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TISZTELT ÚTITÁRSUNK!

ELÉRHETŐSÉGEK ÉS FOGLALÁS:

Köszönjük, hogy bizalmat szavaz cégünknek, és áttanulmányozza a
Proko Travel 2019. évi nyári katalógusát! Manapság a nyomtatott ter
mékek szerepét az utazási piacon is egyre inkább az internetes, online
tartalom veszi át. A Proko Travelnél hiszünk abban, hogy ez a két infor
mációforrás nem zárja ki egymást: egyfelől folyamatosan bővítjük a
www.prokotravel.hu oldalon elérhető információk körét, másfelől min
den eddiginél bővebb, 116 oldalas katalógust állítottunk össze Önök
számára. E katalógusban az idei szezon összes ajánlatát megtalálja ren
dezett formában, így jó alapot nyújt arra, hogy áttekintse a kínálatot.
A honlapon pedig további információkat (útbemutató videót, korábbi
utasok beszámolóit, értékeléseket) talál, melyek megkönnyítik döntését.
Jelen katalógusunkban Amerika, Ázsia és Afrika legérdekesebb vidé
kei mellett Európa összes országába talál ajánlatot természetjárástól
városlátogatásokig – ez a széles paletta a magyar körutazási piacon
egyedülállónak számít.
Idén is törzsutasaink igényei szerint gazdagítottuk kínálatunkat: a
népszerű mediterrán úti célok rejtett kincsei (Sevilla, Puglia, Kappa
dókia) mellett igazi egzotikumnak számító vidékeket (Azori-szigetek,
Patagónia, Jordánia) is kínálunk Önöknek. Mindezen kulturális köruta
zásunk minőségét a szakma legelismertebb idegenvezetői és 26 év
utazásszervezői gyakorlata szavatolja.
Kívánom, hogy találjanak elképzelésüknek megfelelő programot, és
élménydús kikapcsolódásban legyen részük egy Proko Travel út során!
Ígérem, ehhez a Proko Travel csapat minden segítséget meg fog adni
Önöknek, mert hisszük, ahogy szlogenünk is szól:

PROKOTRAVEL

„Ön is megérdemel egy kis pihenést”
Tisztelettel a Proko Travel
segítőkész csapatának nevében:
Prónay Gyula, ügyvezető igazgató

A turisztikai ágazat képviselői az
Év Utazási Irodása címre a Proko Travel
ügyvezetőjét, Prónay Gyulát választották.

AZ ÉV
UTAZÁSI IRODÁSA
2015

www.prokotravel.hu

KÖZPONT:
Szeged, 6720, Kígyó u. 3. (HRSZ szerint: Feketesas utca 19 – 21.)
info@prokotravel.hu
Tel.: 62/543-385-től 62/543-388-ig; Fax: 62/484-225
70/394-8502; Ügyeleti: 30/229-0457
Partnerirodáknak: megrendeles@prokotravel.hu
FIÓKIRODÁK:
Budapest, 1137, Katona József u. 14.
Tel.: 1/354-1300; 30/637-6549; 30/903-5748; Fax: 1/354-1301
budapest@prokotravel.hu
Békéscsaba, 5600, Andrássy u. 29–33.
Tel./fax: 66/324-201
Tel.: 30/742-6956
bekescsaba@prokotravel.hu

Makó, 6900, Széchenyi tér 8.
Tel./fax: 62/510-520; 62/510-521
Tel.: 70/430-5818; 30/664-3398
mako@prokotravel.hu

500 UTAZÁSI IRODÁBAN
ORSZÁGSZERTE
A Proko Travelnél büszkék vagyunk arra, hogy az országban több
mint félezer utazási iroda kínálja ajánlatainkat. Felkészült partnereink
segítenek az utazások kiválasztásában, keresse őket bátran. Az Önhöz
legközelebbi értékesítő partnerünk megtalálásában segít honlapunk
irodakereső szolgáltatása.

Cégünk fogyasztók iránti elkötelezettségét
2016-ban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
„Fogyasztóbarát Vállalkozás” minősítéssel
ismerte el.
A Proko Travel szakmai teljesítményéért 2014-ben
Az év középvállalkozása Presztízs Díját vehette át
a szakmai zsűritől.

PROKO TRAVEL EXTRÁK:
INGYENES VIDÉKI FELSZÁLLÁS
ÖSSZES BUSZOS UTUNKNÁL
Vidéki központú iroda lévén igyekszünk vidéki utasaink kényelméről is gon
doskodni. Útjaink Budapestről indulnak, de minden autóbuszos utunk
nál ingyenes oda-vissza transzfert biztosítunk utasaink számára az alábbi
városokból: Szeged, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Nyíregyháza,
Debrecen, Miskolc, Füzesabony, Gyöngyös, Pécs, Szekszárd, Dunaújváros. További felszállási helyek bizonyos utaknál (lásd a program
leírásnál): Budaörs, Eger, Győr,
Jászberény, Nagykanizsa,
Siófok, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Tiszaújváros.
Jelentkezését az ingyenes transz
ferre foglaláskor adhatja le. A felszállási
helyen biztosítjuk a leszállást is, továbbá
budapesti felszállást vidéki leszállással
nem lehet kombinálni.

Egyedül utazó utasainknak vállaljuk a társítást. Hölgyet csak hölggyel,
férfit csak férfivel társítunk. Társításkor kétágyas szobában történik az
elhelyezés. Ha mégsem sikerülne társat találni, 50%-ot átvállalunk az
egyágyas felárból. Részletek a 8. oldalon
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INGYENES REPTÉRKÖZELI PARKOLÁS:
Repülős utasaink számára ingyenes parkolást biztosítunk a repülőtér
közelében az indulás napjától a hazaérkezés napjáig. A parkoló és a
repülőtér közötti oda-vissza transzfert szintén ingyenesen nyújtjuk.
ELSŐBBSÉGI BESZÁLLÁS:
A Ryanair és Wizz Air légitársaság járatai esetében a Proko Travel uta
soknak lehetőségük van a repülőgépbe történő elsőbbségi beszállásra.
KÉZIPOGGYÁSZ A KABINBAN:
A Proko Travel által szervezett utazások résztvevői kiemelt szolgáltatási
csomagban részesülnek, melynek eredményeként minden Ryanair és
Wizz Air járat esetében felvihetik a kabinba kézipoggyászukat.
FIX ÜLŐHELY A REPÜLŐN IS:
Minden utasunknak előre lefoglaljuk ülőhelyét oly módon, hogy az
együtt utazók (pl. családok, házaspárok) egymás mellé kerüljenek.
POGGYÁSZOK FELÁR NÉLKÜL:
Mindegyik repülős utazásunk esetében az alapár tartalmaz szemé
lyenként egy feladható és egy kézipoggyászt.

SEGÍTSÉG AZ
EGYEDÜL UTAZÓKNAK

MI NINCS A
PROKO TRAVELNÉL?

KIEMELT KÉNYELEM
ÖSSZES REPÜLŐS UTUNKNÁL

KEDVEZMÉNYES REPTÉRKÖZELI SZÁLLÁS:
Annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegyük utasaink számára
utazásuk kezdetét, kedvezményes szálláslehetőséget kínálunk a
repülőtér közvetlen környezetében.
Részletek a 7. oldalon

• Nincsenek bújtatott költségek • Nem kérünk plusz díjat a fix ülőhelyért
• Nincs foglalási díj
• Nincs kerozin felár a repülős útjainknál
• Nincs éjszaka az autóbuszon • Nem használunk 1–2 csillagos szállodákat

TARTALOMJEGYZÉK
RÉGIÓ

OLD.
10. o.
11. o.
12. o.
SZIGETEK
13. o.
14. o.
15. o.
16. o.
17. o.
18. o.
19. o.
20. o.
PORTUGÁLIA ÉS
20. o.
SPANYOLORSZÁG 21. o.
22. o.
23. o.
24. o.
25. o.
26. o.
27. o.
BENELUX ÁLLAMOK 28. o.
29. o.
30. o.
BRIT-SZIGETEK
31. o.
32. o.
33. o.
34. o.
FRANCIAORSZÁG
35. o.
36. o.
FRANCIAORSZÁG 37. o.
ÉS OLASZORSZÁG 38. o.
39. o.
40. o.
40. o.
41. o.
42. o.
43. o.
OLASZORSZÁG
43. o.
44. o.
45. o.
46. o.
47. o.
48. o.
49. o.
50. o.
51. o.
52. o.
53. o.
54. o.
55. o.
SVÁJC ÉS
56. o.
AUSZTRIA
57. o.
58. o.
59. o.
60. o.
61. o.
61. o.
62. o.

