-ud Dau-
la síremlékéhez. Vacsora, szállás Agrában.

4. nap: Agra − Fathepur Sikri − Jaipur
Reggeli után utazás Fathepur Sikribe, a szellemvá-
rosba, melyet 1569-ben Nagy Akbar építtetett és 14 
éven át a mogul birodalom fővárosa volt. „Amikor 
az Erzsébet korabeli angolok 1583-ban Fathepur 
Sikribe mentek, hogy találkozzanak a nagy csá-
szárral, Akbarral, elámultak: egy Londonnál mind 
lélekszámban, mind nagyságát tekintve jelentősebb 
várost találtak. Rubintok, gyémántok, drága sely-
mek özöne tárult szemük elé. Ma Fathepur Sikri 
elhagyottan, magányosan mereng a régmúlt di-
csőségén.” Továbbutazás Jaipurba. Vacsora, szállás 
Jaipurban. 

5. nap: Jaipur
Reggeli után kirándulunk az Amber palotához.  
A kirándulás külön érdekessége, hogy a magasan 
a tó felett emelkedő építményt, melynek kupolái 
és tornyai Andersen meséit idézik, lehetőség sze-
rint elefántokon közelítjük meg. Az Amber palota 
a mai napig hirdeti Rajastan XVII. századi ural-
kodóinak nagyságát. Délután elbámészkodunk az 
1727-ben alapított, a vendégbarátságot jelképező 
rózsaszínben pompázó Jaipur városában. Megnéz-
zük a rajastani maharadzsa által ma is lakott váro-
si palota múzeumait, felkeressük a híres Jai Singh 
maharadzsa XVIII. században épített különös ob-

szervatóriumát, a Jantar Mantart majd fotószünet 
a Szelek Palotájánál, a Hawa Mahalnál. Vacsora, 
szállás Jaipurban. 

6. nap: Jaipur − Delhi
Reggeli, majd transzfer Delhibe. Érkezést követő-
en pihenés, a környék egyéni felfedezése. Vacsora, 
szállás Delhiben.

7. nap: Delhi ...
Reggeli után ismerkedés India fővárosával. Meg-
nézzük a Hindusztán hetedik csodájának mon-
dott, a világ örökségeként számon tartott egykori 
minaretet, a Qutab Minart és a mellette még az V. 
századból megmaradt, nem rozsdásodó vasoszlopot. 
Felkeressük a brit gyarmati korban épült Új-Delhit, 
ahol szemügyre vehetjük az India kaput, mely az I. 
Világháborúban elesett indiai katonáknak állít emlé-
ket. Megcsodáljuk a Lótusz-templomot. Megtekint-
jük az egykori alkirály palotáját, ami ma az elnöki 
rezidencia, a Parlament és a Titkárság épületeit, a 
hivatali negyedet. Megnézzük Indira Ghandi egy-
kori lakóházát. Ezután visszautazunk pár száz évet 
az időben Ó-Delhibe, mely „az igéző és változatlan 
Kelet dicsősége és csalárdsága, nagysága és szennye”. 
Bejárjuk a Yamuna folyó partján épült Vörös Erőd 
melletti óváros sikátorait, a bazárt és felkeressük a 
Jama Masjidot, India legnagyobb mecsetét. Végeze-
tül megnézzük a Mahatma Gandhi emlékművet (Raj 
Ghat) és ismerkedünk a modern vallásos indiai épí-
tészetet képviselő Laksmi Narajan (Birla) szentéllyel. 
Este vacsora. A repülőtéri indulásig lelhetőség van 
egy kis pihenésre (1 db kétágyas szoba 4 főnek, felár 
ellenében kétágyas szoba kérhető). Késő éjjel transz-
fer a repülőtérre és hajnalban elrepülünk egy átszál-
lással Budapestre. Étkezés és éjszakázás a repülőn.

8. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés légkondicionált, komfortos, külön autóbusszal, 

csónakkal, riksával
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, büfé reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető 

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 218.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   119.000 Ft

Vízum:      14.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  160 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és  

a reptéri illetékekre:  4.720 Ft 
- egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.):  59.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
- 11-15 fő közötti felár:  14.500 Ft
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

58  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

India
A mesés aranyháromszög, Krisna isten szülőhelye, Mathura  és a Szent Yamuna folyó

Ázsia – India



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről egy átszállással Delhibe. Ét-
kezés és éjszakázás a repülőn.

2. nap: ... Delhi
Érkezés a reggeli órákban, reggeli, ahol lehetőség 
nyílik átöltözni, majd visszautazunk pár száz évet 
az időben Ó-Delhibe, mely „az igéző és változatlan 
Kelet dicsősége és csalárdsága, nagysága és szeny-
nye”. Felkeressük a Jama Masjidot, India legna-
gyobb mecsetét, bejárjuk riksával a Yamuna folyó 
partján épült Vörös Erőd melletti óváros sikátorait, 
a bazárt. Felkeressük a brit gyarmati korban épült 
Új-Delhit, megnézzük az egykori alkirály palotá-
ját, ami ma az elnöki rezidencia, a Parlament és a 
Titkárság épületeit, a hivatali negyedet. Szemügyre 
vehetjük az India kaput, mely az I. Világháborúban 
elesett indiai katonáknak állít emléket. Megnézzük 
Indira Ghandi egykori lakóházát és a Laksmi Nara-
jan (Birla) szentélyt. Vacsora, szállás Delhiben.

3. nap: Delhi − Jaipur
Reggeli, majd megtekintjük a Qutab Minart, amely 
az egyik legismertebb és legkarcsúbb torony a vilá-
gon. A Qutab Minar, melyet a Hindusztán hetedik 
csodájának is nevezik, egy a világ örökségeként is 
számon tartott egykori minaret, és a közelében áll 
az V. századból megmaradt, nem rozsdásodó va-
soszlop. Meglátogatjuk a Lotusz-templomot, dél-
után utazás Jaipurba. Vacsora, szállás Jaipurban.

4. nap: Jaipur 
Reggeli után városnézés Jaipurban. Fotóstop a Szelek 
Palotájánál (Hawa Mahal). Ellátogatunk az Amber pa-
lotához, a magasan a tó felett emelkedő építményhez, 
melynek kupolái és tornyai Andersen meséit idézik. 
Megnézzük a rajastani maharadzsa által ma is lakott 

városi palotát és felkeressük a híres Jai Singh maha-
radzsa XVIII. században épített különös obszervató-
riumát, a Jantar Mantart. Vacsora, szállás Jaipurban. 

5. nap: Fathepur Sikri − Agra
Reggeli után indulás Agrába. Útközben megál-
lunk Fathepur Sikriben, a szellemvárosban, melyet 
1569-ben Nagy Akbar építtetett és 14 éven át a 
mogul birodalom fővárosa volt. Akkoriban a mind 
lélekszámban, mind nagyságát tekintve még Lon-
donnál is jelentősebb városban rubintok, gyémán-
tok, drága selymek özöne tárult a látogató szeme 
elé. Érkezés Agrába. Vacsora, szállás Agrában.

6. nap: Agra − Taj Mahal
Kora reggel látogatás Agrában. Egy Világörök-
ségnek, a szerelem emlékműveként elhíresült Taj 
Mahalnak szenteljük időnket. Sah Jahan építtette 
feleségének, Mumtaz Mahalnak állhatatos szerelme 
jeléül. „Ez a vörös homokkövön nyugvó óriási fe-
hérmárvány tömeg a szó szoros értelmében ékszer.” 
Később bejárjuk az Agra Erődöt. Az impozáns erőd 
a Yamuna folyó partján fekszik, a Mughal időszak 
kézműves munkáját dicséri. Ellátogatunk a Taj elő-
futárának tekinthető, első teljes egészében fehér 
márványból épített Itimad-ud Daula síremlékéhez. 
Vacsora, szállás Agrában. 

7. nap: Agra − Jhansi (vonattal) − Orchha − Khajuraho
Reggeli, majd elutazás vonattal Jhansiba. Érkezést 
követően tovább utazunk Khajurahoba, útközben 
Orchhában állunk meg a Betwa folyó partján, és 
felkeressük legszebb templomait. A Budela stílusú 
építészet fellegvára pompázatos szépségével rabul 
ejti a látogatót. Vacsora, szállás Khajurahoban. 

8. nap: Khajuraho − Varanasi
Reggeli után városnézés. Megismerkedünk a világ-

hírű zarándokhely, Khajuraho misztikus és gyö-
nyörűséges templomaival, melyek India egyik leg-
látogatottabb emlékei. A Világörökség részét képező 
templomokat 950 és 1150 között építették, amikor a 
tantrikus hagyományok elfogadásra kerültek. A hely 
különlegességét az adja, hogy a templomok fala ero-
tikus domborművekkel van díszítve, emiatt Káma 
Szutra templomokként is emlegetik őket. Ezután 
transzfer a repülőtérre. Elrepülés Khajurahoból Va-
ranasiba. Vacsora, szállás Varanasiban. 

9. nap: Varanasi
Reggelit követően ellátogatunk Sarnath-ba – 
Gautama Buddha itt tanította először a Dharmát; 
megnézzük a Damok sztúpát, a Dharmarji Ka 
sztúpát és a főszentélyt. Az Indiai Mahabodhi Tár-
saság a közelmúltban épített egy Viharát, amelynek 
a belső freskói megismertetnek bennünket India 
különböző részeinek a történelmi, építészeti és 
kulturális örökségével. Kora este egy egyedülálló 
hindu ceremónia, a Ganga Aarti részesei lehetünk, 
mely során vallási énekek kíséretében szent tüzeket 
gyújtanak a Gangesz folyó partján. Transzfer a szál-
lodába. Vacsora, szállás Varanasiban.

10. nap: Varanasi − Delhi
Kora reggel csónakázás a Szent Gangesz folyón. 
Reggeli, majd ezt követően városnézés a hindu val-
lás szent városában, Varanasiban, régi nevén Bená-
reszben. „Benáresz vénebb a történelemnél, vénebb 
a hagyománynál, vénebb még a legendánál is − és 
kétszer olyan vénnek látszik, mint mindhárom 
együttvéve” − írta róla Mark Twain. Megtekintjük 
a Bharat Mata-, Durga templomokat és a Banaraas 
Hindu Egyetemet. Délután transzfer a repülőtérre, 
elrepülés Varanasiból Delhibe, este vacsora. A re-
pülőtéri indulásig lehetőség van egy kis pihenésre 
(1 db kétágyas szoba 4 fő részére, felár ellenében 
kétágyas szoba kérhető).

11. nap: Delhi − Budapest
Kora hajnalban transzfer a repülőtérre és hajnalban 
elrepülünk egy átszállással Budapestre. Érkezés Bu-
dapestre menetrendtől függően.

Füstölők illata, halk harangszó, sajátos ízvilág, 
hangosan dudáló autók és India legszentebb 

folyója − kaotikus, de mégis emberi.  
Ezt egyszer mindenképp látni kell.

2020. október 12 – 22.
2021. január 18 – 28.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegyek (nemzetközi + belsők)
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön, légkondicionált autóbusszal,  

belföldi repülőjáratokkal, vonattal, csónakkal, riksával
-  elhelyezés: középkategóriájú (kb. 3*-os) szállodákban 

kétágyas szobákban, reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj REPÜLŐJEGYEKKEL: 349.000 Ft

Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   129.000 Ft
Vízum:      14.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  195 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri illetékekre:  6.690 Ft 
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 109.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/fő/nap

SZOLGÁLTATÁSOK

AB Agro 2020  •  59A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Qutab Minar 
• Jantar Mantar
• Fathepur Sikri 

• Taj Mahal 
• Agra Erőd 
• Khajuraho műemlékegyüttese 

Ázsia – India

A Gangesz szentélyei és az Aranyháromszög
Delhi − Jaipur − Agra – Taj Mahal – Khajuraho erotikus templomai – Varanasi
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1. nap: Budapest − Doha (Katar)
Elrepülés Budapestről Dohába, Katar fővárosába. 
Katar a turisták előtt a 90-es években nyitotta meg 
kapuit. Dubaihoz hasonlóan Doha is rohamléptek-
ben fejlődik, hatalmas felhőkarcolók, luxusszállo-
dák, bevásárlóközpontok sokasága várja a turistá-
kat. Érkezés után transzfer a szállodába. Vacsora és 
szállás Dohában.

2. nap: Doha
Reggeli a szállodában, majd városnézés Dohában, 
amelyet az Iszlám Művészetek Múzeumának meg-
tekintésével kezdünk. Az ikonikus épület ősi arab 
stílusban épült. Hatalmas gyűjteménnyel rendelke-
zik, amely 3 kontinensről származik és 1.400 évet 
ölel fel. Találkozunk itt fémből, üvegből és fából ké-
szült műtárgyakkal, kerámiákkal, ékszerekkel, vala-
mint textilekkel. Ezután a Pearl-Qatar mesterséges 
sziget megtekintése következik, majd a hangulatos, 
pálmafákkal övezett tengerparti sétány, a Corniche 
és a bazárok meglátogatása. Napközben ebéd. Dél-
után a Katara Kultúrális Faluba látogatunk el, amely 
a világ kulturális értékeit gyűjti össze és mutatja be 
a látogatóknak. Catara volt az első, legősibb név, 
amint a katari félsziget megnevezésére használtak 
Kr. u. 150-ben, innen ered a komplexum neve. Szál-
lás Dohában.

3. nap: Doha − Mumbai (India)
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés 
India pénzügyi, kereskedelmi és szórakoztató köz-
pontjába, Mumbaiba. Érkezést követően városnézés 
Mumbaiban. Meglátogatunk egy csodálatos függő-
kertet, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a városra. 
Végighaladunk a királynő nyakláncaként is ismert 
partszakaszon majd még az óceánparton maradva 
felkeressük a Mahalaxmi hindu templomot. Vége-
zetül meglátogatjuk a kis szigeten elhelyezkedő Haji 
Ali mecsetet, amit egy kilométer hosszú, keskeny 
kis út köt összes Mumbai partjával. Transzfer a 
szállodába, a szobák elfoglalása, pihenés. Vacsora, 
szállás Mumbaiban.

4. nap: Mumbai
Reggeli után folytatjuk Mumbai városnak felfede-

zését. Felkeressük a város Fort (Erőd) negyedét, a 
neogótikus stílusban épült Bírósági Épületet, a Ra-
jabai Óratornyot, a színpompás, nyüzsgő Crawford 
piacot, a Flóra szökőkutat és a Viktória pályaud-
vart, mely az UNESCO Világörökség részét képezi.  
A pályaudvar épülete az angol mérnöki tudást és az 
indiai kézműves művészetet ötvözi. A pályaudvart 
tíz évig építették, óriási költségráfordítással. Nevét 
Viktoria királynőnek köszönheti. Hivatalosan ő 
nyitotta meg a pályaudvart az Arany Jubíleumon, 
1887-ben. Vacsora, szállás Mumbaiban.

5. nap: Mumbai − Goa
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés a 
„Kelet Gyöngyének” is nevezett, népszerű nyara-
lóhelyre Goába. Az aprócska indiai állam hófehér 
homokos partjáról, kristálytiszta vizéről, dús nö-
vényzetéről és portugál gyarmati múlt legszebb épí-
tészeti örökségeiről nevezetes. Érkezés után transz-
fer a szállodában Vacsora és szállás Goában.

6. nap: Goa
Reggeli, majd szabad program, pihenés, fürdés a 
tengerparton. Vacsora és szállás Goában.

7. nap: Goa
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: egész napos városnézés, mely 
keretében Goa portugál múltjának látnivalóit fedez-
zük fel. A település templomok és kolostorok másfél 
kilométer hosszan elterülő sorát nyújtja. A legtöbb 
épületet olasz és portugál építészek tervezték, és 
az európai stílusok széles skáláját képviselik. Ezek 
közé tartozik a Bom Jesus katedrális, ahol Xavéri 
Szent Ferenc ereklyéit őrzit, akit Goa védőszentjé-

nek tartanak. A gyarmati múlt másik példája többek 
között, a Aguada erőd, mely az indiai harcos kaszt 
ellen védelmezte a portugálokat. A délután folya-
mán egy fűszerültetvényre látogatva megismerked-
hetünk akár a bors, a szerecsendió, a fahéj vagy a 
kardamon termesztésének folyamataival és haszno-
sításukkal. (A program ára: 9.500 Ft.) Vacsora és 
szállás Goában.

8. nap: Goa
Reggeli, majd szabad program, pihenés, fürdés a 
tengerparton. Vacsora és szállás Goában.

9. nap: Goa ...
Reggeli után szabad program, pihenés, fürdés a ten-
gerparton. Napközben transzfer a repülőtérre. Ha-
zaindulás Goából átszállással Budapestre. Étkezések 
és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.

10. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegyek (nemzetközi + belső)
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön, légkondicionált autóbusszal, belföldi 

repülőjárattal, hajóval
-  elhelyezés: középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban 

kétágyas szobákban, reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj REPÜLŐJEGYEKKEL: 395.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   132.000 Ft

Vízum:      14.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  255 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri illetékekre:  7.380 Ft 
- a 7. napi fakultatív program (Goa városnézés): 9.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 139.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő
- 14-17 fő közötti felár:  29.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/fő/nap

SZOLGÁLTATÁSOK

A Közel-Kelet és India varázslatos világa mesés 
tengerparti pihenéssel fűszerezve.

2020. november 16 – 25. 
2021. február 21 – március 2.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Viktória pályaudvar (Mumbai) • Ó-Goa

Doha – Mumbai – Goa
 Keleti csemegék

Ázsia – India, 
Katar
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1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről Delhibe átszállással. Étkezé-
sek és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Delhi − Amritsar 
Érkezés Delhibe. Délelőtt továbbrepülés Amritsar-
ba. Délután szabad program, pihenés. Késő délután 
a pakisztáni határnál található Wagah határátkelő-
höz látogatunk, ahol minden nap napnyugtakor 
ünnepélyes keretek között zárják le a határt Pakisz-
tán és India között. Vacsora, szállás Amritsarban.

3. nap: Amritsar − Dharamszala
Reggeli, majd délelőtt városnézés Amritsarban, 
melynek csúcspontja a szikhek legszentebb templo-
mának, a híres aranytemplomnak a meglátogatása. 
Ezután átsétálunk a templom melletti kertbe (Jal-
lianwalla Bagh) és megnézzük azt az emlékművet, 
amely az 1919. április 13-i amritszári vérengzésnek 
állít emléket. Délután utazás Dharamszala városá-
ba, a száműzetésben élő Dalai Lámának és a tibeti 
kormánynak székhelyére. Vacsora, szállás Dharam-
szalában.

4. nap: Dharamszala − Jammu
Reggeli, majd a délelőtti városnézés során végig-
sétálunk a tibeti városrész sétálóutcáján és megte-
kintjük a Dalai Láma rezidenciájának szomszéd-
ságában álló Tsuglagkhang buddhista templomot. 
Délután továbbutazás Jammu városába. Vacsora, 
szállás Jammuban.

5. nap: Jammu − Srinagar
Reggeli után elrepülés Srinagarba, a meseszép 
Kasmír-völgybe. A gyarmati időkben az angolok 
szívesen menekültek a nyári hőség elől Kasmírba, 

hiszen az 1800 méter magasan fekvő völgy klímája 
ilyenkor enyhülést jelentett számukra. Mivel a helyi 
maharadzsa nem engedélyezte a földvásárlást az ide-
geneknek, ezért az angolok úszó házakat építettek a 
Dal-tavon, melyek nagy része ma szállodaként mű-
ködik. A szállás elfoglalása után, kisebb csónakokkal 
fedezzük fel a Dal-tó virágok borította úszó kertjeit. 
Vacsora, szállás Srinagarban, szállodahajókon.

6. nap: Srinagar
Reggeli, majd a Kasmír-völgy felfedezésére indu-
lunk Srinagarban és környékén. A Nishat Bagh 
és Shalimar Bagh kertek után felkeressük a srina-
gari nagymecsetet az óvárosban. Délután az In-
dira Gandhi emlékére létrehozott tulipánkertet 
látogatjuk meg, majd pedig egy IX. századi hindu 
templomhoz érünk (Shankaracharya), mely a ha-
sonnevű domb tetején található. Vacsora, szállás 
Srinagarban, szállodahajókon.

7. nap: Srinagar − Kargil
Reggeli után elhagyjuk Kasmírt és kelet felé, Ladakh 
irányába hatolunk be a Himalája láncai közé. Egyre 
magasabbra és magasabbra kapaszkodunk a léleg-
zetelállító hegyek között, míg végül elérjük a Zoji 
hágót (Zojila, 3527 m), Ladakh kapuját. Útközben 
a legszebb helyeken rövid megállókat teszünk, át-
haladunk egy Drass nevű városkán, mely állítólag 
a második leghidegebb település a Földön. Késő 
délutánra Kargilba érkezünk. Vacsora. Szállás Kar-
gilban.

8. nap: Kargil − Leh
Reggeli után folytatjuk utunkat a Himalájában. 
Első megállónk Lamayuruban lesz, ahol egy aszké-
ta csodákat hajtott végre és megjósolta, hogy egy 

kolostor fog épülni a völgyet egykor kitöltő tó he-
lyén. Késő délutánra elérjük Leh városát (3500 m), 
az egykori ladakhi királyság fővárosát. Vacsora, 
szállás Lehben.

9. nap: Leh
Reggeli, majd a nap során Leh környéki buddhis-
ta kolostorokat és szent helyeket járjunk körbe. 
Ladakh, melyet Kis-Tibetnek is szoktak nevezni, a 
tibeti buddhizmus máig élő hagyományainak egyik 
utolsó menedéke. Shey, Thiksey, Spituk, Hemis, 
Stok − már önmagukban is lenyűgöző kolostorok. 
Vacsora. Szállás Lehben. 

10. nap: Leh − Nubra-völgy
Reggeli után egy kétnapos kirándulásra indulunk a 
„magas hágók országában”. Ahhoz azonban, hogy 
elérjük célunkat, a Nubra-völgyet, le kell küzde-
nünk a Föld autóval járható legmagasabb hágóját, a 
Khardung La-t (5602 m). A Shyok és a Siachan fo-
lyók találkozásában fekvő, háromágú völgy szépsé-
ge leírhatatlan. Vacsora, szállás a Nubra-völgyben, 
sátrakban.

11. nap: Nubra-völgy − Leh
Reggeli után megnézzük a térség legnagyobb ko-
lostorát (Diskit) és az elénk táruló gyönyörű pano-
rámával búcsúzunk el a Nubra-völgytől, indulunk 
vissza Leh városába. A Khardung hágóra megint 
felkapaszkodunk és meg is állunk egy rövid pihe-
nőre és egy fényképre. Vacsora, szállás Lehben.

12. nap: Leh − Delhi
Reggeli, majd délelőtt elbúcsúzunk Ladakhtól és 
Delhibe repülünk, ahol délután még lehetőség van 
egy félnapos városnézésre. Vacsora. Este transzfer 
a repülőtérre.

13. nap: Delhi − Budapest
Elrepülés átszállással Budapestre. Hazaérkezés 
menetrendtől függően.

A „Kis Tibetnek” is nevezhető utazás alatt 
megcsodálhatjuk a meseszép Himalája hófödte 
ormait és ezzel egyidőben megélhetjük, miként  

él együtt békében egymás mellett a hindu,  
buddhista, szikh és tibeti vallás.

2020. július 16 – 28.
2021. július 13 – 25.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegyek (nemzetközi )
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön dzsippel vagy minibusszal, belső repülő-

járattal
-  elhelyezés: középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban két-

ágyas fürdőszobás szobákban, szállodahajókon, sátrakban 
reggelikkel

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL:  589.500 Ft
Belső repülőjegyek és illetékek (változhat):   128.000 Ft

Vízum: 14.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  195 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékre:  10.045 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  129.000 Ft
Minimum létszám: 12 fő
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

Ázsia – India

Pandzsáb − Kasmír − Ladakh – Nyugat-Himalája
Szikhek, hinduk, muzulmánok, buddhisták



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről egy átszállással Delhibe. Ét-
kezés és éjszakázás a repülőn. 

2. nap: ... Delhi (India) − Mathura − Yamuna folyó − Agra
Érkezés Delhibe. Reggeli, ahol alkalom nyílik a téli 
ruhákat lecserélni, majd utazás Mathurába. Ott 
riksába szállunk, így érjük el a Szent Yamuna fo-
lyót, ahol csónakból gyönyörködhetünk az áldozati 
szertartásokban. Folytatjuk utunkat, Sikandránál 
vetünk egy pillantást a Nagy Akbar mauzóleumára. 
Vacsora és szállás Agrában.

3. nap: Agra
Reggeli, majd bejárjuk az UNESCO Világörök-
ségnek számító Vörös Erődöt. Ellátogatunk a Taj 
előfutárának tekinthető, első teljes egészében fehér 
márványból épített Itimad-ud Daula síremlékéhez. 
Vacsora és szállás Agrában.

4. nap: Agra − Taj Mahal − Fathepur Sikri − Jaipur
Korai reggeli után egy újabb UNESCO Világörök-
ségnek, a szerelem emlékműveként elhíresült Taj 
Mahalnak szenteljük az időt. Ezt követően utazás 
Fathepur Sikribe, a szellemvárosba. Továbbutazás 
Jaipurba. Vacsora és szállás Jaipurban. 

5. nap: Jaipur
Reggeli után szabadprogram vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: egész napos jaipuri városnézés. Lá-
togatás az Amber palotához. A kirándulás külön 
érdekessége, hogy a magasan a tó felett emelkedő épít-
ményt lehetőség szerint elefántokon közelítjük meg. 
Délután elbámészkodunk a rózsaszínben pompázó 
Jaipur városában. Megnézzük a rajastani maharadzsa 
által ma is lakott városi palota múzeumait, felkeressük 
a különös obszervatóriumot, a Jantar Mantart és fotós-
top a Szelek Palotájánál (Hawa Mahal). (A program 
ára: 16.500 Ft.) Vacsora és szállás Jaipurban. 

6. nap: Jaipur − Delhi
Reggeli, majd utazás Delhibe. Érkezést követően 

bejárjuk a Yamuna folyó partján épült Vörös Erőd 
melletti óváros sikátorait, a bazárt, felkeressük a 
Jama Masjidot, India legnagyobb mecsetét. Vacsora 
és szállás Delhiben. 

7. nap: Delhi
Reggeli után felkeressük a az India kaput, az egykori 
alkirály palotáját, ami ma az elnöki rezidencia, a Par-
lament és a Titkárság épületeit, a hivatali negyedet, 
az UNESCO Világörökség részét képező Humájun 
császár síremlékét és a szintén a világ örökségeként 
számon tartott egykori minaretet, a Qutab Minart és 
a mellette még az V. századból megmaradt, nem rozs-
dásodó vasoszlopot. Végezetül megnézzük Laksmi 
Narajan (Birla) szentélyt. Vacsora és szállás Delhiben.  

8. nap: Delhi − Kathmandu (Nepál)
Reggeli után transzfer a reptérre, elutazás Nepálba. 
Transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása, majd 
séta Kathmandu nyüzsgő Thamel negyedében. Va-
csora, szállás Kathmanduban.

9. nap: Kathmandu-völgy − Swayambhunath − Patan
Reggeli, majd szabadprogram vagy fakultatív program-
lehetőség: egésznapos látogatás a Kathmandu-völgy-
ben: elsőként Kathmandu Palota terét látogatjuk meg 
− az UNESCO Világörökség része – és felkeressük az élő 
szűz istennőt, a Kumarit. Délután a Swayambhunath-t, 
a világ egyik legrégebbi sztúpáját nézzük meg, amit a 
majmok szentélyeként ismernek. Délután ellátogatunk 
Patanba. Körbesétálunk az egykori uralkodói „palota 
téren”, a Durbar Squeren. (A program ára: 22.800 Ft.) 
Vacsora, szállás Kathmanduban.

10. nap: Kathmandu − Pokhara
Reggeli után útnak indulunk Pokharába, Nepál 

harmadik legnagyobb városába. Pokhara páratlan 
szépségű természeti környezetben, 827 méter ma-
gasan fekszik, lenyűgöző panoráma nyílik innen a 
Himalája hófödte csúcsaira. Érkezés után a szobák 
elfoglalása, szabadprogram, a környék felfedezése. 
Vacsora, szállás Pokharában.

11. nap: Pokhara
Kora reggel utazás az 1592 méteren fekvő Sarang-
kot magaslatra, hogy megcsodáljuk a fenséges nap-
felkeltét. Reggeli, majd városnézés Pokharában. 
Látogatást teszünk a Davi vízesésnél, felkeressük 
a Shivának szentelt Gupteshwor barlangot és a Seti 
folyóvölgyet. Délután csónakázás a Fewa tavon. Va-
csora, szállás Pokharában.

12. nap: Pokhara − Kathmandu
Reggeli, majd visszautazás Kathmanduba. Megte-
kintjük Kathmandu legrégebbi hindu templomát, 
a Shivának szentelt Pashupatinath templomot 
(kívülről). A Gangeszbe torkolló Bagmati folyó-
ghat-ján égetik a halottakat a hindu szokásoknak 
megfelelően. Szabadprogram. Vacsora, egy városi 
étteremben, ahol megismerjük a nepáli nép zenéjét 
és táncait is, szállás Kathmanduban.

13. nap: Kathmandu − Bhaktapur − Kathmandu...
Reggeli után kijelentkezés (a csomagok elhelyezése 
a csomagszobában), majd kirándulás Bhaktapurba, 
mely figyelemre méltó építészeti emlékei az UNES-
CO Világörökség részét képezik. Bhaktapur meg-
őrizte ősi életmódjának és eredeti kinézetének egy 
részét, amelyen keresztül betekintést nyerhetünk 
a Kathmandu-völgy középkori életébe. Vacsora, 
majd transzfer a repülőtérre és elrepülés átszállással 
Budapestre. Étkezés és éjszakázás a repülőn.

14. nap: ...Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegyek (nemzetközi és belső)
- BBP biztosítás
-  közlekedés légkondicionált autóbusszal,  

belföldi repülőjárattal, csónakkal, riksával
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj REPÜLŐJEGYEKKEL: 399.900 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   129.000 Ft
Vízum – India:  14.000 Ft

Vízum – Nepál: helyszínen fizetendő: kb. 30 USD
Belépők és a program szerinti étkezések:  315 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
- Sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri illetékekre:  7.405 Ft 
- a 5. napi fakultatív program (Jaipur):  16.500 Ft
- a 9. napi fakultatív program (Kathmandu-völgy):   22.800 Ft
-  Egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  139.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
-14-19 fő közötti felár:  25.000 Ft
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Lijiang óvárosa
• Dazu sziklaszobrai

• Dél-kínai karszt
ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK

• Humayun császár síremléke
• Qutab Minar 
• Agra Erőd 
• Taj Mahal 

• Fathepur Sikri 
• Jantar Mantar 
• Kathmandu-völgy 

Párás és fülledt reggelek, melyek felett győz a 
napsütés és számunkra hihetetlenül megdöbbentő 
szokások, melyek megbabonáznak és lenyűgöznek.

2020. október 10 – 23.
2020. november 14 – 27.
2021. március 6 – 19.

IDŐPONTOK:

62  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).62  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

India − Nepál
A mesés aranyháromszög és Nepál a varázslatos Himalájával 

Ázsia – India, Nepál



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállásokkal Kathmandu-
ba. Étkezés és éjszakázás a repülőn.

2. nap: ...Kathmandu (Nepál)
Érkezés Kathmanduba, Nepál fővárosába. Vacsora. 
Szállás Kathmanduban.

3. nap: Kathmandu − Patan
Reggeli után városnézés. Meglátogatjuk az UNES-
CO Világörökségek részét képező Palota teret 
(Durbar Square). Felkeressük a Hanuman Dhoka-t, 
majd a Swayambhunath-ot, a világ egyik legrégebbi 
sztúpáját nézzük meg, amit a majmok szentélye-
ként ismernek. Délután Patanba folytatjuk utunkat. 
Vacsora és szállás Kathmanduban.

4. nap: Nagarkot − Bhaktapur − Kathmandu
Reggeli után kirándulás a 2000 méter magasan fek-
vő Nagarkotba. Ha az időjárás engedi, lenyűgöző a 
kilátás a világ legmagasabb hegyláncára, a Himalá-
jára. Megtekintjük Bhaktapurt, melynek építészeti 
emlékei az UNESCO Világörökségek részét képe-
zik. Felkeressük a Durbar teret, ahol megcsodál-
hatjuk a Malla uralkodók palotáját, benne a Taleju 
szentéllyel, elsétálunk a Taumadhi, Datattraya és a 
fazekasok terére. Este vacsora egy speciális nepáli 
étteremben, ahol megismerjük a nepáli nép zenéjét 
és táncait is. Szállás Kathmanduban.
 5. nap: Kathmandu − Bhadrapur − Dardzsiling (India)
Reggeli, majd elrepülés Bhadrapurba. Továbbuta-
zunk India Bengália régiójába, Dardzsilingbe. Skót 
misszionáriusok alapították Dardzsiling oktatási 

központját, illetve a város világhírű a fekete teáról. 
Vacsora. Szállás Darzsilingben.
6. nap: Dardzsiling
A kora hajnali órákban kirándulás a Tigriscsúcsra, 
ahonnan gyönyörködhetünk a lélegzetelállító hi-
malájai napfelkeltében. Reggeli után megtekintjük 
Kőrösi Csoma Sándor, híres magyar tibetológus 
nyelvtudós sírját. Ezt követően megnézünk egy 
teaültetvényt, ahol megismerkedhetünk a híres 
dardzsilingi teával, amit a helyi piacon meg is vásá-
rolhatunk. Vacsora. Szállás Dardzsilingben.
7. nap: Dardzsiling − Gangtok (Szikkim − India)
Reggeli után folytatjuk utunkat Gangtokba, India 
szövetségi államának, Szikkimnek a fővárosába. 
Délután meglátogatjuk a tibeti buddhizmus XI. szá-
zadban kialakult, meditációra nagy hangsúlyt helye-
ző Kagyü vonalának székhelyét, a Gangtok melletti 
Rumtek kolostort. Vacsora. Szállás Gangtokban.
8. nap: Gangtok
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: városnézés Gangtokban. Majd utazás 
a Tsomgo-tóhoz, mely Gangtoktól 40 kilométerre, 
3753 méter magasban fekszik.  A tó legendás szép-
ségéről ismert, minden évszakban másképp néz ki. 
A délután folyamán a Ganesh Tok kilátóba érve ma-
dártávlatból csodálhatjuk meg a várost. Ezt követően 
megtekintünk egy kézműves műhelyt. (A program 
ára: 29.500 Ft.) Vacsora. Szállás Gangtokban.
9. nap: Gangtok − Jaldapara Nemzeti Park 
Reggeli, majd utazás a Himalája keleti lábánál fekvő 
Jaldapara Nemzeti Parkba, mely a régió egyik leg-
nagyobb nemzeti parkja. A park fő vonzereje az in-

diai egyszarvú orrszarvú, mely jelenleg egy kihalás 
szélén álló állatfaj. Vacsora és szállás a nemzeti park 
területén. 
10. nap: Jaldapara N.P. − Phuntsholing (Bhután) − Thimpu
Kora reggeli szafari dzsippel a nemzeti park terüle-
tén, majd a reggelit követően indulás Phunstholing 
határvárosba, Bhután kereskedelmi fővárosába. Út 
közben meglátogatjuk a Zangdopelri templomot. A 
Zangdopelri a Guru Rinpocse mennybéli lakhelye, 
ahol úgy tartják, hogy az újjászületésre készül fel. 
Továbbutazás Thimpuba, a Bhutáni Királyság fővá-
rosába. Vacsora és szállás Thimpuban.
11. nap: Thimpu
Reggeli után városnézés Thimpuban, mely során 
megtekintjük többek között a Changlimithang sta-
diont, ahol láthatjuk a fiatal bhutániakat, amint a 
nemzeti sportnak, az íjászatnak hódolnak. Délután 
meglátogatjuk a Chorten Emlékművet, ami Bhután 
harmadik királyának állít emléket, valamint egy 
apácakolostort. Vacsora. Szállás Thimpuban.
12. nap: Thimpu − Paro
Reggeli után utazás Paroba. Utunk egyik legérdeke-
sebb és legnehezebb túráján veszünk részt a Tigris 
Fészke templomhoz. (A túra gyalogosan megeről-
tető lehet. A helyszínen van lehetőség ló, illetve 
öszvér bérlésére, ára kb. 20 USD. Lefelé gyalogosan 
jövünk.) Délután ellátogatunk a Rimpung Dzong-
hoz. A dzong épületei a mandalákkal és óriási 
Buddha-szobrokkal nagyon jól tükrözik a bhutáni 
vallási építészetet. Vacsora. Szállás Paroban.
13. nap: Paro − Kathmandu (Nepál) ...
Reggeli, majd elrepülés Kathmanduba. Felkeressük 
Pashupatinath-ot, a hinduk legszentebb szentélyét. 
Megnézhetjük azt is, ahogy a Gangeszbe torkoló 
Bagmati folyó ghatján égetik a halottakat a hin-
du szokásoknak megfelelően. Megnézzük a világ 
legnagyobb sztúpáját, a Boudhanatot. Transzfer a 
repülőtérre es elrepülés átszállásokkal Budapestre. 
Étkezések és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.
14. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.
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A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegyek
- BBP biztosítás
-  közlekedés autóbusszal, kisbuszokkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas szobákban, reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj nemzetközi REPÜLŐJEGGYEL: 698.000 Ft
Belső repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)    268.000 Ft
Vízumok és engedélyek: (India ésBhután)    38.000 Ft
Helyszíni vízum: (Nepál)  kb. 30 USD

Belépők és a program szerinti étkezések:  315 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és reptéri illetékekre:    13.525 Ft
- a 8. napi fakultatív program: Gangtok   29.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  169.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő.
- 14-19 fő közötti felár: 25.000 Ft 
Fakultatív program: minimum 15 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

2020. április 15 – 28.
2020. október 9 – 22.
2021. április 19 – május 2.

IDŐPONTOK:

Szeretet, harmónia és béke. Mindezt átélhetjük  
az út során, ha nyitott szemmel és szívvel indulunk 

e nagy utazásra. Meditáció, kaland, kultúra, 
tiszteletet és békét sugárzó hegyek és emberek.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Kathmandu-völgy

Nepál − Bhután − Szikkim − Dardzsiling
Betekintés a Himalája elragadó országaiba

Ázsia – Bhután,  
India, Nepál  



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállásokkal Nepál főváro-
sába, Kathmanduba. Étkezés és éjszakázás a repü-
lőgép fedélzetén.

2. nap: ... Kathmandu − Kathmandu-völgy − Bhaktapur
Érkezés Kathmanduba menetrendtől függően. 
Érkezést követően kirándulás Bhaktapurba, mely 
város építészeti emlékei az UNESCO Világörök-
ség részét képezik. Felkeressük a Durbar teret, 
ahol megcsodálhatjuk a Malla uralkodók palotáját, 
benne a Taleju szentéllyel, elsétálunk a Taumadhi, 
Dattatraya és a fazekasok terére. Végezetül megnéz-
zük Boudhanat sztúpáját, a világ legnagyobb ilyen 
létesítményét és búcsúzóul részt veszünk egy budd-
hista szertartáson, ahol áldásban is részesülünk. 
Vacsora és szállás Kathmanduban.

3. nap: Kathmandu − Chitwan Nemzeti Park
Reggeli után folytatjuk utunkat a Chitwan Nemzeti 
Parkba. Szállásunk elfoglalása után ebéd, majd kö-
rülnézünk a környéken. Délután felkeresünk egy, a 
Radjaszthanból menekült Tharu nép lakta falut, és 
ellátogatunk egy elefántiskolába. Vacsora és szállás 
a nemzeti parkban.

4 nap: Chitwan Nemzeti Park
Reggeli. A Chitwan Nemzeti Park a Himalája lába-
inál fekvő, 1984 óta UNESCO védelem alatt álló, 
93.200 hektár területű nemzeti park, India és Nepál 
határán. Flórája és faunája rendkívül gazdag. Kü-
lönlegességét annak köszönheti, hogy az egyszarvú 
rinocérosz és a bengáli tigris utolsó természetes 
élőhelye. A nap folyamán ismerkedés a dzsungellel 
elefántháton, kenuval. Napközben ebéd. Vacsora és 
szállás a nemzeti parkban.

5. nap: Chitwan Nemzeti Park − Pokhara − Phewa-tó
Reggeli után utazás Pokharába, Nepál második 
legnagyobb városába. Pokharából lenyűgöző pano-
ráma nyílik a Himalája hófödte csúcsaira. Érkezést 
követően hajókázás Nepál második legnagyobb ta-
ván, a Phewa-tavon. A Phewa-tó közepén található 
kétszintes pagoda Ajima istennő tiszteletére épült, 
szombatonként hívek árasztják el a pagodát, hogy 
állatáldozatokkal engeszteljék ki az istenséget. Va-
csora és szállás Pokharában.

6. nap: Pokhara − Davis-vízesés − Kathmandu
Reggeli után folytatjuk városnézésünket Pokhará-
ban. Ezt követően ellátogatunk a Davis vízeséshez, 
melynek nepáli elnevezése − Patale Chango − al-
világi vízesésre utal, melynek vize egyenesen a po-
kolba zuhan. Délután megtekintjük a bazár köze-

pén található Bindyabasini templomot is, amelyet 
Bhagwati isten tiszteletére emeltek. Visszautazás 
Kathmanduba. Vacsora és szállás Kathmanduban.

7. nap: Kathmandu-völgy − Swayambhunath − 
Patan − Kathmandu...
Reggeli, majd Kathmanduban Palota teret láto-
gatjuk meg – az UNESCO Világörökség része 
– és felkeressük az élő szűz istennőt, a Kumarit. 
Megtekintjük a Swayambhunathot, a világ egyik 
legrégebbi sztúpáját nézzük meg, amit a majmok 
szentélyeként ismernek. A legenda szerint a „ma-
gát megteremtő” sztúpához köthető a Kathman-
du-völgy születése. A sztúpától gyönyörű a kilátás 
a városra. Délután ellátogatunk Patanba, a négy III. 
századi, még Ashoka császár emeltette sztúpákkal 
határolt kézművesek, művészek városába. Körbesé-
tálunk az egykori uralkodói „palota téren”, a Dur-
bar téren. Vacsora egy városi étteremben, miköz-
ben megismerjük a nepáli nép zenéjét és táncait is 
és szállás Kathmanduban.

8. nap: Kathmandu...
Reggeli után megtekintjük Pashupatinathot, a hin-
duk legszentebb szentélyét, ahol a Himalájában 
lakó Shivát tisztelik. Szemtanúi lehetünk, ahogy a 
Gangeszbe torkolló Bagmati-folyó ghat-ján égetik 
a halottakat a hindu szokásoknak megfelelően. 
Menetrendtől függően, transzfer a repülőtérre és 
elrepülés átszállásokkal Budapestre. Étkezések és 
éjszakázás a repülőgép fedélzetén. 

9. nap: Delhi − Budapest
Érkezés Budapestre a menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés légkondicionált autóbusszal, kisbusszal, 

csónakkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 319.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   129.000 Ft

Helyszínen fizetendő vízum: kb. 30 USD
Belépők és a program szerinti étkezések:  220 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és  

a reptéri illetékre:   6.270 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)   79.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő.
- 10-15 fő közötti felár: 18.000 Ft 
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap /fő

SZOLGÁLTATÁSOK

A Himalája lábánál fekvő kicsiny ország szegény, 
de annál gazdagabb belső értékeiben, lenyűgözőek 

a roppant magasságú hófödte csúcsai, sztupák  
és a titokzatos Chitwán Nemzeti park

2020. március 19 – 27.
2020. október 15 – 23.
2021. március 21 – 29.

IDŐPONTOK:

64  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Kathmandu-völgy • Chitwan Nemzeti Park 

Nepáli körutazás
Kathmandu  −  Bhaktapur  −  Chitwan Nemzeti Park  −  Pokhara  −  Phewa-tó  −  Patan

Ázsia – Nepál
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1. nap: Budapest ...
Elutazás Budapestről átszállással Bangkokba.

2. nap: ... Bangkok
Megérkezés Bangkokba, Thaiföld fővárosába. Kora 
délutáni érkezést követően a környék egyéni felfe-
dezése. Szállás Bangkokban.

3. nap: Bangkok
Reggeli után megnézzük Wat Traimit, az Arany 
Buddha templomát a 900 éves, 5,5 tonna súlyú, 
színarany Buddha szoborral, a Wat Arun-t, vagy 
más néven a Hajnal templomát, végül a legnagyobb 
és legrégebbi Wat Po templomot. Napközben ebéd. 
Délután a Nagy Királyi Palotát és a Smaragd Budd-
ha templomot keressük fel. Szállás Bangkokban.

4. nap: Bangkok − Kwai folyó − Kanchanaburi 
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
prog  ramlehetőség: utazás Thaiföld legszínesebb 
piacához, a Damnoesaduak-i úszópiachoz. Csó-
nakba szállunk és felkeressük az egzotikus gyü-
mölcseiről és különleges kézimunkáiról nevezetes 
piacot, ahol visszaköszön a régi idők életmódja. 
Folytatjuk utunkat Kanchanaburi felé. Megtekint-
jük a festői szépségű Kwai-völgyben a Kwai folyó 
híressé vált hídját és a II. világháború emlékművét. 
Meglátogatjuk a Háború Múzeumát, valamint a 
mellette elterülő temetőt. Visszautazás Bangkok-
ba. (A program ára: 14.800 Ft.) Napközben ebéd. 
Szállás Bangkokban.

5. nap: Bangkok − Lopburi − Ayutthaya
Reggeli, majd utazás Thaiföld ősi fővárosába, Ayutt-
haya-ba. Felkeressük a XIX. század végén épült, 
gyönyörű Nyári Palotát, a Bang Pa In-t. Napközben 

ebéd. Továbbutazunk Lopburiba, ahol meglátogat-
juk a Phra Prang Sam Yod-ot, melyet a „majmok 
temploma”-ként is ismernek. A város a thai uralom 
előtt a khmerek fővárosa volt, így a khmer építé-
szet jellemző vonásait is felfedezhetjük. Folytatjuk 
utunkat Ayutthaya-ba. Szállás Ayutthaya-ban.

6. nap: Ayutthaya − Bangkok
Reggeli után felkeressük az ősi romtemplomokat: 
Wat Phra Sri Sunpetch (az ősi Királyi templom), 
Wat Mahathat, mely az Ayutthaya királyság egyik 
legjelentősebb temploma volt. Napközben ebéd. 
Délután megtekintjük a Chao Sam Phraya Mú-
zeumot, majd az óvárosnál lévő úszópiacot lát-
hatjuk, és így a várost egy más oldaláról is meg-
ismerhetjük. Visszautazás Bangkokba. Szállás 
Bangkokban.

7. nap: Bangkok − krokodil farm − Pattaya tengerpart
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat dél felé, a 
tengerparti régióba. Útközben meglátogatjuk a 
világ egyik legnagyobb krokodilfarmját Samutpra-
karnban. Több mint 100.000 példány él a parkban, 
ahol karnyújtásnyi távolságból csodálhatjuk meg 
ezeket az óriási ragadozókat. Napközben ebéd. 
Továbbutazás Pattayába. Érkezést követően meg-
látogatjuk az Art in Paradise Múzeumot, ahol in-
teraktív környezetben merülhetünk el a művészet 
világában. Szállás Pattaya-ban.

8. nap: Pattaya − Nong Nooch
Reggelit követően ellátogatunk a Nong Nooch 
trópusi botanikus kertbe, mely egyike Thaiföld 
legnagyobb kiterjedésű kertjeinek, a maga 2 km2-
es nagyságú területével. A kertben láthatunk egy 
miniatűr állatkertet, valamint egy elefánt-show-t 

is. Napközben ebéd. Transzfer a tengerpartra, pi-
henés, szabad idő a nap további részében. Szállás 
Pattaya-ban.

9. nap: Pattaya − Paradicsom-sziget
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: transzfer Ban Phe kikötőbe, 
ahol kompra szállunk és áthajózunk Koh Sam-
et-szigetre (Paradicsom-sziget). Egésznapos pi-
henés, fürdés. A kristálytiszta víz és a gyönyörű 
fehér homokos tengerpart kitűnő környezet a pi-
henéshez. A nap végén visszautazás Pattaya-ba.  
(A program ára: 9.800 Ft.) Napközben ebéd. Szál-
lás Pattaya-ban.

10. nap: Pattaya − Mini Sziám
Reggeli után szabad program, pihenés, feltöltődés 
a tengerparton. Délután látogatás a Mini Sziám-
ban, mely egy kicsinyített város. Láthatjuk Thai-
föld olyan szent épületeinek és fontos történelmi 
látványosságainak kicsinyített másait, mint például 
a híd a Kwai folyónál, és a Smaragd Buddha Temp-
loma. Pár órás látogatásunk során úgy érezhetjük, 
mintha bejártuk volna az egész országot. Napköz-
ben ebéd. Szállás Pattaya-ban.

11. nap: Pattaya − Elefánt-farm − Bangkok ...
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: megtekintjük a közeli ele-
fánt farmot. A falucskában az elefántok béké-
ben tölthetik mindennapjaikat. Lehetőségünk 
nyílik elefántháton a környező erdőt is bejárni.  
(A program ára: 16.800 Ft.) Menetrendtől füg-
gően transzfer a bangkoki repülőtérre és elrepülés 
átszállással Budapestre. Étkezések és éjszakázás a 
repülőgép fedélzetén.

12. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre.

A thai királyság páratlanul gazdag látnivalói  
és a Thai-öböl selymes homokfövenye várja  

a látnivalókra éhes utazóinkat.

2020. november 22 – december 3.
2021. január 17 – 28.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, csónakkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 329.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   129.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  220 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri illetékre: 6.410 Ft
- a 4. napi fakultatív prg.: Kwai folyó – Kanchanaburi 14.800 Ft
- a 9. napi fakultatív program: Paradicsom-sziget 9.800 Ft
- a 11. napi fakultatív program: Elefánt farm 16.800 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 89.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő.
- 15-19 fő közötti felár:  24.000 Ft
Fakultatív program: minimum 15 főtől
Borravalók: ajánlott 5 USD /nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Ayutthaya történelmi városa

LAOSZ-THAIFÖLD
2021. február 11–23.

Részleteket keresse a honlapunkon!

Ázsia – Thaiföld
Thaiföld körutazás

Tengerparti pihenéssel



1. nap: Bécs ...
Elrepülés Bécsből átszállással. Étkezések és éjszaká-
zás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Rangon (Burma) − Shwedagon Pagoda
Megérkezés Rangonba, Burmába. Érkezést köve-
tően a Shwedagon Pagoda megtekintése. Vacsora. 
Szállás Rangonban.

3. nap: Rangon − Mandalay − Amarapura
Reggeli után transzfer a repülőtérre és elrepülés 
Mandalaybe. Érkezést követően városnézés: megte-
kintjük a Mahamuni pagodát egy Buddhát ábrázo-
ló aranylemezekkel borított képpel és a Kuthodaw 
pagodát. Folytatjuk látogatásunkat a Kyauktawgyi 
Pagodával és a Shwenandaw kolostorral. Délután 
utazás Amarapurába, a XVIII-XIX. századi királyi 
fővárosba. Útközben megálló egy selyemszövő mű-
helyben, majd a 200 éves U Bein fahíd megtekinté-
se. Vacsora. Szállás Mandalayben.

4. nap: Mandalay − Mingun − Sagaing
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: hajóba szállunk és Mingunba 
hajózunk az Ayeyarwaddy folyón. Ezután átkelünk 
az 1 km hosszú hídon Sagaingba, egy újabb régi, 
XIV. századi fővárosba, majd folytatjuk utunkat Ava 
(régi főváros) kis kikötőjébe. Ezután lovaskocsival 
jutunk el a Bagaya és a Maha Aungmye Bonzan 
Menu kolostorokhoz, végül utunkat egy kilátóto-
ronyban fejezzük be. (A program ára: 24.500 Ft.) 
Vacsora. Szállás Mandalayben.

5. nap: Irrawaddy-folyó − Shwe Pyi Thar − Bagan
Reggeli, majd sétálunk az Irrawaddy-folyó (burmai 
nyelven Ayeyarwaddy folyó) partján. Útközben meglá-
togatunk egy helyi piacot, ahol egzotikus gyümölcsök 
és zöldségek számos fajtáját megtalálhatjuk. Elutazunk 
Shwe Pyi Thar falucskába. Délután utazás autóbusszal 
Baganba, melynek romvárosa a XI-XIII. századi I. Bur-
mai Királyság fővárosa volt. Vacsora. Szállás Baganban.

6. nap: Bagan
Reggelit követően városnézésünket az Ananda 
templom megtekintésével kezdjük, majd az egye-
dülálló freskókkal rendelkező Kubyaukgyi, vala-

mint a Manuha és Nan Paya templomok következ-
nek. Később egy kézműves műhelybe látogatunk, 
ahol híres bagani termékeket csodálhatunk meg. 
Naplementekor lovaskocsin utazás a Thatpyinnyu 
templomhoz (a legmagasabb Baganban), az óri-
ási Dhammayangyi szentélyhez, majd a Sulamani 
templomhoz. Vacsora. Szállás Baganban.

7. nap: Bagan − Rangon − Sule pagoda − Bogyoke piac 
− Chaukhtatgyi
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés Ran-
gonba. Érkezést követően a városnézés folytatása: elő-
ször megtekintjük a 2.500 éves Sule pagodát. Ezután 
átsétálunk a Bogyoke piac macskaköves utcáin, ahol 
többek között galériák, burmai kézművesek (fafaragá-
sok), ékszerészek (híres burmai jádekő, rubin) kínálják 
portékáikat. Látogatás a hatalmas Chaukhtatgyi fekvő 
Buddha-szobornál. Vacsora. Szállás Rangonban.

8. nap: Rangon − Taipei (Taiwan) 
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés 
Taipeibe. A főváros Taiwan szigetének északi ré-
szén elterülő Taipei-i-medencében fekszik, melyet 
hegyek vesznek körül − a legmagasabbak a várostól 
északkeletre elterülő Tatun-hegy és a Csisin-hegy, 
mindkettő 1000 méternél magasabb. Vacsora. Szál-
lás Taipeiben.

9. nap: Taipei − Nap-Hold-tó
Reggeli után megkezdjük városnézésünket Taipei-
ben. Megtekintjük a Nemzeti Palotamúzeumot. Ez-
után ellátogatunk a Mártírok Szentélyéhez. Délután 
Vacsora. Szállás a Nap-Hold-tónál.

10. nap: Nap-Hold-tó − Tainan − Kaohsiung
Reggeli után továbbutazás Taiwan legrégebbi vá-
rosába, a fontos műemlékekkel teli Tainanba. 
Látogatás az egykori holland erődítménynél és a 
Chikan toronynál. Továbbutazás a sziget második 
legnagyobb városába, Kaohsiungba. Látogatás a vá-
ros jelképének tekintett ikerpagodáknál, a tigris és 
sárkány pagodánál. Vacsora. Szállás Kaohsiungban.

11. nap: Kaohsiung − Taitung 
Reggeli után látogatás a Fo Guang Shan buddhista 
múzeumban, ahol egy 40 m magas buddha szob-
rot is láthatunk. Továbbutazás Taitungba. Vacsora. 
Szállás Taitungban.

12. nap: Taitung − Hualien
Reggeli után látogatás az érintetlen szépségű Keleti 
Part Természeti Körzetben. Út közben megálló a Kis 
Yehliu sziklás partszakaszánál és a sárkányhídnál, 
amely a Három Halhatatlan Szigetére vezet. Tovább-
utazás Hualienbe. Vacsora. Szállás Hualienben.

13. nap: Hualien − Taroko-szoros − Taipei
Reggeli után kirándulás a Taroko Nemzeti Parkba 
a Taroko-szoroshoz, ahol a Liwu-folyó több száz 
méter mély szurdokot vágott a kőzetbe. Látogatás 
Jiu Fen városban, amelyet a Qing Dinasztia alapí-
tott, majd a japán megszállás alatt aranybányász vá-
ros lett, ma pedig hangulatos turistalátványosság. 
Vissza térés Taipeibe.

14. nap: Taipei...
Reggelit követően megkezdjük városnézésünket 
Taipeiben: Nemzeti Palotamúzeum, Mártírok 
Szentélye, Lungshan templom. Megtekintjük a 
Szabadság tér keleti oldalán álló Csang Kaj-Sek 
Emlékcsarnokot. Látogatás a Taipei 101 nevű fel-
hőkarcolónál, ami a város jelképévé vált és 2009-ig 
a világ legmagasabb, befejezett felhőkarcolója volt a 
maga 101 emeletével. (Felmehetünk a 89. emeleten 
található csillagvizsgálóhoz is, ára kb. 25 USD/fő, 
helyszínen fizetendő.) Napközben ebéd. Transzfer 
a repülőtérre és elrepülés átszállással Bécsbe. Étke-
zések és éjszakázás a gép fedélzetén.

15. nap: ...Bécs
Érkezés Bécsbe.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegyek illetékekkel (nemzetközi és belső)
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, csónakkal, belső repülőjárattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj repülőjegyekkel, illetékekkel: 799.500 Ft
Vízumdíj és előkészítés: (Burma) 19.500 Ft
Helyszíni ki- és belépési illetékek: (Burma) kb. 15 USD (esetenkénti)
Belépők és a program szerinti étkezések:  260 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és reptéri illetékekre:  11.195 Ft
- a 4. napi fakultatív program: Mingun, Sagaing  24.500 Ft
-  Budapest – Bécs – Budapest autóbusz transzfer: 16.500 Ft 

(min. 12 fő esetén különbusszal, 12 fő alatt menetrend szerinti,  
Bp és Bécs között közlekedő direkt járattal)

- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  148.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő.  
- 12-14 fő közötti felár: 44.000 Ft
- 15-17 fő közötti felár: 25.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől 
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Páratlan kombinációban kínáljuk Burma  
sokszínű és változatos emlékeit, megismerjük  

a hagyománytisztelő kultúráját, majd Taiwanon  
a XXI. századi modern világot.

2020. november 17 – december 1.
2021. március 12 – 26.

IDŐPONTOK:

66  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Burma − Taiwan körutazás
Myanmar ékkövei és egy távol-keleti mesevilág

Ázsia – Burma, 
Taiwan



1. nap: Budapest ...
Elutazás Budapestről átszállással Taipeibe, Taiwanba.

2. nap: ... Taipei (Taiwan) − Puli
Érkezés Taiwan fővárosába, majd továbbutazás autó-
busszal a szigetország közepén fekvő, hegyekkel kö-
rülvett kisvárosba, Puliba. Vacsora. Szállás Puliban.

3. nap: Puli − Taipei
Reggeli. Kirándulás a festői szépségű Nap és Hold-
tó körül megállókkal a nevezetességeknél: Wen Wu 
templom, Ci En pagoda, Xuanzang szentély, Tehua 
falu, majd visszautazás Taipeibe. Napközben ebéd. 
Szállás Taipeiben.

4. nap: Taipei
Reggelit követően városnézés keretében megláto-
gatjuk a Nemzeti Palota Múzeumot, ahol a kínai 
világ legnagyobb gyűjteménye, a több ezer éves 
kínai történelem legértékesebb kincsei találhatók. 
Felkeressük a Mártírok Szentélyét és a Lungshan 
templomot, majd kívülről láthatjuk az Elnöki Pa-
lotát és a város jelképének számító Taipei 101 fel-
hőkarcolót (felmehetünk a 89. emeleten található 
csillagvizsgálóhoz is, ára kb. 25 USD/fő, helyszínen 
fizetendő). Vacsora, szállás Taipeiben.

5. nap: Taipei − Cebu (Fülöp-szigetek) − Bohol
Reggel a Fülöp-szigetek második legnagyobb vá-
rosába, Cebuba repülünk. Rövid városnézés után 
gyorshajóra szállunk és Bohol szigetére utazunk. 
Érkezés után szabad program, pihenés, fürdés a 
tengerparton. Vacsora. Szállás a szigeten.

6. nap: Bohol − tengerparti pihenés
Reggeli után szabad program, pihenés, fürdés a 
tengerparton. Vacsora. Szállás a szigeten.

7. nap: Bohol
Reggelit követően egész napos kirándulás Bo-
hol-szigeten: kókuszültetvények és mahagóni 
erdők mentén jutunk a különleges formájú Cso-
koládé hegyekhez. Ezután ismerkedés a legkisebb 
főemlőssel, a fülöp-szigeteki koboldmakival. A ke-
vesebb, mint negyedkilós „minimajom” nevezetes 
hatalmas szemeiről, melyeket azonban nem tud 
mozgatni, így a fejét forgatja. A trópusi őserdőben 
kihagyhatatlan egy hajókirándulás a Loboc-folyón. 
Vacsora. Szállás a szigeten.

8. nap: Bohol − Cebu − Manila
Reggeli, majd visszautazás gyorshajóval Cebu-szi-
getre, ahonnan Manilába repülünk. Érkezést kö-
vetően informális városnézés. Vacsora és szállás 
Manilában.

9. nap: Manila − Szingapúr (Szingapúr városállam)
Reggeli, majd Szingapúrba repülünk. Érkezést köve-
tően vacsora. Szállás Szingapúrban.

10. nap: Szingapúr
Reggeli után városnézés. A városállam alig több 
mint 100 km-re van az egyenlítőtől, így igazán 
nevezhetjük a világ közepének. Itt természetes a 
legmodernebb technológia, a természetvédelem 
és a legendás tisztaság. A városnézés során megál-
lunk Kis Indiánál és megcsodáljuk a kínai negyed 
templomait. Következik Merlion, a tengeri oroszlán 
szobra és a jellegzetes brit koloniális épületek. Leg-
újabb nevezetesség a Gardens by the Bay park bota-
nikus kertjeivel és a „szuperfáknál” levő zenés esti 
fényjáték. Napközben ebéd. Szállás Szingapúrban.

11. nap: Szingapúr − Johor Bahru (Malájzia)
Reggeli, majd folytatjuk városnézésünket: Orchi-

dea Kert, Szent András székesegyház, kikötői ne-
gyed, majd utazás Malájziába autóbusszal. Vacsora. 
Szállás Johor Bahruban.

12. nap: Johor Bahru − Melaka − Kuala Lumpur
Reggelit követően utazás Melakába. Érkezést kö-
vetően a maláj kultúra bölcsőjének nevezett város 
felfedezésére: Santiago kapu, városháza, Szent Pál 
templom, a portugál, holland és brit gyarmati múlt 
emlékei. Továbbutazás Kuala Lumpurba. Fotó-
szünetet tartunk a Királyi Palotánál és a Nemzeti 
Emlékműnél. Érkezés után megtekintjük a Sri Ma-
riamman hindu templomot és a kínai piacot. Va-
csora. Szállás Kuala Lumpurban.

13. nap: Kuala Lumpur ...
Reggeli után a hinduk szent helyére, a Batu bar-
langhoz kapaszkodunk fel. A soknemzetiségű or-
szág minden vallásának hódolunk, nem maradhat 
ki programunkból egy kínai templom és a Nemzeti 
Mecset sem. Utunk újabb csattanója egy másik fel-
hőkarcoló, a Petronas ikertorony (felmenetel a to-
ronyba a helyszínen külön foglalandó és fizetendő). 
Este transzfer a repülőtérre és hazautazás átszállás-
sal Budapestre. Étkezések és éjszakázás a repülőgép 
fedélzetén. 

14. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre.

Kelet-Ázsia titokzatos szigetvilága ősi látnivalóival 
és modern építészeti csodáival nyűgözi le  

az idelátogatót, és Malájzia is tartogat még 
számunkra meglepetéseket.

2020. november 26 – december 9.
2021. február 20 – március 5.

IDŐPONTOK:

AB Agro 2020  •  67A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, gyorshajóval
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 685.000 Ft
Nemzetközi és belső repülőjegyek illetékekkel  
és üzemanyagfelárral: (változhat) 365.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  350 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illeték összegére:  15.000 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  268.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
- 14-19 fő közötti felár:  25.000 Ft
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Szingapúri botanikus kert • Melaka történelmi városa

Taiwan – Fülöp-szigetek – Szingapúr – Malájzia 
Kelet-Ázsia varázslatos világa

Ázsia – Fülöp-szigetek 
Taiwan, Szingapúr, 

Malájzia



A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).68  •  AB Agro 2020 

1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Kuala Lumpur-
ba, Malájziába.

2. nap: ... Kuala Lumpur  (Malájzia)
Érkezés menetrendtől függően Kuala Lumpurba. 
Vacsora. Szállás Kuala Lumpurban.

3. nap: Kuala Lumpur − Melaka
Reggeli, majd indulás Melakába, Malájzia legrégibb 
városába. Az UNESCO Vi¬lág¬örök¬ségek részét 
képezi. Megtekintjük többek között a Szent Pál 
templomot, a Stadhuys épületet és a Christ Chur-
ch-t. Vacsora. Szállás Kuala Lumpurban.

4. nap: Kuala Lumpur
Reggelit követően a híres Petronas Ikertornyok 
meglátogatása, ahol a 41. és 42. emeletek között 
épült „Skybridge”-ről az egész város belátható (fel-
menetel a toronyba külön a helyszínen foglalandó 
és fizetendő). A brit gyarmati emlékkel ismer-
kedünk: Függetlenség tere, Sultan Abdul Samad 
Building, Royal Selangor Club - kívülről. Vacsora. 
Szállás Kuala Lumpurban.

5. nap: Kuala Lumpur − Medan (Indonézia) 
Kora reggel elrepülés Medanba, Indonéziába. A vá-
ros Észak-Szumátra székhelye, egyben Szumátra 
legnépesebb városa. Vacsora. Szállás Medanban.

6. nap: Medan − Toba-tó
Reggeli után utazás a Toba-tóhoz. Meglátogatjuk 
Pematang Purbát, a Simalung baták királyok „hosz-
szú házát”. Megismerkedünk a királyi háremszoká-
sokkal is, majd megtekintjük a Sipiso-Piso vízesést. 
Ezután elmegyünk a Karon baták törzs tradícioná-
lis házaihoz. Vacsora. Szállás a Toba-tónál.

7. nap: Simanindo − Tomok − Ambarita
Reggeli, majd hajókirándulás a Toba-tavon. Sima-
nindoban résztveszünk egy TOR-TOR táncbemuta-
tón a Királyok Háza előtt. Tomok faluban megnéz-
zük a Sidabutar baták királyok temetkezési helyét 

és a tipikus fecskefarkú baták házakat. Amba-
ritában ellátogatunk Silangan kannibálkirály 
szarkofágjához. Vacsora. Szállás a Toba-tónál.
8. nap: Bohorok
Reggeli után indulás Bohorokba. Útközben 
olajpálmaligetek, kakaó- és gumifaültetvé-
nyek mellett haladunk el. Vacsora. Szállás 
Bohorokban.

9. nap: Orángután rezervátum − Medán
Reggeli, majd orángután szafarira indulunk. 
Átsétálunk a Bohorok-folyó mentén élő törzs 
faluján, majd ellátogatunk a világ három 
orángután rezervátumának egyikébe. Vacso-
ra. Szállás Medanban.
10. nap: Medan − Penang (Malájzia)
Reggelit követően visszarepülés Malájziába, 
Penangra. Vacsora. Szállás Penangon.
11. nap: George Town 
Reggeli után szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: felfedezzük Penang fővárosát. 
Megtekintjük a Cornwallis erődöt, a Wat Chaya-
mangkalaram templomot és a Khoo Kongsi klán 
házát. Ebéd, majd a Chew Clan Jetty, a csónak ki-
kötő, a városháza és „kis India” mellett haladunk el.  
A nap további részében szabadidő. (A program 
ára: 22.500 Ft.) Szállás George Town-ban.

12. nap: Penang − Langkawi
Reggelit követően Penang kikötőjébe indulunk, 
hajóra szállunk és közel 3 órás tengeri hajókázás 
után elérjük a paradicsomi szépségű Langkawi 
szigetét, mely UNESCO védettség alatt áll ter-
mészeti képződményei miatt. Észak-Malájzia két 

legjelentősebb szigete, Langkawi és Penang jelleg-
ben lényegesen különbözik egymástól. Transzfer a 
szállodába, majd pihenés a homokos tengerparton. 
Vacsora, szállás Langkawi szigetén. 

13. nap: Langkawi
Reggeli, majd libegővel kirándulás a 708 méterrel 
a tengerszint felett épített Langkawi Égi Kilátóhoz.  
A szigetcsoport kereken száz mészkőszigetből áll. 
A sziget Malájzia legjelentősebb nyaralóhelye. Va-
csora, szállás Langkawi szigetén.

14-15. nap: Langkawi − Budapest
Reggeli, majd pihenés, fürdés a tengerparton. 
Transzfer a repülőtérre, elrepülés átszállásokkal 
Budapestre. Hazaérkezés másnap menetrendtől 
függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, hajóval 
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 535.000 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)   286.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  285 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és reptéri illetékekre:  11.495 Ft
- a 11. napi fakultatív program: George Town 22.500 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  195.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő.
- 15-19 fő közötti felár:  25.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

A titokzatos Malájzia tájain, Indonézia 
különleges és kevésbé ismert arca, pihenés 

Langkawi paradicsomi környezetében.

2020. június 7 – 21.
2020. szeptember 6 – 20.
2021. június 13 – 27.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Melaka és George Town 

történelmi városai
• Langkawi szigete

Malájzia – Indonézia Nagykörút
Észak-Szumátra egzotikus tájain

Ázsia – Indonézia, 
Malájzia



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Kuala Lumpurba.

2. nap: ... Kuala Lumpur (Malajzia)
Érkezés. Vacsora. Szállás Kuala Lumpurban.

3. nap: Kuala Lumpur − Labuán sziget
Reggelit követően Kuala Lumpurban a híres Pet-
ronas Ikertornyok meglátogatása, ahol a 41. és 42. 
emeletek között épült „Skybridge”-ről az egész város 
belátható (felmenetel a toronyba külön a helyszínen 
foglalandó és fizetendő). A nap további részében Ku-
ala Lumpur brit gyarmati emlékeivel ismerkedünk: 
séta során (Függetlenség tere, Sultan Abdul Samad 
Building, Royal Selangor Club − kívülről). Elrepülés 
Labuán szigetére. Vacsora. Szállás Labuánon.

4. nap: Brunei Szultánság (Brunei Szultanátus)
Reggeli. Labuán szigete, a filmekből ismert, Sando-
kan rejtekhelye volt, ma pedig off-shore cégeiről hí-
res/hírhedt. Ismerkedés a sziget szárazföldi és ten-
geri élővilágával. Napközben ebéd, majd délután 
áthajózás a Brunei szultánságba. Szállás Bruneiben.

5. nap: Brunei Szultánság 
Reggeli, majd délelőtt megtekintjük a Királyi Koro-
naékszereket és az Omar Ali Saiffuddien Mecsetet, 
mely Brunei leghíresebb látványosságának számít 
aranykupolájával és itáliai márvány borításával. 
Ezután a Brunei folyón helyi „vízitaxival” egy cö-
löpökre épült házhoz csónakázunk, ahol helyi 
süteményeket és teát szolgálnak fel. Ezt követően 
megnézzük a Jame Asr Hassanil Bolkiah Mecsetet, 
végül pedig fotóstop a Szultáni Palotánál (Istana 
Nurul Iman). Vacsora, szállás Bruneiben.

6. nap: Miri Niah Nemzeti Park (Malajzia − Borneo)
Reggeli, majd utazás a Niah Nemzeti Parkhoz, ahol 
egy rövid hajókázás során átkelünk a folyón, és sétát 
teszünk a pallózott úton a Niah barlang bejáratá-
hoz. A barlang arról a fecskefajtáról híres, melyből 
a világ egyik legdrágább ételét, a fecskefészek-levest 
készítik. A barlangban még kb. 40.000 éves kőkori 
falfestményeket is láthatunk. Megtekintjük Délke-
let-Ázsia legnagyobb taoista templomát. Vacsora. 
Szállás Miriben.

7. nap: Miri − Kuching
Reggeli után folytatjuk városnézésünket Miriben. 
Elrepülés Kuchingba. Vacsora. Szállás Kuchingban.

8. nap: Semenggoh Orangután Központ − Kuching
Reggeli, majd szabadprogram vagy fakultatív 
programlehetőség: ellátogatunk a Semenggoh 
Orangután Központba, ahol az árván maradt vagy 
fogságból kiszabadított fiatal orangutánokat szok-
tatják vissza a vadonba. A parkban más állatokat is 
láthatunk, pl. gibbonokat és maláj medvéket. Foly-
tatjuk utunkat a Sarawak Skanzenbe, végül megné-
zünk egy különleges kulturális műsort. (A prog-
ram ára: 19.500 Ft.) Vacsora. Szállás Kuchingban.

9. nap: Kuching
Reggelit követően városnézés Kuchingban. Meg-
látogatjuk a kínai negyedet, a városról elnevezett 
Macska emlékművet (malájul a macskát „kuching”-
nak hívják), a színes Tua Pek Kong szentélyt, majd 
megnézzük a világhírű Sarawak Múzeumot. A fo-
lyó túloldalán ellátogatunk a különleges Macska 
Múzeumba, majd megtekintjük a varázslatos Álla-

mi Mecsetet és az Astanat. Ezután teszünk egy sétát 
az óvárosban, a piacon a fűszer- és textilárusok kö-
zött. Később látjuk a Pavilont, a Négyzetes tornyot, 
a postát, és a Charles Brooke Emlékművet. Vacsora. 
Szállás Kuchingban.

10. nap: Szingapúr (Szingapúr városállam)
Reggeli, majd elrepülés Szingapúrba. Városnézés, 
mely során láthatjuk többek között a Merlion Parkot 
és a Merliont. Vacsora. Szállás Szingapúrban.

11. nap: Szingapúr − Melaka (Malajzia)
Reggeli, majd informális városnézést követően indu-
lás Melakába, Malajzia legrégibb városába, mely az 
UNESCO vi lág örök ség része. Megtekintjük többek 
között a Szent Pál templomot (Malajzia legrégeb-
bi keresztény temploma), a Stadhuys épületet (az 
egykori holland kormányzósági épület) és a Christ 
Church-t (holland stílusban épült templom, ahol az 
Utolsó vacsora mása is megtalálható). Vacsora. Szál-
lás Melakában.

12. nap: Melaka − Kuala Lumpur ...
Reggeli után megnézzük a Cheng Hoon Teng temp-
lomot (a legrégebbi kínai templom Melakában), 
a Jonker Street-et (antik bazár), elhaladunk a régi 
szultáni palota mellett, a Melaka folyón és a Jonker 
Street-en. Visszautazás Kuala Lumpurba. Transzfer 
a repülőtérre és elrepülés átszállással Budapestre.

13. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre menetrendtől függően.

A Brunei Szultánság hihetetlen gazdagsága,  
ahol a fecskefészek-leves alapanyagát szüretelik, 

orángutánközpontot létesítettek, itt található  
a macskák városa és a Maláj-félsziget szépségei is...

2020. november 27 – december 9.
2021. február 20 – március 4.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
-  repülőjegyek (nemzetközi és belső) illetékekkel  

és üzemanyagfelárral
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, hajóval
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGYEKKEL ÉS ILLETÉKEKKEL: 787.000 Ft
Belépők, nemzeti park belépők és a program szerinti  
étkezések: (a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak) 215 USD  

Helyszínen a határoknál fizetendő ki- és belépési illetékek: kb. 35 USD
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illeték összegére:  11.020 Ft
-  a 8. napi fakultatív program: Orángután központ,  

Sarawak Skanzen 19.500 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  188.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
- 11-15 fő közötti felár:  35.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

AB Agro 2020  •  69A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Melaka történelmi városa

Malájzia a Brunei Szultánsággal
A Brunei Szultánsággal és Szingapúrral

Ázsia – Brunei  
Szultanátus,  

Malajzia, Szingapúr



70  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Jakartába. Étke-
zések és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Jakarta
Megérkezés a délutáni órákban az indonéz főváros-
ba. Vacsora és szállás Jakartában. 

3. nap: Jakarta − Bandung
Reggeli után városnézés Jakartában, mely során 
megtekintjük az óváros holland gyarmati emlékekeit 
a Fatahillah téren, majd látogatás a Miniatűr Indo-
nézia Parkban, ahol az indonéz szigetvilág legszebb 
épületeit csodálhatjuk meg kicsiben, az Indonézia 
Múzeumban pedig a kultúrával, hagyományokkal, 
népművészettel ismerkedhetünk meg. Továbbuta-
zás Nyugat-Jáva fővárosába, Bandungba, mely az 
első "modern" indonéz város volt, ezért még ma is a 
"legeurópaibb" város egész Indonéziában. Vacsora és 
szállás Bandungban. 

4. nap: Tangkuban Perahu vulkán −  
Ciater hőforrások − Bandung
Reggeli után utazás a nap 
egyik fénypontjához, a 
Tangkuban Perahu Nem-
zeti Parkban található 
lenyűgöző Tangkuban 
Perahu vulkánhoz, majd a 
Ciater hőforrásokhoz. 

Késő délután megfigyelhetjük, hogyan készül az 
UNESCO Szellemi Örökségéhez tartozó angklung, 
mely egy bambuszból készült, rázással megszólal-
tatható hangszer. Vacsora és szállás Bandungban.  

5. nap: Bandung − Jogjakarta
Reggeli, majd utazás vonattal a 3 milliós Jogjakar-
tába, az ezüst, a bőr és az árnybábjátékok világába. 
Este egy Ramajana előadáson veszünk részt. Vacso-
ra és szállás Jogjakartában.

6. nap: Borobudur − Jogjakarta
Reggeli, majd indulás a Világörökség részét képe-
ző, közel 1200 éves Borobudur buddhista szentély 
felkeresése. A fő szentély mellett még a Pawon és a 
Mendut templomokat is meglátogatjuk. Visszatér-
ve Jogjakartába megtekintjük a hagyományos jávai 
építészet remekét, a Keraton palotát és a Taman Sari 
komplexumot, melyet a holland gyarmati időkben 
Vízi Palotaként emlegettek. Végezetül ellátoga-
tunk egy batik-műhelybe is, ahol megismerhetjük 
az UNESCO Szellemi Örökségének részét képező 
batik-termékeket. Vacsora és szállás Jogjakartában.

7. nap: Jogjakarta − Prambanan − 
Surakarta (Solo)
Reggeli után utazás egy újabb 

világörökséghez, a IX. század-
ban épült Prambanan szentély-

hez, amelynek fő része, a Loro Jonggrang komple-
xum Jáva legelegánsabb temploma. Surakarta-ban 
megtekintjük a Mangkunegaran Palotát és a 
Triwindu bolhapiacot, valamint a misztikus, eroti-
kus domborművekkel díszített Sukuh templomot. 
Vacsora és szállás Surakarta-ban.

8. nap: Surakarta − Trowulan − Bromo hegység
Reggeli után utazás Trowulan-ba, ahol a Bajang 
Ratu emlékművön a Ramajana eposz jeleneteivel 
díszített reliefeket láthatunk, valamint itt találha-
tó a Candi Tikus fürdő. Vacsora és szállás a Bro-
mo-hegységben, vendégházban.

9. nap: Bromo hegység − Bali 
Kora hajnalban indulás a még most is aktív Bro-
mo-hegy kráteréhez, hogy a pereméről csodálhas-
suk meg a napfelkeltét. Reggeli, majd utazás Sura-
baya-ba, transzfer a repülőtérre, és elrepülés a bájos 
Bali-szigetre. Vacsora és szállás Bali szigetén.

10. nap: Bali
Reggeli, majd egész nap szabadidő, fürdés, pihenés 
a tengerparton, vásárlási és fakultatív programlehe-
tőségek. Vacsora és szállás Balin.

11. nap: Bali − Batukaru − Tanah Lot 
Reggelit követően kirándulás Bali leghíresebb ten-
gerparti templomához, a Tanah Lot templomhoz. 

A következő megálló a Pura Luhur Batukaru, 
a buja trópusi er dőben megbújó bú csújáró 
hely szép szentélyeivel és szakrális meden-
céivel. Jatiluwih falunál a Világörökség részét 
képező, domboldalakat borító teraszos rizs-
művelés szépsége tárul elénk. Visszafelé jövet 
Mengwi-ben az egek urának szép templomát 
tekintjük meg. Vacsora és szállás Balin.

12. nap: Bali
Reggeli, majd egész nap szabadidő, fürdés, 

pihenés a tengerparton, vásárlási és fakultatív prog-
ramlehetőségek. Vacsora és szállás Balin.

13. nap: Denpasar ...
Reggeli, majd délelőtt szabad program, délben a 
szobák elhagyása. Délután még fürdés, pihenés. 
Vacsora, majd elrepülés Denpasarból Budapestre. 
Étkezés és éjszakázás a gép fedélzetén.

14. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre menetrendtől függően.

Életreszóló élményben lesz része az 
idelátogatónak. Béke, ősi építészet, működő 

vulkánok, amelyből egyet fel is keresünk,  
majd pihenés Balin, az Istenek szigetén. 

2020. május 4 – 17.
2020. július 1 – 14.
2020. október 14 – 27.
2021. július 3 – 16.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, vonattal, belső repülőjárattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-3+*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban reggelivel,  
1 éj a Bromo-hegységben középkategóriájú lodge-ban

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 499.000 Ft

Nemzetközi és belső repülőjegy  
reptéri illetékekkel (változhat):   248.000 Ft
Helyszínen fizetendő kilépési illeték:     kb. 20 USD
Belépők és a program szerinti étkezések:  295 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és reptéri illetékekre: 10.460 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 155.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő. Borravalók: ajánlott 5 USD /nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Borobudur templom 
• Prambanan templom
• Bali kultúrtája

  SZELLEMI ÖRÖKSÉGEK:
• Indonézia batikművészete
• Az indonéziai angklung

Ázsia – Indonézia Jáva − Bali
Körutazás Indonéziában − pihenés az óceánparton
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1. nap: Budapest ... 
Elrepülés menetrend szerinti járattal, átszállással 
Tokióba. Étkezés és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Tokió
Megérkezés Japán fővárosába, Tokióba. Transzfer a 
városba, majd a környék egyéni felfedezése. Szállás 
Tokióban.

3. nap: Tokió
Reggeli után megkezdjük a metropolisz felfede-
zését. Felkeressük a 243 méter magas Tokiói Köz-
igazgatási Torony épületét, melynek kilátójából 
gyönyörködhetünk az alattunk elterülő metropo-
lisz szépségeiben, majd meglátogatjuk a Senso-ji-t, 
Tokió legöregebb és egyben Japán legszebb budd-
hista szentélyét és a híres Nakamise bevásárlóutcát. 
Napközben ebéd. Szállás Tokióban.

4. nap: Tokió − Császári Palota − Ginza körzet
Reggeli, majd látogatás a XV. században épült Csá-
szári Palotánál, mely máig a császári család ottho-
nául szolgál. Az épületcsoport tökéletes példája a 
hagyományok tiszteletének és az újító szellemnek. 
Séta a híres Ginza körzetben, ahol üzletek, butikok, 
művészeti galériák és kávézók sora csábítja az arra 
járókat. Napközben ebéd. Délután részt veszünk 
egy igazi teaszertartáson. Szállás Tokióban.

5. nap: Nikko − Kegon vízesés − Tokió
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: egésznapos autóbuszos kirán-
dulás Nikkoba, ahol Japán egyik legcsodálatosabb 
építészeti emléke, a Tokugawa sógunátus mega-

lapítójának mauzóleumaként szolgáló Toshogu 
szentély található. Napközben ebéd. Ezt követően 
látogatást teszünk az 1300 méteres magasságban 
fekvő Chuzenji-tónál, melynek környékén több, 
már kialudt tűzhányó is található. Megnézzük Ja-
pán legnagyobb vízesését, a 100 méter magas Keg-
on vízesést, melyre csodálatos panoráma nyílik az 
Akechidaira csúcsról, ahová lehetőség van felvonó-
val felmenni (helyszínen fizetendő). A nap végén a 
csodálatos fekvésű Chuzenji-tó mellett indulunk 
vissza Tokióba. (A program ára: 29.000 Ft.) Szál-
lás Tokióban.

6. nap: Tokió − Fuji − Hakone − Kyoto
Reggeli után utazás a Fujihoz, Japán legmagasabb 
hegyéhez (a nagy bőröndök külön transzferrel 
jutnak el Kyotoba). Továbbutazás a festői Fuji-Ha-
kone-Izu Nemzeti Parkban fekvő Hakonéba. Hajó-
kázás a csodaszép környezetben fekvő Ashi tavon. 
Napközben ebéd. Továbbhaladva elérkezünk a Ha-
kone hegy lábánál fekvő völgyhöz, melyet egy 3000 
évvel ezelőtti vulkánkitörés hozott létre. Felvonóval 
kapaszkodunk fel a magasba, hogy gyönyörköd-
hessünk a tájban. Transzfer a vasútállomásra és 
utazás a 270 km/órával haladó Shinkansen gyors-
vonattal Kyotóba. Szállás Kyotóban.

7. nap: Kyoto − Arany Pavilon − Nijo kastély − Osaka
Reggeli, majd egésznapos városnézés a Honshu 
szigetén fekvő nagyvárosban, Kyotoban. Meglá-
togatjuk a Kinkakuji szentélyt (Arany Pavilon), 
amely Ashikaga Yoshimitsu sógun rezidenciája 
volt. Ezután megtekintjük a Sanjusangendot, a XII. 
századi buddhista szentélyt, amely az 1001 Kan-

non szobráról híres, majd a Nijo kastélyt keressük 
fel, amelyet Tokugawa Ieyasu sógun építtetett. 
Napközben ebéd. Végül látogatás a Kiyomizudera 
szentélynél, mely az UNESCO Világörökség része. 
Szállás Osakában.

8. nap: Osaka − Hiroshima − Miyajima
Reggeli, majd utazás gyorsvonattal Hiroshimába. 
Érkezés után városnézés. Látogatás a Béke Emlék-
parkban és a múzeumban, amely Hiroshimának 
− mint a világ első nukleáris támadást szenvedett 
városának − állít méltó emléket. Napközben ebéd. 
Délután áthajózás Miyajima szigetére, ahol megte-
kintjük a méltán gyönyörű Itsukushima-szentélyt. 
Ezt követően visszautazás gyorsvonattal Osakába. 
Szállás Osakában.

9. nap: Osaka − Nara − Osaka ...
A reggelit követően utazás Naraba, ahol a nap 
első állomásaként Japán talán leghíresebb szen-
télyét, a Todaijit tekintjük meg, amelyben Japán 
legnagyobb Buddha-szobra található. Kikapcso-
lódásként sétálunk a Nara parkban, amely több 
száz szarvasnak ad otthont. Napközben ebéd. A 
városnézés folytatásaként az UNESCO Világörök-
ség részeként számon tartott Kasuga Taisha szen-
télyt látogatjuk meg, melyet 768-ben építettek, s 
a Fujiwara család szentélyeként szolgált. Transzfer 
a Honshu szigeten található Osakába, ahol a hí-
res belvárosi Umeda negyedben barangolhatunk, 
mely bővelkedik üzletekben, felhőkarcolókban, 
s hotelekben egyaránt. Az egyik felhőkarcolót, 
az Umeda Sky Buildinget látogatjuk meg, amely 
Osaka egyik legnagyobb épülete, s talán a város 
legismertebb jelképe. Az esti órákban transzfer a 
repülőtérre és elrepülés átszállással Budapestre.

10. nap: ... Budapest
Megérkezés Budapestre menetrendtől függően.

A felkelő nap országában,  
a mindennapokban jelen van a múlt és a jövő 

fenséges ötvözete. Modern metropoliszok  
és az évezredes történelem, hagyományok,  

és nem utolsó sorban a Fuji-san.

2020. október 14 – 23.
2021. március 23 – április 1.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, gyorsvonattal, hajóval
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj repülőjeggyel: (októberben)  835.000 Ft
Részvételi díj repülőjeggyel: (márciusban) 855.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral: (változhat) 144.000 Ft
Belépők a program szerint:  185 USD
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak) 

Étkezések a program szerint:  195 USD 
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, 

repülőjegyre és reptéri illetékekre: 13.705 Ft (októberben)  
 13.985 Ft (márciusban)

- az 5. napi fakultatív program: Nikko, Kegon vízesés 29.000 Ft
- egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.):  198.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő.   
15-19 fő közötti felár:  58.000 Ft
Fakultatív program: 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• az ősi Kyoto történelmi emlékei 
• az ősi Nara történelmi emlékei 

• Nikko szentélyei, templomai
• Fuji, a szent hegy

Ázsia – Japán
Japán − a Felkelő Nap országa

Tokió − Nikko − Fuji − Hakone − Kyoto − Nara − Osaka − Hiroshima
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1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről egy átszállással Szöulba. Ét-
kezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Szöul (Dél-Korea)
Délutáni órákban megérkezés Dél-Korea fővárosá-
ba, mely az ország legnagyobb városa. Transzfer a 
szállodába. Vacsora, szállás Szöulban.

3. nap: Szöul − Seorak-hegy Nemzeti Park 
Reggeli, majd Gangwon tartományba utazunk. 
Első állomásunk a Seorak-hegy Nemzeti Park − 
mely kb. 2000 különleges állatfajnak és kb. 1400 
ritka növényfajnak ad otthon − ahol siklóból gyö-
nyörködhetünk az erdőkben, majd meglátogatjuk a 
Shinheungsa templomot, mely egy közel 15 méter 
magas aranyozott Buddha szoborról nevezetes. Va-
csora. Szállás a nemzeti park területén.

4. nap: Suwon − Hwaseong erőd − Szöul
Reggeli, majd utazás Suwon-ba, ahol megtekintjük 
a Hwaseong erődöt, amely az UNESCO Világörök-
ség részét képező, egész várost körülvevő, XVIII. 
században épült fal. Visszautazás Szöulba. Vacsora. 
Szállás Szöulban.

5. nap: Szöul − Demilitarizált Övezet
Reggeli után szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: látogatás a Demilitarizált Övezetbe. 
Az Észak- és Dél-Korea határán 60 éve létrehozott 
fegyvermentes övezetben a világ két legjobban fel-
szerelt hadserege állomásozik. Délután séta a Che-
onggye pataknál, majd kirándulunk a Namsan-hegy 
tetején található Szöul-toronyhoz. (A program ára: 
26.500 Ft.) (A toronyba felmenetel külön a helyszí-
nen fizetendő.) Vacsora. Szállás Szöulban.

6. nap: Szöul
Reggeli után kirándulunk Namsan-ba, ahol a tra-
dicionális koreai házakat, a hanok-okat ismerhet-
jük meg. A hanok általában U vagy L alakú épület 
fából és papírból, a cseréppel borított tető kontyolt 
nyeregtető. Meglátogatjuk az 1394-ben épült, majd 

1867-ben felújított Gyeongbok Palotát. Ez volt a 
Joseon Dinasztia Öt Nagy Palotájának központi 
és legnagyobb épülete, melyet a XX. században a 
japánok szinte teljesen leromboltak. Ezt követően 
felkeressük a Népművészeti Múzeumot és az Elnö-
ki Kékházat (kívülről). Vacsora. Szállás Szöulban.

7. nap: Szöul − Tokió (Japán)
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés To-
kióba. Megérkezés Japán fővárosába, majd megkezd-
jük a metropolisz felfedezését. Látogatás a XV. szá-
zadban épült Császári Palotánál, mely máig a császári 
család otthonául szolgál. Az épületcsoport tökéletes 
példája a hagyományok tiszteletének és az újító szel-
lemnek. Séta a híres Ginza körzetben, ahol üzletek, 
butikok, művészeti galériák és kávézók sora csábítja 
az arra járókat. Felkeressük a 243 méter magas Tokiói 
Közigazgatási Torony épületét, melynek kilátójából 
gyönyörködhetünk az alattunk elterülő metropolisz 
szépségeiben, majd meglátogatjuk a Senso-ji-t, Tokió 
legöregebb és egyben Japán legszebb buddhista szen-
télyét és a híres Nakamise bevásárlóutcát, amely kiváló 
lehetőséget kínál ajándékok beszerzésére. Napközben 
ebéd. Szállás Tokióban.

8. nap: Tokió − Kamakura − Tokió
Reggeli, majd kirándulás Kamakurába, az óceán 
parton fekvő kisvárosba. A 12. század végétől a 
sógun (Japán katonai vezető) székhelye volt a vá-
roska. Megtekintjük többek között a Kotoku-in és 
Houkoku-ji tempolomot. Napközben ebéd. Dél-
után részt veszünk egy igazi teaszertartáson, ahol 
megfigyelhetjük, hogy Japánban hogyan fejlesztet-
ték művészi szintre a teázás hagyományát. Szállás 
Tokióban.

9. nap: Nikko − Kegon vízesés − Tokió
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: egésznapos autóbuszos kirándulás 
Nikkoba, ahol Japán egyik legcsodálatosabb építé-
szeti emléke, a Tokugawa sógunátus megalapítójának 
mauzóleumaként szolgáló Toshogu szentély találha-
tó. Napközben ebéd. Ezt követően látogatást teszünk 
az 1300 méteres magasságban fekvő Chuzenji-tónál, 
melynek környékén több, már kialudt tűzhányó is 
található. Megnézzük Japán legnagyobb vízesését, a 
100 méter magas Kegon vízesést, melyre csodálatos 
panoráma nyílik az Akechidaira csúcsról, ahová le-
hetőség van felvonóval felmenni (helyszínen fizeten-
dő). A nap végén a csodálatos fekvésű Chuzenji-tó 
mellett indulunk vissza Tokióba. (A program ára: 
29.000 Ft.) Szállás Tokióban. 

10. nap: Tokió − Fuji − Hakone − Tokió
Reggeli után utazás a Fujihoz, Japán legmagasabb 
hegyéhez. Utazás a Szent hegyhez, majd továbbuta-
zás a festői Fuji-Hakone-Izu Nemzeti Parkban fek-
vő Hakonéba. Hajókázás a csodaszép környezetben 
fekvő Ashi tavon. Napközben ebéd. Továbbhaladva 
elérkezünk a Hakone hegy lábánál fekvő völgyhöz, 
melyet egy 3000 évvel ezelőtti vulkánkitörés ho-
zott létre. Felvonóval kapaszkodunk fel a magasba, 
hogy gyönyörködhessünk a tájban. Visszautazás 
Tokióba. Szállás Tokióban.

11. nap: Tokió ...
Reggeli, majd búcsúzóul Tokióban, illetve kör-
nyékén lehetőség nyílik még egy kis időt eltölteni, 
meglátogatni egy-két nevezetességet. Transzfer a 
repülőtérre, és elrepülés átszállással Budapestre. 
Étkezések és éjszakázás a repülőgép fedélzetén. 

12. nap: ... Budapest 
Megérkezés Budapestre menetrendtől függően. 

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, hajóval
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 668.000 Ft
Belső repülőjegy és reptéri illetékek (változhat):   225.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  280 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyekre és reptéri illetékekre: 12.500 Ft
- az 5. napi fakultatív program: Demilitarizált övezet 26.500 Ft
- a 9. napi fakultatív program: Nikko, Kegon vízesés  29.000 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  188.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
- 11-15 fő közötti felár:  35.000 Ft
Fakultatív program: 10 főtől
Borravalók: ajánlott 5 USD /nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

A Távol-kelet igazi gyöngyszemei. Hasonlónak 
érezzük, de bizton állítható, hogy a megszerzett 
élmények alapján mindkét országba beleszeret,  

és a különbözőségek is napvilágra kerülnek.

2020. május 10 – 21. 
2020. október 31 – november 11.
2021. április 16 – 27.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Hwaseong erőd
• Fuji, a szent hegy 

• Nikko szentélyei  
és templomai

Dél-Korea és Japán
Az ősi múlt és a jelen találkozása

Ázsia – Dél-Korea, 
Japán



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Shanghaiba. 

2. nap :...Shanghai (Kína)
Érkezés Shanghaiba. Vacsora. Szállás Shanghaiban.