ÚT MEGNEVEZÉSE
JÁRMŰ
Kanári-szigetek – Tenerife és Gran Canaria................
Zöld smarad az óceán közepén (Azori-szigetek)........
Madeirai vakáció és Lisszabon......................................
A lovagok szigete – Málta.............................................
Ciprus, a szerelem szigete..............................................
Fedezzük fel Portugáliát!...............................................
Ahol a földrész véget ér..................................................
Az óceán mentén.............................................................
Az óceán mentén – repülővel.......................................
A Pireneusok két oldala..................................................
Kasztília varázsa – Madrid és Toledo...........................
Andalúzia fővárosa, Sevilla............................................
Nyaralás a spanyol tengerparton.................................
Viva Espana......................................................................
El Camino zarándokút Galiciában.................................
Nagy spanyol körutazás.................................................
Mediterrán grand tour....................................................
Mór emlékek Andalúziában..........................................
Nyugat-európai körutazás spanyol nyaralással..........
Tulipánok országa, Hollandia.........................................
A rettenthetetlenek földjén Skóciában.......................
Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén....................
Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén repülővel.......
Az ír sziget meghódítása...............................................
A fényűző Nizza és Monaco...........................................
A festői Normandia – Bretagne................................
Párizs ínyenceknek......................................................
Kastélyok a Loire-völgyében és Párizs.....................
Virágok és műemlékek....................................................
A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia.....................
Olaszország gyöngyszemei.............................................
Városnézés és pizzázás Rómában.................................
Primavera All'Italiana......................................................
Leonardo szülőföldjén.....................................................
Barangolás a hangulatos toszkán tájakon...................
Gasztronómiai élmények Bolognában és környékén........
A rejtélyes Szicília............................................................
Csodás Puglia, kirándulás az olasz csizma sarkába......
Lagúnák, templomok, szerelmek..................................
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék....................................
Alpesi őrjárat.....................................................................
Svájc és Olaszország bűvöletében.................................
Csúcs napok.......................................................................
Híres felvonókon Svájcban..............................................
Nagy svájci körút..............................................................
Vonaton, vízen, levegőben Svájcban............................
Alpok kincsei.....................................................................
Hegyek vonzásában.........................................................
A hegyi doktor újra rendel..............................................
Az Osztrák-Alpok virágoskertje......................................
Vadregényes Ausztria......................................................
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza......................
Több mint Bécs.................................................................
Túrázás Ausztria zöld szívében.......................................
Vigyük kirándulni gyerekeinket, unokáinkat!.............
Gyerekprogramok az iskolaszünetben..........................
A szomszéd hegye mindig zöldebb...............................

RÉGIÓ

KÖZÉP-EURÓPA

ÉSZAK-EURÓPA

SZOMSZÉDOLÁS

BALKÁNI
ORSZÁGOK
TENGERI
HAJÓUTAK

AMERIKA

AFRIKA

ÁZSIA

OLD.
63. o.
64. o.
65. o.
65. o.
66. o.
67. o.
68. o.
69. o.
70. o.
71. o.
72. o.
73. o.
74. o.
75. o.
76. o.
77. o.
78. o.
79. o.
80. o.
81. o.
81. o.
82. o.
83. o.
84. o.
84. o.
85. o.
86. o.
87. o.
88. o.
89. o.
90. o.
91. o.
92. o.
93. o.
94. o.
95. o.
96. o.
96. o.
97. o.
98. o.
99. o.
100. o.
101. o.
102. o.
103. o.
104. o.
105. o.
106. o.
107. o.
108. o.
109. o.
110. o.
111. o.
112. o.
113. o.
114. o.
115. o.

ÚT MEGNEVEZÉSE
JÁRMŰ
Barokk paloták és városok..............................................
Közép-európai körkép.....................................................
Hajóval Passauba ............................................................
Passau – Budapest hajóval ...........................................
Kelet-német nosztalgia..................................................
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága.................
Cseh paradicsom kirándulás...........................................
Kalandozás Dél–Lengyelországban..............................
Lengyelországi körutazás Fehéroroszországgal..........
Baltikum, Szentpétervár.................................................
Baltikum, Szentpétervár – repülővel..........................
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai.......
Észak aranyháromszöge ................................................
Fehér éjszakák..................................................................
Fjordok közt a Skandináv-félszigeten...........................
Éjféli napsütés...................................................................
Fjordok közt a Skandináv-félszigeten – repülővel....
Éjféli napsütés – repülővel............................................
Izland, a tűz, jég és gejzírek földje...............................
Felvidék városai és a Magas-Tátra.................................
Magyar emlékek Kárpátalján.........................................
Nagy erdélyi körutazás....................................................
Duna-delta és az ismeretlen ország, Moldávia...........
Kis erdélyi körút................................................................
A Vajdaság és Belgrád.....................................................
Belgrádtól a Vaskapuig...................................................
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak...............................
Szlovénia legszebb tájain...............................................
Plitvicei-tavak és az Isztriai-félsziget...........................
Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában.......................
Csillámló tenger és kult. örökségek a Balkánon.........
Zeusz földjén.....................................................................
Az ókori Hellász szépségei.............................................
Ahol még Ön sem járt – Albánia...................................
A Balkán ismeretlen szeglete, Albánia, Macedónia......
Kolostorok és rózsák földjén Bulgáriában....................
Gibraltáron keresztül az Atlanti-partra ......................
Az ókori Görögország nyomában .................................
A művészetek és a történelem gyöngyszemei ..........
Keresztül Dél-Amerikán.................................................
Tűzföld és Patagónia csodái..........................................
Látványosságok az Egyenlítő mentén és Galapagos......
Közép-Amerika természeti kincsei...............................
Körutazás a Vadnyugaton..............................................
USA Keleti part és Kanada.............................................
Körutazás Madagaszkáron............................................
Dél-afrikai szafari............................................................
Marokkó mesés kincsei..................................................
Petrától a Holt-tengerig – Jordánia.............................
Isztambultól Kappadókiáig...........................................
Látogatás a Szentföldre..................................................
Felhőkarcolók, sivatag, Dubai!......................................
A Selyemút birodalmai...................................................
A csodálatos Örményország és Grúzia.........................
A mesés Aranyháromszög és Nepál.............................
Óriás kínai körút..............................................................
A mesés Indokína............................................................

EURÓPA ÖSSZES ORSZÁGÁBA KÍNÁLUNK KÖRUTAZÁST

KEDVEZMÉNYEK A PROKO TRAVEL UTAKNÁL
5%

ELŐFOGLALÁSI
KEDVEZMÉNY

• 2019. március 20-ig
• 2019. június 22. után induló utaknál
• Maximum: 10.000,- Ft

7%

TÖRZSUTAS
KEDVEZMÉNY

• 2019. március 20-ig
• Maximum: 12.000,- Ft
• Előfoglalásival nem összevonható

5%

TÖRZSUTAS
KEDVEZMÉNY

• 2019. március 20. után
• Maximum: 10.000,- Ft

65 ÉV FELETTIEK
KEDVEZMÉNYE

• A többi kedvezménnyel
összevonható

Részletek a 6. oldalon
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ÚTJAINK IDŐRENDBEN

PÜNKÖSD

MÁJUS 1.

HÚSVÉT

IDŐPONT

4

ÁPRILIS
Ápr. 18 – 21.
Ápr. 18 – 21.
Ápr. 18 – 21.
Ápr. 18 – 21.
Ápr. 18 – 21.
Ápr. 18 – 21.
Ápr. 18 – 24.
Ápr. 18 – 24.
Ápr. 18 – 24.
Ápr. 26 – Máj. 08.
Ápr. 27 – Máj. 01.
Ápr. 27 – Máj. 01.
Ápr. 27 – Máj. 01.
Ápr. 27 – Máj. 01.
MÁJUS
Máj. 01 – 07.
Máj. 01 – 07.
Máj. 01 – 07.
Máj. 06 – 14.
Máj. 09 – 12.
Máj. 09 – 12.
Máj. 09 – 12.
Máj. 09 – 12.
Máj. 09 – 12.
Máj. 09 – 18.
Máj. 14 – 26.
Máj. 15 – 19.
Máj. 15 – 19.
Máj. 15 – 19.
Máj. 15 – 19.
Máj. 15 – 19.
Máj. 15 – 19.
Máj. 15 – 22.
Máj. 21 – 24.
Máj. 22 – 29.
Máj. 23 – 28.
Máj. 25 – 31.
Máj. 25 – 31.
Máj. 25 – 31.
Máj. 25 – 31.
Máj. 25 – 31.
JÚNIUS
Jún. 01 – 08.
Jún. 02 – 09.
Jún. 03 – 09.
Jún. 05 – 10.
Jún. 06 – 10.
Jún. 06 – 10.
Jún. 06 – 10.
Jún. 06 – 10.
Jún. 06 – 10.
Jún. 06 – 10.
Jún. 06 – 10.
Jún. 13 – 17.
Jún. 14 – 24.
Jún. 15 – 21.
Jún. 15 – 22.
Jún. 16 – 19.
Jún. 16 – 19.
Jún. 16 – 19.
Jún. 16 – 19.
Jún. 16 – 19.
Jún. 16 – 23.
Jún. 16 – 23.
Jún. 17 – 21.
Jún. 19 – 26.
Jún. 21 – 24.
Jún. 21 – 24.
Jún. 21 – 27.
Jún. 21 – 27.
Jún. 21 – 27.
Jún. 21 – 27.
Jún. 23 – 27.
Jún. 23 – 27.
Jún. 26 – Júl. 04.

UTAZÁS NEVE

OLDAL

Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Gyerekprogramok az iskolaszünetben
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Kis erdélyi körút
Szlovénia legszebb tájain
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Barangolás a hangulatos toszkán tájakon
Nagy svájci körút
Körutazás a Vadnyugaton
Alpok kincsei
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Lengyelországi körutazás
Leonardo szülőföldjén

85. o.
67. o.
61. o.
69. o.
84. o.
87. o.
93. o.
42. o.
51. o.
102. o.
53. o.
46. o.
70. o.
41. o.

Ahol még Ön sem járt – Albánia
Nagy erdélyi körutazás
Tulipánok országa, Hollandia
Kanári-szigetek – Tenerife és Gran Canaria
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Lagúnák, templomok, szerelmek
Szlovénia legszebb tájain
A csodálatos Örményország és Grúzia
USA Keleti Part és Kanada
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Barokk paloták és városok
Cseh paradicsom kirándulás
Leonardo szülőföldjén
Túrázás Ausztria zöld szívében
Nagy spanyol körutazás
Városnézés és pizzázás Rómában
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
A lovagok szigete – Málta
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Barangolás a hangulatos toszkán tájakon
Kolostorok és rózsák földjén Bulgáriában
Nagy erdélyi körutazás
Primavera All'Italiana

93. o.
82. o.
28. o.
10. o.
85. o.
67. o.
69. o.
45. o.
87. o.
112. o.
103. o.
86. o.
46. o.
63. o.
68. o.
41. o.
60. o.
24. o.
40. o.
73. o.
13. o.
93. o.
42. o.
95. o.
82. o.
40. o.