3. nap: Shanghai − Huangshan
Reggeli, majd városnézés: Nanjing Road, Bund. 
Shanghai Óvárosa egy nagyon régi üzleti negyed, 
amelyben a turisztikai látványosságok, ajándéküz-
letek, éttermek, valamint a legöregebb bank, ék-
szerüzlet, teaház, és a cikk-cakk híd egyaránt fel-
lelhető. A híres Örömök kertje is itt található. Ez a 
lenyűgöző mandarinkert teljesen elfeledteti velünk, 
hogy egy 23 milliós város vesz körül bennünket. 
Transzfer a vasútállomásra és utazás gyorsvonattal 
Huangshanba. Szállás Huangshanban. 

4. nap: Huangshan
Reggeli, majd kirándulás a Huang hegységben. 
Drótkötélpályán felemelkedünk a hegyre és meg-
tekintjük a híres csúcsokat, ahonnan lenyűgöző 
látvány tárul a szemünk elé. A hegységet a Sárga 
Császár, a mítikus uralkodó tiszteletére nevezték át. 
Az UNESCO Világörökségek részét képezi. Vacso-
ra. Szállás Huangshanban.

5. nap: Huangshan − Tangmo falu − Shanghai
Reggeli után látogatás egy ősi kínai faluban, Tang-
moban. Ez a festői falu történelmi és kulturális 
szempontból is jelentős. A falu egyik jelentős látni-
valója a Tan’gan kert, amelyet egy gazdag kereskedő 
építtetett édesanyjának, akinek minden vágya volt 

eljutni a hangzhoui Nyugati-tóhoz. Így a kert egyes 
részei nagyon hasonlóak a Nyugati-tó vidékéhez. 
Transzfer a vasútállomásra és visszautazás Shang-
haiba. Szállás Shanghaiban.

6. nap: Shanghai − Fukuoka (Japán)
Reggeli, majd elrepülés Fukuokába, Japánba. Dél-
utáni érkezést követően transzferrel egybekötött 
városnézés. Megtekintjük az Ohori Parkot. Szállás 
Fukuokában.

7. nap: Fukuoka − Hiroshima − Miyajima
Reggeli, majd utazás gyorsvonattal Hiroshimá-
ba. Megtekintjük a város közelében található 
Kintaikyo hidat. Délután áthajózás Miyajima 
szigetére, ahol meglátogatjuk a méltán gyönyörű 
Itsukushima-szentélyt. Napközben ebéd. Szállás 
Hiroshimában.

8. nap: Hiroshima − Himeji − Kyoto
Reggeli után látogatás a Béke Emlékparkban és a 
múzeumban, amely Hiroshimának − mint a világ 
első nukleáris támadást szenvedett városának − ál-
lít méltó emléket. Napközben ebéd. Utazás vonattal 
Kyoto irányába. Útközben megtekintjük a Himeji 
kastélyt. A városban gyalogos látogatást teszünk. 
Továbbutazás Kyotóba. Szállás Kyotóban.

9. nap: Kyoto
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: egésznapos városnézés: eg-
látogatjuk a Kinkakuji szentélyt (Arany Pavilon), 
melyet 1397-ben kezdtek el építeni és amely Ashi-
kaga Yoshimitsu sógun rezidenciája volt. Ezután 

megtekintjük a Sanjusangendot, a 12. századi 
buddhista szentélyt, amely az 1001 Kannon szob-
ráról híres, majd a Nijo kastélyt keressük fel, ame-
lyet Tokugawa Ieyasu sógun építtetett. Napközben 
ebéd. Végül látogatás a Kiyomizudera szentélynél, 
mely Kyoto talán legismertebb látványossága, az 
UNESCO Világörökségek része. (A program ára: 
28.500 Ft.) Szállás Kyotóban.

10. nap: Kyoto − Nara − Osaka
Reggelit követően utazás Narába, ahol a Todaijit 
tekintjük meg, mely a világ legnagyobb fából ké-
szült épülete, s amelyben Japán legnagyobb Budd-
ha-szobra található. Kikapcsolódásként sétálunk a 
Nara parkban, amely több száz szarvasnak ad ott-
hont. Napközben ebéd. A városnézés folytatásaként 
az UNESCO Világörökségek részeként számon tar-
tott Kasuga Taisha szentélyt látogatjuk meg. Szállás 
Osakában.

11. nap: Osaka
Reggeli után az Osaka kastélypark megtekintése, 
majd az Umeda negyedben barangolhatunk, mely 
bővelkedik üzletekben, felhőkarcolókban, s hote-
lekben egyaránt. Az egyik felhőkarcolót, az Umeda 
Sky Buildinget látogatjuk meg. Napközben ebéd. 
Délután a Dotonbori és Shinsaibashi körzetekbe 
látogatunk. Szállás Osakában.

12. nap: Osaka − Budapest
Korai transzfer a repülőtérre és elrepülés átszállás-
sal Budapestre menetrendszerinti járattal. Menet-
rendtől függően hazaérkezés Budapestre.

Két ősi keleti kultúra egy utazással  
igazi ínyenceknek.

2020. augusztus 12 – 23.
2021. augusztus 11 – 22.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, gyorsvonattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 696.000 Ft
Nemzetközi és belső  repülőjegyek és reptéri  
illetékek üzemanyagfelárral (változhat):     325.000 Ft
Kínai vízum 22.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  295 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékre:   14.420 Ft
- a 9. napi fakultatív program: Kyoto 28.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  155.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő.
15-19 fő közötti felár:  40.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő
Fontos! A kínai vízumot Budapesten csak magyar útle-
véllel vagy magyarországi lakcímmel rendelkezőknek 
készítik el!
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• az ősi Kyoto történelmi emlékei
• az ősi Nara történelmi emlékei

• Huang hegység

AB Agro 2020  •  73A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Kína − Japán
A Kelet legjava

Ázsia – Japán, Kína



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Szöulba. 

2. nap: ... Szöul 
Megérkezés Dél-Korea fővárosába, mely az ország 
legnagyobb városa, a világ egyik pénzügyi és keres-
kedelmi központja. Transzfer a szállodába. Vacso-
ra, szállás Incheonban vagy Szöulban.

3. nap: Szöul − Jeju sziget
Reggelit követően megkezdjük látogatásunkat 
Szöul környékén. Megtekinjük a Gwangmyeong 
barlangot. Napközben elrepülés Jejura, az „Istenek 
szigetére”, amelyet vulkáni formációk, lélegzetelállí-
tó vízesések, türkizkék tengervíz és finomhomokos 
tengerpartjai igazi turistaparadicsommá varázsol-
ják. Megtekintjük a Titokzatos utat és a Sárkány-
fej-sziklát. A nap folyamán megtekintünk egy láva-
kéreg barlangot is. Vacsora. Szállás Jejun.

4. nap: Jeju sziget
Reggeli. Megnézzük a Napkelte Csúcsot, ahol elő-
ször lehet megpillantani a felkelő nap sugarait. 
Megnézzük a Cheonjiyeon vízesést és az Oaedolgae 

sziklát. A Cheonjiyeon vízesés Jeju sziget egyik leg-
szebb vízesése. Folytatjuk látogatásunkat a Jusang-
jeollinál, mely akkor keletkezett, amikor a Hallasan 
vulkán kitörése során a láva a tengerbe ömlött. 
Ezek a sziklaoszlopok kocka formájúak és hatszög-
letűek, olyan érzést keltenek, mintha egy kőfaragó 
faragta volna őket. Vacsora. Szállás Jejun.

5. nap: Jeju sziget − Busan
Reggeli után elrepülés Busanba. Meglátogatjuk a 
Gwangan hidat, mely az ország második legna-
gyobb hídja, és az APEC konferencia házat. Kirán-
dulás kisvonattal a Taejongdae természeti parkban, 
ahol Yeongo-gu félszigetének legdélebbi csücskén 
pompás szirtek néznek a tengerre. Vacsora. Szállás 
Busanban.

6. nap: Busan − Gyeongju
Reggeli. Meglátogatjuk a Gyeongju Történelmi 
Körzetet, mely az UNESCO Világörökségek részét 
képezi. A terület templomok és paloták romjait, 
pagodákat foglal magába a Silla Királyság idejéből. 
Megtekintjük a Sokkuram-sziklaszentélyt és a Bul-
guksa templomot, mely szintén az UNESCO Vi-
lágörökségek része, majd a Tumuli Parkot. Vacsora. 
Szállás Gyeongjuban.

7. nap: Gyeongju − Seorak-hegy Nemzeti Park
Reggeli, majd a Seorak-hegy Nemzeti Parkba uta-
zunk - mely kb. 2000 különleges állatfajnak és 1400 
ritka növényfajnak ad otthon. Érkezést követően 
siklóból gyönyörködhetünk az erdőkben, majd 
megtekintjük a Shinheungsa templomot. Va-
csora. Szállás a nemzeti park területén.

8. nap: Nami-sziget − Szöul
Reggeli. Visszautazás Szöulba. Útközben áthajó-
zunk Nami szigetére. A félhold alakú sziget, nevét 
Nami tábornokról kapta, aki sikeresen verte le a 
lázadókat Szedzso király idejében a 15. század-
ban. Egy nemzetközileg is ismert televíziós soro-
zat révén vált híressé. A kínai mamutfenyőkkel és 
páfrányfenyőkkel tarkított szigeten a sorozat fősze-
replőinek szobrot is állítottak. Kipróbáljuk a vasúti 
kerékpározást is. Megtekintjük a Domgdaemun 
piacot. Vacsora, szállás Szöulba.

9. nap: Szöul − Suwon − Szöul
Reggeli, majd utazás Suwon-ba, ahol megtekintjük 
a Hwaseong erődöt, amely az UNESCO Világörök-
ségek részét képező, egész várost körülvevő, XVIII. 
században épült fal. Megtekintünk egy koreai film-
forgatási helyszínt. Vacsora. Szállás Szöulban.

10. nap: Szöul − Demilitarizált Övezet
Reggeli után szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: látogatás a Demilitarizált Övezetbe. 
Az Észak- és Dél-Korea határán 60 éve létrehozott 
fegyvermentes övezetben a világ két legjobban fel-
szerelt hadserege állomásozik. Délután séta a több 
mint 5 km hosszú Cheonggye pataknál, mely 4 mé-
terrel az utcaszint alatt folyik keresztül a városon. 
Ezután kirándulunk a több mint 200 méter magas 

Szöul-toronyhoz, ahonnan gyönyö-
rű panoráma nyílik a fővárosra és 

környékére. (A program ára:  
26.500 Ft.) (A toronyba fel-
menetel a helyszínen külön 
fizetendő.) Vacsora. Szállás 

Szöulban.

11. nap: Szöul ...
Reggelit követően az In-

sadong kulturális utcához 
látogatunk, majd megláto-

gatjuk a Gyeongbok Palotát. 
Ez volt a Joseon Dinasztia 
Öt Nagy Palotájának köz-
ponti és legnagyobb épüle-
te. Megtekintjük az Elnöki 
Kékházat. Elrepülés átszál-

lással Budapestre.

12. nap: ...Budapest
Hazaérkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, kisvonattal
-  elhelyezés középkategóriájú (3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 599.000 Ft
Belső repülőjegyek és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   158.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  210 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékekre:  10.600 Ft
-  a 10. napi fakultatív program:  

Demilitarizált Övezet, Szöul-torony 26.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  150.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő
- 13-17 fő közötti felár:  35.000 Ft
Fakultatív program: 10 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Modern, de mégis a múltat is őrző városok, 
ősi hagyományok, kedves emberek, a filmek 

világa vulkanikus sziget − vagyis − színes 
kulturális forgatag

2020. április 29 – május 10.
2020. október 21 – november 1.
2021. május 10 – 21.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Jeju vulkanikus szigete  

és láva-oszlopai 
• Gyeongju Történelmi körzet

• Sokkuram-barlang  
és a Bulguksa templom

• Hwaseong erőd

74  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Dél-Korea körutazás Jeju vulkanikus szigetével
Tradíciók, modern városok és a csodaszép természet

Ázsia – Dél-Korea



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről menetrend szerinti járattal 
Pekingbe.

2. nap: ... Peking (Kína)
Érkezés Pekingbe, majd a pekingi állatkert felke-
resése, ahol többek között meglátogatjuk a panda 
mackókat is. Vacsora. Szállás Pekingben.

3. nap: Peking − Phenjan (Észak-Korea) 
Reggeli, majd elrepülés Phenjanba. Egy tradicio-
nális népi műsorral üdvözlik a csoportot. Megte-
kintjük a 75 000 m2-es Kim Il Szung teret. Vacsora. 
Szállás Phenjanban.

4. nap: Kaesong − Panmindzson − Sariwon − Phenjan
Reggeli után ellátogatunk Panmindzson faluba, 
ahol 1953-ban Észak-Korea, Kína és az ENSZ alá-
írta a fegyverszüneti megállapodást. Ezután megte-
kintjük a Songgyungwan komplexumban található 
Koryo Múzeumot. Ebéd. Délután meglátogatjuk 
Kongmin király 14. században épült mauzóleumát. 
Vacsora. Szállás Phenjanban.

5. nap: Phenjan − Vonszan
Reggeli, majd városnézés: a Mansudae Óriás Em-
lékmű és Szökőkút park, a Diadalív és a Dzsucse 
elvet reprezentáló torony. Ebéd. Délután megnéz-
zük Kim Il Szung elnök szülőházát, majd ellátoga-
tunk a phenjani metróba, amely a világ legmélyeb-
ben futó metróvonala. Megtekintjük a Kwangbop 
templomot. Utazás Vonszanba. Vacsora. Szállás 
Vonszanban.

6. nap: Vonszan − Kumgangsan (Gyémánt hegység)
Reggeli. A Cshangdok-hegy és a Naphal-hegy 
a város nyugati részében található. Napközben 
ebéd. Vacsora. Szállás Kumgangsanban.

7. nap: Kuryong vízesés területe − Phenjan
Reggeli után gyalogtúra a Kuryong vízesésekhez. 
Sokak szerint a koreai félsziget legszebb gyöngysze-
méről van szó. Napunkat az egyik legszebb vidéken 
töltjük, amit gyakran szoktak „Korea Svájcaként” is 
nevezni. A különleges szépségű sziklás hegyvidék 
nem véletlenül kapta a Gyémánt-hegység nevet. 
Piknik ebéd. Vacsora. Szállás Phenjanban.

8. nap: Phenjan − Peking (Kína)
Reggeli, majd a délelőttöt Phenjanban töltjük. 
Visszarepülés. Vacsora. Szállás Pekingben.

9. nap: Peking − Szöul (Dél-Korea)
Reggeli, majd a Tienanmen tér megtekintése. Pe-
king szívében található Kína legnagyobb tere. El-
repülés Szöulba. Vacsora. Szállás Szöulban.

10. nap: Szöul − Seorak-hegy Nemzeti Park
Reggeli, majd utazás a Seorak-hegy Nemzeti Park-
ba. A park kb. 2000 különleges állatfajnak és kb. 
1400 ritka növényfajnak ad otthont, majd meg-
látogatjuk a Shinheungsa buddhista templomot. 
Vacsora, szállás a nemzeti parkban.

11. nap: Seorak-hegy Nemzeti Park − Nami-sziget − Szöul
Visszautazás Szöulba. Útközben a Pukhan folyón 
áthajózunk Nami szigetére. A félhold alakú sziget, 
egy nemzetközileg is ismert televíziós sorozat révén 

vált híressé. A kínai mamutfenyőkkel és páfrányfe-
nyőkkel tarkított szigeten a sorozat főszereplőinek 
szobrot is állítottak. UtazunkSzöulba. Megtekintjük 
a Domgdaemun piacot. Vacsora, szállás Szöulba.

12. nap: Szöul − Demilitarizált Övezet
Reggeli után szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: látogatás a Demilitarizált Övezetbe. 
Az Észak- és Dél-Korea határán 60 éve létrehozott 
fegyvermentes övezetben a világ két legjobban fel-
szerelt hadserege állomásozik. Kirándulunk a több 
mint 200 méter magas Szöul-toronyhoz. Végül séta 
a több mint 5 km hosszú Cheonggye pataknál, 
mely 4 méterrel az utcaszint alatt folyik keresztül a 
városon. (A program ára: 26.500 Ft.) (A toronyba 
felmenetel helyszínen külön fizetendő.) Vacsora. 
Szállás Szöulban.

13. nap: Szöul
Reggeli, majd a Gyeongbok Királyi Palotában, majd 
megtekintjük a Nemzeti folkmúzeumot és az elnöki 
rezidenciát, a Kék Házat. Vacsora, szállás Szöulban.

14. nap: Szöul − Budapest
Hazarepülés átszállással Budapestre.

AB Agro 2020  •  75A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 798.000 Ft
Belső repülőjegyek és illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)   225.000 Ft
Vízmok: (Kína és Észak-Korea)  42.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  295 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékekre:  14.460 Ft
-  a 12. napi fakultatív program:  

Demilitarizált Övezet, Szöul-torony   26.500 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  195.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő.
- 10-15 fő közötti felár:  95.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

Egy nép, két ország. Bizton állíthatjuk, hogy nincs 
még egy ehhez fogható hely a világon. Különbségek 

és hasonlóságok mindkét oldalról,  
ezt itt testközelből megtapasztalhatjuk,  

és garantáltan rabul ejt minket  
a Gyémánt hegység pazar látványa. 

2020. június 22 – július 5. 
2020. szeptember 14 – 27.
2021. április 12 – 25.

IDŐPONTOK:

Észak- és Dél-Korea Nagykörút a gyémánt hegységgel
Egy nép − két világ

Ázsia − Észak-  
és Dél-Korea 



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállásokkal Rangonba, 
Burmába.

2. nap: ... Rangon
Érkezés Rangonba. Transzfer a hotelbe. Megkezd-
jük városnézésünket: a Botathaung Pagoda, egy 
helyi tea bolt, majd a 2.500 éves Sule pagoda. Láto-
gatás a hatalmas Chaukhtatgyi fekvő Buddha-szo-
bornál. Este egy színes kínai templomot tekintünk 
meg. Vacsora. Szállás Rangonban.

3. nap: Rangon − Kyaikhtiyo − Arany Szikla
Reggeli, majd utazás Kyaikhtiyoba, a hegycsúcson 
imbolygó arany sziklatömbhöz és a pagodához. 
Életre szóló élmény. Először Kin Punba utazunk, 
majd helyi nyitott teherautókon folytatjuk utunkat. 
Azonban még vár ránk egy kb. 4 km-es gyalogút, 
melynek végén ott találjuk az Arany Sziklát. Van 
egy könnyebb módja is a feljutásnak: egy kényelmes 
hordszéken ülve (ára kb. 20 USD/fő, helyszínen fize-
tendő). Vacsora. Szállás az Arany Szikla közelében.

4. nap: Bago − Rangon
Reggeli, majd utazás Bagoba. Megnézzük az 55 mé-
ter hosszúságú Fekvő Buddhát (Shwethalyaung) és 
a Shwemawdaw Pagodát, amely (nem hivatalosan) 
a rangoni Shwedagon Pagodánál is magasabb. Egy 
helyi nyüzgő piacot is megtekintünk. Visszatérés 

Rangonba. Vacsora. Szállás Rangonban.

5. nap: Rangon − Mandalay − Ama-
rapura

Reggeli után elrepülés Manda-
laybe. Érkezést követően vá-
rosnézés: a Mahamuni pa-
goda egy Buddhát ábrázoló 

aranylemezekkel borított 
képpel. A Kuthodaw pagodában 

található a „világ legnagyobb köny-
ve”, amely 729 márványlapból áll, 
és a Tipitaka (buddhista szentírás) 
teljes szövegét tartalmazza. A Kya-
uktawgyi Pagoda és a Shwenandaw 

kolostor megtekintése. Délután 

utazás Amarapurába. Megálló egy selyemszövő mű-
helyben, majd a 200 éves U Bein fahídnál. Vacsora. 
Szállás Mandalayben.

6. nap: Mandalay − Mingun − Sagaing
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: Mingunba hajózunk az Ayeyar-
waddy folyón. Már messziről feltűnik a befejezetlen 
pagoda (Mingun Paya). Láthatjuk a világ legna-
gyobb, még működő harangját is. Átkelünk az 1 
km hosszú hídon Sagaingba, egy újabb régi, XIV. 
századi fővárosba, majd folytatjuk utunkat Ava (régi 
főváros) kis kikötőjébe, ahol csónakokba szállunk, 
hogy átjussunk a folyón. Ezután lovaskocsival ju-
tunk el a Bagaya és a Maha Aungmye Bonzan Menu 
kolostorokhoz, végül utunkat egy kilátótoronyban 
fejezzük be. Visszatérés Mandalaybe. (A program 
ára: 24.500 Ft.) Vacsora. Szállás Mandalayben.

7. nap: Irrawaddy-folyó − Shwe Pyi Thar − Bagan
Reggeli, majd sétálunk az Ayeyarwaddy folyó part-
ján. Útközben meglátogatunk egy helyi piacot, 
majd elutazunk Shwe Pyi Thar falucskába. Délután 
utazás autóbusszal Baganba, mely az I. Burmai Ki-
rályság fővárosa volt. Vacsora. Szállás Baganban.

8. nap: Bagan
Reggelit követően városnézés: az Ananda templom, az 
egyedülálló Kubyaukgyi, valamint a Manuha és Nan 
Paya templomok. Később egy kézműves műhelybe lá-
togatunk, ahol híres bagani termékeket csodálhatunk 
meg. Este lovaskocsin utazás a Thatpyinnyu temp-
lomhoz, az óriási Dhammayangyi szentélyhez, majd 
a Sulamani templomhoz. Vacsora. Szállás Baganban.

9. nap: Heho − Inle-tó 
Reggeli, majd elrepülés Hehoba. Továbbutazunk 
az Inle-tóhoz. A tavon és környékén az Intha nép 
él, akik főként arról ismeretesek, hogy a csónakban 
állva a lábukkal eveznek, miközben a kezükkel a 
hatalmas halászhálót kezelik. Megtekintjük a Pha-
ung Daw Oo pagodát, és egy burmai szivarsodró 
műhelyt. Vacsora. Szállás az Inle-tónál.

10. nap: Inle-tó − Gyűrűsnyakúak
Reggeli után meglátogatjuk a helyi úszópiacot. Ezután 
találkozhatunk a gyűrűsnyakú nőkkel. Az asszonyok, 
lányok sárgaréz gyűrűket viselnek nyakukban már kis-
lány koruk óta, egyre többet és többet. Szűk csatornán 
keresztül a megbúvó Pa-Oh falucskába érkezünk. Meg-
tekintjük az Indein Pagoda komplexumot, és idő függ-
vényében a helyiek történelmét és kultúráját bemutató 
Inthar Emlékházat.  Vacsora. Szállás az Inle-tónál.

11. nap: Inle-tó − Heho − Rangon
Reggeli, majd transzfer Hehoba, és visszarepülés 
Rangonba. Folytatjuk városnézésünket: a Kyaukh-
tatgyi Pagoda, a Karaweik Hall (Királyi Bárka), 
majd a burmaiak legszentebb Buddha pagodájának, 
a Shwedagon Pagodának a megtekintése, mely-
nek majdnem 100 méter magas kupoláját 60 tonna 
arannyal vonták be. Vacsora. Szállás Rangonban.

12. nap: Rangon ...
Reggeli. Transzfer a repülőtérre és elrepülés átszállás-
sal Budapestre. Étkezések és éjszakázás a repülőgépen.

13. nap: ... Budapest
Megérkezés Budapestre.

IDŐPONTOK:

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).76  •  AB Agro 2020 

Myanmar feledhetetlen élményeket kínál. 
Aranyszínben tündöklő sztúpák, többszáz éves 
templomok, építészeti remekművek, harmónia, 

hagyomány. Kell ennél több?!

2020. november 20 – december 2.
2021. február 16 – 28.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy 
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, csónakkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-3+*-os) szállodákban, 

két ágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel, az Arany 
Sziklánál lodge-ban

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól 
érkezésig

Részvételi díj nemzetközi REPÜLŐJEGGYEL: 498.000 Ft
Belső repülőjegyek és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)   225.000 Ft

Vízumdíj és előkészítés: 19.500 Ft
Helyszíni ki- és belépési illeték: (esetenkénti) kb. 15 USD
Belépők és a program szerinti étkezések:  240 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyekre és illetékekre:  10.120 Ft
- a 6. napi fakultatív program: Mingun − Sagaing 24.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  148.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő.  
11-15 fő közötti felár: 28.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Ázsia – Burma Burma Nagykörút
Az arany Buddha birodalma



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállásokkal. 

2. nap: ... Rangon − Shwedagon Pagoda
Érkezést követően a Shwedagon Pagoda megtekin-
tése. Vacsora. Szállás Rangonban.

3. nap: Rangon − Kyaikhtiyo − Arany Szikla
Reggeli, utazás Kyaikhtiyoba. Először Kin Punba 
utazunk, majd onnan helyi nyitott teherautókon 
folytatjuk utunkat. A legfelső részt elérve vár ránk 
egy kb. 4 km-es gyalogút, melynek végén ott ta-
láljuk az Arany Sziklát. Vacsora. Szállás az Arany  
Szikla közelében.

4. nap: Bago − Rangon
Reggeli, majd utazás Bagoba, megnézzük Fekvő 
Buddhát (Shwethalyaung) a Shwemawdaw Pagodát, 
a Kamboza Thadi királyi palotát és a hatalmas Kya-
ikpun Buddha-szobrot. Vacsora. Szállás Rangonban. 

5. nap: Rangon − Heho − Inle-tó 
Reggeli, elrepülés Hehoba, majd továbbutazunk az In-
le-tóhoz. Látogatás a Phaung Daw Oo pagodában, majd 
az Inpawkhon úszó faluban, felkeresünk egy burmai 
szivarsodró műhelyt. Vacsora. Szállás az Inle-tónál.

6. nap: Inle-tó − Gyűrűsnyakúak − Rangon
Reggeli. Utunk egyik 5*-os eseményeként találkoz-
hatunk a gyűrűsnyakú nőkkel. Vizi utunkat folytat-
va, Pa-Oh falucskába érkezünk. Inthar Emlékház. 
Napközben ebéd. Elrepülés és szállás Rangonban.

7. nap: Rangon − Ho Chi Minh-város (Saigon − Vietnám)
Napunkat a Sule aranypagodánál kezdjük, majd 

a Bogyoke piac látványosságait élvezzük. Látoga-
tás a hatalmas Chaukhtatgyi fekvő Buddha-szo-
bornál. Ellátogatunk a Karaweik Hallba (Kirá-
lyi Bárka), megtekintjük a Kabar Aya pagodát. 
Elrepülés Ho Chi Minh-városba. Vacsora, Szállás.(2 éj)

8. nap: Cu Chi alagutak − Ho Chi Minh-város 
Napunkat a város mellett található Cu Chi labirin-
tusrendszernél kezdjük. Reunification palota, a 
Notre Dame katedrális, a Főposta, a kínai negyed, a 
Ben Thanh piac, a Thien Hau szentély, a Rue Cati-
nat-on (ma Khoi utca) és a Le Cong Kieu-n. Szállás.

9. nap: Ho Chi Minh-város − Phnom Penh (Kambodzsa)
Buszozás Phnom Penhbe. Meglátogatjuk a központi pi-
acot, valamint az ősi szentély, Wat Phnom megtekintése. 
A naplementét a Chaktomouk (Négy arc) folyóról cso-
dálhatjuk meg. Vacsora. Szállás Phnom Penhben.

10. nap: Phnom Penh − Siem Reap
Reggeli után a Királyi Palota, az Ezüst Pagoda, a 
Nemzeti Múzeum, majd a Toul Sleng Emlékmúzeum 
megtekintése, majd utazás autóbusszal Siem Reapbe 
(kb. 7 óra). Vacsora, szállás Siem Reapben (3 éj).

11. nap: Siem Reap − Angkor Wat
Reggeli, majd Angkor Wat temploma és a dzsungel 
által benőtt Ta Prohm templom. Csónakkirándu-
lásra indulunk a Tonle Sap tavon. Vacsora. Szállás.

12. nap: Siem Riep − Angkor komplexum
Reggeli, megtekintjük Banteay Srei-t. Angkor 
Thom, Bayon, Baphoun, Phimenakas, az Elefántos 
Terasz, a Leprás Király Terasza. Megcsodálhatjuk a 
Bantey Kdei szentélyt. Vacsora. Szállás.

13. nap: Siem Reap − Luang Prabang (Laosz)
Reggeli után először a Ta Keo, a Chau Say Tevada 
és a Thommanon templomokat, majd Shiva Isten 
templomát, Banteay Samre-t látogatjuk meg. Elre-
pülés Luang Prabangba. Vacsora. Szállás (2 éj).
14. nap: Luang Prabang − Mekong-folyó
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: Megtekintjük a Wat Sen és a 
Wat Visun szentélyeket, valamint a főtemplomot 
(Wat Xieng). Csónakkirándulás a Mekong-folyón. 
Útközben Pak Ou, Ban Xang Khong, majd Xang 
Hai falu meglátogatása. Ebéd. (A program ára: 
19.800 Ft.) Szállás Luang Prabangban.
15. nap: Luang Prabang − Hanoi (Vietnám)
Meglátogatjuk az egykori Királyi Palotát (ma Nem-
zeti Múzeum), ezután utazás a Khuang Si vízeséshez. 
Napközben ebéd. Elrepülés Hanoiba, Vietnámba. 
Szállás Hanoiban.
16. nap: Hanoi − Van Long − Ninh Binh
Reggeli, majd utazás Hoa Lu-ba. Folytatjuk utunkat 
a Van Long Természetvédelmi Körzetbe, ahol kis 
csónakokba szállva rizsföldek és különleges szik-
laformációk mellett haladunk el. Vacsora. Szállás 
Ninh Binh-ben.
17 nap: Ninh Binh − Halong-öböl − hajókirándulás
Reggeli után utazás az UNESCO Világörökségek ré-
szét képező Halong-öbölbe. Ebéd, vacsora, szállás a 
hajó fedélzetén. 
18. nap: Halong-öböl − Hanoi
Utunkat folytatjuk a Halong-öböl kis szigetei kö-
zött. Korai ebéd, majd visszautazás Hanoiba. Szál-
lás Hanoiban.
19. nap: Hanoi ...
Reggeli, majd Ho Chi Minh mauzóleum (karban-
tartástól függően), Ho Chi Minh egykori lakóháza, 
az Egy Oszlopú Pagoda. Ellátogatunk a Tran Quoc 
Pagodába, az Irodalom Temploma, hazautazás.
20. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre átszállással. 

Ázsia egzotikus országait izgalmas egy út keretében 
felkeresnünk. Érintetlen ősi romok, vízesések, 

sztúpák, a Halong-öböl, Mekong-folyó...  
A béke és derű hamar átragad az utazóra itt.

2020. november 17 – december 6.
2021. február 23 – március 14.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, hajóval, csónakkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel, illetve 1 éj 
hajón kétágyas, fürdőszobás kabinokban

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj nemzetközi REPÜLŐJEGGYEL: 799.500 Ft
Belső repülőjegyek és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):     395.000 Ft
Burmai vízum és előkészítési díj: 19.500 Ft

Helyszíni vízum: (Laosz, Kambodzsa, Vietnám) kb. 110 USD
Helyszíni ki- és belépési illetékek:  kb. 40 USD
Belépők és a program szerinti étkezések:  340 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékre:   17.890 Ft
-  a 14. napi fak. prg.: Luang Prabang, Mekong-folyó 19.800 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  198.000 Ft
Minimum létszám: 15 fő.
Fakultatív program: minimum 10 főtől
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Angkor romjai 
• Halong-öböl 

• Luang Prabang 

AB Agro 2020  •  77A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Burma − Laosz − Kambodzsa − Vietnám
Óriáskörút Délkelet-Ázsiában

Ázsia – Burma, 
Kambodzsa, Laosz, 

Vietnám



1. nap: Budapest ...
Elrepülés átszállással Ho Chi Minh-városba. Étke-
zések és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.

2. nap: ... Ho Chi Minh-város (Saigon − Vietnám) 
Megérkezés Ho Chi Minh-városba, Saigonba. Meg-
tekintjük többek között a Főpostát, a Notre Dame 
katedrálist, a Ben Thanh piacot, a Ngoc Hoang pa-
godát. Vacsora. Szállás Ho Chi Minh-városban.

3. nap: Mekong-delta 
Reggeli, majd utazás a Mekong deltájához. A Me-
kong-folyó déltájában csónakázunk. Sampanon 
hajózunk a trópusi fák övezte csatornákon. Vissza-
utazás, vásárlás a „Phuong Nam” lakkműhelyben. 
Vacsora. Szállás Ho Chi Minh-városban.

4. nap: Cu Chi alagutak − Phnom Penh (Kambodzsa)
Reggeli után megtekintjük a Cu Chi labirintusrend-
szert, melyet a gerillák az amerikai katonai bázis alá 
építettek. Utazás Phnom Penhbe. Este a naplemen-
tét a Chaktomouk (Négy arc) folyóról csodálhatjuk 
meg. Vacsora. Szállás Phnom Penhben.

5. nap: Phnom Penh − Siem Reap
Reggeli, majd városnézés: a Királyi Palota, az Ezüst 
Pagoda, a Nemzeti Múzeum, Wat Phnom és a köz-

ponti piac megtekintése. Utazás Siem Reap-be (kb. 
7 óra). Vacsora. Szállás Siem Reapben.

6. nap: Siem Reap − Angkor Thom − Angkor Wat
Reggeli, majd Angkor Thomot látogatjuk meg a 
Déli Kapun keresztül belépve: Bayon, Baphoun, a 
Királyi Palota romjai, az Elefántos Terasz, a Leprás 
Király Terasza és a dzsungel által benőtt Ta Prohm 
templom. Angkor Wat felfedezése következik. Va-
csora. Szállás Siem Reapben.

7. nap: Siem Reap − Angkor
Reggeli után Angkor felfedezése következik. Meg-
tekintjük Shiva Isten XI. századi templomát Ban-
teay Srei-t, majd Banteay Samre-t. A naplementét a 
Bakheng-hegy tetejéről csodálhatjuk meg. Vacsora. 
Szállás Siem Reapben.

8. nap: Siem Reap − Da Nang (Vietnám) − Hoi An
Reggeli után a Tonle Sap tavon hajókázunk. Elrepü-
lés Da Nangba. Elutazunk Hoi Anba, melynek óvá-
rosa az UNESCO Kulturális Világörökségei közé 
lett sorolva. Vacsora. Szállás Hoi Anban.

9. nap: Hoi An − My Son − Hue
Reggeli, majd megtekintjük a kínai házakat, a 
templomot, a Japán hidat, valamint a Phung Hung 
Kereskedőházat. Továbbutazunk My Son városká-
ba, melynek szentélyegyüttese méltán került be az 
UNESCO Világörökségek közé. Utazás Hue-ba. 
Vacsora, szállás Hue-ban.

10. nap: Hue − Hanoi
Reggeli. Látogatás a Citadellánál, a Császárvá-
ros műemlékegyüttesénél, mely az UNESCO Vi-

lágörökségek részét képezi, a Hon Chen szentélynél 
és Minh Mang síremlékénél. Elrepülés Hanoiba. 
Vacsora. Szállás Hanoiban.

11. nap: Hanoi − Halong-öböl − hajókirándulás
Reggeli után utazás (kb. 3 óra) az UNESCO Vi-
lágörökségek részét képező, fenségesen szép Ha-
long-öbölbe. Hajókra szállunk, majd kezdetét veszi 
az életre szóló élményt nyújtó kirándulásunk. Ebéd 
és vacsora a hajó fedélzetén. Szállás a hajón.

12. nap: Halong-öböl − Hanoi
Reggeli a hajón, majd folytatjuk utunkat a Ha-
long-öböl kis szigetei között. Korai ebéd, majd visz-
szautazás Hanoiba. Résztveszünk egy biciklis rik-
satúrán a régi francia negyedben. Vacsora. Szállás 
Hanoiban.

13. nap: Hanoi ...
Reggeli után városnézés: Ho Chi Minh Mauzóleum 
(karbantartástól függően), Ho Chi Minh egyko-
ri lakóháza, az Egy Oszlopú Pagoda, az Irodalom 
Temploma, majd a Tran Quoc Pagoda. Elrepülés 
Budapestre áltszállással.

14. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, hajóval, csónakkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban reggelivel, illetve 1 éj hajón  
kétágyas fürdőszobás kabinokban

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 485.000 Ft
Belső repülőjegyek és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)   195.000 Ft
Helyszíni vízum: (Vietnám kétszeri belépés) kb. 50 USD

Helyszíni vízum: (Kambodzsa) kb. 30 USD
Ki- és belépési illetékek: (esetenkénti) kb. 25 USD
Belépők és a program szerinti étkezések:  175 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékekre:  9.520 Ft
-  egyágyas felár:  (mentességről ld. 4. o.)  129.000 Ft
Minimum létszám: 18 fő.
- 13-17 fő közötti felár:  25.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Számtalan változatos látnivaló.  
Békés tájak, segítőkész, kedves emberek,  

Angkor elbűvölően szépséges romjai, melyek  
az ősi Khmer kultúra aranykorát idézik fel.

2020. október 20 – november 2.
2021. február 21 – március 6.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Angkor romjai 
• Hoi An ősi városa
• My Son szentélyegyüttese

• Hue műemlékegyüttese 
• Halong-öböl 

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).78  •  AB Agro 2020 

Vietnám – Kambodzsa
Bakancslitás úticél

Ázsia − Kambodzsa,  
Vietnám 



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Ho Chi Minh-vá-
rosba.

2. nap: ... Ho Chi Minh-város (Saigon − Vietnám)
Érkezést követően városnézés: Főposta, a Notre 
Dame katedrális, a kínai negyed, a Ben Thanh piac, 
majd séta a Rue Catinat-on (ma Dong Khoi utca). 
Vacsora. Szállás Ho Chi Minh-városban.

3. nap: Ho Chi Minh-város − Cu Chi alagutak 
Reggeli után megtekintjük a Thien Hau szentélyt, 
majd a Cu Chi labirintusrendszert. Vacsora. Szállás 
Ho Chi Minh-városban.

4. nap: Ho Chi Minh-város − Phnom Penh (Kambodzsa)
Reggeli, majd utazás autóbusszal Phnom Penhbe. 
A naplementét a Chaktomouk (Négy arc) folyóról 
csodálhatjuk meg. Vacsora. Szállás Phnom Penhben.

5. nap: Phnom Penh − Siem Reap
Reggeli, majd városnézés: a Királyi Palota, az 

Ezüst Pagoda, a központi piac, a Toul Sleng 
Emlékmúzeum megtekintése. Utazás 

Siem Reapbe. Vacsora. Szállás Siem 
Reapben.

6. nap: Siem Reap − Angkor Thom
Angkor Thomba a Déli Kapun keresztül lépünk 
be: Bayon, Baphoun, Phimenakas, a Királyi Palota 
romjai, az Elefántos Terasz, a Leprás Király Terasza, 
Ta Prohm templom, a Ta Keo, a Chau Say Tevada, a 
Thommanon templomok és a Bantey Kdei szentély. 
Vacsora. Szállás Siem Reapben.

7. nap: Siem Reap − Angkor komplexum
Reggeli, majd a Banteay Srei és Banteay Samre 
megtekintése. A Tonle Sap tavon hajókázunk. Va-
csora. Szállás Siem Reapben.

8. nap: Siem Reap − Da Nang (Vietnám) − Hue
Reggeli után megtekintjük Angkor Wat templomát. 
Elrepülés Da Nangba. Továbbutazás Huéba. Vacso-
ra. Szállás Huéban.

9. nap: Hue − Hoi An
Látogatás a Citadellánál. Csónakkirándulás a Par-
füm-folyón, meglátogatjuk a Hét Történet Pagodá-
ját (Thien Mu Pagoda) és Tu Duc uralkodó síremlé-
két. Utazás Hoi Anba. Vacsora. Szállás Hoi Anban.

10. nap: My Son − Hoi An
Reggeli után utazás My Son városkába. Vissza-
utazás Hoi Anba. Megtekintjük a kínai házakat, a 
templomot, a Japán hidat, valamint a Phung Hung 
Kereskedőházat. Vacsora. Szállás Hoi Anban.

11. nap: Hoi An − Da Nang − Luang Prabang (Laosz)
Elrepülés Da Nangból átszállással Luang Pra-

bangba. Meglátogatjuk a Wat Visun szen-
télyt, majd utazás a Khuang Si vízeséshez. 
A napot a Phou Si hegyen fejezzük be. 
Vacsora. Szállás Luang Prabangban.

12. nap: Luang Prabang − Mekong-folyó
Reggeli, majd megtekintjük Wat Sen szentélyt, az 
egykori Királyi Palotát (ma Nemzeti Múzeum), a 
főtemplomot (Wat Xieng Thong). Csónakkirándu-
lás a Mekong-folyón. Útközben megtekintjük Pak 
Ou-t, majd Ban Xang Hai faluban megkóstolhatjuk 
a lao laot. Ellátogatunk Ban Xang Khongba. Vacso-
ra. Szállás Luang Prabangban.

13. nap: Luang Prabang − Hanoi (Vietnám) − Ninh Binh
Reggeli, majd elrepülés Hanoiba. Érkezés után uta-
zás Hoa Lu-ba, majd Ninh Binhbe. Vacsora. Szállás 
Ninh Binhben.

14. nap: Ninh Binh − Halong-öböl − hajókirándulás
Reggeli után utazás (kb. 3 óra) a fenségesen szép 
Halong-öbölbe. Ezután kezdetét veszi az életre szó-
ló élményt nyújtó kirándulásunk. Ebéd és vacsora a 
hajó fedélzetén. Szállás a hajón.

15. nap: Halong-öböl − Hanoi
Reggeli a hajón. Korai ebéd, visszautazás Hanoiba.  
A Tran Quoc Pagoda megtekintése. Szállás Hanoiban.

16. nap: Hanoi ...
Reggeli, megkezdjük városnézésünket: Ho Chi 
Minh mauzóleum (karbantartástól függően) és egy-
kori lakóháza, az Egy Oszlopú Pagoda, az Irodalom 
Temploma. Elrepülés átszállással Budapestre.

17. nap: ... Budapest
Hazaérkezés menetrendtől függően Budapestre.

Az ősi Indokína 3 királysága, a maga rejtélyes 
látnivalóival, ősi kultúráival várja az idelátogató, 

kalandokra vágyó utazókat.

2020. november 6 – 22.
2021. január 21 – február 6.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, csónakkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel, ill. 1 éj hajón, 
kétágyas fürdőszobás kabinokban

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 599.000 Ft
Belső repülőjegyek és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)   298.600 Ft

Helyszíni vízumok: (Kambodzsa, Laosz, Vietnám  
többszöri belépés) kb. 110 USD
Ki- és belépési illetékek: (esetenkénti) kb. 30 USD
Belépők és a program szerinti étkezések:  215 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékre:  12.565 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  159.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő.
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Angkor romjai 
• Hue műemlékegyüttese 
• Halong-öböl 

• Luang Prabang 
• Hoi An ősi városa 
• My Son szentélye

Laosz − Vietnám − Kambodzsa
Indokína, amit örökre a szívedbe zársz

Ázsia – Kambodzsa, 
Laosz, Vietnám



1. nap: Budapest ...
Indulás Budapestről átszállással Sydneybe. Étkezé-
sek és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.

2. nap: ... Sydney
Érkezés a késő esti órákban Sydney nemzetközi re-
pülőterére. Útlevélkezelés és a csomagok felvétele 
után transzfer a szállodába. Vacsora, Szállás Syd-
ney-ben.

3. nap: Sydney
Reggeli majd megkezdjük városnézésünket Syd-
ney-ben, Ausztrália legnagyobb városában. Meg-
tekintjük a város leghíresebb nevezetességeit: Par-
lament, Hyde Park, Opera ház, Harbour-híd, Mrs 
Macquarie’s Chair, majd a külső tengerparti részek-
hez is kilátogatunk, ahol a Watson öbölbe és a Bon-
di Beachre látogatunk. Délben hajóra szállunk, ahol 
egy kellemes ebéd mellett megismerhetjük Sydney 
másik arcát is, az öböl felől. Szállás Sydney-ben.

4. nap: Sydney − Kék-hegyek Nemzeti Park
Reggeli után egész napos kirándulás a Kék-hegy-
ségbe, mely Sydney lakóinak a kedvenc kiránduló-
helye. Látogatás a Featherdale Wildlife Park-ban, 
ahol közelről megismerkedhetünk Ausztrália ős-
honos állataival: koala, wombat, kenguru, emu, 
stb. A Kék-hegyek Nemzeti Parkban tett láto-
gatásunk során megtekintjük többek között a 
híres Három Nővér Sziklaformációt. A nemzeti 
parkban ebédelünk, majd lehetőség lesz a Scenic 
Railway és az üvegpadlójú Scenic Skyway kipró-
bálására. Az előbbi a helyiek szerint a világ legme-
redekebb vasúti pályája, az utóbbi, a libegő, pedig 

egy közel 300 méter mély völgy két oldalát köti 
össze. Szállás Sydney-ben.

5. nap: Sydney − Ayers Rock
Reggelit követően transzfer a reptérre, majd elre-
pülés a szigetország északi területeinek legizgal-
masabb látnivalóihoz, az Ayers Rock és az Olgák 
sivatagból kiemelkedő vörös kőszikláihoz. A naple-
mentét az Uluru vörös sziklatömbjénél élvezhetjük. 
Vacsora, szállás Ayers Rocknál.

6. nap: Ayers Rock − Cairns:
Reggeli előtt a legendás Ayers Rockhoz már a nap-
felkeltekor kiautózunk, hogy a legszebb színekben, 
s lélegzetelállító fényeiben lássuk a végtelen vörös 
táj büszkeségét, majd meglátogatjuk a Mutitju-
lu-nál fekvő víznyelőt. Sivatagi túránkat követően 
transzfer a reptérre. Elrepülés a Korall-tenger és az 
esőerdők találkozásánál fekvő trópusi kisvárosba, 
Cairnsbe. Vacsora, szállás Crains-ben.

7. nap: Cairns
Reggeli, majd egész napos kirándulás katamaránnal 
a Nagy Korallzátonyhoz. A korallzátonyok az élet 
legősibb formái, kb. 500 millió éves múltra tekinte-
nek vissza. A világ legnagyobb zátonyrendszere kb. 
2.000 km hosszúságban nyúlik el és a területe kb. 

350.000 km². A gát külső széle és a szárazföld kö-
zött több mint 2.000 sziget, és majdnem 3.000, kü-
lönféle típusú zátony található. A mai hajókirándu-
lásunk során, egy pontonszigeten kötünk ki, ahol 
az ebédünket is elfogyasztjuk. Itt még lehetőségünk 
lesz úszkálni, búvárkodni vagy félig-merülő tenge-
ralattjáróval kirándulni. Szállás Cairns-ben.

8. nap: Kuranda
Reggeli után transzfer a Freshwater vasútállomásra. 
Itt csatlakozunk a Kuranda Scenic Railway-hez, ami 
világ egyik leghíresebb vasútvonalán halad át, mellyel 
Kurandába utazunk. A kis falu az 1960-as években 
még hippi-tanya volt, mára művészeti és kézműves 
központtá nőtte ki magát. Utunk során pompás ki-
látás nyílik a Sziklás Canyonra, a Stoney Creek víze-
sésre. Kurandában meglátogatjuk a Koala & Wildlife 
Parkot, majd a trópusi erdőt felülről csodáljuk meg 
egy az esőerdő felett húzódó kötélpályás felvonó, a 
Skyrail Rainforest Cableway túra során. Napközben 
fegyver és táncbemutatóval egybekötött ebéd, ahol a 
helyi őslakosok mesélnek az aboriginálok ételeiről és 
gyógynövényeikről valamint ki lehet próbálni a dár-
dát és a bumerángot is. Szállás Cairnsban.

9. nap: Cairns − Queenstown
Csomagolt reggelinket átvesszük, majd korai 
transzfer a repülőtérre és elrepülés Queenstown-ba, 
Új-Zélandra. Délután transzfer a Skyline Gondolá-
hoz. Felvonóval utazunk a 790 méter magas Bob 
csúcson található komplexumhoz, ahonnan meg-
csodálhatjuk a Wakatipu tó nyújtotta panorámát.  
Vacsora, Queenstown-ban

2020. szeptember 29 – október 15.
2021. március 5 – 21.

IDŐPONTOK:

Különleges és egyedi állatvilág, természeti 
látnivalók, az őslakosok hagyatékai és 

világvárosok. A körút gazdag programkínálata 
során ezekkel mind megismerkedhetünk.

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).80  •  AB Agro 2020 

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Sydney Operaház
• Kék-Hegyek Nemzeti Park

• Nagy Korallzátony
• Uluru-Kata Tjuta Nemzeti Park

Ausztrália és Új-Zéland körutazás
Életre szóló élmény az ötödik kontinensen

Ausztrália  
Új-Zéland 



10. nap: Milford Sound
Reggeli, majd egész napos szabad program, vagy 
fakultatív programlehetőség keretein belül a festői 
Milford Sound fjordhoz utazunk. A Wakatipu-tó 
mentén visz az utunk, majd hatalmas bükk erdő-
kön keresztül és a Homer alagúton áthaladva érke-
zünk meg a Milford Sound fjordhoz. Felszállunk 
egy kiránduló hajó fedélzetére, és a hajóút során 
megcsodálhatjuk a fjord környezetét: a Mitre Peak 
csúcsot és a fjord faunáját és flóráját. Ebéd a hajón. 
A hajókirándulás után visszatérés Queenstown-ba. 
Szállás Queenstown-ban.

11. nap: Queenstown − Greymouth
Korai reggeli után, utazás Greymouth felé. Utunk 
a Déli-Alpokon visz keresztül. Csodálatos panorá-
maként tárul elénk a kék gleccserek táplálta Wana-
ka-tó, a Hawea-tó és Dunstan-tó. Útközben rövid 
kitérőt teszünk Franz Josef falucskába, séta a Franz 
Josef-gleccserhez.Vacsora, szállás Greymouth-ban.

12. nap: Greymouth − Christchurch
Reggeli, majd utazás Christchurch-be, a TranzAlpi-
ne vasútvonallal, ami a világ egyik legszebb és legis-
mertebb vasútvonala. Ismertségét annak a gyönyö-
rű látványnak köszönheti, mely az utazó elé tárul 
a Déli Alpok hegyei és völgyei között a vonatozás 
során. Vacsora, szállás Christchurch-ben.

13. nap: Christchurch − Rotorua
Reggeli után városnézés Christchurch-ben, mely-
nek során megtekintjük a gótikus katedrálist, mű-

vészeti központ épületeit, a Canterbury Egyetem 
eredeti helyét. Ellátogatunk az Avon folyó partjára, 
a nap során megcsodálhatjuk a Canterbury alföld 
és az új–zélandi Alpok fenséges látványát. Transz-
fer a repülőtérre, elrepülés Rotorua-ba. Vacsora és 
szállás Rotoruaban.

14. nap: Rotorua
Reggeli után látogatás a Whakarewarewa gejzírek-
hez. A Te Puia természetvédelmi területen megcso-
dálhatjuk az iszapfortyogókat. Láthatjuk, ahogyan 
a forró vizű gejzírek időközönként magasra lövellik 

a vizet. Ezen az estén egy igen különleges élmény-
ben lehet részünk: részt veszünk egy előadáson, 
melynek során megismerhetjük az új-zélandi ősla-
kosok zenéjét, történelmét és kultúráját autentikus 
környezetben, majd egy igazi maori „lakoma” kö-
vetkezik, a hangi. Szállás Rotoruaban

15 nap: Rotorua − Auckland
Reggeli, majd utazás Auckland felé. Útközben meg-
állunk a Waitomo-barlangoknál, megtekintjük Wa-
itomo cseppkőbarlangjának földalatti labirintusát, 
majd a világ egyik legkülönlegesebb barlangjában 
csónakázunk, ahol a világító kukacok apró csillagok-
ként fénylenek a barlang sötét mennyezetén.  Továb-
butazás Aucklandbe. Vacsora, szállás Aucklandben.

16. nap: Auckland ...
Reggelit követően egész napos városnézés Auck-
landben. Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagy-
városa, itt él az ország lakosságának egyharmada. 
A szép fekvésű várost szinte minden oldalról ten-
geröblök és szigetek határolják, ezért is nevezik a 
vitorlák városának. A városnézés során lehetőség 
lesz a város egyedülálló fekvését tanulmányozni a 
Sky Towerből, mely a déli félteke legmagasabb tor-
nya. Transzfer a repülőtérre és elrepülés átszállással 
Budapestre.

17. nap: ... Budapest 
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.
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A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy (nemzetközi)
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön buszokkal, kisbuszokkal, hajóval, vonattal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-3+*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj NEMZETKÖZI REPÜLŐJEGGYEL: 1.490.000 Ft
Belső repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   450.000 Ft
Regisztrációs díj Ausztráliába: 3.900 Ft
Regisztrációs díj Új-Zélandba: 4.900 Ft
Fakultatív program: Kék-Hegyek kirándulás: 24.900 Ft

Fakultatív program: Milford Sound kirándulás: 29 900 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  425 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyekre  

és a reptéri illetékekre: 38.800 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 338.000 Ft
-  Helyszínen fizetendő új-zélandi  

környezetvédelmi adó:  kb. 32 USD
Minimum létszám: 20 fő.
- 14-19 fő közötti felár: 145.000 Ft
Borravalók: ajánlott 4 USD /nap/fő
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

Ausztrália  
Új-Zéland
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1. nap: Budapest ...
Elindulás Budapestről átszállással Johannesburgba. 
Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Johannesburg
Érkezés Johannesburgba. Városnézés: Nelson Man-
dela híd, Newtown és az Alkotmány hegy megte-
kintése, majd ellátogatunk Sowetoba, Johannesburg 
fekete ikervárosába. Délután pihenés a szállodában. 
Este megismerhetjük Afrika ízeit egy hangulatos 
helyi étteremben. Szállás Johannesburg ban.

3. nap: Johannesburg − Sabie − Panorámaút − Hazyview 
Reggeli a szállodában, majd kelet felé indulunk, 
megismerjük Witbank, Dullstroom és Lydenburg 
történelmi városokat. Ezt követően átkelve a Long 
Tom-hágón, megérkezünk Sabie-ba. Kirándulás a 
híres Panorámaúton, a Blyde River kanyon hegyvi-
dékére. Csodálatos kilátás tárul elénk a God’s Win-
dow (Isten Ablaka) elnevezésű hegygerincen, sétát 
teszünk a lélegzetelállító Blyde River kanyon felső 
peremén. Láthatjuk Bourke Szerencse Gödreit, és 
a híres három afrikai kunyhót mintázó sziklát. Va-
csora. Szállás Hazyview-ban.

4. nap: Hazyview − Kruger Nemzeti Park − Hazyview 
Reggeli, majd a nap folyamán vadlesen veszünk 
részt a Kapama Vadrezervátumban. A vadles so-
rán egy tapasztalt vadőr és egy ügyes nyomolvasó 
segítségével feltárulnak előttünk az afrikai bozót 
élővilágának titkai. Vacsora. Szállás Hazyview-ban. 

5. nap: Hazyview − Szváziföld 
Reggeli után folytatjuk utunkat Szváziföldre. A ki-
rályság nyugodt, csendes hangulatot áraszt és az 
állatok védelmének gyakorlatias megközelítésének 
köszönhetően nemzeti parkokban gazdag. Meg-
látogatjuk az Ezulwini (Mennyország) völgy kéz-
műves piacát, majd a szállás elfoglalása. Vacsora. 
Szállás Szváziföldön.

6. nap: Szváziföld − Hluhluwe vadrezervátum − 
Hluhluwe   
Reggeli, majd elhagyjuk Szváziföldet és folytatjuk 
utunkat Hluhluwe-ba, ahol résztveszünk egy vad-
lesen a fekete és fehér rinocéroszairól híres Hluh-
luwe Vadrezervátumban. Közben gyönyörködhe-
tünk a dombokban és végtelen legelőkben. Vacsora. 
Szállás Hluhluwe-ban.

7. nap: Hluhluwe − iSimangaliso Vizivilág − Durban  
Reggeli után megtekintjük az iSimangaliso Vizivi-
lágot, mely St. Lucia Vizivilág néven az ország első 
Világöröksége lett egyedülálló vizi- és madárvilágá-
nak, korallzátonyainak köszönhetően. Hajókázás a 
torkolatnál, mely során vizilovakat és krokodilokat 
is láthatunk. Ezt követően folytatjuk utunkat délre 
az Indiai-óceán partján. Délután érkezés Durban-
be. Vacsora. Szállás Durbanben.

8. nap: Durban − Leshoto − Durban:
Reggeli csomagban, és a korai órákban indulunk 
egész napos kirándulásunkra Leshotoba. Utunk a 
2.876 méter magasan fekvő Sani Pass hegyszoroson 
át vezet. A hágón átkelve érkezünk meg a Dél-Af-
rikai Köztársaság területébe ágyazott Lesothói Ki-
rályságba. Megismerkedünk a helyiek kultúrájával, 
életmódjával és felkeresünk egy hagyományos szo-
tó kunyhót is. Visszautazás Durbanbe a késő dél-
utáni órákban. Vacsora, szállás Durbanben.

9. nap: Durban − Garden Route − Knysna 
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre, elrepülés 
Port Elisabeth-be. Érkezés után a tengerparton 
folytatjuk utunkat. Láthatjuk az Tsitsikamma erdőt, 
a Coastal Nemzeti Parkot és a Plettenberg öblöt, 
melyek a Garden Route legszebb gyöngyszemei. 

Délután érkezés Knysnaba. Va-
csora. Szállás Knysnaban. 

10. nap: Knysna
Reggeli, majd délelőtt szabad 
program, Knysna egyéni felfe-
dezése. Délután hajókirándulás 
a Featherbed Természetvédelmi 
Területre, majd felmegyünk a 
hegytetőre, ahonnan gyönyörű 
látvány tárul elénk a Knysna 
lagúnáról, az alattunk elterülő 
erdőkről és a partszakaszról. Va-
csora. Szállás Knysnaban.

11. nap: Knysna − Cango Caves − Oudtshoorn 
Reggeli után folytatjuk az utunkat a Garden Routon 
dél felé a végtelen strandok mentén. George érinté-
sével utazás a Outeniqua-hágón keresztül. A Cango 
Caves cseppkőbarlang megtekintése, majd látoga-
tás egy struccfarmon. Idő függvényében megte-
kintünk egy gepárdtenyésztő központot. Érkezés 
Oudtshoornba, a világ strucctenyésztő fővárosába.  
Vacsora. Szállás Oudtshoornban.

12. nap: Oudtshoorn − Stellenbosch 
Reggeli, majd utazás a 62-es úton a híres Stellen-
bosch borvidékre. A festői Helshoogte hegyszoro-
son visz az út Dél-Afrika bortermelésének szívébe, 
amely az ország történelmében fontos szerepet ját-
szik. Vacsora. Szállás Stellenboschban.

13. nap: Stellenbosch borvidék − Paarl − Fokváros  
Reggeli, majd rövid városnézés a múlt századokat 
idéző Cape Dutch stílusú Stellenbosch-ban. Tovább 
utazunk mezőgazdaságáról nevezetes Paarl felé. 
Borkóstolóval egybekötött látogatás egy pincészet-
ben. Továbbutazás Fokvárosba, majd megérkezést 
követően felvonóval felmegyünk a Tábla-hegy tete-
jére. Vacsora. Szállás Fokvárosban.

14. nap: Fokváros − Cape Point − Jóreménység Foka − 
Boulders Beach − Fokváros  
Reggeli, majd egész napos Cape Point túra, mely-
nek során felfedezzük a Cape-félszigetet. Hout Bay 
felé vesszük az irányt, majd ezt követi Chapmans 
Peak. Megérkezés a Cape Point Nemzeti Parkhoz. 
Itt találkozik az Indiai- és az Atlanti-óceán, és ez 
az a hely, ahol számos hajó hajótörést szenvedett. 
Innen lélegzetelállító kilátás nyílik a False-öbölre 
és a Jóreménység Fokára. Továbbutazunk a parton, 
Black Marlinnál az egykori bálnavadászat állomá-
sánál pihenőt tartunk. Látogatás a pingvinekről hí-
res Boulders Beach-i pingvinkolóniánál. Vacsora. 
Szállás Fokvárosban. 

15. nap: Fokváros ...
Reggeli a szállodában, majd szabad program, vá-
sárlási lehetőség. Délután transzfer a repülőtérre, 
majd elrepülés Budapestre átszállással. Étkezések 
és éjszakázás a gép fedélzetén.

16. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban.

2020. október 26 – november 10.
2021. március 20 – április 4.

IDŐPONTOK:

Az érintetlen és páratlanul szép természet,  
az egzotikus növény és állatvilág, az ősi afrikai 
múlt és a fejlett nyugati civilizáció együttléte 
egyedülálló élményt nyújtanak a Dél-Afrikába 

látogató idegeneknek.

Jelenleg az út előkészítés alatt áll! 
Az árakat keresse a honlapunkon

– www.abagro.hu –,  
vagy érdeklődjön irodánknál.

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Óriáskörút Dél-Afrikában 
a Kruger Nemzeti Parkkal, Leshotoval és Szvázifölddel

Afrika – Dél-Afrikai 
Köztársaság
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1. nap: Budapest − Kartúm
Elrepülés Budapestről menetrend szerinti járat-
tal Szudán, fővárosába, Kartúmba. Érkezés után 
transzfer a szállodába. Vacsora. Szállás Kartúmban.

2. nap: Kartúm − Bayuda sivatag − Khandag − Dongola 
− El Seliem
Reggeli, majd utazás a Bayuda sivatagot átszelve az 
ország belseje felé. A „Bayuda” szó az arab „abyod” 
-ból származik, ami fehéret jelent. Feltételezések 
szerint a sivatag fekete sziklái és a világos homok 
kontrasztja adja az elnevezés alapját. Útközben 
megtekintjük a Khandag erődöt, melynek eredetét 
a keresztény időszak kezdetére teszik.  Továbbuta-
zás Dongola városa felé, mely a Nílus nyugati part-
ján fekszik. Vacsora és szállás El Seliem faluban.

3. nap: El Seliem − Dongola − Tajabi − Soleb  
Reggelit követően utazás Solebbe. Sok utazó, a Don-
gola és Wadi Halfa között található romvárost a szu-
dáni látnivalók csúcspontjaként tartja számon. Soleb 
egy hatalmas nekropolisz, ahol a kis sírkápolnákat 
piramisokkal díszítették. III. Amenhotep fáraó egy 
nagy homokkőből készült templomot építtetett itt, 
mely az egyik legismertebb templom Szudánban. A 
templomot Amun Re istenségnek szentelték. Vacso-
ra és szállás tradicionális núbiai vendégházban.

4. nap: Soleb − Jebel Dosha − Sadenga − Sesibi −  
Harmadik zuhatag − Sebu − Tombos 
Reggeli, majd Jebel Doshaba látogatunk, amely egy 
homokkő kiemelkedés közvetlenül a Nílus mellett. 
Érdekessége a benne található III. Thutmose-nak 
épített imaház. Továbbutazunk az egyiptomi Sesibi 
város maradványait érintve, mely a Nílus nyugati 

partján, Solebtől délre található. Megtekintjük Sebu 
közelében, a száraz folyómeder mentén, a Nílus 3. 
zuhatagának területén található, érdekes sziklakép-
ződményt. Megérkezés Tombosba, ahol a Fekete 
Fáraók régi gránitbányái találhatóak. Vacsora és 
szállás tradicionális núbiai vendégházban.

5. nap: Tombos − Kerma − Kawa  
Reggeli után továbbutazunk Kermaba, a Kush ki-
rályság egykori központjába és az ősi Núbia egyik 
legnagyobb régészeti lelőhelyére. A Kush királyság, 
egy helyi független civilizáció volt Szudán terüle-
tén, még az egyiptomi hódítás előtt, időszámítá-
sunk előtt 1550-ben. A lelőhely egyik legszebb ma-
radványai a különleges Deffufák, amelyek egy-egy 
18 méter magas sártéglából épített templom, ahol 
a különböző ünnepségeket az építmény tetején tar-
tották. A napot Kawaban fejezzük be. Vacsora és 
szállás a Kawa-i oázisban, sivatagi sátortáborban.

6. nap: Kawa − Ó-Dongola − Núbiai sivatag − Karima
Reggelit követően Ó-Dongolába folytatjuk utunkat, 
amit az ötödik században eredetileg erődítményként 
építettek, viszont hamar várossá nőtte ki magát. Ké-
sőbb a kereszténység megérkezésével, Makuria fő-
városává vált, és számos templomnak adott otthont. 
A templomok, kolostorok és a székesegyház romjai 
még ma is láthatóak. Továbbutazás a Núbiai sivata-
gon keresztül Karimába. Az élettelen sivatag egye-
dülálló látnivalókban gazdag. A tudósok szerint ezer 
évvel ezelőtt, sokkal több piramis épült Szudánban, 
mint Egyiptomban. Ezek közül eddig összesen 220 
piramist sikerült csak a Núbiai sivatag területén fel-
tárni. Vacsora és szállás Karima közelében.  

7. nap:  Karima − Kőerdő − Jebel Barkal
Reggeli után a modern Karima város szélén talál-
ható, Napata romvárosához látogatunk. A lelőhely 
meghatározó eleme a közepén álló hatalmas szikla-
tömb, Jebel Barkal, amelyet egyiptomi nyelven „Tisz-
ta Hegynek” neveztek. Ez a hegy az ősi elképzelések 
szerint a helyi fő istenségnek a napatai Amonnak a 
lakhelye, a hegyből kiemelkedő különleges formájú 
sziklatömb pedig valószínűleg egy ureuszkígyót jel-
képez. Délután felkeressük a karimai „kőerdőt”, ahol 
több millió éves, megkövesedett fatörzsek maradvá-
nyait találhatjuk a sivatagi homokdűnék között meg-
bújva. Vacsora és szállás Karima közelében.  

8. nap: Nuri piramisok − Gazali − Bayuda sivatag − Meroe
Reggelit követően, a Níluson átkelve felfedezzük 
a Nuri piramisokat, mely a világörökségi Napa-
ta régió régészeti helyszíneihez tartozik. Az ókori 
kusita uralkodók 74 romos piramisa található itt, 
ezek közül a legnagyobb piramis, a Nuri 1, amely 
40–50 méter magas volt. Egyedi abból a tekintet-
ből is, hogy ez az egyetlen núbiai piramis, amely 
két lépcsőben épült. Utazás a Bayuda sivatagon ke-
resztül Szudán egyik legismertebb látnivalójához, 
a Meroe-i piramisokhoz. Meroe régészeti lelőhely 
2011 óta szerepel az UNESCO Világörökségi listá-
ján. A területen több mint 40 piramis hegyesedik a 
tiszta égbolt felé. Legtöbbjük tökéletesen megőrzött 
állapotban található. Vacsora és szállás a Meroe-i 
piramisok közelében, komfortos sátortáborban.

9. nap: Meroe − Shendi − Mussawarat − Naga − Kartúm
Reggelit követően folytatjuk a Meroe-i piramisok 
felfedezését gyalogosan. Musawwarat El Sufra egyik 
fő látványossága, a kőfallal körülvett „királyi” város-
rész a „Great Enclosure” alkotja. A régészek a falakon 
belül számos pompás palotát, több templomot és 
szentélyt tártak fel. A helyszínen két figyelemre mél-
tó templom található, az Amunra és az Apedemakra, 
amely egy hellenisztikus stílusú  római pavilon mel-
lett található. Vacsora és szállás Kartúmban.

10. nap: Kartúm − Budapest
Reggeli, majd városnézés a Kék és Fehér – Nílus ta-
lálkozásánál alapított fővárosban, Khartoum-ban. 
Felkeressük többek közt a Nemzeti Múzeumot, 
mely a terület ősi civilizációiról rendelkezik gaz-
dag anyaggal valamint látogatást teszünk Omdur-
ma-ban, Szudán régi fővárosában. A várost – a 
korábbi, jelentéktelen falu helyén – Muhammad 
Ahmad al-Mahdi vallási vezető alapította 1884-
ben, akinek a síremléke is a városban van. Este va-
csora, majd transzfer a repülőtérre. Elrepülés Buda-
pestre menetrend szerinti járattal.
11. nap: Budapest
Érkezés Budapestre menterendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, 4 személyes dzsippekkel
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-os) szállodákban 

kétágyas, fürdőszobás szobákban, komfortos sátortáborban, 
illetve tradicionális, egyszerű felszereltségű, 4 ágyas núbiai 
vendégházakban

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 545.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékekkel,  
üzemanyagfelárral: (változhat):   185.000 Ft

Vízumdíj:   25.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  350 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyekre és a reptéri illetékre:   10.220 Ft
-  egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 145.000 Ft 

(kivéve a núbiai vendégházak esetén)
Minimum létszám: 12 fő. 
Borravalók: ajánlott 4 EUR/nap/fő 
Fontos! Izraeli pecsét nem lehet az útlevélben!

SZOLGÁLTATÁSOK

Gondolná valaki hogy több itt a piramis,  
mint Egyiptomban?! Testközelből tapintható  

az ősi műemlékek, a békés sivatag homokdűnéi 
között élő afrikai törzsek harmóniája.

2020. október 15 – 25.
2021. március 4 – 14.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Jebel Barkal és a Napata régió 

régészeti helyszínei
• Meroe

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Afrika – Szudán
Szudán

A fekete fáraók birodalma



1. nap: Bécs − Addis Abeba
Elrepülés Bécsből Addis Abebába a késő esti órák-
ban. Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: Addis Abeba − Bahir Dar
Érkezés a kora reggeli órákban, majd továbbrepülés 
Bahir Darba. Érkezés után indulás a Tana-tóhoz, 
Etiópia legnagyobb tavához. Hajókázás a tavon, 
ahol megtekintjük a tóba benyúló félszigeten fekvő 
Ura Kidane Mihret és Azwa Mariam kolostorokat. 
Itt található Etiópia legrégebbi nyelvén (geez) író-
dott Biblia. A tó kis szigetein több száz éves keresz-
tény kolostorok magasodnak, az itt élő szerzetesek 
kávétermesztésből tartják fenn magukat. Délután 
indulás Bahir Dartól délnyugatra fekvő kis városba, 
Tiss Abay-ba, ahol egy 20 perces séta után elérjük a 
Kék-Nílus vízesést. Vacsora. Szállás Bahir Darban. 

3. nap: Bahir Dar − Gondabar  
Reggeli után utazás Gondarba, amely Etiópia fő-
városa volt a XVII. és XVIII. században. A Királyi 
Negyedet ma is magas kőfal zárja körül. Látogatás 
a „királyi városban”: Fasilades király fürdője, Debre 
Berhan Sillassie temploma, amely Iyasu király ide-
jén épült, a belső falak textilre festett bibliai jele-
netekkel vannak díszítve, a mennyezet pedig vastag 
gerendákból áll, amelyekről szárnyas angyalok lóg-
nak le. Vacsora. Szállás Gondarban. 

4. nap: Gondar − Simien Nemzeti Park − Gondar 
Reggeli a szállodában, majd egésznapos kirándulás 
az UNESCO Világörökség részét képező Simien 
Mountains Nemzeti Parkba. Az Etióp-magasföldön, 
220 km2-en elterülő nemzeti parkban található a 
4620 méteres Ras Dashan hegy, amely az ország 
legmagasabb pontjának számít, a kontinensen pe-
dig a negyedik. A park számos ritka fajnak ad ott-
hont, ilyen az etióp farkas, más néven az abesszíniai 
róka, a dzseláda pávián, az abesszin kőszáli kecske, 
itt fészkel több mint 50 madárfaj, köztük a szakállas 

saskeselyű. A növényvilágnak is több ritka faja meg-
található a csenkeszek, a hangafélék, a liliomfélék és 
a lobéliák közül. Vacsora, szállás Gondarban.

5. nap: Gondar − Axum 
Reggeli után transzfer a repülőtérre és elrepülés 
Axumba, Etiópia ősi fővárosába. Meglátogatjuk a 
Régészeti Múzeumot, és a Sioni Mária katedrálist, 
amelyről úgy hiszik, hogy itt tartják az eredeti fri-
gyládát. Délután meglátogatjuk a Sztélék mezejét, 
amely a IV. században keletkezett és az UNESCO 
Világörökség része, valamint Kaleb és Gebre Mes-
kel királyok sírhelyeit és palotaromjait (V-VI. szá-
zad). Ezenkívül megnézzük a legendás Sába király-
nő rezidenciáját (i. e. IX. század). Vacsora. Szállás 
Axumban.

6. nap: Axum − Lalibela
Reggeli után transzfer a repülőtérre és elrepülés 
Lalibelába, melyet sokan „Afrika Petrájának” is 
neveznek. A történelmi, vallási és kulturális em-
lékekben gazdag település a XII. századi kézzel 
faragott föld alatti sziklatemplomairól nevezetes. 
Összesen 11 templomot vájtak a kőkemény grá-
nitsziklába Lalibela király idején, akiről a város a 
nevét kapta. Érkezést követően a Jordán folyótól 
északkeletre fekvő ősi templomcsoport megtekin-
tése, amely ma az UNESCO Világörökség részét 
képezi. Itt található a Bet Amanuel, ami az egykori 
főkápolna lehetett, a Bet Merkorios, mely korábban 
valószínűleg börtönként funkcionált, illetve a Bet 
Gabriel-Rufale, mely a régészek feltételezése szerint 
egykor az uralkodó palotája volt. Vacsora. Szállás 
Lalibelában.

7. nap: Lalibela 
Reggeli után a Yemrehanna Kristos templomhoz 
utazunk, amelyhez az út kis falvakon keresztül vezet 
betekintést adva az etióp vidéki élet hétköznapjaiba 
is. A program végeztével további templomokat ke-
resünk fel Lalibelában. Vacsora. Szállás Lalibelában.

8. nap: Lalibela  − Addis Abeba
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés 
Addis Abebaba. Érkezés után városnézés: a Nem-
zeti Múzeum és a Szentháromság katedrális meg-
tekintése. Vásárlási lehetőség, szabadidő. Vacsora. 
Szállás Addis Abebaban.

9. nap: Addis Abeba... 
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre, elrepülés me-
netrendtől függően Bécsbe.

10. nap: ...Bécs
Érkezés a kora reggeli órákban Bécsbe.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű idegenvezető az út során

Részvételi díj: 358.000 Ft
Nemzetközi és belső repülőjegy  
reptéri illetékekkel: (változhat):   296.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  185 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Vízum: 27.000 Ft

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékekre:  9.155 Ft
-  Budapest-Bécs-Budapest autóbusz transzfer: 16.500 Ft 

(min. 12 fő esetén külön busszal, 12 fő alatt menetrend 
szerinti, Budapest és Bécs között közlekedő direkt járattal)

- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  109.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
- 11-15 fő közötti felár:  35.000 Ft
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
Egészségügyi előírás: A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!

SZOLGÁLTATÁSOK

2020. október 14 – 23.
2021. március 10 – 19.

IDŐPONTOK:

A kávé hazájában, ragyogó napsütés,  
szegény, de boldog emberek, évezredes 

kultúra, a kőbe vájt Lalibella városa,  
mindez a Nílus forrásának közelében.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Axum 
• Simien Nemzeti Park

• Lalibela sziklatemplomai
• Királyi körzet, Gondar
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Etiópiai körutazás
Körutazás Észak-Etiópia lenyűgöző tájain

Afrika – Etiópia
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1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről menetrend szerinti járattal, 
átszállással Dakarba, Szenegál fővárosába. Étkezé-
sek és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.

2. nap: ... Dakar (Szenegál) − Gorée sziget
Reggel megérkezés Szenegálba. Itt ért véget a legen-
dás Párizs − Dakar Rally. Megnézzük az Újjászüle-
tési Emlékművet, az elnöki rezidenciát, a Függet-
lenség terét és a Milleniumot, a zeg-zugos piacot, 
a katedrálist és a mecsetet. Utazás komppal Gorée 
szigetére, az egykori rabszolgaszigetre. Megismer-
hetjük miként kereskedtek 300 éven át a rabszol-
gákkal Nyugat-Afrikában. Megnézzük az erődöt, 
a Kormányzósági épületet, valamint a Gorée em-
lékkiállítást és a kis piacot, ahol afrikai maszkok, 
ékszerek, különféle textilek kaphatók. Napközben 
ebéd. Szállás Dakarban.

3. nap: Dakar − Bandia rezervátum − Saly
Reggeli, majd utazás dzsippekkel egy különleges 
ciano-baktériumot tartalmazó, rózsaszínű tóhoz. 
Ezután az 1300 hektáros Bandia rezevátumban, Saly 
felé indulunk és a helyi vadállatok nyomait tanulmá-
nyozzuk (zsiráf, zebra, orrszarvú, különféle majmok, 
varacskos disznó, többféle antilop, strucc, stb.) és az 
öreg baobab fák történetei a mesék világába röpíte-
nek bennünket. Napközben ebéd. Szállás Salyban.

4. nap: Saly − Joal − Fadiouth − Saly
Reggeli után a part mentén elérjük Joal városát. Ér-
kezést követően megnézzük a kagylóhéjjal díszített 

temetőt. Délután kis csónakkal átkelünk a lagúnán. 
Meglátogatjuk Fadiouth falucskát, majd visszauta-
zunk Saly üdülővárosba. Lesétálunk a kikötőhöz 
és megnézzünk, hogyan füstölik a halat a helyiek. 
Napközben ebéd. Szállás Salyban.

5. nap: Saly − Kaolack − Banjul (Gambia)
Reggeli, majd utazás Gambia fővárosába, Banjulba. 
Kaolackon keresztül utazunk. Komppal kelünk át 
Barrából Banjulba, Afrika legkisebb fővárosába, 
mely a Gambia-folyó egyik szigetén fekszik. Színes, 
vibráló életével igazi afrikai hangulatot áraszt. Nap-
közben ebéd. Szállás Banjulban.

6. nap: Banjul − Makasutu − Banjul
Reggelit követően utazás Makasutuba, amely a 
Gambia-folyó deltájában egy ún. „szent erdő”. A 
mangrove erdők, szavannák és homokdűnék afri-
kai és európai madaraknak is, illetve sokfajta állat-
nak is szálláshelyet adnak. Tanulmányozhatjuk az 
őslakosok építészetét, szokásait, életmódját. Meg-
látogatjuk a krokodil tavat, majd az Albert piacot, 
illetve az anglikán egyház templomát. Napközben 
ebéd. Szállás Banjulban.

7. nap: Banjul − Juffureh − Toubacouta (Szenegál)
Reggeli után ellátogatunk a Történeti Múzeumba, 
majd rövid kompút után elérjük Juffureh falut, ahol 
Alex Haley szerző nagyapja, Kunta Kinteh élt. A 
Rabszolgák Múzeumának megtekintése. Folytatjuk 
utunkat Toubacouta felé, ahol megnézzük a Mandi-
go falvakat. A Saloum-folyónál csónakázunk. Nap-
közben ebéd. Szállás Toubacoutában.

8. nap: Toubacouta − Saint Louis
Reggeli, majd utazás Saint Louisba. Az út Toubába 
vezet. Itt található a Mourid közösség központja. A 
szövetséget Cheik Amadou Bamba alapította, aki-
nek síremlékét, a mecsetet határoló könyvtár belső 
udvarában találjuk. Útközben falvakat látogatunk 
meg és a piacok kínálatával ismerkedünk. Napköz-
ben ebéd. Szállás Saint Louisban.

9. nap: Saint Louise − Langue de Barbaries Park
Reggeli után szabadprogram vagy fakultatív ki-
rándulás: busszal és csónakokkal fedezzük fel a 
Langue da Barbaries Parkot. A híres madárrezer-
vátumot, a „madarak szigete”-nek is nevezik. Dél-
után visszautazás Saint Louisba, ahol lovaskocsira 
szállunxk és megismerkedünk a gyarmatok törté-
nelmével. Felfedezzük a történelmi központ neve-
zetességeit: Kormányzósági Palota, halászok negye-
de, háborús emlékmű, katolikus templom. Szállás 
Saint Louisban. (A program ára: 19.500 Ft.) 

10. nap: Saint Louis − Thies − Dakar ...
Reggeli, majd visszautazás Dakarba. Útközben 
megállunk Szenegál második legnagyobb városá-
ban, Thiesben, ahol megtekintük a kelmeszövőket, 
illetve vásárlási lehetőség a helyi piacon. Napköz-
ben ebéd. Transzfer a repülőtérre és elrepülés át-
szállással Budapestre. Étkezések és éjszakázás a 
repülőgép fedélzetén.

11. nap: ... Budapest
Érkezés Budapestre.

2020. szeptember 28 – október 8.
2021. február 23 – március 5.

IDŐPONTOK:

Utunk Nyugat-Afrika világába kalauzol minket. 
Baobab fák, mangrove erdők, szavannák, 

homokdűnék, barátságos afrikai emberek közé.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Gorée szigete
• Saint Louis szigete

• Saloum-delta 
• Djoudj Nemzeti Madárrezervátum

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, dzsipekkel, komppal, csónakkal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

illetve helyi lodge-ban kétágyas fürdőszobás szobákban, 
reggelivel

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 549.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral: (változhat)  128.000 Ft
Gambiai vízum (helyszínen fizetendő):  kb  80-90 EUR  
Belépők és a program szerinti étkezések:  225 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és  

a reptéri illetékekre:   9.480 Ft
-  a 9. napi fakultatív program:  

Langue de Barbaries Park 19.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 117.000 Ft
Minimum létszám: 15 fő.
- 10-14 fő közötti felár:  35.000 Ft
Borravalók: ajánlott 4 EUR/nap/fő
Egészségügyi előírás: A sárgaláz elleni védőoltás 
kötelező! 

SZOLGÁLTATÁSOK

Afrika – Gambia, 
SzenegálSzenegál − Gambia körutazás

Nyugat-Afrika csodavilága



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről egy átszállással Nairobiba. 
Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Nairobi (Kenya)
Megérkezés Kenya fővárosába, Nairobiba. Város-
nézés, mely során megtekintjük a főváros legfon-
tosabb látnivalóit. Transzfer a szállodába. Vacsora. 
Szállás Nairobiban.

3. nap: Nakuru-tó Nemzeti Park (Lake Nakuru)
Korai reggeli, majd utazás a Nakuru-tó Nemzeti 
Parkba. Utunk során a Nagy-hasadékvölgy fes-
tői szintjein haladunk keresztül, hogy elérjük a 
madárvilágáról híres parkot. Délután vad- és ma-
dárles, mely során a flamingókon kívül jó eséllyel 
láthatunk leopárdot, illetve fekete és fehér orrszar-
vút is. Vacsora és szállás lodge-ban, a nemzeti park 
közelében.

4. nap: Amboseli Nemzeti Park
Korai reggeli után utazás a hósapkás Kilimandzsá-
ró lábánál fekvő Amboseli Nemzeti Parkba. Kenya 
leglátogatottabb parkja teljesen sík, füves puszta, 
mely főképp patás állatokban és elefántokban gaz-

dag, de persze megtalálhatóak itt a ragadozók és 
dögevők is, mint például a hiénák, sakálok és kese-
lyűk. Vacsora és szállás a nemzeti park közelében.

5. nap: Tsavo Nemzeti Park
Reggeli, majd utazás a Tsavo Nemzeti Parkba, mely 
madárvilágáról és nagyméretű emlőseiről híres. A 
délután folyamán a nyugati park területén fekete ri-
nocéroszok, elefántok, leopárdok, bivalyok, vízilo-
vak és oroszlánok megfigyelésével töltjük. Vacsora 
és szállás a nemzeti park közelében.

6. nap: Tsavo Nemzeti Park
Reggeli, majd folytatjuk Kenya legnagyobb és legré-
gebbi nemzeti parkjának, a Tsavo Nemzeti Parknak 
a felfedezését. Délelőtt vadles a Ngutuni Rezervá-
tumban, délután pedig a Tsavo keleti oldalával is-
merkedünk meg. Vacsora és szállás a nemzeti park 
közelében.

7. nap: Mombasa 
Hajnalban vadles a park területén, majd reggeli. Ezt 
követően utazás Mombasába. Érkezés után infor-
mális városnézés. Vacsora és szállás Mombasában.

8. nap: Mombasa − Zanzibár (Tanzánia)
Reggeli után transzfer a repülőtérre és elrepülés 
Zanzibár szigetére. Érkezés után a szálláshely elfog-
lalása. Szabad program, pihenési, fürdési lehetőség. 
Szállás Zanzibár szigetén (Ras Michamvi Beach 
Resort vagy hasonló).

9. nap: Zanzibár
Reggeli a szállodában, majd egész napos szabad 
program, pihenési, fürdési lehetőség. Számtalan 
fakultatív lehetőség adódik, amennyiben időnket 

aktív pihenéssel szeretnénk eltölteni. Szállás Zan-
zibárban.

10. nap: Zanzibár
Reggeli a szállodában, majd egész napos szabad 
program, pihenési, fürdési lehetőség vagy fakul-
tatív programlehetőség: félnapos városnézés Sto-
ne Town-ban. Zanzibár fővárosának szűk, múltat 
idéző utcácskái, faragott kapui, gyönyörű kikötője 
elfeledteti velünk, hogy Afrikában vagyunk: egy ki-
csit Kairó, egy kicsit Indonézia, vagy éppen Omán 
és egy kicsit Tanzánia (helyszínen fizetendő). Szál-
lás Zanzibárban.

11. nap: Zanzibár
Reggeli a szállodában, majd egész napos szabad 
program, pihenési, fürdési lehetőség. Számtalan 
fakultatív lehetőség adódik, amennyiben időnket 
aktív pihenéssel szeretnénk eltölteni. Szállás Zan-
zibárban.

12. nap: Zanzibár ...
Reggeli, majd menetrendtől függően transzfer a re-
pülőtérre. Hazarepülés menetrend szerinti járattal, 
átszállással Budapestre. Étkezések és éjszakázás a 
gép fedélzetén.

13. nap: ... Budapest 
Érkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) hotelekben, 

lodge-okban kétágyas, fürdőszobás szobákban reggelivel
-  magyar nyelvű idegenvezető az út során

Részvételi díj: 698.000 Ft
Repülőjegyek és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)    375.000 Ft
Vízumok és kilépési illetékek (Kenya, Zanzibár):  38.000 Ft

Belépők, a programban feltüntetett étkezések:  255 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak) 
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyekre és a reptéri illetékekre:   21.460 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  195.000 Ft
Minimum létszám: 15 fő 
10-14 fő közötti felár:   24 000 Ft
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
Egészségügyi előírás: A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

2020. november 17–29.
2021. február 10–22.

IDŐPONTOK:

A két egyenlítőmenti ország, ahol valóban könnyű 
elfelejteni néhány napra a rohanó világunkat. 

Megérezhetjük a természet harmóniáját, 
megpillanthatjuk a Kilimandzsáró olvadó 

jégsapkáját, mely lenyűgözi az idelátogatót.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Stone Town • Kenyai tórendszer
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Kenya – Zanzibár
Körutazás tengerparti pihenéssel

Afrika – Kenya, Tanzánia
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Afrika egyik ékköve. Az idelátogatót nem  
éri csalódás. Meglepően épen maradt római  

kori építmények, zamatos finom ételek és  
a természet szépsége vár bennünket.

2020. október 16 – 23.
2021. május 21 – 28.

IDŐPONTOK:

1. nap: Budapest − Algír
Elutazás Budapestről Algéria fővárosába, Algírba. 
Érkezést követően transzfer a szállodába. Vacsora, 
szállás Algírban.

2. nap: Algír − Kashba
Reggeli, majd látogatás az UNESCO Világörökség 
részét képező óvárosban. Algír óvárosa, hivatalos 
nevén az algíri Kashba, a tengerpartig ereszkedő 
Szahel-dombok oldalán terül el. A Kashba szűk, 
kanyargós utcácskák és festői házak alkotta útvesz-
tő, két részre oszlik: a dombot koronázó felsővá-
rosra és a magaslat lábánál, a tengerparton elterülő 
alsóvárosra. Meglátogatjuk többek között a város 
legrégebben épült templomát, a Szent Fülöp Szé-
kesegyházat (ma Ketchaoua Mecset), a neobizánci 
stílusban épült katolikus templomot, a Notre-Da-
me d’Afrique-ot. Vacsora, szállás Algírban.

3. nap: Algír − Tipaza
Reggeli, majd felkeressük Tipazában a csodás fi-
kuszfákkal és bámulatos liánokkal tarkított Le 
Jardin d’Essai du Hamma-t (botanikus kert), az 
algériai függetlenségi háború áldozatainak emlék-
művét. Megtekintjük a Kbor er Roumia egykori 
mauritániai királyi mauzóleumát (Szeléné király-
nő sírjával). Visszautazás Algírba. Meglátogatjuk 
a Chercell Régészeti Múzeumban és kertjében ta-
lálható gyűjteményeket. Vacsora, szállás Algírban.

4. nap: Algír − Djemila − Setif
Reggeli után kirándulás Djemilába, melynek ró-
mai kori romjai az UNESCO Világörökség részét 
képezik. Az egykor itt található római települést, 
Cuicult, Nerva császár idején alapították, a ma itt 
található romok egy rendkívüli civilizációról tanús-

kodnak. Ez az egyik legszebben megmaradt római 
kori maradvány-együttes. Jól kivehető a város osz-
lopsorral övezett főútja, az egykori fórum, a kapito-
lium, a bazilika, a piac, a templomok, a régi fürdő, a 
diadalív és a színház. A látogatás végeztével vissza-
utazás Setifbe. Vacsora, szállás Setifben.

5. nap: Setif − Constantine
Reggeli, majd utunkat a hegyek között fekvő Cons-
tantine felé folytatjuk. Érkezést követően Constan-
tine városát fedezzük fel, melyet szédítően mély 
szakadékok szelnek ketté, az ezeket összekötő fes-
tői függőhidak és viaduktok lenyűgöző látványt 
nyújtanak. Constantine-t a „Hídak városának” is 
szokták nevezni: Sidi Rached, El Kantaradu és Sidi 
M’Sid a város ikonjai. Megtekintjük az Ahmed-Bey 
palotát és a Cirta Régészeti Múzeumot. Vacsora és 
szállás Constantine-ben.

6. nap: Constantine − Timgad − Lambesis − Batna
Reggeli után utazás Timgadba, mely a hálós szerke-
zetű római kori városok szép, észak-afrikai példája. 
Jelentős épületei a diadalívek, színház, könyvtár, és 
termálfürdők. A kiterjedt romterületet helyenként 
„észak-afrikai Pompeji”-ként is emlegetik. Meg-
látogatjuk Labaesis romjait, majd utazás az Aurés 
hegység lábánál épült Batnába. Vacsora és szállás 
Batnában.

7. nap: Batna − Biskra − Algír
Reggeli után megkedjük utunkat Biskra felé. Útköz-
ben a Rhoufi kanyon lélegzetelállító szépsége tárul 
szemünk elé. A természeti erők és az erózió egy mély 
folyóvölgyet alakított ki, de a folyó a száraz évszakban 
nem látható a felszínen. 1902-ben a Transatlantique 
szállodalánc egy a sziklafalba vájt, tizennégy szobás 
hotel emeltetett ide, melynek ma már csak a romjai 

láthatóak, egykor azonban virágzó szálloda volt, még 
a híres francia színész, Louis de Funes is megszállt itt. 
A környék lakossága egészen a közelmúltig szintén a 
kanyon falába vájt házakban lakott. Folytatjuk utun-
kat Biskrába, ahol rövid bszos városnézés. Kirándulás 
az elbűvölő El Kantara oázishoz, melyet az ősi idők-
ben „Herkules cipője” néven emlegettek. Láthatjuk a 
római kor számos hagyatékát és a római hidat, mely-
be III. Napóleon belevésette nevét és arcmását, ezzel 
állítva emléket az oázisban tett látogatásának. Továb-
butazás Algírba. Vacsora és szállás Algírban.

8. nap: Algír − Budapest
Reggeli a szállodába, majd transzfer a repülőtérre 
és elrepülés Budapestre.

ALGÉRIA NAGYKÖRÚT 
(11 napos)

2020. április 9 – 19.
2020. szeptember 11 – 21.

2021. április 16 – 26.
Részvételi díj repülőjegyekkel 

és illetékekkel: 596.000 Ft
Részleteket keresse a honlapunkon!

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Algír óvárosa • Djemila római kori romjai

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy és reptéri illetékek üzemanyagfelárral
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj repülőjeggyel és illetékekkel: 498.000 Ft
Vízumdíj: 26.500 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  135 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és a reptéri illetékekre:   6.970 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 108.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő.
Borravalók: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Afrika – Algéria
Algéria − Észak-Afrika ékköve

Körutazás a Mediterráneum történelmi emlékekben és természeti látnivalókban gazdag országában



1. nap: Budapest / Bécs ...
Elrepülés Budapestről vagy Bécsből átszállással 
Windhoekba, Namíbiába.

2. nap: ... Windhoek (Namíbia) – Okahandja – Otjiwarongo
Megérkezés Namíbiába. Érkezést követően in-
formális városnézés busszal. Látogatásunk során 
német stílusú épületekkel szegélyezett utcákat 
láthatunk, melyek Namíbia gyarmati múltjára 
emlékeztetnek. Útközben láthatunk egy jellegze-
tes helyi kisvárost, Okahandját. Vacsora. Szállás 
Otjiwarongoban.

3. nap: Etosha Nemzeti Park − Okaukuejo
Reggeli. A napot az egyedülláló Etosha Nemzeti 
Park felfedezésével töltjük. Hatalmas só-sivataggal, 
változatos növényzettel és gazdag vadvilággal ren-
delkezik. Vacsora. Szállás Okaukuejo-ban, az Etos-
ha Nemzeti Parkban.

4. nap: Erongo − Swakopmund
Reggeli után utazás az Erongo régión keresztül a 
terület székhelyébe, Swakopmundba. A város a 
német gyarmati időkben Namíbia legfontosabb ki-
kötővárosa volt. Vacsora. Szállás Swakopmundban.

5. nap: Walvis-öböl − Swakopmund
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: utazás a Walvis-öbölig. Az 
öbölben csónakázunk a Pelican Point-félsziget 
irányába. Utazásunk során bálna, delfin vagy fóka 
lesen vehetünk részt és különböző vizimadarakat 
csodálhatunk meg. (A program ára: 25.900 Ft.) 
Vacsora. Szállás Swakopmundban.

6. nap: Sossusvlei − Solitaire
Reggeli után utazás Sossusvlei-be, mely a világ 
legrégebbi sivatagja. Az itt található dűnék a vi-

lág legmagasabbjai között vannak; legtöbbjük  
200 méter feletti. Utazás Solitaire-be. Vacsora, 
Szállás Solitaire-ben.

7. nap: Solitaire − Windhoek
Reggeli, majd visszautazunk Windhoekba. Vacsora 
és szállás Windhoekban.

8. nap: Windhoek − Maun (Botswana)
Reggeli, majd egész napos utazás autóbusszal 
Botswanába, Maunba, mely az UNESCO Vi-
lágörökség részét képező Okavango Természetvé-
delmi Terület fővárosa. Vacsora. Szállás Maun-ban.

9. nap: Okavango Delta − Maun
Reggeli után egésznapos kirándulás kenuzással a 
világ legnagyobb szárazföldi deltájánál, az Oka-
vango-nál. Az Okavango Delta a Kavango-folyóról 
kapta a nevét, amely 1200 kilométeren keresztül 
hömpölyög Angola és Namíbia között, aztán belép 
Botswanába. Napközben ebéd. Szállás Maun-ban.

10. nap: Maun − Nata − Kasane
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat Nata felé. 
Továbbutazunk Zimbabwe határának mentén, és 
kb. még 4-5 óra utazás után elérjük új úticélunkat, 
Kasane-t (egész napos utazás). Vacsora. Szállás Ka-
sane-ban.