Fedezzük fel Portugáliát!
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Az ír sziget meghódítása
Ciprus, a szerelem szigete
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak
Alpok kincsei
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Barokk paloták és városok
Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Vadregényes Ausztria
Hajóval Passauba
Nyugat-európai körutazás spanyol nyaralással
Nyaralás a spanyol tengerparton
Az ókori Görögország nyomában
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Lagúnák, templomok, szerelmek
Szlovénia legszebb tájain
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
A művészetek és a történelem gyöngyszemei
Passau – Budapest hajóval
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Több mint Bécs
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Csillámló tenger és kult. örökségek a Balkánon
Primavera All'Italiana
Zeusz földjén
Alpesi őrjárat
Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában
A festői Normandia – Bretagne

15. o.
73. o.
32. o.
14. o.
86. o.
53. o.
46. o.
63. o.
89. o.
58. o.
57. o.
65. o.
27. o.
21. o.
96. o.
85. o.
67. o.
69. o.
45. o.
87. o.
73. o.
97. o.
65. o.
73. o.
67. o.
59. o.
93. o.
90. o.
40. o.
91. o.
47. o.
89. o.
34. o.

IDŐPONT
Jún. 26 – Júl. 04.
Jún. 26 – Júl. 04.
Jún. 27 – Júl. 03.
Jún. 29 – Júl. 05.
Jún. 29 – Júl. 05.
Jún. 29 – Júl. 05.
Jún. 30 – Júl. 07.
JÚLIUS
Júl. 01 – 04.
Júl. 01 – 04.
Júl. 01 – 04.
Júl. 01 – 04.
Júl. 01 – 05.
Júl. 01 – 05.
Júl. 07 – 13.
Júl. 07 – 13.
Júl. 07 – 13.
Júl. 07 – 18.
Júl. 07 – 21.
Júl. 07 – 22.
Júl. 08 – 12.
Júl. 08 – 19.
Júl. 09 – 13.
Júl. 09 – 13.
Júl. 09 – 13.
Júl. 09 – 13.
Júl. 09 – 13.
Júl. 09 – 17.
Júl. 09 – 18.
Júl. 09 – 18.
Júl. 10 – 16.
Júl. 11 – 17.
Júl. 13 – 20.
Júl. 14 – 21.
Júl. 15 – 18.
Júl. 15 – 18.
Júl. 15 – 18.
Júl. 15 – 18.
Júl. 15 – 21.
Júl. 15 – 21.
Júl. 15 – 21.
Júl. 15 – 21.
Júl. 16 – 20.
Júl. 17 – 21.
Júl. 17 – 21.
Júl. 17 – 21.
Júl. 17 – 21.
Júl. 20 – 25.
Júl. 21 – 28.
Júl. 22 – 26.
Júl. 22 – 26.
Júl. 22 – 26.
Júl. 22 – 26.
Júl. 22 – 30.
Júl. 23 – 26.
Júl. 23 – 26.
Júl. 23 – 30.
Júl. 23 – 30.
Júl. 23 – 30.
Júl. 23 – Aug. 01.
Júl. 23 – Aug. 01.
Júl. 25 – 30.
Júl. 25 – 30.
Júl. 25 – 30.
Júl. 25 – 30.
Júl. 28 – 31.
Júl. 28 – 31.
Júl. 28 – 31.
Júl. 28 – 31.
Júl. 28 – 31.
Júl. 28 – Aug. 04.
Júl. 28 – Aug. 04.
Júl. 28 – Aug. 04.
AUGUSZTUS
Aug. 01 – 05.
Aug. 01 – 06.
Aug. 02 – 05.
Aug. 02 – 07.
Aug. 03 – 06.

UTAZÁS NEVE
A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia
Fehér éjszakák
A festői Normandia – Bretagne
Csillámló tenger és kult. örökségek a Balkánon
Kolostorok és rózsák földjén Bulgáriában
Nagy svájci körút
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai

OLDAL
38. o.
75. o.
34. o.
90. o.
95. o.
51. o.
73. o.

Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Felvidék városai és a Magas-Tátra
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Magyar emlékek Kárpátalján
A hegyi doktor újra rendel
Alpok kincsei
Barangolás a hangulatos toszkán tájakon
Nagy erdélyi körutazás
Párizs ínyenceknek
Az óceán mentén
Éjféli napsütés
Óriás kínai körút
Párizs ínyenceknek
Éjféli napsütés – repülővel
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Cseh paradicsom kirándulás
Híres felvonókon Svájcban
Svájc és Olaszország bűvöletében
Vigyük kirándulni gyerekeinket, unokáinkat!
Az óceán mentén – repülővel
Baltikum, Szentpétervár
Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén
Baltikum, Szentpétervár – repülővel
Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén repülővel
Madeirai vakáció és Lisszabon
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
A Vajdaság és Belgrád
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Szlovénia legszebb tájain
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Az ír sziget meghódítása
Kastélyok a Loire-völgyében és Párizs
Tulipánok országa, Hollandia
Kastélyok a Loire-völgyében és Párizs
Az Osztrák-Alpok virágoskertje
Barokk paloták és városok
Kelet-német nosztalgia
Leonardo szülőföldjén
Mór emlékek Andalúziában
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak
Alpok kincsei
Gasztronómiai élmények Bolognában és környékén
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Kanári-szigetek – Tenerife és Gran Canaria
Lagúnák, templomok, szerelmek
Plitvicei-tavak és az Isztriai-félsziget
Duna-delta és az ismeretlen ország, Moldávia
Olaszország gyöngyszemei
Virágok és műemlékek
A Balkán ismeretlen szeglete, Albánia és Macedónia
A csodálatos Örményország és Grúzia
Csúcs napok
Közép-európai körkép
Lengyelországi körutazás Fehéroroszországgal
Vonaton, vízen, levegőben Svájcban
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Szlovénia legszebb tájain
Több mint Bécs
Fedezzük fel Portugáliát!
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Zöld smarad az óceán közepén (Azori-szigetek)

67. o.
81. o.
69. o.
81. o.
55. o.
53. o.
42. o.
82. o.
35. o.
17. o.
77. o.
114. o.
35. o.
79. o.
46. o.
68. o.
50. o.
48. o.
61. o.
18. o.
71. o.
30. o.
72. o.
31. o.
12. o.
73. o.
84. o.
67. o.
69. o.
87. o.
93. o.
32. o.
36. o.
28. o.
36. o.
56. o.
63. o.
66. o.
41. o.
26. o.
73. o.
86. o.
53. o.
43. o.
58. o.
10. o.
45. o.
88. o.
83. o.
39. o.
37. o.
94. o.
112. o.
49. o.
64. o.
70. o.
52. o.
85. o.
67. o.
69. o.
87. o.
59. o.
15. o.
73. o.
11. o.

Látogatás a Szentföldre
A lovagok szigete – Málta
Városnézés és pizzázás Rómában
Ciprus, a szerelem szigete
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága

109. o.
13. o.
40. o.
14. o.
67. o.

Vonaton, vízen, levegőben Svájcban
Alpok kincsei
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Cseh paradicsom kirándulás
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kis erdélyi körút
Lagúnák, templomok, szerelmek
Plitvicei-tavak és az Isztriai-félsziget
Mediterrán grand tour
Nyugat-európai körutazás spanyol nyaralással
Viva Espana

OLDAL
69. o.
84. o.
88. o.
43. o.
34. o.
75. o.
76. o.
92. o.
34. o.
78. o.
73. o.
24. o.
67. o.
81. o.
81. o.
87. o.
53. o.
46. o.
68. o.
58. o.
60. o.
61. o.
74. o.
93. o.
44. o.
82. o.
51. o.
44. o.
62. o.
43. o.
41. o.
48. o.
33. o.
19. o.
85. o.
67. o.
61. o.
69. o.
45. o.
71. o.
72. o.
73. o.
86. o.
63. o.
66. o.
58. o.
39. o.
37. o.
29. o.
49. o.
54. o.
64. o.
70. o.
27. o.
21. o.
16. o.
84. o.
67. o.
81. o.
69. o.
87. o.
59. o.
38. o.
75. o.
52. o.
53. o.
46. o.
68. o.
58. o.
73. o.
85. o.
67. o.
84. o.
45. o.
88. o.
25. o.
27. o.
22. o.

OKTÓBER 23.

UTAZÁS NEVE
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Kis erdélyi körút
Plitvicei-tavak és az Isztriai-félsziget
A rejtélyes Szicília
A festői Normandia – Bretagne
Fehér éjszakák
Fjordok közt a Skandináv-félszigeten
Az ókori Hellász szépségei
A festői Normandia – Bretagne
Fjordok közt a Skandináv-félszigeten – repülővel
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Nagy spanyol körutazás
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Felvidék városai és a Magas-Tátra
Magyar emlékek Kárpátalján
Szlovénia legszebb tájain
Alpok kincsei
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Cseh paradicsom kirándulás
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Túrázás Ausztria zöld szívében
Vigyük kirándulni gyerekeinket, unokáinkat!
Észak aranyháromszöge
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Csodás Puglia, kirándulás az olasz csizma sarkába
Nagy erdélyi körutazás
Nagy svájci körút
Csodás Puglia, kirándulás az olasz csizma sarkába
A szomszéd hegye mindig zöldebb
Gasztronómiai élmények Bolognában és környékén
Leonardo szülőföldjén
Svájc és Olaszország bűvöletében
A fényűző Nizza és Monaco
A Pireneusok két oldala
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Gyerekprogramok az iskolaszünetben
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Lagúnák, templomok, szerelmek
Baltikum, Szentpétervár
Baltikum, Szentpétervár – repülővel
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak
Barokk paloták és városok
Kelet-német nosztalgia
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Olaszország gyöngyszemei
Virágok és műemlékek
A rettenthetetlenek földjén Skóciában
Csúcs napok
Hegyek vonzásában
Közép-európai körkép
Lengyelországi körutazás
Nyugat-európai körutazás spanyol nyaralással
Nyaralás a spanyol tengerparton
Ahol a földrész véget ér
A Vajdaság és Belgrád
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Felvidék városai és a Magas-Tátra
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Szlovénia legszebb tájain
Több mint Bécs
A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia
Fehér éjszakák

NOVEMBER 1.

AUGUSZTUS 20.

IDŐPONT
Aug. 03 – 06.
Aug. 03 – 06.
Aug. 03 – 06.
Aug. 03 – 07.
Aug. 03 – 11.
Aug. 03 – 11.
Aug. 03 – 12.
Aug. 04 – 07.
Aug. 04 – 10.
Aug. 04 – 10.
Aug. 04 – 11.
Aug. 07 – 14.
Aug. 08 – 11.
Aug. 08 – 11.
Aug. 08 – 11.
Aug. 08 – 11.
Aug. 08 – 12.
Aug. 08 – 12.
Aug. 08 – 12.
Aug. 08 – 12.
Aug. 08 – 12.
Aug. 08 – 12.
Aug. 13 – 18.
Aug. 14 – 20.
Aug. 14 – 20.
Aug. 14 – 20.
Aug. 14 – 20.
Aug. 15 – 19.
Aug. 16 – 20.
Aug. 16 – 20.
Aug. 16 – 20.
Aug. 16 – 20.
Aug. 16 – 21.
Aug. 16 – 22.
Aug. 17 – 20.
Aug. 17 – 20.
Aug. 17 – 20.
Aug. 17 – 20.
Aug. 17 – 20.
Aug. 17 – 26.
Aug. 18 – 24.
Aug. 18 – 25.
Aug. 22 – 26.
Aug. 22 – 26.
Aug. 22 – 26.
Aug. 22 – 26.
Aug. 22 – 29.
Aug. 22 – 29.
Aug. 23 – 28.
Aug. 24 – 29.
Aug. 24 – 29.
Aug. 24 – 29.
Aug. 24 – 29.
Aug. 24 – Szept. 03.
Aug. 25 – 31.
Aug. 30 – Szept. 04.
Aug. 31 – Szept. 03.
Aug. 31 – Szept. 03.
Aug. 31 – Szept. 03.
Aug. 31 – Szept. 03.
Aug. 31 – Szept. 03.
Aug. 31 – Szept. 03.
Aug. 31 – Szept. 08.
Aug. 31 – Szept. 08.
SZEPTEMBER
Szept. 01 – 06.
Szept. 02 – 06.
Szept. 02 – 06.
Szept. 02 – 06.
Szept. 02 – 06.
Szept. 04 – 11.
Szept. 05 – 08.
Szept. 05 – 08.
Szept. 05 – 08.
Szept. 05 – 08.
Szept. 05 – 08.
Szept. 05 – 16.
Szept. 05 – 16.
Szept. 07 – 12.

IDŐPONT
UTAZÁS NEVE
Szept. 07 – 14.
Nyaralás a spanyol tengerparton
Szept. 09 – 14.
A lovagok szigete – Málta
Szept. 10 – 13.
Kasztília varázsa – Madrid és Toledo
Szept. 10 – 14.
A hegyi doktor újra rendel
Szept. 10 – 14.
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak
Szept. 10 – 14.
Leonardo szülőföldjén
Szept. 10 – 16.
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Szept. 10 – 16.
Barangolás a hangulatos toszkán tájakon
Szept. 10 – 16.
Csillámló tenger és kult. örökségek a Balkánon
Szept. 10 – 16.
Kolostorok és rózsák földjén Bulgáriában
Szept. 10 – 16.
Nagy erdélyi körutazás
Szept. 10 – 16.
Párizs ínyenceknek
Szept. 10 – 16.
Zeusz földjén
Szept. 11 – 15.
Párizs ínyenceknek
Szept. 14 – 21.
Izland, a tűz, jég és gejzírek földje
Szept. 15 – 26.
A Selyemút birodalmai
Szept. 17 – 21.
Hajóval Passauba
Szept. 17 – 26.
Isztambultól Kappadókiáig
Szept. 17 – Okt. 02. Óriás kínai körút
Szept. 18 – 22.
Alpok kincsei
Szept. 18 – 22.
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Szept. 18 – 22.
Felhőkarcolók, sivatag, Dubai!
Szept. 18 – 22.
Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában
Szept. 18 – 22.
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Szept. 18 – 22.
Vadregényes Ausztria
Szept. 18 – 25.
Duna-delta és az ismeretlen ország, Moldávia
Szept. 18 – 25.
Nagy spanyol körutazás
Szept. 18 – 25.
Olaszország gyöngyszemei
Szept. 18 – 25.
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Szept. 21 – 25.
Passau – Budapest hajóval
Szept. 22 – 25.
Belgrádtól a Vaskapuig
Szept. 22 – 25.
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Szept. 22 – 25.
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Szept. 22 – 25.
Lagúnák, templomok, szerelmek
Szept. 22 – 25.
Szlovénia legszebb tájain
Szept. 22 – 29.
Madeirai vakáció és Lisszabon
Szept. 23 – Okt. 05. USA Keleti Part és Kanada
Szept. 26 – 30.
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak
Szept. 26 – 30.
Alpesi őrjárat
Szept. 26 – 30.
Barokk paloták és városok
Szept. 26 – 30.
Leonardo szülőföldjén
Szept. 27 – Okt. 02. Ciprus, a szerelem szigete
Szept. 28 – Okt. 03. Mór emlékek Andalúziában
Szept. 29 – Okt. 02. Az ókori Hellász szépségei
Szept. 30 – Okt. 04. Marokkó mesés kincsei
Szept. 30 – Okt. 08. Kanári-szigetek – Tenerife és Gran Canaria
OKTÓBER – NOVEMBER
Okt. 01 – 05.
Petrától a Holt-tengerig – Jordánia
Okt. 02 – 10.
El Camino zarándokút Galiciában
Okt. 03 – 07.
Látogatás a Szentföldre
Okt. 05 – 09.
A rejtélyes Szicília
Okt. 06 – 13.
Fedezzük fel Portugáliát!
Okt. 09 – 20.
Közép-Amerika természeti kincsei
Okt. 13 – 25.
Körutazás Madagaszkáron
Okt. 13 – 26.
Látványosságok az Egyenlítő mentén és Galapagos
Okt. 15 – 23.
Dél-Afrikai szafari
Okt. 17 – 20.
Andalúzia fővárosa, Sevilla
Okt. 19 – 23.
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak
Okt. 19 – 23.
Alpok kincsei
Okt. 19 – 23.
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Okt. 19 – 23.
Barokk paloták és városok
Okt. 19 – 23.
Leonardo szülőföldjén
Okt. 19 – 23.
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Okt. 20 – 23.
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Okt. 20 – 23.
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Okt. 28 – Nov. 06.
Gibraltáron keresztül az Atlanti-partra
Okt. 31 – Nov. 03.
Belgrádtól a Vaskapuig
Okt. 31 – Nov. 03.
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Okt. 31 – Nov. 03.
Felvidék városai és a Magas-Tátra
Okt. 31 – Nov. 03.
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Okt. 31 – Nov. 03.
Lagúnák, templomok, szerelmek
Okt. 31 – Nov. 03.
Szlovénia legszebb tájain
Okt. 31 – Nov. 03.
Több mint Bécs
Nov. 05 – 15.
Keresztül Dél-Amerikán
Nov. 05 – 21.
Keresztül Dél-Amerikán
Nov. 06 – 18.
A mesés Indokína
Nov. 06 – 18.
Körutazás a Vadnyugaton
Nov. 12 – 22.
Tűzföld és Patagónia csodái
Nov. 14 – 27.
A mesés Aranyháromszög és Nepál

OLDAL
21. o.
13. o.
20. o.
55. o.
86. o.
41. o.
93. o.
42. o.
90. o.
95. o.
82. o.
35. o.
91. o.
35. o.
80. o.
111. o.
65. o.
108. o.
114. o.
53. o.
46. o.
110. o.
89. o.
58. o.
57. o.
83. o.
24. o.
39. o.
73. o.
65. o.
85. o.
67. o.
69. o.
45. o.
87. o.
12. o.
103. o.
86. o.
47. o.
63. o.
41. o.
14. o.
26. o.
92. o.
106. o.
10. o.
107. o.
23. o.
109. o.
43. o.
15. o.
101. o.
104. o.
100. o.
105. o.
20. o.
86. o.
53. o.
46. o.
63. o.
41. o.
58. o.
67. o.
69. o.
96. o.
85. o.
67. o.
81. o.
69. o.
45. o.
87. o.
59. o.
98. o.
98. o.
115. o.
102. o.
99. o.
113. o.

5

HASZNOS
TUDNIVALÓK

igénybe vehetők. Törzsutas, aki az elmúlt 2 évben (tehát
2017.01.01. óta) legalább egyszer utazott a Proko Travellel.
A törzsutas- és az előfoglalási kedvezmény nem vonható össze.
Az időszakhoz kötött kedvezményeket azok vehetik igénybe,
akik az adott időintervallumban adják le foglalásukat.