11. nap: Chobe Nemzeti Park − Viktória-vízesés 
(Zimbabwe)
Reggeli után egésznapos kirándulás a Chobe Nem-

zeti Parkban. Napközben szafarin veszünk részt és 
rövid csónakázással zárjuk napunkat. Rövid utazás 
és határátkelés  után érkezünk meg Zimbabwe-be. 
Vacsora. Szállás a Viktória-vízesésnél.

12. nap: Viktória-vízesés − Zambezi-folyó
Reggelit követően Afrikai utazásunk egyik fény-
pontja, a Victoria Falls Nemzeti Park meglátoga-
tása. Az  UNESCO Természeti Világörökség részét 
képező Viktória-vízesés a világ legszélesebb és 
egyik legszebb zuhataga. Délután hajózunk a Zam-
bézi-folyón. Vacsora. Szállás a Viktória-vízesésnél.

13. nap: Viktória-vízesés ...
Reggeli. Transzfer a repülőtérre és hazautazás át-
szállással.

14. nap: ... Bécs / Budapest
Megérkezés Bécsbe vagy Budapestre.

2020. október 15 – 28.
2021. február 12 – 25.

IDŐPONTOK:

88  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP utasbiztosítás
-  közlekedés helyben a létszámtól függő nagyságú klimatizált, 

bérelt minibusszal, terepjáróval, csónakkal, dzsipekkel
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3+-4*-os) szállodákban, 

lodge-okban kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 849.000 Ft
Nemzetközi és belső repülőjegyek,   
reptéri illetékek üzemanyagfelár: (változhat):   338.000 Ft
Namíb vízum és ügyintézési díj:  46.000 Ft
Helyszíni vízum: (Zimbabwe) kb. 50 USD
Helyszínen fizetendő ki- és belépési illetékek: kb. 25 USD
Belépők és a program szerinti étkezések:  320 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyekre és a reptéri illetékre:   23.740 Ft
- az 5. napi fakultatív program: Walvis-öböl  25.900 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 168.000 Ft
- Budapest-Bécs-Budapest autóbusz transzfer: 16.500 Ft
(min. 12 fő esetén külön busszal, 12 fő alatt menetrend 
szerinti, Budapest és Bécs között közlekedő direkt járattal)
Minimum létszám: 20 fő.
- 10-14 fő közötti felár:  90.000 Ft
- 15-19 fő közötti felár:  45.000 Ft
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!
Afrikában az autóbuszok mérete eltér az Európában megszo-
kottaktól. Sokszor a buszban, illetve néhány esetben a tetőn 
elhelyezett csomagtartón szállítják az utasok bőröndjét.

SZOLGÁLTATÁSOK

Végeláthatatlan homokdűnék, a világ 
egyik legcsodálatosabb vízesése, szafarik 

szárazföldön és vízen. A természet 
csodálatos egységet alkot összhangban  

az élővilágggal, ezt látni kell!

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Dél-namíbi dűnetenger
• Okawango Delta

• Mosi-oa-Tunya /  
Viktória-vízesés

Namíbia – Botswana – Zimbabwe
Busmanok földjén, Viktória vízesés, Okavango delta

Afrika – Botswana, 
Namíbia, Zimbabwe



1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről egy átszállással Nairobiba. 
Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. nap: ... Nairobi (Kenya)
Megérkezés Kenya fővárosába, Nairobiba. Érkezés 
után látogatás a Karen Blixen múzeumban, majd 
egy zsiráf farmon. Transzfer a szállodába. Szállás 
Nairobiban.

3. nap: Nairobi − Masai Mara Vadrezervátum
Reggeli után továbbutazás a Nagy-hasadékvölgyön 
keresztül a Masai Mara Nemzeti Parkba. Érkezés 
után ebéd, majd egy vadlesen veszünk részt a re-
zervátumban. Kenya legnépszerűbb parkjának 
1571 km2-es területén több mint egymillió gnú, 
félmillió gazella és rengeteg egyéb nagyvad (zebra, 
impala, zsiráf, oroszlán, leopárd, gepárd) él. Vacso-
ra és szállás a rezervátum közelében.

4. nap: Masai Mara Vadrezervátum
Reggeli, majd folytatjuk a rezervátum állatvilágának 
felfedezését. A Masai Mara a világhírű tanzán Seren-
geti Nemzeti Park észak-keleti nyúlványa. A helyiek 
a területet egyszerűen Marának nevezik, melynek je-
lentése „foltos”, ezzel utalva arra, hogy távolról jelleg-
zetes ernyős lombozatú fák, cserjék és a felhők árnyé-
ka pöttyözi a végtelen szavannát. Előtagja, a Masai 
pedig az itt élő maszáj népcsoportra utal. Napközben 
ebéd. Vacsora és szállás a rezervátum közelében.

5. nap: Serengeti Nemzeti Park (Tanzánia)
Reggeli, majd átlépve a határt továbbutazunk a 
Serengeti Nemzeti Parkba, amely az UNESCO Vi-
lágörökségének részét képezi. A Serengeti Nemze-

ti Park jelentése maszáj nyelven: végtelen síkság. 
Egyike a világ legjobb vadvilági menedékeinek, 
vadvándorlásáról híres, és észak felé közvetlenül 
érintkezik a kenyai Masai Mara Nemzeti Parkkal. 
Útközben vadles. Vacsora és szállás a nemzeti 
park közelében.

6. nap: Serengeti Nemzeti Park
Reggeli, majd a napot a nemzeti park felfedezésé-
vel töltjük. A nyílt síkság a becslések szerint három 
millió nagytestű emlősnek ad otthont a vonulás 
idején, s nagy koncentrációban élnek itt kisebb va-
dak és madarak. Napközben ebéd. Vacsora és szál-
lás a nemzeti park közelében.

7. nap: Ngorongoro Nemzeti Park
Reggeli, majd továbbutazás a Ngorongoro Termé-
szetvédelmi Területre, amely szintén az UNESCO 
Világörökségének részét képezi. Útközben vadles. 
A hatalmas vulkanikus kráter egész Kelet-Afrika 
vadvilágának kicsinyített mása, területe csupán 260 
km2, de folyók, mocsarak, tavak, hegyek, völgyek, 
síkságok és bozótos szavannák teszik változatossá 
a tájat. Vacsora és szállás a nemzeti park közelében.

8. nap: Manyara-tó Nemzeti Park − Arusha
Reggeli után továbbutazás Arushába. Útközben 
vadles a Manyara –tó Nemzeti Parkban. A tó és 
környéke leginkább páratlan madárvilágáról neve-
zetes, pelikánok, kormoránok, rózsaszín flamingók 
és számtalan egyéb madárfajta található itt. Vacsora 
és szállás Arushában.

9. nap: Arusha − Mombasa (Kenya)
Reggeli, majd továbbutazás. A határ átlépése Ta-

vetánál. Érkezés Mombasába a késő délutáni órák-
ban. Vacsora és szállás Mombasában

10. nap: Mombasa
Reggeli a szállodában, majd városnézés Momba-
sában: a MacKinnon gyümölcs- és zöldségpiac, az 
Akamba fafaragó falu, ahol mintegy 2000 kenyai 
fafaragó látható munka közben, a meseszép Shere 
Sawimanarayan hindu templom, valamint a törté-
nelmi óváros és a portugál hódítók által alapított 
Fort Jesus erőd. Vacsora és szállás Mombasában.

11. nap: Mombasa
Reggeli a szállodában, majd egész napos szabad 
program, pihenési, fürdési lehetőség. Vacsora és 
szállás Mombasában.

12. nap: Mombasa
Reggeli a szállodában, majd egész napos szabad 
program, pihenési, fürdési lehetőség. Vacsora és 
szállás Mombasában.

13. nap: Mombasa − Budapest
Hajnalban transzfer a repülőtérre és elrepülés 
átszállással Budapestre. Érkezés menetrendtől 
függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, terepjáróval
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

lodge-okban kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 989.000 Ft
Repülőjegyek és reptéri illetékek 
üzemanyagfelárral: (változhat):   245.000 Ft
Vízumok és kilépési illetékek (Kenya, Tanzánia): 38.000 Ft
2021. februári dátum felár: 64.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  255 USD  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyekre és a reptéri illetékre:   24.680 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 199.000 Ft
Minimum létszám: 15 fő.
- 10-14 fő közötti felár:  45.000 Ft
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő
Egészségügyi előírás: A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  89

Hagyjuk, hogy megérintsen minket az az idilli 
világ, ahol az oroszlánok, impalák, zebrák, zsiráfok 

(sorolhatnánk tovább) teljes összhangban élnek  
a háborítatlan természettel és mindez  
az ősi afrikai maszájok földjén zajlik.

2020. november 3 – 15.
2021. február 23 – március 7.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Stone Town • Kenyai tórendszer

Afrika – Kenya, 
TanzániaKenya – Tanzánia

Nagykörút mombasai pihenéssel



1. nap: Budapest ... 
Elrepülés Budapestről menetrend szerinti járattal, 
átszállással Antananarivoba. Étkezés és éjszakázás 
a repülőgépen. 

2. nap: ... Antananarivo 
Érkezés Madagaszkár fővárosába, Antananarivóba. 
Vacsora és szállás Antananarivoban. 

3. nap: Antananarivo − Andasibe 
Reggeli, majd utazás kelet felé Andasibe-be. Útköz-
ben látogatás egy állatfarmon Mandrakában, hol 
Madagaszkár legtöbb hüllőfajtáját megismerhetjük. 
Érkezés az Analamazoatra Nemzeti Park mellett 
fekvő Andasibe-be a kora esti órákban. Vacsora és 
szállás Andasibe-ben. 

4. nap: Andasibe − Analamazoatra N.P. − Tamatave 
Reggeli után felfedezzük az Analamazoatra Nem-
zeti Park különleges állat- és növényvilágát. Itt él a 
legnagyobb lemúrfaj, az Indri Indri, valamint látha-
tunk orchideákat és páfrányokat is. Séta a lemúrok 
énekétől hangos esőerdőben. Délután továbbuta-
zás Tamatave-be. Városnézés a tengerparti kikö-
tővárosban, mely során elvegyülhetünk a helyiek 
nyüzsgő életében. Vacsora és szállás Tamatave-ben.

5. nap: Pangalanes csatorna
Reggeli, majd egésznapos hajókirándulás a Panga-
lanes csatorna mentén, mely a keleti partvidék 
természetes lagúnáit és mesterséges víztározóit 
köti össze. A nap során apró halászfalvak mellett 
haladunk el és láthatunk banánnal, ananásszal 
megrakott pirogue-okat (teljes mértékben kézi 
munkával készült tradicionális facsónakok). Meg-
álló Akanin’ny Nofy-ban, látogatás az 50 hektáros 
Palmarium Magánrezervátumban, ahol Madagasz-
kár növényvilágával ismerkedhetünk meg. Visz-
szautazás hajóval Tamatave-be. Vacsora és szállás 
Tamatave-ben.

6. nap: Tamatave − Sainte Marie-sziget 
Reggelit követően továbbutazás északra a buja nö-
vényzettel és hegyekkel határolt partvidéken. Meg-
érkezés Soanierana Ivongo-ba, ahol hajóba szállunk, 
hogy átjussunk a Sainte Marie-szigetre. Transzfer 
a szállodába, majd fürdés, pihenés a világ ezen el-
dugott paradicsomában. Napozás közben a parton 
megfigyelhetjük a kaméleonokat és makikat, vagy 
felfedezhetjük a türkizkék óceán színes állatvilágát. 
Ha szerencsénk van, még hosszúszárnyú bálnát is 
láthatunk, melyek szívesen játszanak a szigetcsoport 
közelében. Vacsora és szállás Sainte Marie-n.

7. nap: Sainte Marie 
Reggeli után egész nap fürdés, pihenés az óceán-
parton. Fakultatív programlehetőségek a helyszí-
nen. Vacsora és szállás Sainte Marie-n.

8. nap: Sainte Marie − Antananarivo
Reggeli, majd fürdés, pihenés. Kora délután transz-
fer a repülőtérre, elrepülés Antananarivóba. Érke-
zés után városnézés Antananarivoban. Többek kö-
zött megtekintjük az Ambohimanga palotát („Kék 
domb”), mely a XVII. században épült, és 2001 óta 
az UNESCO Világörökség részét képezi.. Vacsora és 
szállás Antananarivóban. 

9. nap: Antananarivo − Mauritius
Reggeli, majd látogatás Lemúr Parkban, ahol Ma-
dagaszkár jellemző állataival a lemúrokkal és ma-
kikkal, utóbbiakat meg is simogathatjuk vagy egy-
egy fénykép erejéig még a vállunkra is ülnek. A 
park emellett fontos feladatának tekinti a lemúrok 
védelmét - egyre több és több a parkban született 

állatot telepítenek vissza természetes élőhelyükre. 
A park látogatását követően transzfer a repülőtér-
re. Elrepülés Antananarivoból menetrend szerinti 
járattal Mauritiusra. Érkezés a kora esti órákban. 
Transzfer a szállodába. Szállás Mauritiuson.

10-13. nap: Mauritius
Reggeli, majd egész nap fürdés, pihenés az óceán-
parton. Fakultatív programlehetőségek a helyszí-
nen (szigettúra, tea túra, Vanilla Park, stb). Vacsora 
és szállás Mauritiuson.

14. nap: Mauritius ...
Reggeli, délelőtt fürdés, pihenés, majd transzfer a 
repülőtérre. Elrepülés átszállással Budapestre. 

15. nap: ... Budapest 
Megérkezés Budapestre. 

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal, hajóval
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

illetve helyi lodge-ban kétágyas fürdőszobás szobákban, 
reggelivel

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 599.000 Ft
Nemzetközi és belső repülőjegy  
reptéri illetékekkel: (változhat):   475.000 Ft
Helyszíni vízum (Madagaszkár):   kb 30 EUR 

Belépők, nemzeti parki belépők  
és a program szerinti étkezések:  255 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyekre és a reptéri illetékre:   15.480 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 189.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő.
-11-15 fő közötti felár:  30.000 Ft
Borravalók: ajánlott 4 EUR/nap/fő
A fizetési feltételek az ÁSZF-ben leírtaktól eltérnek!

SZOLGÁLTATÁSOK

90  •  AB Agro 2020 A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

2020. április 04 – 18.
2020. november 20 – december 4.
2021. április 18 – május 2.

IDŐPONTOK:

Miután kigyönyörködtük magunkat 
Madagaszkár lenyűgöző trópusi természeti 

környezetében, a fáradalmakat  
az Indiai-óceán fehér homokfövenyén 

pihenjük ki.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Ambohimanga palota 

Madagaszkár − Mauritius
Kelet-madagaszkári körutazás mauritiusi pihenéssel

Afrika – Madagaszkár, 
Mauritius



1-2. nap: Bécs − Antananarivo
Elrepülés Bécsből menetrend szerinti járattal, át-
szállással Antananarivoba. Másnap megérkezés. 
Vacsora és szállás Antananarivoban.

3. nap: Ambatolampy − Antsirabe
Reggeli, majd utazás Antsirabe-be. Útközben meg-
állunk Ambatolampy faluban. Érkezéskor megte-
kintjük francia koloniális stílusban épült házait és a 
katedrálist. Ellátogatunk egy miniatűr riksa készí-
tő, valamint egy ékszerkészítő atelier-be. Vacsora és 
szállás Antsirabe városában.

4. nap: Ambositra − Ranomafana
Reggeli után meglátogatjuk Ambositra városát. Itt 
a zafimaniry törzs fafaragó művészete az UNESCO 
Kulturális Világörökségek részét képezi. Vacsora és 
szállás Ranomafana városában.

5. nap: Ranomafana − Ambalavao
Reggeli után az UNESCO Világörökségek részét 
képező Ranomafana Nemzeti Park meglátogatása. 
Továbbindulunk Fianarantsoa-ba, Madagaszkár 
második legnagyobb városába, majd felkeressük 
Pierrot Men, a leghíresebb madagaszkári fotográ-
fus fotóműhelyét is. Továbbutazunk Ambalavaoba. 
Vacsora és szállás Ambalavaoban.

6. nap: Ambalavao − Ranohira
Reggeli után meglátogatunk egy papírgyártó mű-
helyt, ahol előállítják a híres antemoro papírt az 
Avoho-fa kérgéből. Ezután megállunk az Anja 
magánparkban. Esti programunk az Isalo Nemze-
ti Parkban: az „Isalo ablaka” elnevezésű hatalmas 

sziklaképződményről nézzük meg a naplementét. 
Vacsora és szállás Ranohiraban.

7. nap: Ranohira (Isalo Nemzeti Park)
Reggeli után szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: egésznapos túra az Isalo Nemzeti 
parkban. A tájat hatalmas homokkő sziklák ural-
ják, és kanyonok. Megmártózhatunk a sziklák kö-
zött megbúvó természetes tóban, illetve egy szűken 
kanyargó kanyonba is leereszkedünk. (A program 
ára: 24.500 Ft.) Vacsora és szállás Ranohiraban.

8. nap: Ranohira − Toliara − Antananarivo
Reggeli, majd utazás Toliara-ba. Átutazunk Ilaka-
ka-n, a Zafírvároson. Elrepülünk Antananarivo-
ba. Megtekintjük az Ambohimanga palotát („Kék 
domb”), mely az UNESCO Világörökségek részét 
képezi. Vacsora és szállás Antananarivoban.

9. nap: Antananarivo − Diego Suarez
Reggeli, majd elrepülés Diego Suarez-be. Megtekintjük 
a Diego-i öblöt. Vacsora és szállás Diego Suarezben.

10. nap: Diego Suarez és környéke − A három öböl
Reggeli után Diego három híres öblének felfedezé-
se a gyönyörű Ramena tengerparton: Bay Dunes, 
Bay Pigeons, Sakalava Bay. Vacsora és szállás Diego 
Suarezben.

11. nap: Montagne D − Ambre NP − Ankarana
Reggeli után indulás a Montagne d’Ambre („Boros-
tyán-hegy”) Nemzeti Parkba. Továbbutazás, hogy 
felfedezzük a Vörös Tsingy Természetvédelmi terü-
letet. Vacsora és szállás Ankaranaban.

12. nap: Ankarana Nemzeti Park
Reggeli, majd felfedezzük Madagaszkár fantasz-
tikus, hatalmas, szürke tájvidékét, az úgynevezett 
Szürke Tsingy-t az Ankarana masszívumban. Va-
csora és szállás Ankaranaban.

13. nap: Ankify − Nosy Be
Reggeli, majd áthajózunk a Nosy Be szigetcsoport-
ra. Az itt töltött napok alatt élvezzük puha, fehér 
homokos, végtelen strandjait, miközben a parton 
lustálkodó makik nézegetnek minket, fürdőzőket. 
Vacsora és szállás Nosy Be szigetén.

14. nap: Nosy Be − Nosy Komba és Nosy Tanikely
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: egésznapos hajókirándulás 
a Nosy Komba és Nosy Tanikely két kis szigetére.  
(A program ára: 34.500 Ft.) Vacsora és szállás 
Nosy Be szigetén.

15. nap: Nosy Be
Reggeli után szabad program, pihenés, fürdési le-
hetőség. Vacsora és szállás Nosy Be szigetén.

16-17. nap: Nosy Be − Bécs
Reggeli után szabad program, pihenés. Hazarepü-
lés. Másnap érkezés Bécsbe menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

illetve helyi lodge-ban kétágyas fürdőszobás szobákban, 
reggelivel

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 599.000 Ft
Nemzetközi és belső repülőjegy reptéri  
illetékekkel: (változhat):   446.000 Ft
Helyszíni vízum:  kb. 30 EUR
Nemzeti parki belépők, belépők és a program szerinti étkezések: 
 255 EUR (a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyekre és a reptéri illetékre:   14.900 Ft
-  Budapest – Bécs – Budapest autóbusz transzfer: 16.500 Ft 

(min. 10 fő esetén)
- a 7. napi fakultatív program: Isalo Nemzeti Park 24.500 Ft
-  a 14. napi fakultatív program: hajókirándulás;  

Nosy Komba, Nosy Tanikely 34.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.) 198.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő.
11-15 fő közötti felár: 45.000 Ft
Borravalók: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal). AB Agro 2020  •  91

Trópusi szigetország számos egyedi állat-  
és növényfajjal. Hallott már a gyűrűsfarkú 

makikról, és a baobab fákról?  
Ezen az úton most megcsodálhatja őket!

2020. szeptember 16 – október 2.
2021.június 20 – július 6.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Zafimaniry törzs  

fafaragó művészete
• Atsinana esőerdő
• Ambohimanga palota

Afrika – Madagaszkár
Madagaszkár Óriáskörút

Barangolás a makik szigetén
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1. nap: Budapest − Marrakesh
Elutazás Budapestről menetrendszerinti repülőjá-
rattal Marrakeshbe bécsi átszállással. Szállás és va-
csora Marrakeshben a választott kategória szerinti 
szállodában.

2. nap: Marrakesh 
Reggeli után Marrakesh, a „Dél gyöngyének” meg-
tekintése. Programunk a Szadida sírok, a Bahia 
palota és a Menara kert megtekintéséből áll (a Kou-
toubia mecsetet kívülről csodálhatjuk meg). Meg-
ismerkedünk a szukok varázslatos keleti világával, 
valamint látogatást teszünk a Berber patikában is. 
A híres Jemma El Fna tér Ezeregyéjszaka meséibe 
illő nyüzsgésének felfedezése. Szállás és vacsora 
Marrakeshben a választott kategória szerinti szál-
lodában.

3. nap: Marrakesh − Beni Mellal − Fes
Reggeli a szállodában. Elutazás Fesbe. Az út kies, vö-
rös vidéken vezet keresztül. Beni Mellalon keresztül 

utazunk tovább, majd egy festői út során áthaladunk 
Ifranon, a Közép-Atlasz cédruserdejében elterülő 
üdülő- és síparadicsomon. Szállás és vacsora Fezben 
a választott kategória szerinti szállodában.
 4. nap: Fes 
Reggeli a szállodában. Egész napos szabadprogram 
Fesben. Fakultatív programlehetőség: Egész napos 
városnézés az egyik legősibb királyi városban, Ma-
rokkó vallási és kulturális központjában. A prog-
ram a Medina, a Bou Inania Medersa (Korán-isko-
la) és a világhírű Karaouine mecset környékének, 
Nejjarine szökőkútnak, II. Idriss, a város alapító-
jának mauzóleumát foglalja magába. Látogatást 
teszünk a XIV. századi királyi palotához, majd a 
mellette elterülő Mellah zsidó negyed megtekin-
tése. Vacsora, szállás Fesben a választott kategória 
szerinti szállodában.

5. nap: Fes − Volubilis − Meknes − Rabat − Casablanca
Reggeli után látogatást teszünk az elbűvölő, római 
alapítású Volubilisbe. Továbbutazás Meknesbe, 
ahol a „marokkói Versailles”-t tekinthetjük meg 
rövid sétával. A városalapító mauzóleumának 
megtekintése után továbbutazás Rabatba. E virág-
zó és rendezett város látnivalói között szerepel az 
Oudayas-i Kasbah, a Hassan torony háttérben a 
hihetetlen kék óceánnal, továbbá az V. Mohamed 

mauzóleum, a királyi palota és az azt körülvevő tér, 
a Mechouar. Szállás és vacsora Casablancában a vá-
lasztott kategória szerinti szállodában.

6. nap: Casablanca − El Jadida − Essaouira
Reggeli a szállodában. Casablanca városnézés: az 
Anfa villanegyed, a II. Hassan mecset kívülről, 
mely a világ harmadik legnagyobb mecsete. Vá-
rosnézésünk során eljutunk a királyi palota kör-
zetébe, érintjük az Arab Liga parkját, valamint az 
V. Mohamed teret és az Egyesült Nemzetek terét. 
Továbbutazunk El Jadida, a világörökség részét 
képező egykor portugál Mazagan felé. A legendás 
Mogador (Essaouira) felé vesszük az irányt. Szállás 
és vacsora Essaouiraban a választott kategória sze-
rinti szállodában.

7. nap: Essaouira − Marrakesh
Reggeli után látogatás Essaouirában. Hófehér ut-
cácskáinak rengetegében tujafa művesek, szőnyeg-
szövők, portréfestők galériáiban gyönyörködhe-
tünk. Délután továbbutazás Marrakesbe. Szállás 
és vacsora Marrakeshben a választott kategória 
szerinti szállodában.

8. nap: Marrakesh − Budapest 
Reggeli után transzfer a repülőtérre, majd hazauta-
zás Budapestre menetrendszerinti repülőjárattal 
bécsi átszállással.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
-  szállást helyi besorolású 3* vagy 4*-os szállodában (válasz-

tás szerint)
- félpanziós ellátás, a programban feltüntetettek szerint
- utazás Austrian járatokon, Bécsen keresztüli, egy átszállással
- kinti közlekedés légkondicionált autóbuszokkal
- magyar nyelvű idegenvezető

Részvételi díj
3* kétágyas/háromágyas: 195.990 Ft/fő (április, május)
3* egyágyas: 231.990 Ft/fő (április, május)
4* kétágyas/háromágyas: 219.990 Ft/fő (április, május)
4* egyágyas: 259.990 Ft/fő (április, május)
3* kétágyas/háromágyas: 199.990 Ft/fő (szept., okt.)
3* egyágyas: 236.990 Ft/fő (szept., okt.)
4* kétágyas/háromágyas: 214.990 Ft/fő (szept., okt.)
4* egyágyas: 264.990 Ft/fő (szept., okt.)

Járulékos költségek: 
(kötelezően fizetendő a részvételi díjon felül):
Reptéri illeték:  69.500 Ft/fő (változhat)
Idegenforgalmi adó:   4.000 Ft
Foglalási díj:   500 Ft
Sztornó biztosítás:  1% a teljes összegre

Egyéb:
BBP biztosítás:   igény esetén köthető
- a 4. napi fakultatív program: Fes kirándulás 10.000 Ft

Helyszínen (érkezést követően) fizetendő:
Belépődíjak és egyéb költségek:  45 EUR/fő
Kötelezően fizetendő borravaló:  30 EUR/fő/hét
Minimum létszám: 20 fő

További részletek és időpontok honlapunkon:  
www.abagro.hu

SZOLGÁLTATÁSOK

Az Ezeregy éjszaka mesevilágát idéző királyi városok, 
az Atlasz-hegység hófödte csúcsai, az Atlanti-óceán 
mesés homosok parjtai és a végeláthatatlan sivatag 

minden nap új meglepetést tartogat.

2020. április 23 – 30. 
2020. május 23 – 30.
2020. szeptember 9 – 16.
2020. október 3 – 10.

IDŐPONTOK:

Partneriroda: Budavár Tours (Engedélyszám: R-0362/1992/1999)  A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu.  

Marokkó
Klasszikus Királyi Városok Körutazás

Afrika – Marokkó



1. nap: Budapest − Tirana
Elrepülés Budapestről Tiranába, Albánia főváro-
sába. Tirana az ország gazdasági, kulturális és po-
litikai központja, egyetemi város. Vacsora. Szállás 
Tiranában.

2. nap: Kruja − Shkodra − Tirana
Reggeli után utazás a Sari Salltiku-hegy lábánál fek-
vő, középkori Kruja városába, mely az ország köz-
pontja volt a törökökkel szembeni ellenállás idején. 
A nemzet hőse, Szkander bég itt tartotta őket visz-
sza hosszú évekig Nyugat-Európába való betöré-
sük előtt. Elhaladunk az albán nép egyik nemzeti 
szimbóluma, Kruja vára mellett. Meglátogatjuk az 

emlékekben gazdag Szkander Bég Múzeumot és a 
régi bazárt, ahol a legszebb kézműves szuvenírekre 
tehetünk szert. Továbbutazás északra, a monteneg-
rói határ közelébe, Shkodrába. Rozafa várából cso-
dás kilátás tárul elénk (a várat csak gyalogosan lehet 
megközelíteni). Séta a felújított sétálóutcán olasz és 
osztrák kézműves üzletek között, mely bemutatja 
Albánia történelmi kapcsolatát mindkét országgal. 
Meglátogatjuk a város védőszentjéről elnevezett 
Szent István katedrálist. Vacsora. Szállás Tiranában.

3. nap: Durres − Berat − Tirana
Reggeli után utazás Albánia egyik legrégebbi és 
legnagyobb kikötővel rendelkező városába, Dur-
resbe, az Adriai-tenger partjához. A görög és római 

szerzők „csodálatra méltó vá-
ros”-ként emlegették templomai, 
szobrai és emlékművei miatt. 
Megtekintjük a Balkán-félsziget 

legnagyobb Amfiteátrumát és az Archeológiai Mú-
zeumot. Továbbutazás az „ezer ablak városa”-ként 
emlegetett vagy „múzeum város”-ként ismert Be-
ratba, Albánia leglátogatottabb városába, mely az 
UNESCO Világörökségek részét képezi különleges 
építészeti stílusa miatt. A Vár és az Onufri Múzeum 
kerül itt megtekintésre. A berati várat különlegessé 
teszik a ma is falai között, hagyományos házakban 
élő helyi emberek. A várnak valaha 40 temploma 
is volt. Onufri egy híres festő mester volt a XVI. 
században, aki több ortodox templomban is festett 
Albániában és Görögországban egyaránt, speciális 
vörös festéket használt. Megnézzük a régi város-
részt: a Bachelor mecsetet, Gorica hidat, valamint 
néhány 18. és 19. századi házat. Visszaindulás Tira-
nába. Vacsora, szállás Tiranában.

4. nap: Bunkart − Dajti-hegy − Budapest
Reggeli után városnézés Tiranában. Megtekintjük 
az Et’hem Bey mecsetet, Óratornyot, Szkander bég 
teret, valamint a Nemzeti Történeti Múzeumot. 
Meglátogatjuk a Bunkart, amely múzeumként 
működik. A 4 emeletes anti-nukleáris bunkert, 
annak idején egy esetleges bombázás esetére épí-
tették a kormány védelmére. Délután felvonóval 
utazunk a Dajti-hegy tetejére, ahonnan a főváros 
és környéke nyújtotta panorámában gyönyörköd-
hetünk. Este transzfer a repülőtérre és hazarepülés 
Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés Tiranában középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállo-

dákban, kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 99.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékekkel  
és csomaggal: (változhat) 60.000 Ft-tól 
(az ár tartalmaz 1 db 10 kg-os feladható poggyászt)

A belépők és program szerinti étkezések:  55 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyre és a reptéri illetékekre 2.225 Ft
-  egyágyas felár:  

(mentességről érdeklődjön irodánknál!)  28.700 Ft
Minimum létszám: 21 fő
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

IDŐPONTOK:
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Berat városa, építészeti örökségei

Rövid, de annál izgalmasabb kirándulás  
Szkander bég és Enver Hodzsa “birodalmában”

2020. május 9 – 12.
2020. szeptember 12 – 15.
2021. április 27 – 30. 

Partneriroda: Budavár Tours (Engedélyszám: R-0362/1992/1999)  A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu.  

Európa – AlbániaAlbánia
Tirana és környéke (4 nap)



1. nap: Budapest − Belgrád − Nova Varoš
Indulás Budapestről 05:00-kor, Szegedről 7:30-kor 
(előzetes egyeztetés alapján lehetséges Kecskemét, 
Kiskunfélegyháza). A délelőtti órákban érkezés Bel-
grádba. Itt városnéző vonattal körbejárjuk Kalemeg-
dánt. Ezután meglátogatjuk az egyetlen pravoszláv 
katonai kolostort, amit most újítottak fel, megtekint-
jük a golyó hüvelyekből készült csillárt, valamint a 
két bronz katona szobrát, melyek a bejáratnál helyez-
kednek el. Hagyományos gyertya vásárlás és gyújtás 
élőkért és halottakért. Egy emelettel lejjebb található 
a Sveti Petka kolostor, ez a szent legismertebb csa-
ládi és házi védőszent Szerbiában. Arany mozaik 
lapokból kiépített mennyezet, ivóvíz forrás találha-
tó az oltár padlózatában, amit a jelenlevő ügyeletes 
pap folyamatosan szentel napi 24 órában, vízvásár-
lási lehetőség. A kolostor látogatás után séta a Kneza 
Mihajla korzón a parlamentig. Utazás Nova Varošig, 
Zlatiboron keresztül, ahol szállás és vacsora.

2. nap: Skodra − Shengjin
Reggeli után Montenegrón utazunk keresztül, majd 
a Skadari tó mellett pihenő. Albániába érkezve 
első megálló Skodra városba érve megtekintjük a 
kalkuttai Teréz anya katedrálisát, ami zarándok-
helynek számít. Utána ellátogatunk az Ólom dzsá-
mihoz, ami a legnagyobb a Balkánon. Városnézés 
buszból: Kommunista kapu, Kisiparosok sugárútja, 
színház, opera... Esti órákban érkezünk Shengjin-
be, a tengerpartra, ahol elfoglaljuk a szálláshelyün-
ket és vacsorázunk.

3. nap: Kruje − Durres
Reggeli után indulunk a Krujei vár és város felé, 
(amit megtekintünk), majd a legöregebb és leg-
ismertebb bazáron keresztülhaladva megyünk a 
Szkender beg múzeumba. Szabadidő, vásárlási le-
hetőség. Utunkat folytatjuk Tiranába, ahol megte-
kintjük a Nemzeti Múzeumot, a Pál apostol temp-
lomot, városnézés és séta közben megnézzük az 

operát kívülről, Enver hodzsa piramisát. Tovább-
utazunk Durresig, ahol a szálloda elfoglalása, sza-
badprogram, vacsora.

4. nap: Durres − Berat − Durres
Reggeli után továbbutazunk Berátba az ezer ablakú 
városba, ahol ellátogatunk a várba és azon belül az 
ortodox görög-katolikus templomba, múzeumba 
és megtekintjük a leghíresebb ikongyűjteményt. 
Utunkat folytatjuk vissza Durresbe, délután vissza 
a szállodába, pihenés, fürdőzés, vacsora. Este sétá-
val összekötött városnézés: körbe sétáljuk a legöre-
gebb colosseumot, a római piacot és a felhőkarcoló 
teraszán kávézhatunk. Esti órákban visszaérkezés a 
szállodába. 

5. nap: Vlora − Butrin
Reggeli után az albán tengerpart mellet haladva 
megérkezünk Vloraba. A belvárostól nem messze 
lévő Szt. Mária kolostor megtekintése, ahová egy 
festői szépségű fahídon lehet átjutni. A városban 
megtekintjük: az alapító parlamentet, a legnagyobb 
bronzszobor csoportot, melyek az albán államala-
pító államfők szobrai. Tovább haladva a riviérán 
az Adriai és Jón tenger határán keresztül a Lloga-
ra Nemzeti Park csúcsára, amely 1.600 m fölött 
található. Pihenő és ebédelési lehetőség. Továbbu-
tazunk a tengerpart mentén, Saranda városon ke-
resztül Butrinba, mely az UNESCO Világörökség 
része. Itt megtekintjük a legismertebb archeológiai 
lelőhelyet, mely egy szabadtéri és zárt múzeum ki-
állítás. Indulás a szállásra az esti órákban, vacsora.

6. nap: Gjirokastra − Pogradec
Reggeli után indulás Gjirokastraba, útközben a kü-
lönleges természeti szépségű Kék szem forrás meg-
tekintése, ahol a kék víz hatalmas mélységből tör 
fel, és egyben a Bistrica folyót forrása is. Gjirokastra 
Enver hodzsa szülővárosa; a városnézés folyamán 

megtekintjük a katonai múzeumot és Enver Hodzsa 
szülőházát. Elbaszanon keresztülhaladva Pogradec 
városba érkezünk, mely az Ohridi-tó partján fek-
szik, ahol elfoglaljuk a szállást és vacsorázunk.

7. nap: Ohridi-tó − Skopje − Kumanovo
Reggeli után a tó partja mellet utazva haladunk a 
Sveti Naum ortodox zarándokhelyre, ahol Kliment 
és Naum csodatevők alapították a kolostort és a 
szenthelyet illetve itt dolgozta ki Ciril és Metod 
az ismert ciril ABC-t. Ohridi városnézés keretein 
belül megtekintjük a Szent Zsófia ortodox temp-
lomot az ismert freskókkal, séta és csónakázási 
lehetőség. Innen továbbutazunk Skopje városba, 
ahol sétával egybekötött városnézés során kívülről 
megtekintjük a Kalkuttai Teréz anya emlékházát, 
Nagy Sándor szoborcsoportját, az óvárost, a bazárt 
− szerájt (vacsora helyi specialitásból), valamint a 
helyi dzsámit. Továbbutazunk Kumanovoba, ahol 
elfoglaljuk szállásunkat.

8. nap: Kumanovo − Budapest
Reggeli után Szerbián keresztül haladva az esti 
órákban érkezünk Magyarországra.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
-  közlekedés légkondicionált autóbusszal 
- félpanziós ellátás (reggeli + vacsora)
-  7 éjszaka 3*-4*-os szállodákban kétágyas tusoló/WC-s 

szobákban
- idegenvezető
- útlemondási biztosítás (sztornó)

Részvételi díj: 139.600 Ft
Egyágyas felár:   30.000 Ft
Belépők:  kb. 50 EUR
BBP Classic :  570 Ft/fő/nap-tól
Buszon fix ülőhely:  2.000 Ft
Minimum létszám: 25 fő. 

SZOLGÁLTATÁSOK

4 ország nevezetes városai, természeti szépségei, 
történelmi emlékei egy olyan világ melyet  

nem biztos, hogy ilyennek képzelt el...  
Ez a balkáni egzotikum.

2020. június 13 – 20.
2020.szeptember 19 – 26.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Butrin romváros
• Gjirokastra múzeum-városa

• Az Ohrid-régió kulturális és törté nelmi 
együttese és természeti környezete  

94  •  AB Agro 2020 Partneriroda: Adria Tours (Engedélyszám: R-0456/1992/1999)  A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk  kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu.

Albánián keresztül-kasul
Beograd, Shkodra, Kruje, Durres, Tirana, Vlora, Saranda, Gjirokastra, Berat, Ohridi-tó, Skopje

Európa – Albánia, Macedónia, 
Montenegro, Szerbia



AB Agro 2020  •  95A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk  kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu.

1. nap: Budapest − Tirana
Elrepülés Budapestről Tiranába, Albánia főváro-
sába. Délutáni érkezést követően autóbuszos vá-
rosnézés, mely során megtekintjük az Et’hem Bey 
mecsetet, Óratornyot, Scanderbeg teret, valamint 
a Nemzeti Történeti Múzeumot. Vacsora. Szállás 
Tiranában.

2. nap: Tirana − Dajti-hegy − Durres
Reggeli, majd meglátogatjuk a Bunkart, amely 
múzeumként működik. A 4 emeletes anti-nukle-
áris bunkert, annak idején egy esetleges bombázás 
esetére építették a kormány védelmére. Ezt köve-
tően visszautazunk Tiranába, ahonnan felvonó-
val utazunk a Dajti-hegy tetejére. Ezután utazás 
Albánia egyik legrégebbi városába, Durresbe, az 
Adriai-tenger partjához. A görög és római szerzők 
„csodálatra méltó város”-ként emlegették templo-
mai, szobrai és emlékművei miatt. Megtekintjük 
az Amfiteátrumot és az Archeológiai Múzeumot. 
Vacsora. Szállás Durresben.

3. nap: Durres − Shkodra − Kruja − Durres
Reggelit követően szabad program vagy fakulta-
tív programlehetőség: utazás északra, a monten-
egrói határ közelébe, Shkodrába. Rozafa várából 
csodás kilátás tárul elénk (csak gyalogosan meg-
közelíthető). Séta a felújított sétálóutcán olasz és 
osztrák kézműves üzletek között, mely bemutatja 
Albánia történelmi kapcsolatát mindkét ország-
gal. Napunk következő állomása Kruja. Délután 
meglátogatjuk a Szkander bég Múzeumot, az em-
lékekben gazdag Néprajzi Múzeumot és a régi 
bazárt, ahol a legszebb kézműves szuvenírek-

re tehetünk szert. (A program ára: 11.400 Ft.)  
Vacsora. Szállás Durresben.

4. nap: Durres − Berat − Ardenica − Apollonia − Vlora
Reggeli után utazás Berat városába, Albánia legláto-
gatottabb városába, mely az UNESCO Világörökség 
részét képezi különleges építészeti stílusa miatt. A 
Vár és az Onufri Múzeum kerül itt megtekintésre-
Ezt követően utazás Vlorába, ahol kinyilvánították 
Albánia függetlenségét. Útközben megtekintjük 
Ardenica monostorát. Folytatjuk utunkat az ókori 
Apollonia városába. Vacsora. Szállás Vlorában.

5. nap: Vlora − tengerpart
Reggeli után meglátogatjuk a legnagyobb klasz-
szikus albán piacot, az Elnök házát és az alapítók 
szoborcsoportot. A városnézés befejezése után, 
délután szabad program, pihenés a tengerparton. 
Vacsora, szállás Vlorában.

6. nap: Vlora − Butrint − Saranda
Reggelit követően az ország riviéráján keresz-
tül vezet utunk Saranda városába. Rövid pihenőt 
teszünk Ali Pasha erődjénél, mely annak idején 
a tengeri kereskedelmet volt hivatott ellenőriz-
ni. Ezután megtekintjük Butrint városát, mely az 
UNESCO Világörökségek részét képezi és az or-
szág legfontosabb régészeti felfedezése. A városban 
elsőként görög telepesek éltek. Különböző népek 
lakták a városkát egymást követően évszázadokon 
át, így a változó civilizációk különböző emlékeket 
hagytak hátra. Vacsora. Szállás Sarandában.

7. nap: Saranda − Gjirokastra
Reggeli után elutazunk Gjirokastrába, amely vá-
ros szintén az UNESCO Világörökségek része. 

Útközben megállunk meglátogatni a Mesopotam 
templomot megcsodálva falait a mitológiai állatok 
faragványaival. Ezután meglátogatjuk a Kék-szem 
forrást, mely a formájáról és mélykék színéről kap-
ta a nevét. Érkezést követően meglátogatjuk Gji-
rokastra erődjét; a Fegyver, valamint a Néprajzi 
Múzeumot. Vacsora. Szállás Gjirokastrában.

8. nap: Gjirokastra − Korça − Pogradec
Reggeli, majd utazás Korçába, a gyönyörű Kelcy-
ra-torkolaton a Vjosa folyó völgyén és a Leskovik 
meseszép erdején keresztül. Számos helyen lehe-
tőségünk nyílik fotókat készíteni a látványos ter-
mészeti szépségekről. Érkezést követően Korça ne-
vezetességeit keressük fel: a Középkori Művészetek 
Múzeumát, majd Albánia egyik legrégibb mecse-
tét, a Mirahorit. Rövid sétát teszünk a régi bazár-
nál. Buszutunk Pogradecbe az Ohridi-tó partján 
folytatódik. Közben a Drilon Park és a Villa Art 
meglátogatása. Vacsora. Szállás Pogradecben.

9. nap: Sveti Naum (Macedónia) − Elbasan − Tirana 
Reggeli után utazás Sveti Naumba, Albánia és Ma-
cedónia határán fekvő városba, mely a zarándo-
kok egyik legnépszerűbb célpontja az országban. 
A Fekete-Drin itt folyik bele az Ohridi-tóba. A tó 
partján egy gyönyörű park található. Látogatásun-
kat vásárlási lehetőséggel zárjuk a bazárban, ahol 
Ohridi gyöngyöt, a macedón tenger gyöngyét is 
megszerezhetjük. Visszautazás Albániába, rövid 
látogatást teszünk Elbasani váránál. Visszautazás 
Tiranába. Vacsora. Szállás Tiranában.

10. nap: Tirana − Budapest
Reggelit követően fájó szívvel hagyjuk el ezt a me-
seszép országot. Transzfer a repülőtérre és elrepü-
lés Budapestre menetrendszerinti járattal.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 239.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékkel és üzemanyagfelárral:  75.000 Ft-tól 
(az ár tartalmaz 1 db 20 kg-os feladható poggyászt)

A belépők és program szerinti étkezések:  95 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  4.395 Ft 

a repülőjegyre és a reptéri illetékekre
- a 3. napi fakultatív program: Shkodra, Kruja  11.400 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  65.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
-15-19 fő közötti felár: 17.000 Ft/fő
Fakultatív program: minimum 15 főtől.
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Barangolás a régi római birodalom és oszmán 
hódoltság emlékei közt. Kedves városok és 

emberek, csodálatos hegyek-völgyek ölelésében 
fedezhetjük fel a szkipetárok földjét.

2020. május 12 – 21.
2020. október 6 – 15.
2021. május 13 – 22. 

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Berat városa,  

építészeti örökségei
• Butrint romváros
• Gjirokastra városa

Albánia Nagykörút
Európa még felfedezésre váró meseszép országa

Európa – Albánia



1. nap: Budapest − Ciprus
Elrepülés Budapestről Ciprus szigetére. Érkezést 
követően transzfer Észak-Ciprusra, Kyreniába. Va-
csora, szállás Kyreniában.

2.nap: Kyrenia − Famagusta − Salamis − Kyrenia
Reggeli után egésznapos program, melynek során 
Észak-Ciprus keleti felére barangolunk. Felkeressük 
a Szent Barnabás kolostort, amely ma egy impozáns 
ikongyűjteménynek és régészeti múzeumnak ad ott-
hont. Itt található Szt. Barnabás sírja is, akit az önálló 
ciprusi ortodox egyház megalapítójának tartanak. 
Folytatjuk utunkat az ősi Salamis városába, melyet 
a Földközi-tengeri medence egyik legjelentősebb 
régészeti lelőhelyeként tartanak számon. Az ókori 
görög és római időkben a város a kulturális élet köz-
pontja volt, valamint 1700 évig a sziget leggazdagabb 
és legfontosabb városa. Megtekintjük az amfiteát-
rumot, a Hadriánus császár által építtetett gymna-
siumot, a görög- és római fürdőket és a csodálatos 
mozaikokat. Utunk következő állomása a sziget egy-
kor legnagyobb kikötővárosa, Famagusta, melyet az 
1974-es események után szellemvárosként is emle-
getnek. Felkeressük az Othello-tornyot, a Velencei 
palota romjait. A város legimpozánsabb látványos-
sága a 14. századi Lala Mustafa Paşa mecset, mely 
eredetileg egy a francia Reimsi Katedrális mintájára 
épített templom volt. Visszaérkezés a szállodába a 
délutáni órákban. Vacsora, szállás Kyreniában. 

3.nap: Kyrenia − St. Hilarion − Bellapais − Kyrenia
Reggeli, majd egész nap szabadprogram vagy fakul-
tatív programlehetőség: a mai napon mesébe illő 
helyszíneket keresünk fel. Meglátogatjuk a Szent 
Hilárión várat, melyről azt tartják, hogy a mintául 
szolgált a híres bajor Neuschwanstein kastélyhoz. A 
várból csodálatos kilátás nyílik a környező vidékre. 
Tovább utazunk az elbűvölő Bellapais városkába. 
Utunk szűk utcácskákon, virágokkal díszített házak 
között vezet fel a dombtetőre, ahonnan léleglezetel-
állító látványként tárul szemünk elé a Kyreniai öböl 
és az égszínkék tenger. A település gyöngyszeme 
a középkori eredetű Bellapais Apátság romjai. A 

kolostor egykor azoknak az Ágoston-rendi szer-
zeteseknek nyújtott menedéket, akik Jeruzsálem-
ből menekültek ide miután Szaladdin elfoglalta a 
várost. A kolostor gótikus refektóriumában ma is 
tartanak koncerteket és különböző kulturális ren-
dezvényeket. Visszaérkezés a szállodába a délutáni 
órákban. (A program ára: 16.900 Ft.) Vacsora, 
szállás Kyreniában.