UTAZÁS ELŐTT

PARTNERIRODÁK UTAZÁSAI:
Prospektusunkban 8 oldalon (65., 73., 96., 97., 102., 103.,
113., 114. oldalak) partnereink által szervezett utak találhatóak, melyeknél március 20-ig előfoglalási vagy törzsutas
kedvezmény vehető igénybe az alap részvételi díj 3%-ig,
az előfoglalás esetén maximum 10.000 Ft, törzsutas esetében maximum 12.000 Ft értékig. Utazásszervezők és adataik oldalak szerint: 65. oldal: Hon Tours Kft. (1056 Budapest,
Duna utca 3; +36 1 266 0644; engedélyszáma: U-000687),
73. oldal: 1000 Út Travel Kft. (1054 Budapest Kálmán Imre
u. 14.; +36 1 354 3990; engedélyszáma: U-001681/2015),
96 és 97. oldal: N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.
(1118, Budapest, Dayka Gábor utca 5.; +36 1 309 5900; engedélyszáma: R00801/1999/1999), a többi négy oldal esetében az AB AGRO Kft. (1027 Budapest, Bem rakpart 44. fsz. 2;
+36 1201 1277; engedélyszáma: RO 1320/1995/1999).

ON-LINE FOGLALÁS:
Tekintse meg w w w.prokotravel.hu weboldalunkat,
és vegye igénybe online szolgáltatásainkat:
• Forintra pontos árkalkuláció és online foglalás
• Korábbi utasaink véleményei az utazásokról
• Képek és videók a megtekintett látványosságokról
• Fakultatív programok és belépők részletes leírása

KEDVEZMÉNYEK:
A Proko Travel által szervezett utak előfoglalási és törzsutas
kedvezményeinek mértékéről és feltételeiről a 3. oldalon tájékozódhat. A kedvezmények már 40% előleg befizetésével

ÚT PROGRAMJA
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VÉDŐOLTÁSOK:
Az általunk szervezett Európán kívüli utazásokhoz kötelező védőoltást prospektusunk összeállításakor nem írnak
elő a hatóságok, azonban bizonyos védőoltások javasoltak.
Az aktuálisan javasolt védőoltásokról feltétlenül tájékozódjon honlapunkon, illetve az ÁNTSZ Országos Epidemiológiai
Központnál (1097 Albert Flórián út 2-6) Tel: 06-80/204-217
vagy a jarvanyinfo@oek.antsz.hu e-mail címen. Utazás előtt
min. 2 hónappal egyeztessen háziorvosával, hogy egészségi
állapota igényel-e fokozottabb védelmet, esetleg védőoltásokat, gyógyszerek szedését.
SPECIÁLIS ÉTREND:
Akinek speciális étrend szükséges, azoknak ezt a kérését
jelentkezéskor kell leadniuk. Mi továbbítjuk a szálloda felé, de
felelősséget nem tudunk vállalni azért, hogy az étterem ezt
teljesíteni tudja-e, és az út során mennyire változatos menüt
tudnak felszolgálni. Kérjük ezeket az utasokat, hogy az idegenvezető segítségével, a szállodai szobák kiosztása után
IDEGENVEZETÉS:
A Proko Travelnél büszkék vagyunk arra, hogy idegenvezetőink
a szakma élvonalába tartozó szakemberek, ezt igazolja, hogy a
Magyarország Év Idegenvezetője díjazáson az elmúlt 3 évben
mindig állt kollégánk a dobogón (2016, I. hely: Prónay Ildikó;
2017, III. hely: Kámán József, 2018, I. hely: Gulyás Miklós).
ILDI AJÁNLÁSÁVAL:
Azon utazások programját, melyeknél ez
a logó szerepel, Prónay Ildikó – 2016 Év
Idegenvezetője Magyarországon – állította
össze, és várhatóan ő lesz az idegenvezető.
Elsődlegesen a természet szerelmeseinek ajánljuk ezeket az
utazásokat.
TERMÉSZET – VÁROSLÁTOGATÁS ARÁNY
Annak érdekében,
hogy utazásaink progVÁROSLÁTOGATÁS
ramjai könnyebben TERMÉSZET
összehasonlíthatók legyenek, és így mindenki megtalálja a
számára ideális program összeállítást, utazásainknál jelezzük
a természeti látnivalók és a kulturális élmények arányát.
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NEHÉZSÉGI FOK:
Minden programunknál jelezzük a társasút
nehézségi fokát egy cipős ikonnal. Ezen
felül természetesen kollégáink is készséggel
tájékoztatják Önöket a fizikai megterhelés
mértékéről. Az ikonok jelentése sorrendben:
KÖRÖMCIPŐ: könnyed program
UTCAI CIPŐ: nem túl megerőltető
SPORTCIPŐ: mérsékelten nehéz
BAKANCS: kemény túrázás
A bakancsos jelzésű utakat csak megfelelő
fizikai állapotban, túrázási gyakorlattal,
rutinnal rendelkező utasainknak javasoljuk,
így 80 év feletti utasaink jelentkezését ezen
utakra nem tudjuk elfogadni.

N

VÁROSNÉZÉSEK:
A kulturális körutazások sajátosságai a gazdag tartalom.
A programok esetenként fárasztóak lehetnek, így csak egészségesen vállalja az utat! Természetesen mindenkinek módjában áll az út során a számára fizikailag nagyon megerőltető
programot kihagynia, vagy lecsökkentenie. Az egész napos
városnézés, kirándulás min. 6 órás, a félnapos min. 3 órás.
Amennyiben az időjárási viszonyok (vagy egyéb körülmények)
kedvezőtlenül alakulnak és lehetőség van rá, hogy csorbítás
nélkül a napok programját felcseréljük, akkor az idegenvezető
ezt a csoport érdekében megteheti.
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ÚTI OKMÁNYOK, ÚTLEVÉL, VÍZUM:
Foglalás előtt ellenőrizze úti okmánya érvényességét, így
szükség esetén indulásig megújíthatja. Több országban a
hazaérkezéstől számítva min. 6 hónapig érvényesnek kell lennie az útlevélnek. Vízumigényes utazásainknál irodánk vállalja
a vízumügyintézést. Ilyen esetben indulás előtt kb. 4 héttel
szükségünk lesz útlevelére, melyben min. 2 egymás melletti
üres oldal szükséges a vízumhoz. Külföldi állampolgárságú
utasainknak is segít irodánk, de vízumigényüket, beutazási
feltételeiket egyénileg kell intézni. EU-s országokba érvényes, kártya típusú személyigazolvánnyal is lehet utazni.
Jogosítvány nem fogadható el személyazonosító okmánynak
utazásaink során. Néhány ország (pl. USA, UAE) a belépést
megtagadhatja, ha korábban számára „veszélyesnek” ítélt
országban járt az utazó. Kérjük, Európán kívüli utazásuknál
mindig egyeztessenek erről irodánkkal.

IDÉN OLCSÓBB:
Azon utazásaink, melyeknél a logó szerepel kedvezőbb áron foglalhatók idén, mint a tavalyi évben.

IDÉ

RÉSZVÉTELI JEGY:
Az indulás előtt kb. 7 nappal kézhez kapott részvételi jegy
tartalmazza az indulás pontos helyét és időpontját, a buszon
lévő ülőhelyet, és az úttal kapcsolatos hasznos tudnivalókat.
A részvételi jegyet a gyorsabb ügyintézés miatt amennyiben
lehetséges, e-mailben küldjük, ezért jelentkezéskor kérjük az
e-mail cím megadását.

RÁ ZÁS

HELYSZÍNEN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK:
A belépők olyan attrakciókra vonatkoznak, melyek a tervezett program részei, de megtekintésük nem kötelező, így áruk
nincs benne a részvételi díjban, kivéve ott, ahol ezt külön
jelezzük. A belépők és a hajó-, felvonó-, vonat- illetve egyéb
jegyek a helyszínen, az adott ország valutájában fizetendőek.
Összegük – mely esetenként változhat – megtalálható a programleírások után összevontan, valamint weboldalunkon részletezve is az adott útnál. Több helyszínen a műemlékek csak
helyi idegenvezető kíséretében, vagy a múzeum saját audio