4.nap: Kyrenia  − Nicosia − Limassol
Reggeli után a délelőttöt Kyrenia megismerésének 
szenteljük. Meglátogatjuk az óvárost, a kikötőt, a 
város főterét a városházával. Felkeressük a Kyrenai 
várat, melynek eredete egészen a 8. századig nyú-
lik vissza. A Kyrenia-vár falait és a tornyait a Bi-
zánciak építették, a kalózok támadása ellen, az itt 
talált római erőd maradványain. Felkeressük a vár 
múzeumát is, ahol számos érdekes régészeti leletet 
láthatunk, köztük egy lenyűgöző 3000 évesre datált 
hajóroncsot. Utazás Ciprus fővárosába Nicosiába 
ahol felkeressük többek között a Büyük Han kara-
vánszerájt, és a Selemiye mecsetet. Délután utazás 
Ciprus egyik legszebb üdülővárosába, Limassolba. 
Vacsora és szállás Limassolban.

5.nap: Paphos
Reggeli majd szabadprogram vagy fakultatív 
programlehetőség: a mai napon először a szám-
talan ókori maradvánnyal büszkélkedő Kurion 
városába látogatunk el. Felkeressük a 3500 fő 
befogadására alkalmas görög-római színházat, és 
egy 4-5. században épült villát ahol többek között 
egy gyönyörű állapotban fennmaradt mozaikpad-
lót is megcsodálhatunk. Továbbutazás a sziget 
nyugati oldalán fekvő Paphos városába, mely ma 

az UNESCO Világörökség részét képezi. Paphos-
ba vezető utunkon vetünk egy pillantást Apollo 
egykori templomára, majd fotóstopp a Petra tou 
Romiou sziklaképződménynél, mely a mitológia 
szerint Aprodité, a szerelem istennőjének szülő-
helye. Paphosban felkeressük a régészeti parkot, 
ahol a páratlan épségben fennmaradt padlómoza-
ikok bepillantást engednek a római kori időkbe. 
Meglátogatjuk a királysírokat, melynek neve csa-
lóka, valójában nem királyok, hanem nemesek, és 
magas rangú előkelőségek nyugszanak itt a Kr.e. 
3- Kr. .u. 3. századig tartó időszakból. A nap során 
alkalmunk nyílik megkóstolni a ciprusi loukou-
mit, mely a jól ismert török édesség ciprusi vál-
tozata. Visszautazás Limassolba a délutáni órák-
ban. Idő függvényében Aphrodité sziklájánál mi is 
megmártozhatunk a tengerben. (A program ára: 
19.500 Ft.) Vacsora, szállás Limassolban.

6.nap: Troodos − Kykos − Omodus
Reggeli, majd Ciprus egy új arcát ismerhetjük meg. 
Utunk nagy része a Troodos hegység vonulatain át 
vezet, amely zöldben pompázó cédruserdejeiről 
és tiszta hegyi levegőjéről nevezetes. Felkeressük 
a hegy lábánál található, szőlőskertek között meg-
búvó Omodos városát, mely az UNESCO védelme 
alatt áll. Teszünk egy sétát a városka szűk, macs-
kaköves utcáin és felkeressük a Timios Stavros 
kolostort, ahol bepillantást nyerünk a szerzetesek 
életébe. Továbbutazás Kykkos felé, ám útközben 
megállunk még egy pincészetnél, ahol alkalmunk 
nyílik megkóstolni ciprusi borspecialitásokat, mint 
például a commandaria és a zivaniat is, amely egy 
helyi pálinkaféleség. Felkeressük 11. században 
alapított Kykkosi kolostort. Számos nagy becsben 
tartott ikonosztáz található a kolostorban, legna-
gyobb tisztelet a Szűz Mária ikont övezi, melyet a 
hagyomány Szent Lukácsnak tulajdonít. Visszauta-
zás Limassolba a délutáni órákban. Vacsora, szállás 
Limassolban. 

7.nap: Limassol
Reggeli, majd egész nap szabad program, fürdés, 
pihenés, fakultatív programlehetőségek a helyszí-
nen, egyénileg (általában angol nyelven). Vacsora 
és szállás Limassolban

8.nap: Limassol − Budapest
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre, hazautazás. 
Érkezés Budapestre

A szépség és szerelem szigete csodaszép 
tengerpartja lenyűgöző történelmi emlékek és 

ínycsiklandó mediterrán falatok.

2020. június 18-25.
2020. szeptember 9-16.
2021. június 16-23.

IDŐPONTOK:

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés légkondicionált autóbusszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 219.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékekkel  
üzemanyagfelárral (változhat) 110.000 Ft
A belépők és program szerinti étkezések:  120 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyre és a reptéri illetékekre 4.605 Ft
- a 3. napi fakultatív program (St. Hilarion):  16.900 Ft
- a 5. napi fakultatív program (Paphos):  19.500 Ft
-  egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  65.000 Ft
Minimum létszám: 21 fő
-15-20 fő közötti felár:  18.000 Ft
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Paphos • Timios Stavros Kolostor a Tróodosz hegységben
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Észak-Ciprus – Ciprus
A Földközi-tenger ékköve

Európa – Ciprus



1. nap: Budapest − Valletta
Elrepülés Málta fővárosába. Érkezés, transzfer a 
sziget egyik leghangulatosabb tengerparti üdülő-
városkájába Buggiba-Qawra körzetében. Vacsora. 
Szállás Buggiba-Qawra körzetében.

2. nap: Szigettúra − Mosta − Mdina − Valletta 
Reggeli, majd egész napos autóbuszos szigettúra 
helyi idegenvezetővel: felkeressük a máltai lovag-
rend által alapított, középkori hangulatot árasztó 
fővárost, Vallettát. Ellátogatunk a Felső Barakka 
kertekhez, ahonnan lenyűgöző látványként tárul a 
szemünk elé, a Földközi-tenger legnagyobb termé-
szetes kikötője. Megcsodáljuk a Szent-János (társ)
Katedrálist, melynek belső díszítése és padlózata 
rendre kivívja a látogatók csodálatát. Szabadidő 
Vallettában, majd továbbindulunk a régi fővárosba, 
Mdinába, ahol egy szintén rendkívül hangulatos, 
ám Vallettától teljesen eltérő városképpel találko-
zunk. A városban olyan szuperprodukciókat for-
gattak, mint a Monte Christo grófja, vagy a Trónok 
harca. Meglátogatjuk a Szent Pál (társ)Katedrálist, 
majd elsétálunk a városfalhoz, ahonnan tiszta idő-
ben a sziget nagy részét beláthatjuk. Végezetül a 
Mosta városában található dómot keressük fel. Va-
csora. Szállás az előző napi szállodában.

3. nap: Tengerpart 
Reggeli, szabad program, fürdés, pihenés. Vacsora. 
Szállás az előző napi szálláshelyen.

4. nap: Öblök és szigetek
Reggeli után transzfer a Sliema-i kikötőbe, és hajó-
kázás a Nagy Kikötő zegzugos öblei és három „kis-
városa” mentén (Vittoriosa, Senglea, Manoel sziget, 

Lazzaretto, Felső és Alsó Barakka kertek, kórház, 
hajóépítő dokkok, stb.). Délután szabad program. 
Vacsora. Szállás az előző napi szállodában.

5. nap: Hajózás Málta körül
Reggeli után szabad program, fürdés, pihenés vagy 
fakultatív programlehetőség: egésznapos hajóká-
zás Málta legfestőibb öbleibe. A kirándulás során 
elhajózunk Valletta, a Nagy Kikötő, a Marsascala-, 
a St. Thomas- és a Marsaxlokk-öböl mellett (Mál-
ta legjelentősebb halászfaluja), majd megérke-
zünk a Kék barlangokhoz (Blue Grotto), ahol ha 
az időjárás engedi, megpillanthatjuk a barlangok 
csodálatos színeit. Továbbhaladva elhajózunk a 
Dingli sziklák mellett, majd láthatjuk azt a szigetet, 
melynél Szt. Pál Kr.u. 60-ban hajótörést szenvedett. 
Megállunk Comino szigeténél, ahol megcsodál-
hatjuk a híres Kék Lagúna kristálytiszta vizét és 
idő függvényében megmártózhatunk az öbölben.  
(A program ára: 9.800 Ft.) Vacsora. Szállás az elő-
ző napi szállodában.

6. nap: Gozo szigete 
Reggeli, szabad program, vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: egész napos kirándulás Gozo szige-
tén. Komppal átkelés Gozora és a sziget történelmi, 
építészeti és természeti nevezetességeit keressük 
fel. Ellátogatunk a sziget fővárosába, Rabatba, me-
lyet az angol királynő tiszteletére 1897-ben Vic-
toriára változtattak. Felsétálunk a citadellához, a 
városfalról lenyűgöző a kilátás. Felkeressük a Ta’ 
Pinui szűz kisbazilikáját, amihez számos csodaté-
tel kötődik, II. János Pál pápa is celebrált szentmi-
sét itt. Felkeressük Dwejrát. Itt állt egykor a híres 
gózói Azúr-ablak, mely a természet erejének esett 

áldozatul. Pillantást vehetünk a tengerben álló 
Generális-sziklára, mely 1992 óta védett terület. 
Lesétálunk a beltengerhez, amely egy kb. 400 mé-
ter átmérőjű mélyedésben kialakult öböl, ami egy  
60 méter hosszú alagúton át van összeköttetésben a 
nyílt tengerrel. Fontanaban helyi készítésű finomsá-
gokat kóstolhatunk és vásárolhatunk. Késő délután 
visszautazás Máltára. (A program ára: 15.500 Ft.) 
Vacsora. Szállás az előző napi szállodában.

7. nap: Marsaxlokk − Blue grotto
Reggeli, majd kirándulás keretében vásárlás a festői 
halászfalu, Marsaxlokk piacán, csónaktúra a léleg-
zetelállítóan szép tengeri kék-lila barlangokban. 
(Időjárásfüggő, a csónakázás a helyszínen fizeten-
dő). Délután szabad program. Vacsora. Szállás az 
előző napi szállodában.

8. nap: Valletta − Budapest 
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre, hazautazás. 
Érkezés Budapestre.

A NAPOK SORRENDJE FELCSERÉLŐDHET!

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés busszal a program szerint, hajóval, komppal
-  elhelyezés: középkategóriájú (hivatalosan 4*-os, viszont 

a magyar értékrendnek megfelelően 3-3+*) szállodában, 
kétágyas szobákban büfé reggelikkel

-  magyar nyelvű idegenvezető

Részvételi díj: 198.000 Ft
Repülőjegy illetékekkel és  
20 kg-os feladott poggyásszal:   95.000 Ft-tól

Belépők és a program szerinti étkezések:  95 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a repülőjegyre és reptéri illetékekre  4.100 Ft 
- az 5. napi fakultatív program: hajózás Málta körül  9.800 Ft
- a 6. napi fakultatív program: Gozo   15.500 Ft
-  egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  65.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő.
10-19 fő közötti létszámfelár: 14 000 Ft
Fakultatív program: minimum 20 főtől.
Borravalók: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Valletta városa

Kicsit arab, kicsit európai.  
Kicsit mediterrán, kicsit afrikai.  

Minden egy helyen ezen a pici szigeten,  
ahol a Szent János lovagrend virágkorát élte. 
Valletta semmihez sem hasonlító hangulata 

visszatérésre csábítja a látogatót.

2020.június 15–22
2020. szeptember 7–14.
2021. június 16–23.

IDŐPONTOK:
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Máltai körutazás tengerparti pihenéssel
Málta − az élő történelem szigete

Európa – Málta



1. nap: Budapest − Lisszabon
Elrepülés Budapestről menetrend szerinti járattal 
Lisszabonba, Portugália. Érkezés után transzfer a 
szállodába. Vacsora. Szállás Lisszabonban.

2. nap: Lisszabon
Reggeli után városnézés Lisszabonban, mely so-
rán a nagy felfedezések korába csöppenünk: Be-
lém-torony, ahonnan a portugál hajósok a föld-
rajzi felfedezések korában elindultak. Felfedezők 
emlékműve, Április 25-e híd, Alfama középkori 
negyed szűk utcái, zsidó negyed, a mánuel stílusú 
Jeromosok kolostora Vasco da Gama síremléké-
vel, a középkori Szent György vár. Megállunk a 
Portas do Solnál, ahonnan lenyűgöző kilátás a 
városra, majd rövid sétát teszünk a város szívé-
ben. Transzfer a szállodába. Vacsora. Szállás Lisz-
szabonban.

3. nap:  Mafra − Sintra − Cabo de Roca − Lisszabon
Reggeli, majd Mafrába utazunk, ahol megtekintjük 
a Ferences rendi kolostort. Továbbutazás a roman-
tikus kis városkába, Sintrába, mely a XIX. századtól 

a portugál királyok nyári székhelye, ahol felke-
ressük a Királyi Palotát. Ezt követően a kontinens 
legnyugatibb pontja, Cabo de Roca felé haladunk, 
amely egy sziklaszirt 140 méterrel az óceán fölött 
egy világítótoronnyal. Utunk tovább vezet a helyiek 
kedvelt tengerparti üdülővárosaiba, Cascaisba és 
Estorilba, ahol rövid sétát teszünk. Vacsora. Szállás 
Lisszabonban.

4. nap: Lisszabon − Évora − Fátima/Batalha
Reggelit követően utazás az ország műemlékeiben 
gazdag városába, Évorába (az UNESCO Világörök-
ség része). Megnézzük a román-gót stílusban épült 
katedrálist, a római kori Diana templomot és egy 
XVI. századi egyetemet. Fátimába utazunk tovább, 
a zarándokok városába. Vacsora. Szállás Fátima 
vagy Batalha körzetében.

5. nap: Fátima/Batalha − Porto 
Reggeli után utazás Portóba. Az Avenida Boavistán, 
a tengerparton visz az út az ország második legna-
gyobb városába, amelynek történelmi központja az 
UNESCO Világörökség része. Városnézésünk során 
megtekintjük a Szent Ferenc templomot, és a Tőzsde-
palotát az arab szalonnal. Végigmegyünk a Mouzin-
ho da Silveira úton, fotóstop a gyönyörű csempéiről 
híres Sao Bento pályaudvarnál és meglátogatunk a 
Vila Nova de Gaianál egy borospincét, ahol lehető-
ség nyílik megkóstolni a méltán híres portói borokat. 
Továbbutazunk a Lajos Király hídon Porto központja 
felé. Vacsora. Szállás Porto körzetében.

6. nap: Coimbra − Tomar − Fátima /Batalha
Reggeli, majd Coimbrába, az ősi egyetemi városba 
indulunk, ahol megnézzük Európa egyik legrégeb-
bi és egyben az ország első, XIII. századi egyetemét. 

Megtekintjük az egyetemi ká polnát, a Nagytermet, 
és a kon tinens egyik leggazdagabb, és legszebb 
barokk könyvtárát. Útközben fotóstop a lagúnák 
között, a Costa Nován. Délután Tomarban meglá-
togatjuk a Krisztus-rendi lovagok egykori várát és 
kolostorát. Vacsora. Szállás Fátimában vagy Batal-
ha körzetében.

7. nap: Fatima − Alcobaca − Obidos − Názaré 
Reggeli után megnézzük Batalha gyönyörű temp-
lomát, mely befejezetlen kápolnájával 1983 óta van 
az UNESCO Világörökségi listáján. Majd utazás 
Alcobacába, ahol megtekintjük szintén az UNES-
CO Világörökség részét képező cisztercita kolos-
tort. Itt nyugszik a legendás szerelmespár, I. Péter 
király és Ines de Castro, a portugál Rómeó és Júlia. 
Továbbutazás egy tipikus, falakkal körülvett közép-
kori kisvárosba, Obidosba. Felkeressük a gyönyörű 
csempékkel, képekkel, aranyozással, fadíszítéssel 
díszített Mária templomot, majd folytatjuk utunkat 
a szörfösök paradicsomaként is ismert, tipikus ha-
lászfaluba, a tengerparti Nazaré-ba. Vacsora. Szál-
lás Nazaré-ban.

8. nap: Názaré − Lisszabon − Budapest
Reggeli, vagy menetrendtől függően csomagolt reg-
geli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés Buda-
pestre. Hazaérkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal a program szerint 
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 249.500 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral (változhat):   99.000 Ft-tól

A program szerinti étkezések:  133 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
A belépők a meglátogatott helyekre a helyszínen fizetendők 
(kb. 125 EUR-nak megfelelő összeg).
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

repülőjegyre és a reptéri illetékekre: 4.880 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  99.000 Ft
Minimum létszám: 25 fő. - 16-24 fő közötti felár: 29.000 Ft 
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

2020. május 21 – 28. 
2020. szeptember 24 – október 1.
2021. május 20 – 27.

IDŐPONTOK:

Európa legnyugatibb mediterrán országa. 
Lisszabon régi csilingelő villamosai, a színes 

csempékkel borított templomok és házak, 
keresztény kegyhelyek, morajló Atlanti-óceán. 

Mindezt át kell élni személyesen!

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Belém-torony
• Sintra kulturális látképe
• Évora történelmi központja
• Porto történelmi központja

• Alcobaca kolostora
• Batalha kolostora
• Tomar Krisztus-rendi 

kolostora
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Portugália, Lisszabontól − Portóig
Ezerarcú Portugália

Európa – Portugália
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1. nap: Budapest − Lisszabon
Elrepülés Budapestről menetrend szerinti járattal 
Lisszabonba, Portugáliába. Érkezés után város-
nézés a portugál fővárosban, mely során a nagy 
felfedezések korába csöppenünk. Megtekintjük a 
város egyik szimbólumát, a Belém-tornyot, mely 
a nagy felfedezések korában erős Portugáliának 
állít emléket. A Szent Jeromos-kolostor fenséges 
épülete a mánuel stílus egyik legsikeresebb alko-
tása és egyben Lisszabon legjelentősebb műemléki 
épületegyüttese a közeli Belém-toronnyal és a Fel-
fedezők emlékművével. A kolostort a Belém-to-
ronnyal együtt 1983-ban vették fel az UNESCO 
világörökség listájára. Napunkat az Április 25-e 
hídnál zárjuk, mely nem hiába, a San Francisco-i 
Golden Gate hídra emlékeztethet bennünket. Va-
csora és szállás Lisszabonban.

2. nap: Lisszabon
Reggeli, majd folytatjuk a lisszaboni városné-
zésünket. A portugál csempeművészet fontos 
művészeti ág az országban − éppen ezért a lisz-
szaboni Csempemúzeum (Museu Nacional do 
Azulejo) az egyik legfontosabb nemzeti múze-
um. A Lisboa Story Centerbe látogatva megis-
merkedhetünk Lisszabon múltjával és jelenével. 
Városnézésünk során elhaladunk a Lisszabon 
legforgalmasabb sétálóutcáját díszítő Rua Au-
gusta diadalív mellett. A Santa Justa felvonó egy 
fantasztikus, egyedülálló közterületi megoldás, 
melynek feladata, hogy összekösse a Baixa ne-
gyedet a nála jóval magasabban fekvő Carmo 
térrel. Lisszabon városának domborzata mindig 
akadályozta a közlekedést a városban. Erre meg-
oldásként merült fel a felvonó megépítése. Va-
csora és szállás Lisszabonban.

3. nap: Lisszabon − Mafra − Sintra − Cabo de Roca
Reggeli, majd szabad program vagy egész napos 
fakultatív programlehetőség: mely során Mafrá-
ba utazunk, ahol megtekintjük a XVIII. századi 
Mafra-palota épületegyüttesét. Továbbutazás a 
romantikus kis városkába, Sintrába, mely a XIX. 
századtól a portugál királyok nyári székhelye, 
ahol felkeressük a Királyi Palotát, mely az egyik 
legszebb kastély Portugáliában. Ezt követően a 
kontinens legnyugatibb pontja, Cabo de Roca felé 
haladunk, amely egy sziklaszirt 140 méterrel az 
óceán fölött egy világítótoronnyal. Utunk tovább 

vezet a helyiek kedvelt tengerparti üdülővárosa-
iba, Cascaisba és Estorilba, ahol rövid sétát te-
szünk. (A program ára: 18.000 Ft.) Vacsora és 
szállás Lisszabonban.

4. nap: Lisszabon
Reggelit követően a Nemzeti Panteonba látoga-
tunk, mely eredetileg templomként működött, 
majd a XX. században átalakították és a mai na-
pig a fontos portugál személyiségek temetkezési 
helye. Ezután felkeressük a Szent György várat, 
ahonnan a legszebb kilátás nyílik a történelmi ne-
gyedekre és a Tejo folyó öblére. A Portas do Sol 
kilátóból lélegzetelállító kilátás nyílik az Alfama 
kanyargós utcáira, lépcsőire és keskeny sikátorja-
ira, háttérben a lassan hömpölygő Tagus folyóval. 
Vacsora és szállás Lisszabonban.

5. nap: Lisszabon − Budapest
Reggeli, majd transzfer a repülőtérrel és menet-
rend szerint elrepülés Budapestre.

Figyelem! A napok és programok sorrendje felcse-
rélődhet

A felfedezők és a fado hazája,  
barangolás Portugália fővárosában, látogatással 

Európa legnyugatibb pontjára.

2020. április 15 – 19.
2020. június 13 – 17. 
2020. október 3 – 7.
2021. április 14 – 18.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• A Szent Jeromos-kolostor  

és a Belém-torony
• Sintra kulturális látképe

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés tömegközlekedéssel, külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj (április, június): 189.000 Ft
Részvételi díj (október): 169.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékkel (április, június): 95.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékkel (október): 79.000 Ft 
(a repülőjegy ára tartalmaz 1 db 10 kg-os feladható 
poggyászt)

Belépők, tömegközlekedés és a program szerinti étkezések: 
180 EUR (a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repjegyre és illetékekre:  (április, június): 3.975 Ft 
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repjegyre és illetékekre:  (október): 3.470 Ft 
- a 3. napi fakultatív program: Mafra és Sintra  18.000 Ft
-  egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.): (ápr. jún.) 119.000 Ft
-  egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.): (október) 99.000 Ft
Minimum létszám: 16 fő
-10–15 fő közötti felár:  18.000 Ft
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Lisszabon és környéke
Nyugat-Európa gyöngyszeme

Európa – Portugália



1. nap: Budapest − Ponta Delgada (Azori-szigetek)
Elrepülés Budapestről Ponta Delgadába, Sao Migu-
el-szigetre. Érkezést követően transzfer a szállodá-
ba. Szállás Ponta Delgadában.

2. nap: Lagoa − Caloura − Furnas − Ponta Delgada
Reggeli, majd szabad program, vagy fakultatív 
programlehetőség: egésznapos kirándulás: utazás 
Lagoa falun keresztül a Caloura kilátóhoz, ahonnan 
gyönyörű látványként tárul elénk a szomszédos kis 
öböl és a partján meghúzódó kolostor. Követke-
ző megállónk a sziget első fővárosa, Vila Franca do 
Campo városka, amely több régi, történelmi épülettel 
is rendelkezik: erődítmény, templomok, helyi múze-
um. Innen hamarosan elérjük a Furnas völgyét, mely 
gejzírjeiről, hőforrásairól nevezetes. Több mint 20 
hőforrásával a világ egyik legnagyobb „vizes” váro-
sa. Lesétálunk a tóhoz, a forrásokhoz és megnézzük 
azokat a helyeket, ahol a források réseiben ételeket 
főznek. A vidék egyedülálló ételkülönlegessége a co-
zidó, mely hét órán keresztül a földben fő. Délután 
megtekintjük a botanikus kerteket, és lehetőségünk 
nyílik megmártózni egy természetes melegvizű for-
rásban is. Meglátogatunk egy Európában egyedülálló 
teaültetvényt, ahol megkóstolhatjuk a helyi teakülön-
legességeket. Visszautazás Ponta Delgadába, útköz-
ben megálló a Santa Iria kilátónál. (A program ára: 
29.500 Ft.) Szállás Ponta Delgadában.

3. nap: Sete Cidades − Capelas − Ponta Delgada
Reggeli után félnapos kirándulásra indulunk: elő-
ször megcsodáljuk a panorámát a Vista do Rei 
(Királyi kilátó) magaslatról a lenyűgözően szép 
Sete Cidades kék és zöld krátertóra. Utazás a Sete 
Cidades völgybe, mely egy háromezer méteres vul-
káni csúcs beszakadása következtében jött létre.  
A kráter türkizes színű vízzel töltődött fel, így ki-
alakítva a kék és zöld ikertavakat. A Sete Cidades − 
jelentése hét város − az egyik leglátogatottabb ter-
mészeti látványosság az Azori-szigeteken. Bretanha 
felé utazunk tovább. A nap során meglátogatunk 
egy ananászültetvényt is Capelas mellett. Délután 
szabad program. Szállás Ponta Delgadában.

4. nap: Ponta Delgada − Funchal (Madeira)
Reggeli, majd elrepülés Madeira fővárosába, 
Funchalba. Délután szabad program. Szállás 
Funchalban.

5. nap: Funchal − városnézés
Reggeli után betekintünk a helyi emberek életébe 
a hal- és virágpiacon, majd városnézés: látogatás a 
botanikus kertben, ahol Madeira növény- és állat-
világával ismerkedhetünk meg. Ezután megtekint-
jük a XV. századi katedrálist, amely a portugál épí-
tészet manuel stílusjegyeit hordozza magán. A túra 
végén borkóstoló, ahol megízleljük a híres madeirai 
borokat. Szállás Funchalban.

6. nap: Camara de Lobos − Cabo Girao − 
Paul de Serra fennsík − Porto Moniz
Reggeli, majd kirándulás Madeira nyugati részére. 
Először ellátogatunk Camara de Lobosba, egy fes-
tői kis halászfaluba, majd a Cabo Giraohoz, amely 
Európa legmagasabb sziklaszirtje, és áthaladunk az 
Encumeada szoroson is. Ezután továbbutazunk a 
Paul de Serra fennsíkra, amely az egyetlen fennsík 
Madeirán. A napot Porto Monizban fejezzük be, 
amely vulkanikus medencéiről híres. Szállás Fun-
chalban.

7. nap: Camacha − Pico de Arieiro − Santana − Machico 
Reggeli után egész nap szabad program vagy fakul-
tatív programlehetőség: egésznapos szigettúra a 
keleti oldalra. Camacha (kosárfonó művészeti köz-
pont), Pico do Arieiro (Madeira második legma-
gasabb hegycsúcsa). Délután ellátogatunk Ribeiro 
Frioban egy pisztrángtenyésztő telepre, ezután séta 
a Balcoes kilátóig, majd folytatjuk utunkat Santan-
aba, amely egy tipikus madeirai falu nádtetős há-
zakkal, és Machicoba, amely Madeira egyik legna-
gyobb városa. (A program ára: 18.000 Ft.) Szállás 
Funchalban.

8. nap: Vitorlázás  − Funchal
Reggeli, egész nap szabad program vagy fakulta-
tív programlehetőség: lehetőség nyílik vitorlázni 
a Santa Marián, amely Kolumbusz vezérhajójának 
élethű mása. Ahogy végighajózunk Madeira part-
jai mentén, megelevenedik a szemünk előtt a XV. 
századi Európa. Közben, ha szerencsénk van, delfi-
nekkel is találkozhatunk. (A program ára: kb. 35 
EUR.) Szállás Funchalban.

9. nap: Funchal − Budapest
Reggeli. Transzfer a repülőtérre és elrepülés Buda-
pestre Lisszaboni átszállással.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés program szerint busszal, belső repülőjárattal 
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj (július): 359.000 Ft
Részvételi díj (október): 329.000 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat) 157.000 Ft
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri illetékekre:    

 (július): 7.225 Ft 

-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri illetékekre:    
 (október): 6.805 Ft 

- a 2. napi fakultatív program: Lagoa, Caloura, Furnas 29.500 Ft
- a 7. napi fakultatív program: Madeira keleti része 18.000 Ft
-  egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.): (július) 135.000 Ft
-  egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.): (október) 128.000 Ft
A vacsorázás egyénileg történik, ebben a csoportkísérő 
idegenvezető segítséget nyújt (vacsoránként 20-25 EUR-val 
lehet számolni).
Minimum létszám: 16 fő
-10 – 15 fő közötti felár:  25.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK
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2020. július 14 – 22.
2020. október 15 – 23.
2021. július 13 – 21.

IDŐPONTOK:

Mindkét Portugáliához tartozó vulkanikus sziget 
igazi gyöngyszem. Bor, jókedv, örök tavasz, 

színpompás virágözön, krátertavak sokasága.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Babérerdő

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Madeira − Azori-szigetek
Az Atlanti-óceán gyöngyszemei

Európa – Azori-szigetek, 
Madeira (Portugália)



1. nap: Budapest − Funchal
Elrepülés Budapestről a TAP menetrendszerinti já-
ratával Funchalba, Madeira fővárosába. Transzfer a 
szálláshelyre, a szobák elfoglalása. Szállás Funchalban.

2. nap: Funchal − városnézés
Reggeli után pihenés, szabad program. Délután 
betekintünk a helyi emberek életébe a hal- és vi-
rágpiacon, majd városnézés: látogatás a botanikus 
kertben, ahol Madeira növény- és állatvilágával 
ismerkedhetünk meg. Ezután megtekintjük a XV. 
századi katedrálist, amely a portugál építészet ma-
nuel stílusjegyeit hordozza magán. A túra végén 
borkóstoló, ahol megízleljük a híres madeirai bo-
rokat. Szállás Funchalban.

3. nap: Camara de Lobos − Cabo Girao − 
Paul de Serra fennsík − Porto Moniz
Reggeli, majd szabad program vagy egésznapos 

fakultatív programlehetőség: kirándulás Madei-
ra nyugati részére. Először ellátogatunk Camara 
de Lobosba, egy festői kis halászfaluba, majd a 
Cabo Giraohoz, amely Európa legmagasabb szik-
laszirtje, és áthaladunk az Encumeada szoroson 
is. Ezután továbbutazunk a Paul de Serra fennsík-
ra, amely az egyetlen fennsík Madeirán. A napot 
Porto Monizban fejezzük be, amely vulkanikus 
medencéiről híres. (A program ára: 19.500 Ft.) 
Szállás Funchalban.

4. nap: Funchal
Reggeli, egész nap szabad program, vásárlási lehe-
tőség, pihenés. A helyszínen lehetőség van továb-
bi fakultatív programokon részt venni (pl. Levada 
túra – helyszínen fizetendő). Szállás Funchalban.

5. nap: Camacha − Pico de Arieiro − Santana − Machico 
Reggeli, majd egész nap szabad program vagy fa-
kultatív programlehetőség: egésznapos szigettúra 
a keleti oldalra. Camacha (kosárfonó művészeti 
központ), Pico do Arieiro (Madeira második leg-
magasabb hegycsúcsa). Délután ellátogatunk Ribe-
iro Frioban egy pisztrángtenyésztő telepre, ezután 
séta a Balcoes kilátóig, majd folytatjuk utunkat 
Santanaba, amely egy tipikus madeirai falu nádte-
tős házakkal, és Machicoba, amely Madeira egyik 
legnagyobb városa. (A program ára: 19.500 Ft.) 
Szállás Funchalban.

6. nap: Eira do Serrado − Monte
Reggeli után félnapos kirándulás: először város-
nézés Montében (városi kertek, Miasszonyunk 
temploma, stb.), majd lehetőség lesz kipróbálni a 
tobogánt (kosaras szánkó) (helyszínen fizetendő,  

kb. 15 EUR), amellyel a madeirai emberek utaztak, 
amikor még nem volt gépkocsi. Továbbutazunk és 
az Eira do Serrado (a Kráter) kilátónál megcsodál-
hatjuk a környező völgyeket (pl. az Apácák völ-
gyét). Szállás Funchalban.

7. nap: Vitorlázás − Funchal ...
Reggeli, egész nap szabad program vagy fakulta-
tív programlehetőség: lehetőség nyílik vitorlázni 
a Santa Marián, amely Kolumbusz vezérhajójá-
nak élethű mása. Ahogy végighajózunk Madeira 
partjai mentén, megelevenedik a szemünk előtt a 
XV. századi Európa. Közben, ha szerencsénk van, 
delfinekkel is találkozhatunk. (A program ára:  
kb. 35 EUR.) Szállás Funchalban.

8. nap: Funchal − Budapest
Transzfer a repülőtérre és elrepülés Budapestre.

Figyelem! A napok és programok sorrendje felcse-
rélődhet.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés kb. 4*-os hotelben, kétágyas fürdőszobás 

szobákban, reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj REPÜLŐJEGGYEL: 299.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral: (változhat)   57.000 Ft
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri illetékre 4.985 Ft

- a 3. napi fakultatív program: Madeira nyugati része  19.500 Ft
- az 5. napi fakultatív program: Madeira keleti része 19.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  129.000 Ft
A vacsorázás egyénileg történik, ebben a csoportkísérő idegen-
vezető segítséget nyújt (vacsoránként 20-25 EUR-val lehet szá-
molni)
Minimum létszám: 21 fő.
-15-20 fő közötti felár:  22.000 Ft 
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Babérerdő

A vulkanikus sziget világa, ahol örök tavaszban, 
zöldellő tájak, egzotikus virágok várnak ránk.

2020. június 17 – 24.
2020. szeptember 29 – október 6.
2021. június 16 – 23.

IDŐPONTOK:

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Európa –  Madeira 
(Portugália)Madeira

Virágsziget az Atlanti-óceánon



1. nap: Budapest − Lajes (Terceira- sziget)
Elrepülés Budapestről az Azori-szigetek egyik gyöngy-
szemére, a Terceira szigetére. Érkezés után transzfer a 
szállodába. Szállás Angra do Heroísmo-ban.

2. nap: Angra do Heroísmo
Reggelit követően fél napos városnézés keretében 
felfedezzük Angra városát, ami 1983 óta az UNES-
CO Világörökségek részét képezi. A város megala-
pítása után ferencesek érkeztek Angrába és meg-
építették csodálatos kolostorukat, mely azóta is a 
város egyik legfontosabb látnivalója. A "Heroísmo" 
szó hősiességet jelent. Ezzel a jelzővel tisztelték meg 
a települést, miután a várost ért pusztító katasztró-
fákból mindig újból talpra tudott állni. A túránkat 
helyi péksütemények megkóstolásával zárjuk. Dél-
után szabad program, a környék egyéni felfedezése. 
Szállás az előző napi szálláshelyen.

3. nap: Monte Brasil − Pico das Cruzinhas −  
Serra do Cume − Algar do Carvao − Biscoitos
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: utazás az Angra városa fölé 
emelkedő Monte Brasil hegyhez, mely egy korai 

víz alatti kitörés eredményeként alakult ki. A Pico 
das Cruzinhas kilátóból káprázatos kilátás nyílik 
az egész szigetre. Sao Sebastiao és Porto Martins 
halászfalukon keresztülhaladva utazunk a Praia da 
Vitória-öböl felé. Útközben a Serra do Cume kilá-
tónál megállva csodálatos kilátás tárul elénk a szi-
get belső síkságára. Ellátogatunk az Algar do Car-
vão barlanghoz (Szén-barlang), mely egy 90 méter 
mély, ősi lávacső vagy vulkáni szellőzőnyílás, amely 
Terceira szigetének központi részén található. Na-
punkat a fekete vulkáni kőzetekből kialakult, láva 
medencéiről híres Biscoitos-ban zárjuk.  Az óceán 
partján található természetes vulkáni medencék, 
páratlan élményt nyújtanak a fürdőzéshez. Transz-
fer a szállodában. (A program ára: 19.800 Ft.)  
Szállás az előző napi szálláshelyen.

4. nap: Terceira − Ponta Delgada (Sao Miguel sziget)
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés Sao 
Miguel szigetére (kb. 1 óra a repülőút). Transzfer a 
szállodába, majd délután szabad program, a környék 
egyéni felfedezése. Szállás Ponta Delgada-ban.

5. nap: Ponta Delgada − Sete Cidades − Capelas
Reggeli, majd félnapos kirándulásra indulunk: először 
megcsodáljuk a panorámát a Vista do Rei (Királyi 
kilátó) magaslatról a lenyűgözően szép Sete Cidades 
kék és zöld krátertóra. Utazás a Sete Cidades völgybe, 
mely egy háromezer méteres vulkáni csúcs beszaka-
dása következtében jött létre. A kráter türkizes színű 
vízzel töltődött fel, így kialakítva a kék és zöld ikerta-
vakat. A Sete Cidades az egyik leglátogatottabb ter-
mészeti látványosság az Azori-szigeteken. Bretanha 

felé utazunk tovább. A nap során meglátogatunk egy 
ananászültetvényt is Capelas mellett. Délután szabad 
program. Szállás az előző napi szálláshelyen.

6. nap: Ponta Delgada − Lagoa − Caloura − Furnas
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: egész napos kirándulás: utazás Lagoa 
falun keresztül a Caloura kilátóhoz, ahonnan gyö-
nyörű látványként tárul elénk a szomszédos kis öböl 
és a partján meghúzódó kolostor. Következő megál-
lónk a sziget első fővárosa, Vila Franca do Campo 
városka, amely több régi, történelmi épülettel is ren-
delkezik: erődítmény, templomok, helyi múzeum. 
Innen hamarosan elérjük a Furnas völgyét, mely 
gejzírjeiről, hőforrásairól nevezetes. Több mint 20 
hőforrásával a világ egyik legnagyobb „vizes” váro-
sa. Lesétálunk a tóhoz, a forrásokhoz és megnézzük 
azokat a helyeket, ahol a források réseiben ételeket 
főznek. A vidék egyedülálló ételkülönlegessége a co-
zidó, mely hét órán keresztül a földben fő. Délután 
megtekintjük a botanikus kerteket és lehetőségünk 
nyílik megmártózni egy természetes meleg vizű for-
rásban is. Meglátogatunk egy Európában egyedül-
álló teaültetvényt, ahol megkóstolhatjuk a helyi te-
akülönlegességeket. Visszautazás Ponta Delgadaba, 
útközben megálló a Santa Iria kilátónál. (A program 
ára: 29.500 Ft.) Szállás az előző napi szálláshelyen.

7. nap: Ponta Delgada − Ribeira Grande − Lagoa do Fogo
Reggeli után utazás Ribeira Grande városába, ahol 
a fő utcán végighaladva megcsodálhatjuk a város-
háza gyönyörű épületét, valamint ellátogatunk a 
passiógyümölcs likőrgyárba. Ezt követően a Calde-
ira Velha környezetvédelmi területre látogatunk. A 
környék geotermikus tevékenységben gazdag, úgy-
nevezett szekunder vulkáni terület. Továbbutazunk 
a kialudt vulkán kráterében fekvő gyönyörű Lagoa 
do Fogo (Tűz Tó) krátertóhoz, ami a legmagasabban 
fekvő tó a szigeten. A déli parton haladva visszain-
dulunk a szállodába. Útközben ellátogatunk a sziget 
első kerámiagyárába, ahol többek közt csempéket 
készítenek. Szabad program, fürdés, pihenés, vásár-
lási lehetőség. Szállás az előző napi szálláshelyen.

8. nap: Ponta Delgada − Budapest
Reggeli. Délelőtt szabad program, majd menet-
rendtől függően transzfer a repülőtérre és elrepü-
lés Budapestre lisszaboni átszállással. Hazaérkezés 
Budapestre.
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A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- repülőjegy (nemzetközi és belső)
- BBP biztosítás
-  közlekedés a program szerint busszal, hajóval, belső 

repülőjárattal 
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj REPÜLŐJEGYEKKEL (június): 389.000 Ft
Részvételi díj REPÜLŐJEGYEKKEL (október): 369.000 Ft
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral (változhat):   88.000 Ft

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó  biztosítás a részvételi díjra és a reptéri illetékre 

(június): 6.680 Ft 
(október): 6.400 Ft

- a 3. napi fakultatív program: Terceira szigettúra   19.800 Ft
- a 6. napi fakultatív program: Lagoa, Caloura, Furnas:  29.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  119.000 Ft
A vacsorázás egyénileg történik, ebben a csoportkísérő idegenve-
zető segítséget nyújt (vacsoránként 20-25 EUR-val lehet számolni).
Minimum létszám: 15 fő.
- 10-14 fő közötti felár:  24.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravalók: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

2020. június 11 – 18. 
2020. október 12 –19.
2021. június 14 – 21.

IDŐPONTOK:

Európa legnyugatibb mediterrán országa. 
Lisszabon régi csilingelő villamosai, a színes 

csempékkel borított templomok és házak, 
keresztény kegyhelyek, morajló Atlanti-óceán. 

Mindezt át kell élni személyesen!

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Angra do Heroísmo városának központi területe

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Azori-szigeteki körutazás tengerparti pihenéssel
Terceira és Sao Miguel

Európa –  Azori-szigetek 
(Portugália)



1. nap: Budapest − Malaga − Costa del Sol
Elrepülés Malagába. Érkezés után transzfer a szál-
lodába, a környék egyéni felfedezése. Szállás Costa 
del Sol körzetében.
 2. nap: Costa del Sol (Benalmadena) − Gibraltár 
Reggeli, majd egésznapos kirándulás Gibraltárba. 
A terület 1713 óta brit kolónia, ma a Fölközi-tenger 
nyugati medencéjének egyik bevásárló-paradicso-
ma. A sziklás vidéken számos érdekesség található: 
Szt. Mihály barlang, 3000 méterrel a tengerszint 
felett, a majmok barlangja: Gibraltár leghíresebb 
„lakói” a makákók, szabadon élnek a sziklákon. 
Délután szabad program, lehetőség vásárlásra, 
felvonós sziklatúrára (Helyszínen fizetendő). Visz-
szaérkezés a szálláshelyre a késő délutáni órákban. 
Vacsora. Szállás Costa del Sol körzetében.

3. nap: Costa del Sol − Nerja barlangok − Granada 
Reggelit követően indulás a Nerja barlangokhoz. 
Nerja óvárosa tipikus andalúziai falvak hangulatát 
nyújtja szűk utcáival, és fehér házaival. A Nerjai 
cseppkőbarlangban 1959-ben felfedezett őskori 
festmények ma Spanyolország harmadik leglátoga-
tottabb nevezetességének számítanak. A világhírű 
cseppkőbarlang-rendszer kb. 5 km hosszan húzódik 
a föld alatt. Kitűnő akusztikájának köszönhetően ze-
nei hangversenyeket tartanak termeiben. Továbbu-
tazás Granadába. Vacsora. Szállás Granadában.

4. nap: Granada − Alhambra
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: Granadáról azt tartják a híres 
spanyol mondás szellemiségében: „Aki nem látta 
Granadát, az nem látott semmit!” Városnézés Gra-

nadában, mely során láthatjuk a város központját, 
a főbb és híresebb tereket és templomokat. Megte-
kintjük az egykori mór uralkodók rezidenciáját, az 
Alhambra palotát, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik 
Granadára. (A program ára: 19.500 Ft). Vacsora. 
Szállás Granadában.

5. nap: Granada − Cordoba − Sevilla
Reggeli után utazás Córdobába, amit régi törté-
nelme, gazdag kultúrája tesz kihagyhatatlanná, ha 
Dél-Spanyolországban járunk. A Karthausiak ala-
pították a római korban, majd a 711-es mór invázió 
után az arabok fellegvára lett. Városnézés: óváros, 
a Római híd, a világhírű óriásmecset, a Mezquita 
(850 márványoszloppal), stb. Délután továbbutazás 
Sevillába. Vacsora. Szállás Sevillában. 

6. nap: Sevilla
Reggeli, majd félnapos városnézés Andalúzia fő-
városában, Sevilla-ban. Ismerkedés a város neve-
zetességeivel: (katedrális és a harangtorony, a „La 
Giralda”, a Santa Cruz negyed, stb.). A csodálatos 
építmények közül megtekintjük az egykori királyi 
palotát, a világhírű Alcazart. Délután a város egyé-
ni felfedezése vagy séta a gyönyörű Maria Luisa 
Parkban. Fakultatív programlehetőség: andalúz est 
tipikus flamenco tánccal (Helyszínen fizetendő). 
Vacsora, szállás Sevillában.  

7. nap:  Rhonda − Costa del Sol (Benalmadena)
Reggeli, majd utazás Andalúzia legromantikusabb 
városába, Rhondába. Megnézzük a középkori erő-
dítményt: a bástyákat, a tornyokat, és az Almocá-
bar kaput. A városkát kettészelő Guadalevin folyó 
vájta ki a közel 100 méter mély El Tajo szurdokot, 

ami mára a város egyik leghíresebb látványossága. 
Ellátogatunk a város történelmi arénájához (ez a 
legrégebbi aréna Spanyolországban), mely 1785-
ben kőből épült és ma egy múzeumnak ad otthont, 
amely a bikaviadal művészetét és történetét mutat-
ja be. Az óvárosban látni fogjuk a régi palotákat és 
templomokat. Visszautazás Costa del Solra. Vacso-
ra. Szállás Costa del Sol körzetében. 

8. nap: Costa del Sol
Reggeli után egész nap szabad program, fürdés, 
pihenés vagy egésznapos kirándulási lehetőség az 
Európához legközelebb eső afrikai kikötő városba, 
Ceutába. (Autóbusszal és komppal. Az ár kialakítás 
alatt.) Vacsora. Szállás Costa del Sol körzetében, az 
előző napi szálláshelyen.

9. nap: Costa del Sol
Reggeli, majd egész nap szabad program, fürdés, 
pihenés. Kirándulási lehetőség a környék elbűvölő 
kisvárosaiba helyi közlekedéssel. (A közlekedés és 
az esetleges belépők helyszínen fizetendők.) Vacso-
ra. Szállás Costa del Sol körzetében.

10. nap: Costa del Sol − Malaga − Budapest
Reggeli, szabadidő, vásárlási lehetőség, majd 
transzfer a malagai repülőtérre, hazarepülés. Meg-
érkezés Budapestre menetrendtől függően.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal a program szerint
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas fürdőszobás szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig

Részvételi díj: 315.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékkel és üzemanyagfelárral:  120.000 Ft-tól
A belépők és program szerinti étkezések:  195 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  6.090 Ft 

a repülőjegyre és a reptéri illetékekre
- a 4. napi fakultatív program: Granada  19.500 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  109.000 Ft
Minimum létszám: 22 fő
16-21 fő közötti felár: 23.000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Andalúzia vadregényes vidékén tüzes ritmusok, 
illatos narancsligetek, pompázatos paloták 

varázsolják el az idelátogatót, és még ilyenkor  
is kellemes az időjárás. 

2020. május 26 – június 4.
2020. szeptember 10 – 19.
2021. május 25 – június 3.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Cordoba történelmi központja 
• Az Alhambra, az El Generalife 

• A katedrális és az Alcazar 
Sevillában

AB Agro 2020  •  103A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Európa – Spanyolország
Dél-spanyolországi körutazás - Andalúzia és Gibraltár

Malaga − Gibraltár − Granada − Cordoba − Sevilla − Rhonda



1. nap: Budapest − Tenerife
Menetrend függvényében, várhatóan a délutáni 
órákban utazás Tenerifére. Transzfer a szállodába, 
majd pihenés.

2. nap: Szigettúra Tenerifén
Egész napos szigettúra. Tenerife déli, észak-nyugati 
és középső részének megtekintése. Playa de las Ame-
ricasból indulva Los Gigantes, majd El Tanque, ahol 
megkóstolhatják a helyi kávét (baraquito) és egy jel-
legzetes, forró alkoholos italt, melyet a helyiek viagra 
naturalnak neveznek. Aki szeretne, fakultatívan teve-
gelhet. Ezután megismerkedhetnek a szerencsétlen 
sorsú kisváros, Garachico, történetével és panorámás 
látképével, majd Icod de los Vinosba érkezve, megte-
kinthetik az ezeréves sárkányfát és megcsodálhatják a 
San Marcos templomot, ahol egy gyönyörű ezüst ol-
tár található. Ebédünket Puerto de la Cruzban egy ti-
pikus kanári ízeket kínáló étteremben fogyasztjuk el, 
helyi muzsikaszóval kísérve. Ebéd után Spanyolor-
szág leglátogatottabb nemzeti parkját tekintjük meg. 

3. nap: Tenerife pihenés
Pihenés, de számos a helyi utazási irodák által 
szervezett fakultatív program közül is választhat. 
Idegenvezetőnk természetesen ott lesz, és informá-
ciókkal segítséget nyújt a választásban, megrende-
lésben. Például elmehetünk a Loro Parkba, mely 
Tenerife legnagyobb látványossága.  Itt található a 
világ legnagyobb papagájgyűjteménye. Láthatunk 
itt delfin-show-t, orka-és fóka show-t.  

4. nap: Tenerife pihenés
Pihenés, vagy helyi irodák által szervezett progra-
mon vehetünk részt. Dönthetünk hajókirándulás 
mellett, vagy felkereshetjük a sziget másik neveze-
tességét a Siam Parkot, amely 2014-ben elnyerte a 
világ legjobb vízi vidámparkja címet. 

5. nap: Tenerife − Gran Canaria
A reggelit követően a hajó indulásáig szabad-
program, majd Teneriféről áthajózunk Gran 
Canariára.. A kompon csomagunk zárható szek-
rénybe történő elhelyezésekért 1 €-t kell fizetni. 
Szállás Gran Canarián 3*-os szállodában.

6. nap: Szigettúra Gran Canarián
Egész napos szigettúra: Degollada de la Yeguas, 
Fataga vidéke, ahol déligyümölcsfák között vezet 
az út. Mirador de Tunte, ahol a kilátóból történő 
fotózás mellett a helyi étteremben megkóstolhat-
juk a narancs-kaktuszfüge és a narancs-ananász 
gyümölcslevet. Ezek után vadregényes sziklakép-
ződmények között kanyarog az út körülbelül 1.200 
méter magasságig, megnézzük Gran Canaria leg-
magasabb pontját, a Pozo de las Nieves-t (1.950 m) 
és a következő megállóban lefotózhatjuk a Roque 
Nublo-t és a Roque El Fraile-t, valamint a szom-
szédos szigetet, Tenerifét és a Teidét, Spanyolország 
legmagasabb csúcsát. A sziget földrajzi központ-
jában, Cruz de Tejedánál, ahol az összes helyi út 
keresztezi egymást, Teror felé indulunk Valleseco 
termékeny völgyén keresztül. Terorban városnézés, 
ahol megtekinthetjük a 150 éves arukária fenyőket, 
a templomot, ahol Gran Canaria védőszentje, a 
„Fenyő Szűz Mária” található, amihez zarándokok 
tízezrei látogatnak el minden évben, ezért ez a szi-
get vallási központja is. Megnézzük Firgast, a vizek 
városát. Restaurante Cuatro Hermanas-ban, meg-
ebédelünk egy olyan étteremben, ami kifejezetten 
a helyiek által látogatott hely. Az ebéd 3 fogásos és 
a tipikus kanári ételek mellett a széles választékból 
kérhetünk hagyományos ételeket is. Az ebédhez 
ital is jár. Ebéd után következik Bandama, ami az 
utolsó működő vulkán volt 5.000 évvel ezelőtt Gran 
Canarián. A Pico de Bandama csúcsáról gyönyörű 
kilátás nyílik a tájra, belekukkanthatunk a 200 mé-
ter mély kráterbe és megcsodálhatjuk Las Palmas 
panorámáját. A kirándulás utolsó megállója a Finca 
Canarias, mely egy családi aloé vera-ültetvény, ahol 

megismerkedünk ennek a rendkívül hasznos nö-
vénynek a tulajdonságaival és feldolgozásával. Az 
esti órákban érkezünk vissza szállásunkra.

7. nap: Gran Canaria pihenés
Ezen a napon, aki akar, pihenhet, fürödhet. A hely-
színen lesz lehetőség részt venni helyi szervezé-
sű, többdéle programon. Ezekről a helyszínen az 
idegenvezető fog részletesebb tájékoztatást adni. 
(Programra jelentkezési lehetőség a helyszínen).

8. nap: Gran Canaria pihenés
Ezt a napot továbbra is pihenéssel, napozással tölt-
jük. Aki szeretne, a helyi iroda szervezésében fa-
kultatív programokon vehet részt.

9. nap: Gran Canaria − Budapest
Menetrend függvényében utazás Budapestre, érke-
zés várhatóan az éjszakai órákban.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
-  utazás repülővel, a helyszínen közlekedés autóbusszal 
-  8 éjszaka 3*-os szállodákban kétágyas tusolós / WC-s szobákban 
- ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora) + 2 ebéd
- idegenvezető
- útlemondási biztosítás (sztornó)

Alapár: 299.500 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
(poggyász: 20 kg-os bőrönd és kézipoggyász): 140.000 Ft
Összesített részvételi díj: 439.500 Ft

- Egyágyas felár:   75.000 Ft
- 65 év feletti kedvezmény:  2.000 Ft
- Utasbiztosítás – Standard:  6.750 Ft
- Utasbiztosítás – Prémium:  9.450 Ft
Belépő: fakultatív programoknál

Minimum létszám: 15 fő. 

SZOLGÁLTATÁSOK

2020. szeptember 21 – 29.
IDŐPONTOK:

Egy út, két sziget, de aggodalomra nincs ok, 
hiszen a kirándulásaink után mindkét sziget 

varázslatos partján pihenünk egy kicsit. 
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ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Teide Nemzeti Park

Kanári-szigetek
Tenerife és Gran Canaria

Európa – Spanyolország



1. nap: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) − BUDAPEST −  
SZLOVÉNIA − OLASZORSZÁG
Reggeli indulás, majd Szlovénián keresztül utaz-
va érkezünk Olaszországba. Este szálláshelyünk 
elfoglalása.

2. nap: PISA − ELBA
Toscana hangulatos dimbes-dombos vidékén halad-
va útba ejt jük az egykor jelentős tengeri hatalommal 
bíró Pisa-t. Kb. 1 órára megállunk a Csodák meze-
jén, ahol Olaszország legszebb román kori épülete-
gyüttese található. Székesegyház, keresztelő kápolna, 
Ferdetorony külső megtekintése, lefényképezése és 
egyből indu lunk tovább a kikötőbe. Piombinoból, 
kb. 1 órát hajózunk Elba szigetére. A toszkán sziget-
világ gyöngyszemének leghíresebb lakója Napóleon 
volt, ez volt első száműzetésének helyszíne. Megér-
kezésünk után egykori rezidenciáját tekintjük meg, 
mely ben ma, emlékmúzeumot találunk. Séta a régi 
kikötőben, ahon nan jól láthatóak a város XVI. sz-i 
erődítményei. Esti órákban visszahajózás Piombinó-
ba, majd szálláshelyünkre utazunk.

3. nap: LIVORNO − BASTIA − CAP CORSE
Reggel kompátkelés Livornóból Korzikára (kb.  
4 órás hajó zás). Kikötünk Bastiaban. Ezt követően 
egy kis szakaszon hala dunk a sziget ujjaként elhí-
resült Cap Corse csodálatos vidékén. Erbalungaba 
látogatunk el, melynek aprócska hangulatos házai 
és zegzugos utcácskái sok művészt megihlettek.  
A változatos part szakasz mentén középkori őrtor-
nyok sorakoznak. Több olyan ősi település is van 
ezen a vidéken, amelyet a kalóztámadások miatt a 
hegytetőkre építettek. Visszaérve rövid séta Bastia 

bel városában. Megtekintjük a főtéren látható Napó-
leon szobrot, mely a nagy hadvezért túlzottan ideali-
záltan izmos császár ként mutatja be. Bastiát elhagy-
va Patrimonio híres borvidékén haladunk keresztül. 
Útközben egy boros gazdánál rövid pihenőt tartunk, 
ahol a régió borát megkóstoljuk, és igény esetén akár 
vásárolhatunk is a híres francia nedűből. Az esti 
órákban érke zünk meg szálláshelyünkre. Vacsora.

4. nap: CALVI − CORTE − PORTO
Reggeli után városnézés a sziget egyik idegenfor-
galmi központjában, Calviban. Sétát teszünk a mo-
numentális középkori falakkal körbevett óvárosban 
és a kikötőben is. A lenyűgöző citadel lát sem hagy-
juk ki. Folytatjuk utunkat a szi get egykori fővárosa, 
Corte felé. A magas hegyek között fekvő település 
erődítménye lélegzetelállítóan emelkedik a város 
fölé. Corte a sziget egyik legfontosabb szellemi köz-
pontja is, hiszen itt található a Korzikai Egyetem 
és a Korzika Múzeum épülete is. Corte-ban lehe-
tőségünk lesz egy kisvonattal körbejárni a látvá-
nyosságokat. Délután páratlan élményt nyújtó pa-
norámaúton haladunk; a vadregényes Scala di Santa 
Regina szurdokvölgyén keresztül a szépséges Porto-
ba, mely az UNESCO Világörökség Listáján is sze-
repel. A város jelképe a part fölé magasodó gránit-
sziklára emelt genovai őrtorony és az aprókavicsos 
széles tenger part. Igény esetén fel lehet gyalogolni 
az őrtoronyba. Szállásunk közel lesz a tengerhez, így 
este sétálhatunk a part mentén, ahol több hangula-
tos kis kávézót és éttermet találhatunk.

5. nap: PORTO − PIANA DE CALANCHE − AJACCIO
Reggel Portot elhagyva kirándulásunkat egy mesés táj 
megte kintésével kezdjük: Piana de Calanche vöröses 

sziklái lenyűgöző élményt nyújtanak. A meredek szik-
lák szinte a tengerbe szakad nak. Fotózási lehetőség. 
Ezután a jelenlegi fővárosba, Ajaccioba látogatunk el. 
Érdekes sokszínűség jellemzi a várost, hiszen az ódon 
hangulatú épületektől a moder nig minden megtalál-
ható benne. Városnézésünk során megnéz zük az óvá-
rost, a kikötőt és Napóleon szülőházát is. 1769-ben itt 
látta meg a napvilágot a történelem egyik leg nagyobb 
hadvezére. Továbbutazás. Szállás Proprianonál, jó idő 
esetén fürdési lehetőség a tengerben.

6. nap: SARTENE − BONIFACIO − SANTA TERESA − SASSARI
Reggeli után irány az erődszerű házai miatt a „legkor-
zikaibb” településnek nevezett Sartene-be. Felfedez-
zük a város zegzu gos utcácskáit, majd rövid szabad-
program. Folytatjuk utunkat a mesés Bonifacioba, 
mely a sziget legdélebbi települése. Itt is kisvonattal 
megyünk be a központba, közben gyönyörködhe-
tünk a tájban. Ezt követi óvárosi sétánk, majd sza-
badidő a bel városban. A pazar fehér mészkőfalakra 
épült erőd és az óváros szép lezárása korzikai kirán-
dulásunknak. Mindössze 15 km-t hajózunk Korzi-
kából Szardínia szigetéig. Megérkezés Santa Teresa 
kikötőjébe. Ezt követően Sassariba utazunk. Szállás.

7. nap: SASSARI − ALGHERO − NEPTUN-BARLANG − OLBIA
Reggel könnyű séta keretében ismerkedünk a kul-
turális érté kekben gazdag Sassarival. Ezt követően 
ellátogatunk Szardínia legszebb városának tartott 
Alghero-ba. Különlegessége, hogy katalán nyelvű te-
lepülés. A műemlékekkel teli óvárost ten gerbe nyúló 
erődfal veszi körül. Hangulatos sétát teszünk a szép 
katedrális és a díszes paloták között. Az épületeken 
a mai napig erősen tükröződik a katalán-aragón 
hatás. A napot egy fakultatív tengeri kirándulással 
folytatjuk. Jó idő esetén a Neptunbarlanghoz hajó-
kázhatunk (hajójegy és a barlangbelépő a helyszínen 
fizetendő). Este érkezünk szálláshelyünkhöz.

8. NAP: MADDALENA-SZIGETEK − PORTO CERVO − OLBIA  
− LIVORNO
Reggeli után egy kellemes kirándulást teszünk a 
szépsé ges Maddalena-szigetekre (hajójegy a hely-
színen fizetendő). Kikötés után a sziget legmaga-
sabb pontjáról lélegzetelállító látvány tárul elénk 
a pazar öblökre és a környező szigetvilág gyöngy-
szemeire. Jó idő esetén fürdési lehetőség. Továb-
butazás Caprera-szigetre, ahol megtekinthetjük 
Garibaldi házát, ezt követően Porto Cervo-t, a 
milliárdosok kedvelt üdülőparadi csomát látogatjuk 
meg. Este tengerjáró hajóval indulunk Olaszország 
partjai felé. Szállás a hajón 4 ágyas (igény esetén 2 
ágyas) tusoló/wc-s kabinban.

9. NAP: LIVORNO − SZLOVÉNIA − BUDAPEST
Reggeli órákban érkezés Livornóba. Hazautazás 
Szlovénián keresztül érkezünk meg Budapestre az 
esti órákban. 
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Vörös sziklák és mesés tájak Korzikán, nyugalom 
és olaszos hangulat Szardínián. Napóleon-

emlékek, földközi-tengeri hajózás és fürdőzés.

2020. június 04 – 12.  
2020. július 13 – 21.  
2020. szeptember 26 – október 04. 

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Porto • Dóm tér (Pisa)

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
-  utazás légkondicionált autóbusszal, illetve hajóval
-  7 éjszaka 3*- 4*-os szállodákban kétágyas tusolós / WC-s 

szobákban és 1 éj hajón (tusolós/WC-s kabinban)
- ellátás: reggeli + 1 vacsora + (7 fakultatív vacsora)
- idegenvezető
- útlemondási biztosítás (sztornó)
- kikötői illeték

Részvételi díj: 299.500 Ft
- Fakultatív vacsora (7 alkalom) (június, szept.):  52.000 Ft

- Fakultatív vacsora (7 alkalom) (július):  58.000 Ft
- 2 ágyas belső kabin felár:  14.000 Ft
- Egyágyas felár:  66.000 Ft
- 65 év feletti kedvezmény:    2.000 Ft
- Utasbiztosítás – Standard:  6.750 Ft
- Utasbiztosítás – Prémium:  9.450 Ft
Idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő):  8 EUR
Belépők:  91 EUR 
Minimum létszám: 35 fő. 
Útvonal felárak nélkül: Budapest után: Budaörs - Siófok - Nagykanizsa

SZOLGÁLTATÁSOK

A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia
Európa – Elba, Korzika, 
Szardínia (Franciaország, 
Olaszország)



1. nap: Budapest − Kijev
Elrepülés Budapestről Ukrajna fővárosába a dé-
lelőtti órákban. Érkezést követően városnézés 
keretein belül együtt fedezzük fel Kijev nevezetes-
ségeit. Felfedezzük a kereszténység 900. évforduló-
jára épült Szent Vlagyimir Székesegyházat, majd 
az UNESCO világörökségi listán feljegyzett Szent 
Szófia Székesegyházat látogatjuk meg, amely a vá-
rosban a legrégebbi teljesen fennmaradt pravoszláv 
keresztény templom. Kívülről megtekintjük a Szent 
Mihály Székesegyházat és a Szent András temp-
lomot, valamint a város egykori főbejáratát, az 
Aranykaput. A városnézésünk során felkeressük a 
Khreshchatyk utcát és a Függetlenség terét. Vacso-
ra, szállás Kijevben.

2. nap: Kijev  
Reggeli után meglátogatjuk az ortodox keresz-
tény vallás központját, Pecserszka Lavra-t, ami az 
UNESCO világörökség részét képezi. A barlang-
kolostor a Dnyeper partján fekszik, ahol mintegy 
1000 éve az itt élő szerzetesek ezekben a barlangok-
ban éltek, imádkoztak és temetkeztek. A túra során 
ezeket a barlangrendszereket is meglátogatjuk. Ezt 

követően a barlangkolostor szomszédságában talál-
ható, a II. világháború történetét feldolgozó, múze-
umot fedezzük fel. A múzeum területileg Ukrajna 
legnagyobb múzeuma. A kiállítás legikonikusabb 
eleme, a háború hősinek emlékére emelt, mintegy 
102 méter magas Anyaföld szobor. Vacsora, szállás 
Kijevben.

3. nap: Kijev − Csernobil − Kijev
Reggeli után egész napos szabad program vagy 
fakultatív programlehetőség: egész napos kirán-
dulás Csernobilba. A kb. 30 évvel ezelőtt történt 
atomkatasztrófa helyszíne ma groteszk látványt 
nyújt a látogatók számára. A balesetet követően 
egy 30 km-es sávban zárták le a területet, ahová 
a mai napig nem térhettek vissza az akkor ott élő 
emberek. A túra során többek között eljutunk az 
elhagyatott Zalissya faluba, a tűzoltók emlékmű-
véhez, 4-es reaktorhoz, a robbanás helyszínéhez, 
amit a jelenleg egy betonszarkofág vesz körül. Majd 
ellátogatunk Pripjaty városába, amit az evakuálás 
óta „szellemvárosként” hívnak a helyiek. A város 
az atomerőműben dolgozóknak és családjaiknak 
adott otthont. Nap közben egy szovjet stílusú kan-
tinban ebédelünk a zónán belül. Visszautazás Ki-
jevbe. (A program ára: 32.000 Ft.)  Vacsora, szállás 
Kijevben.

4. nap: Pirogovo Múzeum, Kijev
Reggeli, majd elutazunk a szabadtéri Pirogovo 
múzeumhoz, mely az ukrán nép kultúráját mu-
tatja be a látogatók számára. A múzeum területén 
megközelíthetőleg 300 múltbéli vidéki kunyhó 
kerül bemutatásra, amelyek Ukrajna teljes terüle-
tén fellelhetőek voltak. Az itt kiállított kunyhók, 

víz- és szélmalmok, fatemplomok, korabeli ruhák, 
népviseletek, hétköznapi használati tárgyak a 17-
20. század közötti időszakból származnak. Délután 
visszatérünk Kijevbe, ahol egy hajókiránduláson 
veszünk részt a Dnyeper folyón, innen csodálva a 
városi panorámát. Vacsora egy ukrán étteremben 
folklór műsorral, szállás Kijevben.

5. nap: Kijev − Budapest
Reggeli a szállodában, majd transzfer a repülőtérre 
és elrepülés Budapestre menetrend szerinti járattal. 
Megérkezés menetrendtől függően.

2020.május 26–30
2020. szeptember 8–12.
2021. június 1–5.

IDŐPONTOK:

Európa egyik legrégebbi fővárosa a turisták 
előtt eddig rejtve volt. Fedezzük fel együtt 

a hangulatos kis utcácskákat, a különleges 
arany hagymakupolás épületeket és a város 

gazdag történelmét.
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A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés a program szerint busszal, hajóval
-  elhelyezés középkategóriájú (3*-os) szállodában,  

kétágyas szobákban, reggelikkel
- magyar nyelvű idegenvezető

Részvételi díj: 169.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékkel és üzemanyag felárral:  55.000 Ft-tól
A belépők és program szerinti étkezések:  85 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  3.135 Ft 

a repülőjegyre és a reptéri illetékekre
- a 3. napi fakultatív program: Csernobil   32.000 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  53.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
15-19 fő közötti létszámfelár: 15 000 Ft
Fakultatív program: minimum 10 főtől.
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Szent Szófia Székesegyház • Pecserszka Lavra

Kijev, Kelet-Európa ékszerdoboza
Kirándulással a „tiltott zónába”, Csernobilba

Európa – Ukrajna 



1. nap: Budapest − Vilnius (Litvánia)
Elrepülés Budapestről egy átszállással Litvánia 
fővárosába, Vilniusba, transzfer a szállodába, a 
környék egyéni felfedezése. Vacsora. Szállás Vil-
niusban.

2. nap: Trakai Nemzeti Park − Vilnius
Reggeli, majd délelőtt utazás a Trakai Nemzeti 
Parkba, a litván hercegek középkori rezidenciájá-
hoz, és a karaiták bájos faházaihoz. Itt található a 
Baltikum legjobban fotózható vára, de maga a vi-
dék − kéken villogó tavaival, illatos fenyveseivel, 
zöld völgyeivel − egyébként is az ország legszebb 
tája (belépő a helyszínen fizetendő). Délután bu-
szos-gyalogos városnézés Vilniusban: óváros, ka-
tedrális, egyetem, Szt. János és Szt. Anna templom, 
stb. Vacsora. Szállás Vilniusban. 

3. nap: Vilnius − Riga (Lettország)
Reggeli, majd utazás Lettország fővárosába, Rigába. 
Útközben megnézzük a Keresztek- hegyét (Litván 
Golgota), mely vallási és nemzeti kegyhely, a litvánok 
egyik legfontosabb nemzeti szimbóluma. A kb. 10 
méter magas dombon több, mint százezer különböző 
méretű kereszt található. Délután félnapos autóbu-
szos, gyalogos városnézés Rigában: séta a Hanza óvá-
ros szűk utcácskáiban, katedrális, Szt. Péter templom, 
a Fekete fejűek háza, a Három fivér háza, borostyán-
piac, az Opera, stb. Vacsora. Szállás Rigában.

4. nap: Riga
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív prog-
ramlehetőség: ellátogatunk Lettország legnagyobb 
és legrégebbi nemzeti parkjába, a Gauja folyóról elne-
vezett Gauja Nemzeti Parkba. Egyedülálló természe-
ti, kulturális és történelmi emlékek találhatóak itt. Fő 
látványosságai a 350-370 millió évvel ezelőtt kialakult 
homokkő sziklák, melyek vörös, sárga és szürke szí-
nekben pompáznak. A parkban számtalan lehetőség 
nyílik kikapcsolódásra (kirándulás, csónakázás, télen 
síelés). Megtekintjük Turaida várat és múzeumegyüt-
test is, melynek tornyából lélegzetelállító a kilátás. A 
várban működő múzeumban Lettország történelmé-
vel ismerkedhetünk meg, és a hozzá kapcsolódó ré-
gészeti, építészeti, történelmi és művészeti műemlé-
kekkel. Megtekintjük a vár mellett lévő fatemplomot 
és a turaidai rózsa emlékhelyét is. Túránk végét a han-
gulatos Cesis óváros megtekintésével zárjuk, mely a 
balti térség egyik legjobban megőrzött középkori 
városa. (A program ára: 14.800 Ft.) Visszautazás 
Rigába. Szabadidő. Vacsora. Szállás Rigában.

5. nap: Riga − Tallinn (Észtország)
Reggeli, majd utazás Tallinnba. Délután bu-
szos-gyalogos városnézés Észtország fővárosában, 
az egykori Hanza városban: Óváros (Városháza, 
városfal – Tompea Citadella, St. Olev templom), 
Alexander Nevski katedrális, Dóm stb. Vacsora. 
Szállás Tallinnban.

6. nap: Tallinn − Budapest
Reggeli, szabad program, menetrend függvényében 
transzfer a repülőtérre és elrepülés egy átszállással 
Budapestre.

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés külön busszal
-  elhelyezés: középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban,  

kétágyas, fürdőszobás/zuhanyzós szobákban, reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 219.000 Ft
Repülőjegy, reptéri illetékekkel  
és csomaggal (változhat):   98.000 Ft
A program szerinti étkezések:  95 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra és  

reptéri illetékekre és csomagra: 4.435 Ft
- az 4. napi fakultatív program: Gauja Nemzeti Park 14.800 Ft
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  68.000 Ft
A belépők a helyszínen fizetendők (kb. 50 EUR-nak megfelelő 
összeg).
Minimum létszám: 20 fő
- 15-19 fő közötti felár:  23.000 Ft
Fakultatív program: minimum 16 főtől
Borravalók: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Mind a három balti állam városkái,  
és természeti csodái, mint megannyi  
felnyitandó ékszerdoboz várnak ránk.

2020. április 25 – 30. 
2020. június 4 – 9.
2020. október 20 - 25.
2021. április 24 - 29.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Vilnius történelmi központja
• Riga történelmi központja 

• Tallinn történelmi  
központja 

AB Agro 2020  •  107Partneriroda: Proko Travel (Engedélyszám: R0857/1993)  A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu.

Baltikum
Pillantás a Balti-tenger három gyöngyszemére

Európa – Észtország,  
Lettország, Litvánia



1. nap: Budapest − Dublin 
Elrepülés menetrend szerinti járattal Írországba, 
Dublinba (a repülőgépen fedélzeti ellátás nincs). 
Érkezést követően városnézés az ír fővárosban. 
Látogatás a Trinity College-ban, mely Írország 
legrégebbi és legjelentősebb egyeteme, amit 1592-
ben I. Erzsébet királynő parancsára alapítottak. Az 
egyetem impozáns könyvtára őrzi a világ legszebb 
könyvei közé sorolható középkori ír kódexek leg-
értékesebb példányait, köztük a Kellsi Kódexet, 
mely az ír nemzeti örökség egyik legjelentősebb 
nyelvi emléke és az egyetem legértékesebb kéz-
irataként van számon tartva. A könyvtár ma több 
mint 3 millió kötetet tartalmaz. Meglátogatjuk a 
város büszkeségét, a Szent Patrik Székesegyházat, 
mely a legenda szerint ott épült, ahol Szt. Patrik a 
Poddle-patak partján megkeresztelte a dubliniakat. 
Vacsora és szállás Dublinban.

2. nap: Dublin − Athlone 
Reggeli, majd rövid panorámás városnézést köve-
tően tovább indulunk Galway irányába. Út közben 
látogatást teszünk a Kilbeggani whisky lepárlónál, 
ahol miután megismerkedtünk a whisky készítés 
fortélyaival, meg is kóstolhatjuk ezt a helyiek kö-
rében (is) rendkívül közkedvelt italt. Az ír whiskyt 
(Irish Whiskey) árpa-, maláta-, és gabonawhisky-
ből keverik, és minimum három évig fahordóban 
érlelik. A meszelt falak, és a még mindig működő 
régi vízkerék különleges hangulatot adnak az épü-
letnek. Délután továbbutazás, vacsora és szállás 
Galway körzetében.

3. nap: Galway − Limerick
Reggeli, majd városnézés Galwaybe a művészetek 
városába, mely kacskaringós utcáiról, kocsmáiról és 
hangulatos középkori negyedéről ismert. Városnéző 
séta után indulás Clare megyébe. Utunk a Burren 
régión keresztül vezet, melynek mészkővel és pala 
rendszerekkel fedett fennsíkjai holdbéli tájat idéznek, 
mégis több mint 2000 növény- és virágfajnak adnak 
otthont. Útközben megállunk és sétát teszünk a fen-
séges Moher szikláknál, melyek az Atlanti-óceánból 
215 méter magasba emelkedtek ki és több mint 8 km 
hosszan nyúlnak el Írország észak-nyugati partvidé-
kén. Lenyűgöző innen a kilátás, tiszta időben láthat-
juk a Galway öbölben fekvő Aran-szigeteket, sőt még 
Connemara lankás hegyeit, völgyeit is. Továbbutazás 
Shannonba, Vacsora, szállás Limerick körzetében. 

4. nap: Limerick − Dingle félsziget − Kerry 
Reggeli után folytatjuk utunkat a Dingle félszigetre. 
A tájat kelta és kora keresztény települések marad-
ványai teszik változatossá. A félszigeten több mint 
500 szerzetesi kő-kunyhó található; a szerzetesek a 
középkor folyamán ezekben az úgynevezett méh-
kas alakú kaptár kunyhókban laktak, melyek vala-
melyest védelmet biztosítottak számukra. A Dingle 
félsziget belsejében található a Gallarus imaház, a 
korai kereszténység egyik fontos emléke. Ez a 9. 
századi kápolna ennek az épülettípusnak egyetlen 
fennmaradt emléke. Érdekessége, hogy habarcs 
nélkül épült, formája egy felfordított csónakra 
emlékeztet. Továbbutazás a halászatáról nevezetes 
Dingle városba, amelyet Európa legnyugatabbra 
fekvő városának tartanak. Vacsora, szállás Kerry 
körzetében.

5. nap: Kerry
Reggeli a szállodában. Indulás a „Kerry gyűrű-
jének” nevezett látványos útvonalon. A hatalmas 
Iveragh-félsziget lenyűgöző szépségét a látnivalók 
változatossága adja. A fő természeti erő a víz: bájos 
falvakon átvágó folyók, öblök, a híres Killarney-ta-
vak és az Atlanti-óceán. A táj gazdag és változatos 
vegetációját a Golf áramlatnak köszönheti. Útköz-
ben megállunk több kilátópontnál, ahonnan nagy-
szerű kilátás nyílik a Killarney tavakra. Délután 
meglátogatjuk a Killarney Nemzeti Park szívében 
található Muckross házat és pompás kertjét. A 
Muckross ház egy varázslatos, viktoriánus stílusú 
épület, Írország egyik legszebb műemléke. Gyönyö-
rű kilátás nyílik innen a nemzeti park területére. Az 
elegánsan berendezett szobák hűen tükrözik a régi 
vidéki, ír, nemesi családok életét. A házhoz tartozó 
kertek világszerte híresek, fénypontjaik az azáleák, 

a rododendronok, valamint a sziklakert. Vacsora. 
Szállás Kerry körzetében.

6. nap: Kerry − Blarney − Cashel szikla − Dublin
Reggeli, majd utazás Blarney-ba, ahol meglátogat-
juk a kb. 600 évvel ezelőtt épült Blarney kastélyt. 
A kastély néhány terme nyitva áll a látogatók előtt, 
emellett a gyönyörű látkép és főként a Blarney-kő a 
világ minden tájáról rengeteg turistát vonz. A híres 
kő, ami az ékesszólás képességével ruházza fel azt, 
aki megcsókolja, sokak szerint eredetileg az ír kirá-
lyok koronázási köve volt. Továbbutazás a Cashel 
sziklákhoz (Rock of Cashel). Bár a rock magyarul 
sziklát jelent, Írország népszerű látnivalója nem 
pusztán egy szikla, hanem egy mészkőszirt tetején 
épült, gyönyörű középkori katedrális, melyet Szent 
Patrik is felkeresett 450-ben. Egykor a tartomány 
vezetőjének székhelyéül szolgált, Brian Borut pedig 
itt koronázták Írország királyává a 10. században. 
A terület a 12. század folyamán került az Egyház 
tulajdonába, ezt követően lett érseki székhely és ek-
kor épült a Cormac kápolna is. Az épület vastag fa-
laiban titkos folyosók és kőfaragásokkal gazdagon 
díszített sírok bújnak meg. Vacsora. Szállás Dublin 
körzetében.

7. nap: Dublin − Budapest 
Kora reggel transzfer a repülőtérre, elrepülés me-
netrend szerinti járattal Budapestre (a repülőgépen 
fedélzeti ellátás nincs).

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés légkondicionált, kényelmes külön busszal
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os) szállodákban, 

kétágyas fürdőszobás szobákban ír reggelikkel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj  269.000 Ft
Repülőjegy és reptéri illetékek  
üzemanyagfelárral: (változhat)  89.000 Ft

Belépők és a program szerinti étkezések:  195 EUR  
(a helyszínen fizetendők a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és a reptéri illetékekre:  5.010 Ft
- egyágyas felár (mentességről ld. 4. o.):  89.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő
- 15-19 fő közötti felár: 18.000 Ft
Borravaló: ajánlott 4 EUR /nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK
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2020. április 13–19.
2020. október 12–18.
2021. április 19–25.

IDŐPONTOK:

Bohém emberek, ezer színben zöldellő tájak, 
sziklaszirtről letekintve a morajló mélykék tenger 

látványa megbabonáz egy életre.

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

Írországi betekintés
Körutazás a smaragd szigeten

Európa – Írország



1. nap: Budapest − Glasgow − Edinburgh (Skócia)
Elrepülés menetrend szerinti járattal Skóciába, 
Glasgowba (a repülőgépen fedélzeti ellátás nincs). 
Érkezést követően utazás Edinburghba és város-
nézés a skót fővárosban. Elhaladunk a Holyrood-
house Palota mellett, mely a brit uralkodók hiva-
talos skóciai rezidenciája, majd megtekintjük a 
vulkáni eredetű sziklacsúcson magasodó edinbur-
gh-i várat, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik az 
egész városra. A vár Skócia leghíresebb pontja és 
egész Britannia egyik leglátogatottabb turista lát-
ványossága. Szabadidő keretében a vár egyénileg 
meglátogatható, belépő a helyszínen váltható. Va-
csora és szállás Edinburgh körzetében.

2. nap: Edinburgh − Melrose Apátság − Rosslyn 
kápolna − Edinburgh
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
programlehetőség: meglátogatjuk a Melrose Apát-
ságot, melynek gótikus romjait Skócia egyik leg-
szebb épületeként tartják számon. Út közben meg-
ismerkedünk a whisky készítés fortélyaival, meg is 
kóstolhatjuk ezt a helyiek körében (is) rendkívül 
közkedvelt italt. Majd folytatjuk utunkat a Rosslyn 
kápolna felé, mely a Da Vinci-kód című történetből 
lehet ismerős. (A program ára: 28.400 Ft.) Vacsora 
és szállás Edinburgh körzetében.

3. nap: Edinburgh − Pitlochry − Blair kastély −  
Loch Morlich − Inverness 
Reggelit követően séta a festői Pitlochry városá-
ban, majd a Blair kastélyba látogatunk el, melynek 
épülete az ország egyik leglátogatottabb emlékmű-
ve és állítólag Skócia legismertebb szellemének, a 

Szürkeruhás Hölgy lakhelye is egyben. Útközben 
egy fotó erejéig megállunk a Cairngorms Nemze-
ti Parkban területén található Loch Morlich tónál, 
amit az ország legszebb tavaként tartanak számon. 
Továbbutazás Inverness irányába. Szállás és vacsora 
Inverness körzetében.

4. nap: Inverness − Urquhart Kastély − Inverness 
Reggeli után városnézés Invernessben, amely 
a  Ness-folyó torkolatánál fekszik. A város elhe-
lyezkedésénél fogva számos közlekedési útvonal 
természetes csomópontja. A hegytetőn álló Inver-
ness-i kastély udvarából tökéletes látképet kapunk 
a városról. A kastély épületében jelenleg a bíróság 
működik. Folytatjuk utunkat a híres Loch Ness-i 
tó felé, mely 38 kilométeres hosszával és 121 mé-
teres mélységével több édesvíz mennyiséget ölel fel, 
mint Anglia és Wales tavai együtt. Meglátogatjuk az 
Urquhart kastélyt, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik 
a tóra. Vacsora és szállás Inverness körzetében.

5. nap: Inverness − Fort William − Glencoe − Glasgow
Reggeli után rövid sétát teszünk Fort William 
városában, majd egy fotó erejére megcsodáljuk 
Nagy-Britannia legmagasabb hegységét, a Ben 
Navis-t (1343 méter). Megtekintjük a Glencoe-völ-
gyet, ami a rezidens, MacDonald klán mészárlá-
sáról híres. Glasgow-ba való érkezést követően 
panorámás városnézést teszünk a városban, mely 
során láthatjuk a Glasgow-i Székesegyházat, a Só-
hajok hídját, a nekropoliszt, a Provand Uradalmat, 
amely a legrégebbi középkori ház a városban. Séta a 
György téren, Glasgow szívében. Vacsora és szállás 
Glasgow körzetében.

6. nap: Glasgow − Belfast (Észak-Írország)
Reggeli után a kikötőbe indulunk és komppal el-
hajózunk Írország felé (kb. 2 óra). Észak-Írország 
fővárosába, Belfastba érkezünk. A város a Titanic 
szülőhelyeként is ismert. Elhaladunk a város fő ne-
vezetességei mellett. Láthatjuk a Parlament épüle-
tét, a városházát, a Szent György piacot és Titanic 
Központot, melynek épületét a Titanic inspirálta, a 
magassága pedig megegyezik a tengerjáróéval. Va-
csora és szállás Belfast körzetében.

7. nap: Belfast − Carrick-a-Rede − Óriások Útja −  
Bushmills − Portrush − Belfast
Reggeli után utazás a Carrick-a-Rede kötélhídhoz, 
mely a mélység fölött átívelve köti össze az óceán 
által elválasztott szárazföldet egy apró szigettel. 
Majd folytatjuk utunkat Az Óriások Útjához, mely 
egy vulkáni tevékenység eredményeként létrejött és 
körülbelül 40 000 bazaltoszlopból áll. Egy fotó ere-
jéig megtekintjük a XVII. században, a Bush folyó-
ra épített vízmalmot, majd Portrush városában tett 
városnézés után visszaindulunk Belfast ba. Vacsora 
és szállás Belfast körzetében.

8. nap: Belfast − Brú na Bóinne (Írország) − Dublin 
Reggeli után utazás Brú na Bóinne régészeti együt-
teséhez. A Brú na Bóinne-i komplexum 1993 
óta szerepel a UNESCO világörökségi listáján.  
A komp  lexum megtekintése után Írország főváro-
sa, Dublin felé folytatjuk utunkat. Érkezést köve-
tően fotóstop a város büszkeségénél, a Szent Patrik 
Székesegyháznál. Utunk során elhaladunk a város 
fő nevezetességei mellett: Dublini vár, Christ Chur-
ch Cathedral, a Guinness Storehouse sörfőzde épü-
lete, Glasnevin Temető és a híres Jameson Distillery 
Bow St, ami a Jameson ír whisky gyártásának ere-
deti helyszíne volt 1971-ig. Vacsora és szállás Dub-
lin körzetében.

9. nap: Dublin − Glendalough − Powerscourt Estate 
Reggelit követően félnapos túrát teszünk a Wick-
low hegységben és Glengalough felé indulunk. 
Látogatottságát nemcsak természeti szépségének 
köszönheti, hanem a középkori kolostoregyüttes 
megmaradt romjainak is. A Szent Kevin kolostort 
Írország egyik leghangulatosabb kolostoraként 
tartják számon. Délután továbbutazás Powerscourt 
vidéki birtoka felé, ahol megcsodálhatjuk a 19 hek-
táron elterülő házat parkosított kertjével és vízesé-
sével. Fakultatív programlehetőség: kelta folklór 
show-val egybekötött vacsora. (A program ára: 
17.900 Ft). Szállás Dublin körzetében.

10. nap: Dublin − Budapest 
Kora reggel transzfer a repülőtérre, elrepülés me-
netrend szerinti járattal Budapestre (a repülőgépen 
fedélzeti ellátás nincs).

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés légkondicionált, kényelmes külön busszal
-  elhelyezés: középkategóriájú (3-4*-os) szállodában, 

kétágyas szobákban reggelivel
-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj (május, június): 550.000 Ft
Részvételi díj (október): 499.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékekkel  
üzemanyagfelárral: (változhat)  92.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:  255 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyre és a reptéri illetékekre (május, június): 8.920 Ft
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra,  

a repülőjegyre és a reptéri illetékekre (október): 8.270 Ft
- 2. napi fakultatív program (Edinburgh): 28.400 Ft
- 9. napi fakultatív program (Folklór show): 17.900 Ft
- egyágyas felár (máj. jún.): (Mentességről ld. 4. o.) 178.000 Ft
- egyágyas felár (október): (Mentességről ld. 4. o.) 149.000 Ft
Minimum létszám: 20 fő.
- 16-19 fő közötti felár:  29.000 Ft
Borravalók: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK
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A világhírű Loch Ness-i szörny hazája, 
hagyományokat tisztelő emberek, varázslatos 

tájak, mindezt utazásunk során átélhetjük.

2020. május 15 – 24.
2020. június 5 – 14.
2020. október 16 – 25.
2021. május 14 – 23.

IDŐPONTOK:

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Brú na Bóinne régészeti együttese
• Edinburgh ó- és újvárosa

• Óriások útja és a hozzá 
tartozó tengerpart

Skócia – Észak-Írország – Írország
A kelták misztikus földjén

Európa –  Skócia, Írország, 
Észak-Írország



1. nap: Budapest − Reykjavík
Elrepülés Izlandra a menetrendtől függően. Ér-
kezést követően városnézés, melynek során meg-
ismerkedünk főváros nevezetességeivel. Megte-
kintjük a Hallgrímur evangélikus templomot, ami 
Reykjavík egyik legmeghatározóbb építménye, 
a Dómkirkja-t (katedrálist), az Alþingi-t, azaz a 
parlamentet, a Városházát, a Harpa-t (opera) és a 
Hofdi házat. Délután a szállás elfoglalása, szabad 
program. Szállás Reykjavíkban.

2. nap: Kék Lagúna és Bálna les
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív 
fürdési lehetőség a Kék Lagúnában. A prog-
ram kb. 1,5-2 órás fürdést foglal magába. A Kék 
Lagúna a sziget leghíresebb szabadtéri fürdője, 
vize gyógyító hatású kb. 37-39  fokos. A víz tür-
kiz színét a benne található kova adja, melyet a 
körülötte lévő fekete lávamező még jobban ki-
emel. (A program ára: 22.500 Ft/fő.) A fürdőzés 
után visszautazunk a Reykjavíkba, majd délután 
fakultatív program keretein belül bálna lesen ve-
szünk részt a Reykjavík öbölben. (A program ára:  
75 EUR/fő.) Szállás Reykjavíkban.

3. nap: Arany Kör
Reggeli, majd útnak indulunk 
az Arany Kör, Izland legnép-
szerűbb turistaútjának, a főbb 
látnivalói felé. Első megállónk 
Þingvelli Nemzeti Park, amely 
Izland egyik UNESCO által 
jegyzett világörökségi helyszí-
ne. A park azért is különleges, 
mert itt érzékelhetőek a leg-
látványosabban az elmozduló 
amerikai és európai tektonikus 
lemezek, amelyek évente akár 
20 millimétert is távolodnak 
egymástól. Tovább utazunk a 
gejzírek földje és a Gullfoss, 
másnéven Arany vízesés felé, 
ami a sziget egyik leglátvá-
nyosabb vízesése, ezt követő-
en visszafelé vesszük az irányt 
Reykjavíkba, a visszaúton 
megállunk Skalholt településen, ami 1056 és 1785 
között Izland püspöki székhelye volt. Következő 
megállónk a vulkanikus tevékenység eredménye-
képpen született Kerid kráter tó. A kráter 55 méter 
mély, szélessége 107 méter,hosszúsága pedig 270 
méter. A tó vize a benne oldott réz és króm sók 
miatt opálos, mélyzöld színben pompázik. Szállás 
Reykjavíkban.

4. nap: Dél-Izland
Reggeli után a déli partvidék természeti csodáit 
fedezzük fel. Útközben megtekintjük a 40 méter 

magas Seljalandsfoss vízesést, mely különleges 
élményt nyújt, hiszen besétálhatunk a vízfátyol 
mögé. Megállunk Vík falucskában, amely a fekete 
tengerpartjáról híres és a Dyrhólaey sziklánál is. 
Ezt követően megtekintjük a sziget legnagyobb 
vízesését a Skógafoss-t. Visszautazás Reykjavíkba. 
Szállás Reykjavíkban.

5. nap: Reykjavík − Budapest
Reggeli, majd a menetrendtől függően transzfer a 
repülőtérre. Elrepülés Budapestre. 
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2020. május 26–30.
2020. szeptember 8–12.
2021. május 25–29.

IDŐPONTOK:

A sziget, ami a legtöbb bakancslistán szerepel. 
Vízesések, gejzírek, gleccserek, vulkánok, 

vadregényes tájak hazája.

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Þingvelli Nemzeti Park

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés a program szerint busszal, hajóval,  
-  elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-os) szállodában  

kétágyas szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő

Részvételi díj (Májusban): 399.000 Ft
Részvételi díj (Szeptemberben): 459.000 Ft
Repülőjegy, illetékek  
+ üzemanyagfelár: (változhat):   140.000 Ft-tól
Belépők és a program szerinti étkezések:  55 EUR  
(a helyszínen fizetendők a kinti szolgáltatóknak)

Egyéb szolgáltatások díjai:
-  sztornó biztosítás a részvételi díjra, repülőjegyre  

és a reptéri illetékre    (Májusban): 7.545 Ft 
(Szeptemberben): 8.385 Ft

- a 2. napi fakultatív program: Kék Lagúna fürdőzés   22.500 Ft
- a 2. napi fakultatív program: Bálna les    75 EUR
- egyágyas felár: (mentességről ld. 4. o.)  225.000 Ft
Minimum létszám: 15 fő.
- 10-14 fő közötti felár:  39.000 Ft
Borravalók: ajánlott 5 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Izland
Dél-Nyugat Izland felfedezése

Európa – Izland



1. nap: Budapest − Oslo − Gol
Elrepülés Budapestről Norvégia fővárosába Osloba 
menetrend szerinti járattal. Érkezést követően vá-
rosnézés a norvég fővárosban. Megtekintjük a Vige-
land Szoborparkot, a Királyi Palotát, a Norvég Kul-
túrtörténeti Múzeumot és a Gol-i árbóctemplomot. 
Vacsora, szállás Golban.

2.nap: Gol − Bergen
Reggeli majd utazás a Sogne-fjordhoz. Útköz-
ben megtekintjük a Torpo árbóctemplomot, mely 
az egyik leglátványosabb a norvég fatemplomok 
közül. Továbbutazás Flam városába ahol hajó-
ra szállunk, hogy Gudvangen városába jussunk.  
A hajózás végeztével ellátogatunk egy igazi Viking 
faluba. Ha szerencsések vagyunk, betekinthetünk a 
vikingek mindennapjaiba. A világ minden részéről 
érkeznek emberek akik igyekeznek úgy élni min-
dennapjaikat, ahogyan annak idején egy viking 
tette. Autentikus ruhákat viselnek, és autentikusan 
is étkeznek. A program végén megérkezünk Ber-
genbe, a fjordvidék csodálatos fekvésű városába, 
melyet a „fjordok kapujának” is neveznek. Vacsora, 
szállás Bergenben. 

3.nap: Bergen
Reggeli majd városnézés Bergenben, melynek során 
felkeressük többek között az UNESCO világörökség 
részét képező rakparti házsort (a Hanza időkből 
származó Byggen kikötőt), az egykori királyi rezi-
denciához tartozó Rosenkrantz tornyot és a Hakons 
Hallt, a Mária templomot, a halpiacot, az akváriu-
mot. A délutáni szabadidőben lehetőség nyílik felvo-
nóval vagy gyalog felmenni a Floien kilátóhoz, meg-
csodálni a város és a fjordok nyújtotta lélegzetelállító 
panorámát. (A felvonó jegy a helyszínen fizetendő, 

mivel felhős időben nem érdemes felmenni a hegy-
tetőre). Vacsora, szállás Bergenben.

4.nap: Bergen − Stavanger − Hirtshals (kompolás)
Reggeli, majd utazás a Hardangerfjord mentén Bru-
varikba. Innen komppal folytatjuk utunkat Brim-
nesig, majd tovább Norvégia „gyümölcskertjén” 
keresztül Odda városába. Fotóstop a lenyűgöző La-
tefossen vízesésnél, majd utazás dél felé a tengerpart 
mentén Arsvagen irányába. Útközben rövid megálló 
Haugesund kikötővárosban. Arsvagenből komp-
pal kelünk át Rennesoy szigeten fekvő Mortavikba, 
innen autóbusszal utazunk tovább Randabergbe, 
majd Stavangerbe, Norvégia negyedik legnagyobb 
városába. A város ma modern olaj-és gáz-iparáról 
híres, de legalább ilyen nevezetesek az eredeti álla-
potukban megőrzött régi fehér faházak és a macska-
köves utcák. Városnézés melynek során felkeressük 
a történelmi kikötőt, a középkori katedrálist, és a 
különleges fa építészet legszebb mesterműveit. Este 
kompra szállunk, és áthajózunk Dániába, Hirtshals-
ba. Vacsora, szállás a komphajón.   

5.nap: Hirtshals − Arhus − Odense − Koppenhága
Reggeli a kompon, érkezés Hirtshalsba (Dánia) a 
reggeli órákban. Utazás Aarhusba ahol az óvárost lá-
togatjuk meg, illetve egy szabadtéri múzeumot, mely 
a világ első várostörténettel és kultúrával foglalko-
zó múzeuma. Utunkat folytatva Odense városába 
érünk, mely a híres meseíró Hans Christian Ander-
sen szülővárosa, itt felkeressük az Andersen múzeu-
mot. Vacsora, szállás Koppenhága körzetében.