esténként, a konyhával egyeztessék a vacsora menüjét. Az út
megkezdését követően jelzett speciális étkezési igényt sajnos
nem biztos, hogy figyelembe tudnak venni a szállodák.
LÉTSZÁM:
Utazásaink elindításához a minimális létszám elérése szükséges, mely Magyarországról autóbusszal induló útjaink
esetében 35 fő (beleértve az autóbuszos úthoz repülős csatlakozási lehetőséget választókat is), európai repülős útjaink
esetén 20 fő, míg Európán kívüli utazásainknál 15 fő. Azon
kivételes esetekben, ha a minimális létszám elérése nem
valósul meg, az érintetteknek kedvezményes átjelentkezést
biztosítunk bármely másik foglalható utazásunkra. Néhány
egzotikus út esetén maximális létszámot is meghatározunk,
azért, hogy a nagy létszám ne rontsa az utazás élményét.
BIZTOSÍTÁS:
Utasaink érdekeit szem előtt tartva minden utazásunknál
kötelező utasbiztosítás megkötése. Utazásainkhoz több típust
is ajánlunk, melyeket útjainkra foglalva kedvezményesebb
áron tud megrendelni, mint egyéni utazás esetén, továbbá
nálunk kor alapú felárat sem kell fizetnie ezen betegség-, baleset- és poggyászbiztosítások esetében. Biztosítását megkötheti weboldalunkon, vagy abban az utazási irodában ahol
foglalását intézi. OEP kártyás vagy bankkártyás biztosítása
csak korlátozottan nyújt ingyenes szolgáltatásokat, a részletekről kérdezze szolgáltatóját, és feltétlenül hozzon magával
igazolást és kontakt telefonszámot.
ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS:
Minden Proko Travel által szervezett utazás alapdíja tartalmazza a részvételi díj összegére kiterjedő útlemondási
biztosítást annak érdekében, hogy ha Ön egészségügyi okokból nem tudja elkezdeni utazását, a biztosítóhoz fordulhasson. A biztosító (Colonnade Insurance S. A. Magyarországi
Fióktelepe: 1139 Budapest, Váci út 99. Tel: 06-1 460-1400) az
általa jogosnak ítélt kárigények után a kötbér önrésszel csökkentett részét visszautalja az utasnak. A biztosítás feltételeit,
szerződését megtalálja irodáinkban és weboldalunkon.
ÁRFOLYAM:
Az utak árának kalkulációja 1 EUR = 320 Ft, 1 CHF = 285 Ft,
1 USD = 280 Ft 1 GBP = 365 Ft árfolyammal készültek (Erste
Bank eladási árfolyam). A kalkulált árfolyamhoz képest tartós
deviza áremelkedés esetén a részvételi díj változtatási jogát –
a törvényi szabályoknak megfelelően –, irodánk fenntartja.
guide-jának használatával tekinthetők meg, melyek költsége a belépőn felül a helyszínen fizetendő. Vannak továbbá
olyan múzeumok, és műemlékek, ahol az idegenvezetés nem
engedélyezett, ilyen esetben az ismertetés a buszon vagy az
épület előtt történik. Európán kívüli utazások során elvárt a
borravaló. Erre személyenként, naponta kb. 5 USD összeget
kell számolni. 2011 óta több európai városban is bevezették
a helyszínen fizetendő turista adót, melynek összege kb. 2–3
€ vagy CHF /fő/ éj.
FAKULTATÍV PROGRAMOK:
Az utazás alapprogramján felüli szervezett programlehetőségek, melyeket az utazás leírásánál jelzünk, részletesen
pedig weboldalunkon tájékozódhat róluk. Egyes fakultatív
programokon történő részvételt csak akkor tudjuk biztosítani, ha jelentkezéskor megrendelte és befizette a program
díját, ezért fontos előzetesen tájékozódni erről irodáinkban.
A fakultatív programok többségénél külső szolgáltatót is
igénybe veszünk.
INGYENES AUDIO GUIDE:
Az audio guide egy zárt láncú kommunikációs eszköz, melyet több várost bejáró körutazásainknál használunk a városnézések során.
Az idegenvezetőnél van a rendszer mikrofonja,
az utasoknál pedig a fülhallgatós vevők, így az ismertetést
távolról is hallgathatják. A fülhallgatók egyszer használatosak (egy-egy útra). Azon utaknál, ahol logóval jelezzük,
garantáltan lesz audio guide készülék az utasoknak, de a
lehetőségeink és az utas létszám függvényében más utakon is lehet, hogy használni fogjuk az audio guide rendszert.
Más utazási irodáktól eltérően ingyenesen nyújtjuk saját
audio guide szolgáltatásunkat, de a készülékek fizikai károsodásáért illetve elvesztéséért az utas anyagilag felel.

REPÜLŐ
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
Repülős csoportos utazásainknál a turista osztályra szóló repülőjegy megvásárlását, a külföldi transzfer intézését irodánk
elvégzi minden érvényes foglalással rendelkező utas számára.
Prémium repülős szolgáltatásaink a légitársaság által rendelkezésre bocsátott létszám erejéig érhetőek el. Utazásainkat
az idegenvezető Magyarországról kíséri, kivéve, ahol külön
jelezzük, hogy az idegenvezető kint várja a csoportot, illetve,
ahol autóbuszos csoporthoz csatlakozik repülővel az utas.
Repülős útjaink induló és végső érkezési reptere a budapesti
Liszt Ferenc, kivételes esetben: Bécs, Pozsony vagy Debrecen.
Amennyiben az ideális menetrendhez nem budapesti indulás
szükséges, irodánk vállalja a transzfer költségét Budapestről az
indulási reptérre és vissza. Minden útnál igyekszünk a legoptimálisabb menetrendet kiválasztani, de az esetek többségében
Budapestről csak 1 járat közlekedik naponta a célhelyszíneinkre, így előfordulhat, hogy az indulási, ill. érkezési napok nem
jelentenek teljes napot. Jelentkezéskor az utazáshoz szükséges
úti okmányban szereplő pontos, teljes név megadása az utas
felelőssége, mert így történik a jegykiállítás, és pontatlan névmegadásért a légitársaság az utasnak többletköltséget számít
fel, illetve akár az utazást is megtagadhatja.
A repülőtéri illetékek és az interkontinentális repülőjegyek árai
a programfüzetünk összeállításakor aktuális érték alapján lettek feltüntetve, és összegük változhat. Jelentkezés előtt javasoljuk, hogy érdeklődjön az aktuális árakról. Ha már befizette a
teljes részvételi díjat, és emelkedik az illeték vagy a repülőjegy
ára, irodánk akkor sem hárítja át ezt az összeget Önre.
A légitársaságok menetrendváltozásáért (késésért, járattörlésért) irodánk felelősséget abban az esetben sem tud vállalni,
ha az érinti az adott út programját.
REPÜLŐJEGY LEMONDÁSA:
Repülős utak esetén a repülőjegyek megvásárlását irodánk az utazás előtt – az útra történő megfelelő számú utas

AUTÓBUSZ
INGYENES VIDÉKI TRANSZFER:
Szegedi központú iroda lévén igyekszünk vidéki utasaink kényelméről is gondoskodni. Bár útjaink Budapestről
indulnak, de minden autóbuszos utunknál ingyenes odavissza transzfert biztosítunk utasaink számára az alábbi
városokból: Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, Gyöngyös,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Miskolc, Nyíregyháza,
Pécs, Szeged, Szekszárd. További felszállási helyek bizonyos utaknál (az adott utazásnál jelezve): Budaörs,
Győr, Nagykanizsa, Siófok, Székesfehérvár, Tatabánya,
Tiszaújváros. Április 18-án és május 15-én van ingyenes
egri felszállás is. Ingyenes vidéki felszállási szolgáltatásunkat minden utasunk igénybe veheti, amennyiben a pontos felszállási igényét foglalásakor jelzi, és megadja azt a
mobiltelefonszámot, melyen az indulás reggelén elérhető.
A megadott felszállási hely indulás előtt 15 napig ingyenesen módosítható, utána 5.000 Ft/fő költséggel jár.
Autóbuszaink jellemzően reggel 6:30 körül indulnak Buda
pestről. A vidéki transzfer – távolság függvényében – ennél
korábbi időpontban indul, és esetenként másik járművel történik, melyről utasaink általában Budapesten szállnak át a
saját autóbuszukra.
A körutaknál a visszaút magyarországi útvonala
nem mindig azonos a kiutazás útvonalával, melyet
szimbólummal jelzünk. Ilyen esetben az utazás
végén a leszállást a leírásban a hazaútnál megjelölt helyeken
illetve a 12 állandó felszállási városnál tudjuk biztosítani az
autóbusz útirányának megfelelően (pl. autósztráda esetén).
A nem állandó fel- és leszállási helyeknél az autóbusz útvonalának megfelelő lehetőségekből lehet választani jelentkezéskor. A Budapestre történő hazaérkezés 21 óra körül várható.
Ezt követően indulnak transzfer járataink a vidéki városokba.
Amennyiben visszaúton egy időpontban több autóbuszunk
érkezik Budapestre, igyekszünk a transzfereket összehangolni,

jelentkezését követően – intézi. A repülőjegy megvásárlását
követően a foglalás lemondása esetén a repülőjegy ára nem
téríthető vissza. Jelentkezéskor lehetőség van arra, hogy a
repülés - részvételi díjban nem szereplő részére - külön útlemondási biztosítást kössenek, így ha egészségügyi probléma
miatt kényszerül lemondani foglalását, visszatérítésért fordulhat a biztosítóhoz.

PRÉMIUM REPÜLŐS
SZOLGÁLTATÁSOK

POGGYÁSZOK FELÁR NÉLKÜL:
Mindegyik repülős utazásunk esetében az alapár tartalmaz személyenként egy feladható csomagot (általában
max. 20 kg-os) és alapszabály szerint egy kézipoggyászt vagy
kis táskát mely felvihető a fedélzetre. Az aktuális súlyhatárokról, poggyász szabályokról a részvételi jegyen tájékoztatjuk
utasainkat. Kérjük, figyelmesen olvassák el ezen előírásokat.
INGYENES REPTÉRKÖZELI PARKOLÁS:

ELSŐBBSÉGI BESZÁLLÁS:
A Ryanair és Wizz Air légitársaság járatai esetében a Proko
Travel utasoknak lehetőségük van a repülőgépbe történő
elsőbbségi beszállásra, ezáltal elsők közt foglalhatják el
kijelölt ülőhelyüket. Ezen prémium szolgáltatás nem érinti
a check-in és a kötelező biztonsági ellenőrzés folyamatát.

Minden Proko Travel által szervezett repülős utazásnál utasaink számára ingyenes parkolást biztosítunk a repülőtér közelében az indulás napjától a hazaérkezés napjáig. A parkoló és
a repülőtér közötti oda-vissza transzfert szintén ingyenesen
nyújtjuk. A parkoló igényes, aszfaltozott és a nap 24 órájában
őrzött. Igény és férőhely esetében van lehetőség fedett parkolást kérni felár ellenében.

KÉZIPOGGYÁSZ A KABINBAN:
2018. január 15-től a Ryanair és a Wizz Air diszkont légitársaságok járatain az alap repülőjeggyel utazók számára nincs biztosítva a „kis gurulós” kézipoggyász kabinba való felvitele. A Proko
Travel által szervezett utazások résztvevői magasabb szolgáltatási csomagban részesülnek, melynek eredményeként minden
Ryanair és Wizz Air járat esetében felvihetik a kabinba – a méret
és súlykorlátozásnak megfelelő – kézipoggyászukat.