6.nap: Koppenhága
Reggeli, majd egész napos városnézés a látnivalók-
ban igen gazdag Koppenhágában. Többek között 
ellátogatunk a Királyi Palotához ,egy négy palotá-

ból álló rokokó épületegyüttes, az európai építészet 
egyik gyöngyszeme a 18. századból. 1967 óta II. 
Margit királynő lakik a férjével, akik jelenlétét a fel-
húzott zászló jelzi. Különleges látnivaló az őrségvál-
tás, amire minden nap 12 órakor kerül sor. Felkeres-
sük az Erődöt mely ma nyilvános parkként szolgál. 
1626-ban kezdték építeni, a kikötő védelmére. 1989 
és 1999 között újították fel, még ma is a Védelmi 
Minisztériumhoz tartozik. Ellátogatunk a Dómhoz 
mely a világ első téglából épült gótikus székesegy-
háza; hatására terjedt el a téglagótika Észak-Európá-
ban. Ellátogatunk még a Parlamenthez és a város-
házához. Vacsora, szállás az elöző napi szállodában.

7.nap: Koppenhága − Helsinborg − Angelholm
Reggeli, majd utazás Hillerodba. Megtekintjük a 
Modern Művészetek Múzeumát, és a Frederiksborg 
kastélyt. Az épület a legnagyobb reneszánsz kastély 
Skandináviában. Gyönyörű, hatalmas barokk kert, 
és látványos park veszi körül. Tovább utazás Helsin-
goron keresztül Helsinborgba, ahol meglátogatjuk a 
királyi Palotát, és ezt követően megérkezünk Angel-
holmba. Vacsora, szállás Angelholmban.

8.nap: Angelholm − Göteborg − Budapest
Reggeli, majd utazás Göteborgba. Megtekintjük a bel-
várost, a csatornákat, a Haga városrészt (Göteborg leg-
régebbi városrésze butikokkal, antik-könyvesboltok-
kal és káváházakkal. A várost gyakran hasonlítják San 
Franciscohoz, a dombok, a jellegzetes villamosok és a 
hal -éttermek miatt.) A városnézés befejeztével transz-
fer a repülőtérre, hazautazás. Érkezés Budapestre.
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Barangolás az egykori vikingek birodalmában, 
északi fővárosok, csodálatos vízesések és 

látványos fjordok között.

2020. szeptember 9–16.
2021. május 18–25.

IDŐPONTOK:

A programok időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívülálló okok miatt változhat, ezért a jelentkezés előtt kérjük ellenőrizze ezeket a honlapunkon www.abagro.hu, vagy érdeklődjön irodánknál (cím, tel./fax, e-mail ld. 116. oldal).

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Bergen, rakparti házsor

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- BBP biztosítás
-  közlekedés légkondicionált autóbusszal, komppal
-  elhelyezés: középkategóriájú (3-4*-os) szállodában, 

kétágyas szobákban reggelivel, illetve 1 éj a komphajón 
négyágyas kabinokban

-  magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető

Részvételi díj: 399.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékekkel  
üzemanyagfelárral: (változhat)  90.000 Ft-tól

Belépők és a program szerinti étkezések:  260 EUR  
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Egyéb szolgáltatások díjai:
-  Sztornó biztosítás: a részvételi díjra,  

a repülőjegyre, és a reptéri illetékre: 6.845 Ft
-  egyágyas felár: (Mentességről ld. 4.o.) 128.000 Ft 

(kivéve a kompon)
Minimum létszám: 25 fő.
- 20-24 fő közötti felár:  35.000 Ft
Borravalók: ajánlott 4 EUR/nap/fő

SZOLGÁLTATÁSOK

Dánia – Svédország – Norvégia
Észak-Európa kincsei

Európa – Dánia, Norvégia, 
Svédország



1. nap:  Budapest − Hamburg
Várhatóan délután bechekkolás és utazás egyénileg, 
az irodától kapott repülőjeggyel. Hamburgban a 
reptéren találkozás az idegenvezetővel és csatlako-
zás a magyar buszos csoporthoz. Szállás.
2. nap: Puttgarden − Rodby − Koppenhága 
Elhagyjuk Németországot. Kompátkelés Dániá-
ba. Koppenhágában városnézés. Délután folytatjuk 
utunkat és Európa leghosszabb hídján jutunk át Dá-
niából Svédországba. Szállás.

3. nap: Svédország − Oslo 
Indulás a norvég fővárosba, Osloba. Osloba érkezé-
sünk után, gyalogos és buszos városnézés. Belváro-
si szállás Osloban. 

4. nap: Oslo − Lillehammer − Trondheim 
A Mjosa-tó mentén utazás Lillehammerbe. Itt az olim-
piai sísáncot és a különleges skanzent tekintjük meg. 
Ezt követően a csodaszép Gundbrandsdal-völgyön 
haladunk keresztül, melyet gyors folyású folyók, víze-
sések tarkítanak. Szállás Trondheimnél.

5. nap: Trondheim − Mo i Rana 
Délelőtt Trondheimben Norvégia legszebb gótikus 
katedrálisát tekintjük meg, majd séta a központban. 
A Trondheim-fjord mentén haladunk Steinkjer felé. 
Közben a festői Snasa-tavat is érintjük. Mo i Rana felé 
közeledve láthatunk több látványos vízesést, hófödte 
hegycsúcsokat, és egy fantasztikus fjellet. Szállás. 

6. nap: Mo i Rana − Tromsø
Ezen a napon lépünk át az Északi-sarkkörön. Meg-

állás fényképezési lehetőséggel, sarkköri emlék-
tárgyak vásárlásával. Fantasztikus hegyvonulatok, 
fjellek, fjordok látványa végig a nap folyamán. Így 
érünk Narvikba, rövid pihenő a híres kikötőváros-
ban. Továbbhaladva Észak-Norvégia egyik legkü-
lönlegesebb fekvésű városánál, Tromsø-nél szállás. 

7. nap: Tromsø − Hammerfest 
Utazás a csipkés észak-norvég partvonalon. Altaban 
megtekintjük a világörökség részét képező több ezer éves 
sziklarajzokat. Szállásunk a világ (!) legészakibb városá-
nál, Hammerfest közelében lesz. Ha az időjárás engedi, 
már itt is lehet gyönyörködni az éjszakai napsütésben.

8. nap: Hammerfest − Északi-fok (Nordkapp) 
Délelőtt gyalogos séta Hammerfestben, délután ke-
resztülhaladunk a vadregényes Sennalandon. Alag-
úton keresztül jutunk Honningsvágig. Itt az éjféli 
napsütésben lehet gyönyörködni, melyet reméljük, 
az időjárás is lehetővé tesz. Felejthetetlen élmény azt 
látni, hogy a Nap közeledik a horizont felé és éjfél 
után anélkül, hogy lebukna, elkezd emelkedni. Köz-
ben a Nordkapp-csarnokban vásárolni és étkezni is 
lehet. Mindenki kap egy színes igazolást, hogy az 
Északi-foknál, Európa legészakibb szárazföldi pont-
ján járt. Kb. fél 1-kor indulunk le a szikláról. Szállás. 

9. nap: Északi-fok − Finnország − Rovaniemi 
Irány Finnország. Közben az úttesten sétáló rénszar-
vasok mellett a fenyvesekkel és tavakkal díszített finn 
tájban gyönyörködhetünk. Este szállás elfoglalása 
Rovanieminél.

10. nap: Rovaniemi − Jyväskylä 
Délelőtt az Északi-sarkkörön lévő „Mikulás városká-

ban” nézelődés, ajándékvásárlási lehetőség. Tovább-
haladunk Délre, Ouluban, a kellemes hangulatú vá-
rosban városnézés. Rövid séta és szállás Jyväskylä-ban.

11. nap: Jyväskylä − Helsinki − Turku 
A déli órákban érkezés Helsinkibe. Kb. 3 órás vá-
rosnézés, majd rövid szabadprogram és indulunk 
Turkuba. 21 órakor behajózás Svédország felé. Szál-
lás négyágyas (igény esetén kétágyas) tusoló/WC-s 
belsőkabinokban. 

12. nap:  Stockholm − Budapest 
Korai reggeli a hajón. Kikötés után kezdjük a város-
nézést Stockholmban. Fő látványosságok: Királyi 
palota, óváros, városháza, Olof Palme-emlékhely... 
A Stockholmba látogatók nem mulaszthatják el a 
Vasa Múzeum felkeresését. Skandinávia leglátoga-
tottabb kiállítóhelye őrzi II. Gusztáv Adolf fenséges 
hajóját, amely 333 hullámsírban eltöltött év után te-
kinthető meg itt. Ezt követően transzfer a reptérre, 
hazarepülés. Várható érkezés Budapestre a későesti 
órákban.

2020. július 12 – 23.
IDŐPONTOK:
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A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
-  közlekedés légkondicionált autóbusszal
-  10 éjszaka szállás 3-4*-os szállodában kétágyas tusoló / 

WC-s szobákban – 1 éjszaka hajón négyágyas (kétágyas) 
tusoló / WC-s kabinokban büféreggelivel (fakultatív vacsora)

- idegenvezető
- útlemondási biztosítás (sztornó)

Alapár: 442.000 Ft
Repülőjegy reptéri illetékekkel és  
20 kg-os feladott poggyásszal:       99.000 Ft
Összessített részvételi díj: 541.000 Ft

Fakultatív felárak:
- 2 ágyas belsőkabin:  18.000 Ft
- Vacsora (10 alkalom):  89.000 Ft
- Vacsora hajón:  11.500 Ft
- Egyágyas felár (a hajókon nem lehetséges)   152.000 Ft
- Belépők  3 EUR, 150 SEK, 775 NOK
- Utasbiztosítás – Standard:  9.000 Ft
- Utasbiztosítás – Prémium:  12.600 Ft
Minimum létszám: 35 fő. 

SZOLGÁLTATÁSOK

Utunk Európa legészakibb szárazföldi pontjára 
vezet, melynek során felfedezünk négy északi 

fővárost is. Fjordok, fellek, rénszarvasok, tavak 
százai és még számtalan csoda vár bennünket.

Éjféli napsütés
Európa – Dánia, Finnország,  

Németország, Norvégia, 
Svédország



1. nap: Szeged (Debrecen, Pécs) − Bp. − Ausztria − Németo. 
Reggeli indulás után Ausztrián keresztül utazunk 
Németországba. Az esti órákban foglaljuk el szál-
lásunkat.

2. nap: Franciaország − Metz − Párizs − Normandia 
Repülővel utazóknak: Bp. − Párizs
A repülővel utazó utasaink a déli órákban indul-
nak Budapestről. Buszos utasaink reggel elhagyják 
Németországot és továbbutaznak Franciaországba. 
Megállnak Metzben, s gyönyörködnek a Mosel-parti 
város nevezetességeiben. Fő látványosságok: St. Éti-
enne-katedrális, városháza, belváros, színház, Neuf 
templom. Továbbindulunk, és délután felvesszük re-
pülős utasainkat. Az esti órákban érkezünk szálláshe-
lyünkre (2 éj). (Franciaországban több esetben a *** 
színvonalú IBIS szállodalánc hoteljeiben lesz az elhe-
lyezés, melyben 3 ágyas elhelyezés nem lehetséges.)

3. nap: Fécamp − Etretat − Rouen 
Reggeli után mindenki eldöntheti, hogy eljön ve-
lünk egy mesés fakultatív kirándulásra, vagy marad 
és pihen a szállodában. Akik jönnek a kirándulásra, 
azokkal először az atlanti-óceáni partszakasz felfe-
dezésére indulunk. Folytatjuk utunkat Fécampba, a 
híres gyógylikőr városába. A városnak is hírnevet 
hozó likőrt, a Benedictine-t először az itt élő Be-
nedek-rendi szerzetesek készítették el. Látogatást 
teszünk a szépséges bencés apátság templomába, 
majd a gyógylikőrgyár múzeumában kóstolás és 
vásárlási lehetőség. A festői tengerparton haladunk 

tovább és az Atlanti-part egyik legkedveltebb üdü-
lővárosába, Etretat-ba érkezünk. Szabadidő alatt a 
bátrabbak megmártózhatnak a kicsit hűvös óceán-
ban is. Délután megtekintjük Normandia főváro-
sát, Rouent, melyet múzeumvárosként is emleget-
nek. A belvárosi sétánk során érintjük azt a teret, 
ahol Jeane D’Arc-ot megégették, majd a katedrálist 
keressük fel. A roueni Notre Dame a francia gótika 
csúcsalkotása. Este érünk vissza szállásunkra. Ga-
rantált fakultatív kirándulás, (jelentkezés a helyszí-
nen) Fécamp − Etretat − Rouen (belépővel): 30 €

4. nap: Honfleur − Deauville − Caen 
Először az ódon hangulatú kikötővárosba, Hon-
fleurba utazunk. Itt rövid séta keretében megcso-
dáljuk a város középkori épületeit, romantikus ki-
kötőjét, melynek egységes, színes házsora a festőket 
is megihlette. Ezt követően ellátogatunk a térség 
ismert üdülőhelyére, Deauville-be. Délután Caen-
be utazunk. A várost a „normann Athén”-ként is 
emlegetik, meghatározó történelmi jelentősége 
miatt. Gyalogos városnézés keretében felkeressük a 
XI. századi alapokon nyugvó monumentális erődöt 
és apátságot, melyeket még Hódító Vilmos építte-
tett. Rövid szabadprogram után utazás a szállásra.

5. nap: Bayeux − Arromanches − Longes-sur-Mer 
A mai nap Bayeux-ba indulunk, ahol megcsodáljuk 
a látványos gótikus katedrálist, illetve ellátogatunk 
a városi múzeumba, ahol megnézzük a világhírű 
bayeux-i szőnyeget. A terület ahol járunk, a II. Vi-

lágháború legfontosabb hadműveleti partszakasza 
volt. A déli órákban elérkezünk Arromanche-ba, a 
normandiai partraszállás egyik központi helyszíné-
re, ahol egy különleges múzeumban rekonstruálták 
a partraszállás, a D-Day történéseit. A partszakaszon 
haladva Longes-sur-Merben világháborús bunkere-
ket láthatunk. Este szállás elfoglalása.

6. nap: Mont St. Michel − Dol de Bretagne − St. Malo 
Reggeli után egy misztikus helyszínre kalauzoljuk el 
a csoportot. Mont Saint Michel szigete és a rajta lévő 
apátság az elsők között került fel az UNESCO Vi-
lágörökség listájára. A „sziget” egyedülálló élményt 
nyújt, hiszen apálykor száraz lábbal megközelíthető, 
míg dagálykor igazi szigetté válik. A csodálatos ben-
cés apátság megtekintése után továbbindulunk Dol 
de Bretagne városába, ahol megtekintjük a belvárost, 
a gyönyörű katedrálist, valamint egy titokzatos neo-
litikus sziklatömböt (menhirt), amely a város fő lát-
ványossága. Késő délután az egykori kalózvárosba, 
St. Maloba látogatunk el. Városnézésünk során lát-
hatjuk a tenger fölé magasodó várat, az erődítmény-
rendszert, az óváros zegzugos, középkori hangulatot 
idéző szűk utcácskáit, valamint a Saint Vincent-ka-
tedrálist. Szálláshelyünkre buszozunk.

7. nap: Rennes − Chartres − Párizs 
Reggel irány Rennes központja. Lefényképezhetjük 
többek között a középkori város jellegzetes színes, 
fagerendás házait, a bretagne-i parlament palotáját 
és a városházát. A szabadprogram keretében a helyi 
finomságokat is megkóstolhatjuk. A koradélutáni 
órákban továbbindulunk a világhírű katedrálisá-
ról híres Chartres-ba. A XII. századi Notre Dame, 
melynek tornyai a különböző építési korok miatt tel-
jesen eltérőek, igazán különleges látvány. Kora esti 
órákban érkezünk Párizs környéki szálláshelyünkre.

8. nap: Párizs − Strasbourg − Németország 
Repülővel utazóknak: Párizs − Bp.
A repülős utasoknak reggel transzfer a reptérre és 
hazarepülnek Budapestre. A buszos utasok tovább-
indulnak és a déli órákban érkeznek Strasbourgba. 
Városnézés. Történelmi belvárosa az UNESCO Vi-
lágörökség Listáján is szerepel. Hatalmas Miasszo-
nyunk temploma és a középkori kőhíd a mellette 
található tornyokkal sok turista kedvelt célpontja. 
Szabadprogram is lesz a városban. Több órás néze-
lődésünk után folytatjuk utunkat Németországba. 
Este érkezünk szálláshelyünkre.

9. nap: Németország − Ausztria − Budapest 
Reggel hazaindulás. Ausztrián keresztül az esti 
órákban érkezés Budapestre. Ezt követően min-
denkit a felszállási helyére szállítunk.

Középkori óvárosok, kacskaringós utcák, 
káprázatos szirtek, tengeröblök, és múltidézés  

a normandiai partraszállás helyszinén.

2020. június 22 - 30. 
2020. augusztus 15 – 23.

IDŐPONTOK:

ÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEKÉRINTETT VILÁGÖRÖKSÉGEK
• Strasbourg
• A chartres-i katedrális

• Mont Saint Michel
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A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
-  utazás légkondicionált autóbusszal vagy repülővel
-  8 éjszaka 3*-os szállodákban kétágyas tusolós / WC-s szobákban
- ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
- idegenvezető
- útlemondási biztosítás (sztornó)

Busszal utazóknak:
Részvételi díj: 232.000 Ft
- Egyágyas felár:  75.000 Ft
- Fakultatív vacsora (8 alkalom) : 56.000 Ft
Útvonal (felárak nélkül): Szeged – Kecskemét – Budapest
Debrecen (Nyíregyháza) – Miskolc – Budapest
Budapest után minden időpontban: Tatabánya – Győr – határ

Repülővel utazóknak:
Alapár:  215.000 Ft
Repülőjegyek illetékekkel: 110.000 Ft
(23 kg-os feladott poggyásszal és kézipoggyásszal, transzferrel)
Összesített részvételi díj: 325.000 Ft
- Egyágyas felár:  65.000 Ft
- Fakultatív vacsora (6 alkalom) : 43.000 Ft

65 év feletti kedvezmény:    2.000 Ft
Utasbiztosítás – Standard:  6.750 Ft
Utasbiztosítás – Prémium:  9.450 Ft
Idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő):  7 EUR
Belépők:  27 EUR + fakultatív programok
Minimum létszám: 35 fő. 

SZOLGÁLTATÁSOK

A festői Normandia – Bretagne
Körutazás a legendák földjén 

Európa – Frenciaország



ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  Érvényes: 2020. január 15-től
A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Ma-

gyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) 6:254. §-val, illetve 472/2017. 
(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhang-
ban meghatározza az AB AGRO Kft. (székhelye és 
levelezési címe: 1027 Budapest, Bem rkp. 44. fsz. 2.; 
cégnyilvántartás száma a Fővárosi Törvényszéknél, 
mint Cégbíróságnál: Cg. 01-09-464333; adószáma: 
12086294-2-41; telefon/ fax száma: +36 1 201-1277; 
e-mail címe: abagro@abagro.hu; engedélyező, nyil-
vántartást vezető, szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormány-
hivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportelle-
nőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegen-
forgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály, címe: 
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., tel.: 06 1 
458-5800, fax: 458-5828, e-mail: keh@mkeh.gov.hu, 
nyilvántartási száma: RO 1320/1995/1999) és utazó 
közötti, az utazási szerződésben nem szabályozott 
kérdéseket.

A jelen általános szerződési feltételek értelmezése 
során, valamint a nem szabályozott kérdésekben a 
vonatkozó jogszabályok, így különösen a 472/2017. 
(XII. 28.) Korm. rendelet kötelező érvényű rendel-
kezései az irányadóak.

1. A szerződés megkötése
1.1.  Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, 

ha azt a felek írásba foglalták, mindkét fél által alá-
írásra került és a részvételi díj előleget az utazó befi-
zette. Távollévők esetén az utazási szerződés akkor 
jön létre, ha az utazó szándékát a jelentkezési lap 
aláírásával írásban jelzi, a jelentkezés az AB AGRO 
Kft-hez megérkezik, az utazó a díjelőleget befizeti, 
majd az AB AGRO Kft a jelentkezést nyilvántar-
tásba veszi és a cégszerűen aláírt visszaigazolást az 
utazó megkapta.

1.2. Az utazási szerződés – függetlenül attól, hogy az 
utazási szolgáltatásokat az utazó valamely más har-
madik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az 
utazó a harmadik személy vonatkozásában rendel-
kezik-e képviseleti jogosultsággal – az AB AGRO 
Kft. és az utazási szerződést aláíró személy között 
jön létre. Ennek megfelelően az aláíró személyt 
illetik meg és terhelik mindazon jogok, illetve kö-
telezettségek, amelyek e jogviszonyból származnak. 

1.3. Ha az AB AGRO Kft. az utazási szerződés létrejöt-
tét valamely feltétel fennálltától vagy bekövetkezé-
sétől tette függővé, azaz a részvételi jelentkezést csak 
feltételesen fogadta el, akkor a szerződés érvényes-
ségének további feltétele, hogy az AB AGRO Kft. 
az utazót a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról 
írásban értesítse. Ennek megtörténtéig az utazó az 
utazási szolgáltatások teljesítését nem követelheti.

1.4 Az AB AGRO Kft.-t nem terheli szerződéskötési 
kötelezettség. Az AB AGRO Kft. az utazóval/meg-
rendelővel történő szerződéskötést bármikor, indo-
kolás nélkül elutasíthatja.

2.  Az utazási szerződés tartalma
2.1.  Az AB AGRO Kft. által meghirdetett utazások 

feltételeit és programját a programfüzet (tájékoz-
tató), a jelen általános szerződési feltételek és az 
utazó által aláírt utazási szerződés (jelentkezési lap) 
együttesen tartalmazzák. AB AGRO Kft. kifejezet-
ten fenntartja annak jogát, hogy a programfüzetben 
foglaltaktól eltérjen. Az eltéréseket az AB AGRO 
Kft. a honlapján (http://www.abagro.hu) közzéteszi, 
a programfüzet és a honlap közötti eltérés esetén a 
honlap mindenkori tartalma az irányadó. A prog-
ramfüzetben foglaltakhoz képest bekövetkezett 
változásokat az AB AGRO Kft. az utazási szerződés 
megkötése előtt közli az utazóval.

2.2.  Az utazási szerződésben azon adatok, feltételek 
és egyéb tartalmi elemek tekintetében, amelyeket 
az utazó által kiválasztott utazásra vonatkozóan, a 
programfüzet, illetve a jelen általános szerződési 
feltételek pontosan és egyértelműen tartalmaznak, 
elegendő a programfüzetre, illetve jelen általános 
szerződési feltételekre utalni.

2.3.  Az AB AGRO Kft. utaslevélben tájékoztatja az 
utazót minden olyan tudnivalóról, az utazó tájé-
koztatását szolgáló egyéb információról, amelyet a 
programfüzet, az általános szerződési feltételek és az 
utazási szerződés nem tartalmaz.

2.4.  Az AB AGRO Kft. fenntartja annak jogát, hogy 
az utazás megkezdése előtt az utazási csomagra vo-
natkozó szerződési feltételeket, programot – nem 
jelentős mértékben – egyoldalúan módosítsa, az 
utazó egyidejű tájékoztatása mellett.

2.5.  A felek a szerződést egyező akarattal írásban bár-
mikor módosíthatják.

3.  Részvételi díj, előlegfizetés
3.1.  A részvételi díj (részvételi költség) – eltérő tá-

jékoztatás hiányában – kizárólag a meghirdetett 
utazási programban szereplő szolgáltatások árát, az 
AB AGRO Kft. szervezési (közvetítési) díját és min-
denkor hatályos Áfa törvény szerinti Áfa-t foglalja 
magában. A részvételi díj összegén felüli esetleges 
járulékos szolgáltatások díjait és a részvételi díj teljes 
összegét az AB AGRO Kft. az utazási szerződésben 
tünteti fel. Az Áfa törvény módosítása következté-
ben az Áfa törvény szerinti adóalany megrendelése 
esetén magasabb csomagárral kell számolni.

3.2. Az utazási szerződésben tételesen feltüntetett, a 

részvételi díjon túlmenően külön felszámításra ke-
rülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így külö-
nösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri 
illeték, vízumdíj, kilépési illeték) megfizetése az 
utazó kötelezettsége

3.3.  Az AB AGRO Kft. fenntartja a jogot a szállítási 
költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az 
utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal 
kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem 
vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és 
egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi 
díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy devi-
za – az AB AGRO Kft. közreműködőjével kötött 
szerződésben meghatározott mutató szerinti – fo-
rintárfolyamának változása miatt a részvételi díjnak 
az indulás napját legalább 20 nappal megelőző idő-
pontban történő - költségemelkedéssel egyező mér-
tékű – felemelésére. A díjemelés okát és mértékét az 
AB AGRO Kft. az utazóval haladéktalanul közli. Ha 
az utazó a valamennyi részszolgáltatás összegének 
figyelembevételével számított részvételi díj 8%-át 
el nem érő díjemelés következtében áll el az utazási 
szerződéstől, akkor az utazó 6.2. pont szerinti bá-
natpénz fizetésére köteles.

3.4.  Az utazó – a költségcsökkenéssel egyező mértékű 
– díjengedményre jogosult azon költségek tekinte-
tében, amelyek a 3.2. pont szerinti költségeknek a 
szerződéskötést követően, de az utazási csomag 
megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből ered. 
Díjengedmény esetén az AB AGRO Kft. jogosult az 
utazónak visszafizetendő összegből levonni a tény-
legesen felmerült adminisztratív költségeket.

3.5.  Ha az AB AGRO Kft. az utazási csomag teljes 
díjának több mint 8%-al történő emelésére tesz 
javaslatot, az utazó írásban felmondhatja a szerző-
dést, és erről az AB AGRO Kft.-t haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni. 
Ha az utazó nem ad választ az említett határidőn 
belül, a szerződés a határidő lejártát követő napon 
megszűnik. A szerződés megszűnése esetén az AB 
AGRO Kft. köteles az utazó által befizetett összeget 
haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmon-
dásától számított tizennégy napon belül teljes egé-
szében visszafizetni, még abban az esetben is, ha az 
úttal kapcsolatban az AB AGRO Kft.-nek már költ-
ségei merültek fel (vissza nem téríthető depozitok, 
vízumdíj, stb.).

3.6.  Az utazó az utazási szerződés megkötésekor köte-
les a teljes költség 40%-át előleg jogcímén befizetni 
és – ha a felek másban nem állapodnak meg – szer-
ződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó össze-
gét az indulás előtt legkésőbb 30 nappal kiegyenlíte-
ni. Amennyiben a külföldi közreműködővel kötött 
szerződés a jelen pontban foglaltaknál szigorúbb 
kötelezettséget ró az AB AGRO Kft-re, úgy ezektől a 
rendelkezéstől el lehet térni.

3.7.  Az utazás során az utazó az AB AGRO Kft. ál-
tal meghirdetett programban nem szereplő (vagy 
fakultatív programként szereplő), be nem fizetett 
szolgáltatást csak a helyszínen történő befizetéssel 
veheti igénybe. AB AGRO Kft. az általa meghir-
detett programban nem szereplő (vagy fakultatív 
programként szereplő), be nem fizetett szolgáltatás-
ra a helyszínen történő jelentkezés lehetőségét nem 
garantálja.

3.8.  Az AB AGRO Kft. nem köteles a részvételi díjat 
leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját 
elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült ok-
ból nem vesz igénybe. Amennyiben az utazó meg-
rendelt és befizetett szolgáltatást saját elhatározásá-
ból, vagy saját érdekkörében felmerült okokból (pl. 
betegség) nem vesz (nem tud) igénybe (venni), úgy 
az utazó más, helyettesítő szolgáltatást vagy vissza-
térítést nem követelhet.

3.9. Az utazási szerződés aláírásával az utazó tudomá-
sul veszi, és vállalja, hogy a programleírásban fel-
tüntetett helyszínen olyan többletköltségek merül-
hetnek fel, amelyet a teljes díj nem foglal magában, 
és amelynek maradéktalan megfizetése az utazó kö-
telezettsége (belépő díjak, előre egyeztetett helyszíni 
étkezések, borravaló.).

4.  Változás az utazó személyében
4.1.  Az utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó 

szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan 
személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt 
valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az AB 
AGRO Kft.-t erről az utazási csomag megkezdése 
előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón ér-
tesíti. Az utazási csomag megkezdése előtt legalább 
hét nappal történő értesítést minden esetben észsze-
rű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.

4.2.  Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe 
belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti 
részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából 
eredő esetleges további illetékek, díjak és egyéb 
költségek (pl. új repülőjegy kiállítása, esetleges fel-
árak, stb.) megfizetéséért. Az átruházás csak az AB 
AGRO Kft. jóváhagyásával, írásbeli visszaigazolásá-
val és az esetleges többletköltségek AB AGRO Kft. 
részére történő megfizetésével válik érvényessé.

5.  Utaskísérő
5.1.  Ha a program eltérően nem rendelkezik, az AB 

AGRO Kft. kizárólag akkor biztosít a célország nyel-

vét vagy a célországban általánosan használt világ-
nyelvet beszélő idegenvezetésre jogosult utaskísérőt, 
ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos 
szolgáltatásokat igénybe vevők létszáma a 15 főt el-
éri. Nem biztosít az AB AGRO Kft. utaskísérőt, ha 
arra a csoport tagjai nem tartanak igényt.

5.2.  Az AB AGRO Kft. azt a körülményt, hogy a 15 főt 
el nem érő csoport esetén is biztosít-e utaskísérőt, az 
utazási programban, de legkésőbb az utazási szer-
ződés megkötésével egyidejűleg közli az utazóval.

6.  A szerződés megszűnésének esetei és jogkövet-
kezményei

6.1.  Az utazó az utazási csomag megkezdése előtt bár-
mikor felmondhatja az utazási szerződést. Az írás-
beli nyilatkozat azon a napon hatályosul, amikor az 
AB AGRO Kft.-hez írásban megérkezik. Az utazás 
megkezdésének időpontja a programban/részvételi 
jegyen feltüntetett nap 0 órája.

6.2.  Ha az utazó a saját érdekkörében felmerült okból 
áll el, köteles az AB AGRO Kft.-nek a teljes díj szá-
zalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak 
szerint: az utazás megkezdését megelőző 60-45 nap 
közötti elállás: 10%; 44-35 nap közötti elállás: 20%, 
34-21 nap közötti elállás: 40%; 20-11 nap közötti el-
állás: 80%; 10 napon belüli elállás: 100%. Az utazó 
60 napon belüli elállása esetén az esetlegesen külön 
megrendelt útlemondási biztosítás és vízum ügy-
intézés költségeinek visszafizetésére az utazó nem 
tarthat igényt. 

6.3.  Az AB AGRO Kft. kártérítési kötelezettség nélkül 
jogosult felmondani az utazási csomagra vonatko-
zó szerződést és köteles visszafizetni az utazónak 
az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes 
díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma 
nem éri el a szerződésben meghatározott minimá-
lis létszámot és az AB AGRO Kft. a szerződés fel-
mondásáról legkésőbb az alábbiak szerint értesíti 
az utazót:

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 
hat napnál hosszabb utak esetén,

ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 
kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkez-
dése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) az AB AGRO Kft. elháríthatatlan és rendkívüli 
körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és 
indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag 
megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés fel-
mondásáról.

6.4.  Ha az AB AGRO Kft. felmondja a szerződést, 
olyan okból, amely nem az utazó érdekkörében me-
rült fel, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az 
ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – 
az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés meg-
kötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium honlapján az "utazásra 
nem javasolt" utazási célországokat és térségeket 
megjelölő felsorolásba felvételre kerül,

a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű 
helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) ha az AB AGRO Kft. az a) pont szerinti helyettesítő 
szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a 
felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az 
AB AGRO Kft. köteles a teljes befizetett díj azonnali 
visszafizetésére.

Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás az 
eredetinél alacsonyabb értékű, az AB AGRO Kft. 
köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.

6.5.  Ha az AB AGRO Kft. a szerződés lényeges feltéte-
lét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból 
kívánja jelentősen módosítani, úgy köteles erről az 
utazót haladéktalanul tájékoztatni. Az utazó ebben 
az esetben

a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási 
szolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy

b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz 
kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a 
felek módosítják az utazási szerződést.

Az utazó a módosítás elfogadásáról, vagy elutasítá-
sáról köteles az AB AGRO Kft.-t haladéktalanul 
tájékoztatni.

6.6.  Az utazási csomag megkezdését megelőzően az 
utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmonda-
ni az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, 
- amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen 
környezetében a külpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium honlapján az "utazásra 
nem javasolt" utazási célországokat és térségeket 
megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elhá-
ríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, 
amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mér-
tékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják 
az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási 
csomagra vonatkozó szerződés ezen okból történő 
felmondása esetén az utazó az utazási csomag ellen-
értékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogo-
sult, további kártérítést azonban nem követelhet.

7.  Hibás teljesítésért való felelősség
7.1.  A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésé-

ért az AB AGRO Kft. felel. Az AB AGRO Kft. köz-
reműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga 

járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét 
jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény 
korlátozza. Amennyiben az utazás időtartama tech-
nikai okok (pl. busz műszaki problémája, vagy for-
galmi akadályok), vagy a légitársaságok menetrend 
változtatása és az ebből eredő késése miatt követke-
zik be, az AB AGRO Kft.-t nem terheli felelősség 
még akkor sem, ha az a program lebonyolítását is 
befolyásolja. Ebben az esetben az iroda köteles az 
utazók számára lehető legkedvezőbb, legkisebb mó-
dosítást végrehajtani. A fentiekből következik, hogy 
ha a légitársaság nem a megadottak szerint teljesíti 
szolgáltatásait, akkor a teljes felelősség a légitársa-
ságot terheli, így az esetleges kártérítési igényt is 
oda kell benyújtani. Ezen esetekre az irányadóak: 
a Montreáli Egyezmény (kihirdetve: 2005. VII. tör-
vénnyel), a visszautasított beszállás, a légi járatok 
törlése vagy hosszú késése esetén a 261/2004 EK 
rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabálya-
iról szóló 25/1999 (II. 12.) Korm. rendelet, az 1986. 
évi 2. törvényerejű rendelet a Bernben az 1980. évi 
május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuva-
rozási Egyezmény (COTIF), továbbá a 1371/2007/
EK, 392/2009/EK, 1177/2010/EU és 181/2011/EU 
rendeletek. Irodánknak a perrendtartás értelmében 
(2015. évi CXXX. törvény - a polgári perrendtartás) 
nincs jogosultsága az utazó(ok) nevében eljárni, de 
az ügyintézéshez szükséges segítséget megadjuk. 
A szállodák felelősségére vonatkozó jogszabályok: 
Ptk. 2013. évi V. törvény (6:369-6:371. §).

7.2.  Ha az AB AGRO Kft. nem az utazási szerződés-
nek megfelelően teljesít, akkor a szerződésszegést 
orvosolja. Ennek elmaradása esetén a részvételi dí-
jat arányosan leszállítja vagy az utazás megkezdését 
követően hibásan teljesített szolgáltatásokat – az 
esetleges költségkülönbözet viselése mellett – más 
megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolja. 
Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott 
helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbö-
zik az utazási szerződésben foglaltaktól, illetve ha 
– az eredetinél alacsonyabb minőségű helyettesítő 
szolgáltatás esetén – az AB AGRO Kft. által ajánlott 
díjengedmény nem megfelelő.

7.3.  Az AB AGRO Kft. az utazási szerződés nem-tel-
jesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért 
való felelősségét a részvételi díj összegének három-
szorosában korlátozza, azzal hogy a korlátozás nem 
terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan 
vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra.

7.4. Az utazó nem jogosult kártérítésre, amennyiben 
a nem-teljesítés, vagy a szerződéstől eltérő teljesítés 

a) az utazónak róható fel (pl. valamely szolgáltatást 
saját elhatározásból nem vesz igénybe, vagy saját 
érdekkörében felmerült ok(ok) miatt nem vesz 
igénybe)

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető 
vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szer-
ződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével 
nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az AB 
AGRO Kft. észszerű elvárhatóság mellett sem lát-
hatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt 
következett be.

Ilyenek minősülhet különösen, de nem kizárólagosan 
az utastárs súlyos megbetegedése, baleset, előre nem 
látható forgalmi akadályok stb.

7.5. Az AB AGRO Kft. kizárja a felelősségét a termé-
szeti környezet rendkívüli okokból történő megvál-
tozására, az időjárás megváltozására, illetve a ter-
mészeti okokból, sztrájkból, háborúból, járványból 
vagy terrorizmusból eredő kellemetlenségekre és 
károkra vonatkozóan.

8.  Együttműködési kötelezettség
8.1.  Az utazó az esetleges hibás teljesítés esetén a hiba 

felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az 
utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni 
szolgáltatóval közölni. Az utazó felelős a közlés 
késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő – az utas 
kérésére - köteles gondoskodni a kifogás helyszíni 
szolgáltatónak történő bejelentéséről és jegyző-
könyvbe foglalásáról. A jegyzőkönyv egy példánya 
az utazót illeti meg. Utaskísérő hiányában ameny-
nyiben a panaszt a helyi szolgáltató nem orvosolta 
az utazó az AB AGRO Kft.-t köteles tájékoztatni a 
részvételi jegyen feltüntetett telefonszámon. 

8.2.  Az AB AGRO Kft. vállalja, hogy segítséget nyújt 
az utazónak, ha az utazás során nehéz helyzetbe 
kerül.

A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére külö-
nösen

a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatósá-
gokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfe-
lelő tájékoztatás nyújtásával, és

b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikáció-
hoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalá-
lásához való segítségnyújtással kerülhet sor.

9.  Biztosítás
9.1. Az AB AGRO Kft. az utazó igénye esetén megfe-

lelő tájékoztatást nyújt a baleset-, betegség, pogy-
gyász- és útlemondási biztosításokról, a biztosítás 
megkötésének lehetőségeiről, a biztosítási szerző-
dés lényeges tartalmi elemeiről, a biztosítás által 
lefedett kockázatokról és a biztosítási díjakról. A 
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részvételi díj – ellenkező megállapodás hiányá-
ban – a baleset-, betegség-, poggyász-biztosítás 
díját tartalmazza, azonban az útlemondási bizto-
sítás díját nem. 

Szolgáltatási igény bejelentésére vonatkozó infor-
máció a biztosítási feltételekben található.

9.2. Amennyiben az utazó nem veszi igénybe az AB 
AGRO Kft. által felkínált baleset-, betegség- és 
poggyász biztosítást (BBP), úgy a BBP biztosítás 
hiányának teljes kockázatát az utazó köteles visel-
ni, és a BBP biztosítás következtében az utazót ért 
kárért, vagy egyéb hátrányért az AB AGRO Kft-t 
semmiféle felelősség nem terheli.

9.3. Az AB AGRO Kft., mint szerződő az Európai 
Utazási Biztosító Zrt.-vel útlemondásra és út-
megszakításra (a továbbiakban: „útlemondási 
biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást 
kötött, melyhez az utas az utazás megrendelé-
sével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási 
biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az 
ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.abagro.
hu internetes oldalon, illetve az értékesítő utazási 
irodákban. 

Az útlemondási biztosítás árát a részvételi díj nem 
tartalmazza.

10. Egyéb feltételek
10.1. Az utazó minden külön értesítés nélkül kö-

teles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, 
vám, vízum, deviza) jogszabályokat betartani és 
erről előzetesen tájékozódni, különösen, ha nem 
magyar állampolgár. Ez utóbbi körülményre az 
utazó köteles az AB AGRO Kft. figyelmét felhívni. 
Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből ere-
dő költségek és károk kizárólag az utazót terhelik. 
Ilyen esetben az utazó a részvételi díj visszatérí-

tésére nem tarthat igényt. Az utazó felelőssége, 
hogy nevét és egyéb adatait pontosan tüntesse fel. 
Pontatlan, hiányos név vagy egyéb adat megadása 
esetén minden felmerülő kár (pl. repülőjegy mó-
dosítás költségei, stb.) az utazót terhelik, továbbá 
a légitársaság által az utaztatás megtagadásának 
felelőssége az utazó kockázata és költsége. Az AB 
AGRO Kft. – külön megállapodás alapján – csak 
akkor vállalja a vízumügyintézést, ha az ahhoz 
szükséges okmányok, fényképek és kitöltött adat-
lapok az AB AGRO Kft. által megadott határidőig 
megérkeznek az AB AGRO Kft. részére. A vízum 
megadása nem az AB AGRO Kft. hatásköre, arra 
garanciát nem vállal. Elutasított, vagy késedelme-
sen megadott vízumkérelem esetén, a befizetett 
vízumdíj és ügyintézési díj nem visszatéríthető. 
A vízum díjának esetleges emelkedését az AB 
AGRO Kft. nem vállalja át, ez az utazót terheli.

10.2. Az útlevél, vízum, vám (behozatali-kiviteli), 
deviza, illetve közegészségügyi előírások meg-
tartásáért, továbbá az életmódra, étkezési és 
közlekedési szokásokra, illetve a célország utazási 
szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabá-
lyaira és szokásaira vonatkozó szabályok tisztelet-
ben tartásáért az utazó felelős. Amennyiben ezek 
megsértése miatt az utazáson nem tud részt venni 
vagy a már megkezdett utazást nem tudja folytat-
ni, az AB AGRO Kft.-vel szemben kárigényt nem 
érvényesíthet és a befizetett részvételi díj visszafi-
zetésére sem tarthat igényt.

10.3. Az utazó köteles utastársai utazását, pihenését 
és fakultatív programokon való részvételét az eze-
ket akadályozó magatartástól való tartózkodással 
biztosítani. E kötelezettség megszegéséből eredő 
károkért utastársai és más harmadik személyek 

felé az utazó közvetlenül felel, ezekért az AB 
AGRO Kft.-t felelősség nem terheli. Így különö-
sen a társításból (egymás számára idegen utastár-
sak közös szobában történő elhelyezése) adódó 
esetleges kellemetlenségekért az AB AGRO Kft.-t 
nem terheli kártérítési kötelezettség.

10.4.  Az utazó kötelezettsége, hogy az utazás tel-
jes időtartama alatt ügyeljen saját testi épségére, 
biztonságára, kellő körültekintést és óvatosságot 
tanúsítson, betartsa a helyi normákat, valamint 
minden tőle telhető intézkedést megtegyen az 
esetleges balesetek megelőzése érdekében (pl. 
helyi veszélyes állatok és növények kapcsán kel-
lő körültekintés, helyi időjárási körülmények 
figyelembevétele). Az utazónak az utazás so-
rán bekövetkező balesetéért, betegségért az AB 
AGRO Kft. nem tartozik felelősséggel, és kárta-
lanítással. A fenti rendelkezések megszegése és/
vagy az utazó esetleges felelőtlen magatartása 
esetén az AB AGRO Kft-t semmilyen felelősség 
nem terheli. Az utazó a poggyászának őrzéséről, 
felügyeletéről az utazás során maga köteles gon-
doskodni. Az utazási eszközön vagy a szállodá-
ban elveszett tárgyakért az AB AGRO Kft. nem 
vállal felelősséget.

10.5.  Az utazó felelőssége, hogy csoportos program 
és/vagy csoportos utazás esetén vegye figyelembe 
saját fizikai teljesítőképességét. Abban az esetben, 
amennyiben az utazó saját érdekkörében felme-
rülő okból nem tud a csoporthoz alkalmazkodni 
(így például gyalogos városnézés esetén nem bírja 
a tempót), úgy a csoportvezető – a csoport érde-
kében – az utazót az adott programból kihagy-
hatja, amely esetben az utazót kártérítés, pénz 
visszafizetés nem illeti meg.

10.6. Az AB AGRO Kft. a vagyoni biztosíték tekinte-
tében az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel kötött 
szerződést.

A vagyoni biztosítékot nyújtó szervezet elérhe-
tőségei: cím: 1132 Budapest, Váci út 36-38.,  
tel.: 06 1 452-3580, fax: 06 1 452-3312, e-mail: 
info@eub.hu

A szerződés azonosításához szükséges kötvény-
szám: KT-KE-422-20191108

Vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: Nem-
zetközi és belföldi utazásszervezés esetén az Eu-
rópai Utazási Biztosító Zrt. az Utazási vállalkozók 
kezesi biztosításának feltételeiben foglalt rendel-
kezések szerint átvállalja – a jelenleg hatályban 
lévő 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt 
– az Utazásszervező kártérítési kötelezettségéből 
adódó károk megtérítését.

11.  Jogviták rendezése
Az AB AGRO Kft. az utazási szerződés esetleges 

hibás teljesítéséből eredő jogvitákat igyekszik 
tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. A felek 
ennek meghiúsulása esetére – a járásbíróság 
hatáskörébe tartozó perekben – a Budai Köz-
ponti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes békéltető tes-
tülethez fordulhat. (Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető 
Testület, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., 
Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

Fogyasztói jogvita esetén eljáró hatóság az illetékes 
járási (kerületi) hivatal, melynek elérhetőségeit a 
http://jarasinfo.gov.hu/ honlap tartalmazza. 
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Nyilatkozom, hogy az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosításhoz csatlakozom, melyet megelőzően a vonatkozó Biztosítási termékismertetőt, valamint 

az EUB2017-07BST jelű biztosítási feltételeket és az ügyféltájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra 
vonatkozóan kötelezőnek fogadom el. 

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító a biztosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban külön fejezetekben foglalta össze a Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi 
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Nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.
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34-35.  Dél – Amerika 6+1 gyöngyszeme
36-37.   Panama – Costa Rica – Nicaragua – Honduras – El Salvador
38-39.  Mexikó – Guatemala – Honduras
40.  Óriás dél-amerikai körút
41.  Mexikó
42.  Jamaika – Miami
43.  Peru

Ázsia   (Távol-Kelet és az Indiai szubkontinens)
44.   Peking – Shanghai szuperexpresszel
45.  Peking – Xian – Shanghai
46.  Dél-Kína Jangce hajóúttal 
47.  Kína legismertebb és legszebb városai
48-49.  Óriás Kína I.
50-51.  Óriás Kína II.
52.  Kínai nagykörút
53.  Dél-Kína – Tibet nagykörút
55.  Dubai – Sri Lanka – Maldív szigetek
56.  Sri Lanka
57.  Dél-India – Sri Lanka
58. India aranyháromszög
59.  India és a Gangesz szentélyei
60.   Doha – Mumbai – Goa
61.  Pandzsáb – Kasmír – Ladakh – Nyugat-Himalája
62.   India – Nepál
63.  Nepál – Bhután – Szikkim - Dardzsiling
64.  Nepál

65.  Thaiföld körutazás tengerparti pihenéssel
66.  Burma – Tajvan 
67.  Tajvan – Fülöp-szigetek – Szingapúr – Malájzia
68.  Malájzia – Indonézia
69.  Malájzia – Brunei Szultanátus
70.  Jáva – Bali
71. Japán
72.  Dél-Korea – Japán
73.  Kína – Japán
74.  Dél-Korea Jeju vulkanikus szigetével
75.  Észak- és Dél-Korea nagykörút
76 .  Burmai nagykörút
77.  Burma – Laosz – Vietnám – Kambodzsa
78.  Vietnám – Kambodzsa
79.  Laosz – Vietnám – Kambodzsa

Ausztrália és Óceánia
80-81.  Ausztrália – Új-Zéland

Afrika
82.  Dél-Afrika - Lesotho 
83.  Szudán
84  Etiópiai körutazás
85.  Szenegál – Gambia
86.  Kenya – Zanzibár
87.  Algéria
88.   Namíbia – Botswana – Zimbabwe
89.  Kenya – Tanzánia nagykörút
90.  Madagaszkár – Mauritius
91.  Madagaszkár óriáskörút
92.  Marokkó

Európa
93.  Albánia csillagtúra
94.  Albánia buszos körutazás
95.  Albániai nagykörút 
96.  Észak-Ciprus – Ciprus
97.  Máltai csillagtúra tengerparti pihenéssel
98.  Portugália
99.  Lisszabon és környéke
100.  Madeira – Azori-szigetek
101.  Madeira
102.  Azori-szigetek
103.  Dél-Spanyolországi körutazás
104.  Kanári-szigetek
105.  Elba – Korzika - Szardínia
106.  Kijev csernobili látogatással
107.  Baltikum 
108.  Írország
109.  Írország – Skócia
110.  Izland
111  Dánia – Svédország – Norvégia 
112.  Éjféli napsütés
113.  Normandia – Bretagne 
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