Mivel sok Budapestről induló járat menetrendje a kora reggeli órákra esik, így vidéki utasaink számára ez hajnali autózást
vagy fárasztó transzferezést jelenthet. Annak érdekében, hogy
kényelmesebbé tegyük utasaink számára utazásuk kezdetét,
kedvezményes szálláslehetőséget kínálunk a repülőtér közvetlen környezetében. Ajánlatainkat megtalálja weboldalunkon.

KEDVEZMÉNYES REPTÉRKÖZELI SZÁLLÁS:

FIX ÜLŐHELY A REPÜLŐN IS:
Az elmúlt évek változásainak hatására több légitársaság is felárért cserébe tudja csak garantálni az együtt utazók számára
az egymás melletti ülőhelyeket. Mi a Proko Travelnél his�szük, hogy az utazás élményét közösen kell átélni, melynek
eredményeként a lehetőségek alapján minden utasunknak
előre lefoglaljuk ülőhelyét oly módon, hogy az együtt utazók (pl. családok, házaspárok) egymás mellé kerüljenek. Ezen
szolgáltatásunk nyújtását csak az akadályozhatja meg, ha a
légitársaság nem ad lehetőséget az előzetes helyfoglalásra a
csoportunk tagjai számára.
ám várakozás felmerülhet. Több mint 10 éves tapasztalatunk
alapján, a Budapestről történő továbbszállítás előtt a várakozás az esetek 95%-ában kevesebb, mint 2 óra. Sajnálatunkra
előfordulhat baleset, vagy forgalomkorlátozás melyek miatt
autóbuszaink a megszokottnál lassabban tudnak haladni, így
hosszabb várakozás is előfordulhat. Ilyen esetekben irodánk a
lehetőségek függvényében természetesen keresi az adott pillanatban a legjobb megoldást, de kérjük szíves megértésüket,
együttműködésüket.
Amennyiben valaki nem jelenik meg a felszállási helyszínén
időben, maximum 15 perc várakozás után, a többi utas utazását szem előtt tartva, a transzfer elindul. Az utas késéséből
eredő károkért, utazásról történő lemaradásért, többletköltségekért irodánk felelősséget nem tud vállalni. Az ingyenes
vidéki transzfer igénybevétele természetesen nem kötelező.
Gondolja át, hogy Önnek elfogadható-e a korai indulás, késői
hazaérkezés, hogy a transzfer több városba is bemegy az
utasokért, és hazaérkezéskor esetlegesen várakozni kell a
Budapestről történő továbbindulásra.
AUTÓBUSZOS UTAZÁS:
Autóbuszaink többsége Mercedes, emellett MAN, Setra,
Scania típusú, többségében 49+2 fős jármű. Mind légkondicionálóval, italhűtővel, videóval, kényelmes, dönthető ülésekkel felszerelt. Kis létszámú (elsősorban Európán kívüli)
utazásainknál a csoport méretéhez illeszkedve, kisebb autóbuszt használunk.
Gépkocsivezetőink nagy külföldi vezetési tapasztalattal rendelkeznek. A jogszabályoknak megfelelően csak ülve szabad utazni és a biztonsági öv használata az utas érdekében,
külön figyelmeztetés nélkül is végig kötelező. Ennek elmulasztása esetén a sérülések és büntetések felelőssége a
mulasztót terhelik.
Repülős utaknál a célország(ok)ban a légkondicionált autóbuszt külföldi fuvarozó partnerünk biztosítja. Külföldön is
ügyeljenek értékeikre. Az autóbuszban, illetve a csomagtartóban hagyott tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.
A buszokon történő kávé, üdítő stb. árusítás a busztársaság
kompetenciája és felelőssége.

ÜLŐHELY:
Jelentkezéskor ingyenesen lehet ülőhelyet választani
az autóbuszon, amit a visszaigazoláson feltüntetünk.
Ezt a helyet csak kivételes esetben – családok együttes ültetése autóbusztípus módosítás, vagy a busz optimális töltése
céljából – módosítja irodánk. Az ülésrend független a felszállás helyétől és a program során állandó. Autóbuszainkon
a baloldalon az első sornál és a jobboldalon, a középső feljáró utáni első sorban a lábnál egy védő paraván van, ezért
itt a láb korlátozottan nyújtható ki, ami magas utasainknak
zavaró lehet. Mivel ez utóbbinak a pontos helye (jobb oldali
6. vagy 7. sor) buszfüggő, így azt jelentkezéskor nem tudjuk
előre megadni. Az utolsó széksor (általában jobboldali 11. és
baloldali 13. sor) nem feltétlenül dönthető.
UTOLSÓ SOR KEDVEZMÉNY:
Hosszabb utasainknak, ha valakiknek már máshol nem tudunk
helyet biztosítani – és ezt előzetesen igényli – az út hosszától
függően extra, egyéb kedvezménnyel összevonható árengedményt adunk. A kedvezmény mértéke 5 – 7 napos utaknál:
5.000 Ft / fő, 8 vagy annál több napos utaknál 10.000 Ft / fő.
4 napos vagy rövidebb utunknál nincs kedvezmény.
CSOMAGOK MAXIMÁLIS TÖMEGE:
A 36/2017 és 1102/2016 közlekedési rendeletek szabályozzák a járművek maximális tengelysúlyát, mely érinti a
turistabuszokat is. Utazásainknál az új szabályozás miatt
limitálnunk szükséges utasaink poggyászsúlyát. Autóbuszos
utazásainknál a megengedett össztömege egy utas pog�gyászának maximum 20 kg. Ez magába foglalja a csomagtérben elhelyezendő bőröndöt, valamint, az utastérbe hozható
olyan kisméretű kézipoggyászt, melyet lábuk előtt illetve
a kalaptartón el tudnak helyezni (a közlekedő folyosót szabadon kell hagyni). Házaspárok, családok a fejenkénti össztömeget összevonhatják. A poggyászszabályok be nem
tartásáért a fuvarozó cég többlet díjat szabhat ki az utasra
(1.000 Ft /kg a 20 kg-on felüli csomagtömegért).
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3 FŐS ELHELYEZÉS:

SZÁLLÁS, ELLÁTÁS
SZÁLLÁS:
Útjainkon (az El Camino zarándokút kivételével) kizárólag
3*-os és 4*-os szálláshelyekkel dolgozunk. Véleményünk
szerint a 2*-os szállodák – hiába olcsóak – gyenge színvonaluk miatt nem illenek a minőségi kulturális körutazáshoz.
Felhívjuk figyelmüket, hogy irodánk a szállások besorolásánál az adott ország osztályzását alkalmazza. A programok
és a lehetőségek figyelembevételével választottuk ki ezeket a szállásokat, ezért a szállodák nem mindig belvárosiak,
előfordulhat város közeli elhelyezés is. A 2 ágyas elhelyezés franciaágyas elhelyezést is jelenthet (főként Ausztriában,
Németországban, és Franciaországban). A szobák elosztását
(pl. hányadik emelet) a szálláshely határozza meg, ebbe irodánknak nincs beleszólása. A szállodákban szobánként van
mosdó, zuhanyzó és vele egy helyiségben a WC. A mediterrán
országok szállodáiban általában van légkondicionáló, de nincs
hűtőszekrény. Magasabb kategóriájú szállodákban minibár
lehetséges, melyből a fogyasztás külön fizetendő. Körutak
tranzitszállásainál előfordulhat, hogy a csoportot több, azonos
kategóriájú, közeli szálláshelyen helyezik el. A szállodai szobában őrizetlenül hagyott értéktárgyakért sem a Proko Travel,
sem partnere nem tud felelősséget vállalni. Kérjük, használják a szállodai széfeket, melyekről érdeklődhetnek idegenvezetőinknél. Népszerűbb turisztikai célpontok esetén éjszaka
is előfordulhat nagyobb forgalom és zaj, a zavartalan pihenés
érdekében javasolt a füldugó használata. 2011 óta több európai városban is bevezették a helyszínen fizetendő turista adót,
melynek összege kb. 2–3 € vagy CHF /fő/ éj.

Párok minden esetben kétágyas, ha családdal utaznak, akkor
igény esetén, 2 + pótágyas elhelyezést kapnak, feltéve, hogy
az adott szállodában van ilyen szoba. A 3 ágyas szobák jellemzően nem nagyobbak, mint a 2 ágyasak és a 3. ágy szinte minden esetben pótágy, (ami előfordulhat, hogy összecsukható
szivacsos kempingágy). A szállodák többsége pótágy esetén sem ad kedvezményt ezért javaslatunk, hogy a 3 ágyas
elhelyezést kizárólag kisebb gyermek utazása esetén kérjék. Felnőtt utasainknak hangsúlyozottan nem javasoljuk a
3 ágyas szobákat. 5 éven aluli gyermek körutazáson csak a
Proko Travel munkatársával történt előzetes egyeztetés után
vehet részt, de ez is legfeljebb a „minden korosztálynak ajánlott” jelzésű utaknál lehetséges.
TÁRSÍTÁS:
Egyedül utazó utasaink kérhetnek szállodai szobára vonatkozó társítást, melynek során másik (minden esetben azonos nemű) társítást kérő útitárssal kerülnek egy közös
kétágyas szobába. Irodánknál 3 fős társítás nincs. Társítás
után, az út során, a társsal kapcsolatban reklamációt nem
áll módunkban elfogadni. Külön szobát csak akkor tudunk
kérni, ha a szállodában van erre lehetőség, és mindkét fél
a helyszínen kifizeti az egyágyas felárat. Amennyiben nem
sikerül az út indulásáig a társítás, akkor irodánk az egyágyas
felár költségének 50%-át átvállalja, így utasunknak csak
az maradék 50%-ot kell megfizetnie. Ezen költségátvállalás nem vonatkozik azokra, akik eleve egyágyas elhelyezést
kértek, illetve akik indulás előtt 30 napon belül jelentkeznek, vagy ha korlátozott szállodai kapacitás áll rendelkezésre, esetleg már csak 1 szabad hely van az úton.

EGYÁGYAS SZOBA:
Általában kisebb szobák, fekvésüket tekintve is kedvezőtlenebbek helyenként gyengébb színvonalúak mint a szálloda
többi szobája.. Itt a felárral nem a minőséget, hanem az egyedüli elhelyezést fizetik meg a szállóvendégek. Az egyágyas
szobában egy darab egyszemélyes ágy van.
HAJÓKABIN KOMPOKNÁL:
Hajókabinokban eltöltött éjszakáknál az elszállásolás légkondicionált, 4 ágyas (2 db emeletes ágy) tusoló/ WC-s belső kabinokban történik. Ezeknél előfordulhat 2 házaspár egy kabinban
történő elhelyezése is. Igyekszünk megoldani, de nem tudjuk
garantálni, hogy az egyedül jelentkezők csak azonos neműekkel
kerülnek egy kabinba. Felár ellenében, jelentkezéskor igényelhető 2 ágyas kabin, mely komfortosabb utazást biztosít.
ÉTKEZÉSEK:
Útjaink többsége félpanziós (reggeli, vacsora), vagy a fakultatív vacsora lehetősége biztosított utasainknak. Ez utóbbiaknál
az út indulása előtt kell igényelni és befizetni a vacsorát. Azon
utasok akik az előzetesen megrendelhető vacsorát nem kívánják igénybe venni, vállalják vacsorázásuk önálló intézését (az
idegenvezető az előzetesen megrendelt vacsorázást intézi).
Ha csak reggelis az ellátás, akkor a program befejezése után
idegenvezetőnk, a lehetőségek függvényében, segít vacsorát
intézni. A vacsorák általában a szállodában vannak, de előfordulhat közeli étteremben történő étkezés is.
Kontinentális reggeli: Vaj, dzsem, péksütemény, kávé, tea.
Büféétkezés: Svédasztalos jellegű étkezés.
Vacsora: Az adott ország étkezési szokásainak megfelelően
összeállított, általában 3 fogásos menü. Az esti étkezésekhez
rendelt ital külön, a helyszínen fizetendő fogyasztás alapján.

IMPRESSZUM:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS
Aktuális utazási szerződésünket weboldalunkon tesszük közzé az Információk menüpontnál, és
kérjük megrendelés előtt minden esetben tanulmányozzák át szövegét. Partner utazási irodák
által szervezett utazások esetében az adott utazásszervező utazási szerződése a hatályos, és ő
felel a szolgáltatások teljesítéséért.
KIEGÉSZÍTÉS: A hasznos tudnivalók a programfüzet zárásakor (2019. 01. 25.) hatályos
jogszabályok szerint készültek. Ehhez képest bekövetkező változásokat a www.prokotravel.hu
weboldalon tesszük közzé. Kérjük, kísérjék figyelemmel!

CSOPORTOS VÁROSNÉZÉS KÉNYELMESEN
AUDIO GUIDE FÜLHALLGATÓKKAL
“Jóval nagyobb
szabadságot jelent, hogy
akár 50 méterről is hallom
az idegenzetőt, miközben
nézelődöm, fényképezek.”

A PROKO TRAVEL Utazási Iroda (Székhely: 6720 Szeged Feketesas u. 19-21, adószám: 110325912-06, cégjegyzékszám: 06-09-002944, Eng. sz.: R-0857/1993 Engedélyt kiadta: Budapest
Főváros Kormányhivatala, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.; Postacím: 1534 BKKP Pf.
919. Tel.: 06-1-458-5800) vagyoni biztosítását a Colonnade Insurance S. A. Magyarországi
Fióktelepénél kötötte: 1143 Budapest 1139 Budapest, Váci út 99. (Tel: 06-1 460-1400).
A programfüzetben található esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de érte felelősséget nem
vállalunk. A katalógusban található képek, térképek illusztrációk és csak tájékoztató jellegűek.
Ezen katalógusunk kiadásával minden előző kiadvány, ár, utazási szerződés, hasznos tudnivaló
érvényét veszti és csak az ebben foglaltak a hatályosak.

MÉG TÖBB
INFORMÁCIÓT
SZERETNE
UTAZÁSÁRÓL?
Minden utazásunkhoz
egyedi weboldalt
készítettünk, melyen
speciáisan az adott
útról talál:

Papp Gusztáv,
17 éve törzsutas

fényképeket
útbemutató videókat
korábbi utasok
értékelését az útról
és számos döntést
segítő részletet

“Úgy érzem, mintha
privát idegenvezetőm lenne.
Minden szavát tisztán
hallom még a népszerű
látnivalók forgatagában is.”
Tarjányi Erzsébet,
14 éve törzsutas
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FOLYTASSA A BÖNGÉSZÉST ONLINE!
Keresse minden utazásnál a lap alján
az adott út online elérhetőségét!

Utaskedvezmények: 5 – 7 % (Lásd 3. old.) Számolja ki előre forintra pontosan foglalása árát a www.prokotravel.hu-n!
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GARANCIÁNK

MELYEK BIZTOSÍTJÁK UTAZÁSA NYUGODT LEFOGLALÁSÁT
Garantált színvonal
a szállásoknál

Egy kellemes körutazáshoz elengedhetetlenek a minőségi szál
lások. Garantáljuk, hogy utazásaink során az összes szálláshely az
adott ország előírásai alapján minimum 3 csillagos besorolású.

3

Garantált díjmentes
lemondási lehetőség online

Garantáljuk, hogy online megrendelés esetén,
az előleg fizetése előtt, a megrendelést követő
14 napon belül írásban díjmentesen lemond
hatja utazását.

Garantáljuk, hogy gyakorlott,
hozzáértő idegenvezető kíséri
a csoportot, így biztosítva a
színvonalas kikapcsolódást és
a gondtalan pihenést.

Garantált szakértelemmel
rendelkező idegenvezetők
Garantált biztonság
felár nélkül

5
+1

Garantált, ingyenes
ülőhelyválasztás

4

Minden Proko Travel által szervezett uta
zásnál ingyenes szolgáltatásként útle
mondási biztosítással ajándékozzuk meg
Önt, bármiféle extra költség nélkül. Így
egészségügyi okokból vagy egyéb – a biz
tosító szabályzatában meghatározott –
esetekben a biztosító a felmerülő károkat
megtérítheti.

Lemondásnál garantált
kompenzáció

Foglaláskor minden utasunk ingyenesen
választhat magának ülőhelyet az autóbuszon
az összes aktuálisan szabad ülőhely közül.

2

6

Büszkék vagyunk rá, hogy utazásaink,
kevés kivételtől eltekintve, magas lét
számmal valósulnak meg. Ha mégis elő
fordulna, hogy le kell mondanunk egy
utunkat alacsony jelentkezési szám miatt,
akkor extra kedvezménnyel biztosítunk
átjelentkezést ugyanazon program másik
időpontjára, vagy bármelyik másik szabad
kapacitással rendelkező utunkra!

Profi csapat szolgálja
az Ön kényelmét

Garantáljuk, hogy minden erőnkkel azon dol
gozunk, hogy utasaink igényeit a lehető leg
magasabb szinten elégítsük ki, így teljessé téve
utazási élményeiket, hiszen valljuk, Ön is meg
érdemel egy kis pihenést!
Felső sor (balról jobbra):
Vajagic Barbara, Nagy Lőrinc, Turba Tímea,
Komlós Zoltán, Mucsi-Fekete Tünde Szabina,
Dr. Prónay Szabolcs, Koncsek Noémi, Kárpáti
Mónika, Pásztor József, Fleisz Tünde
Középső sor: Zsikó-Kovács Judit, Kovács Réka,
Pardi Ádám, Prónay Bence, Simon Andrea,
Márk László, Holecska Krisztián, Varga Adrienn,
Petrovics Erika
Ülnek: László Adrienn, Kotlárik Bettina, Prónay
Ildikó, Prónay Gyula, Csorba Klára, Nagyné
Hegedűs Hajnalka, Némedi Irén
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Két sziget látnivalói egy utazás alatt
Pihenés mindkét sziget tengerpartján
Kirándulások során a szigetek felfedezése
 Több fakultatív programból választhatunk

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS

EHÉZSÉ
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Napsütés, pálmafák, óceán! A szigetek tengeri élővilága, egzotikus éghajlata, természeti kincsei különleges nyaralást biztosítanak. A strandok és hatalmas vulkánok mindenkit lenyűgöznek.
Holecska Krisztián – A repülős utazások szakreferense

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – TENERIFE
Menetrend függvényében, várhatóan a délutáni órákban utazás
Tenerifére. Transzfer a ***-os szállodába (4 éj), majd pihenés.
Szállodánk a tengerparthoz közel helyezkedik el, saját bárral és
medencével rendelkezik.
2. NAP: SZIGETTÚRA TENERIFÉN
Ezen a napon egy egész napos szigettúrára indulunk, amely
magában foglalja Tenerife déli, észak-nyugati és középső
részének megtekintését. Idegenvezetőink segítségével az
egész napos kirándulás időtartama alatt átfogó képet kapnak
Tenerife, valamint a Kanári szigetcsoport múltjáról és jelenéről. Playa de las Americasból indulva első megálló Los Gigantes,
ahol többek között egy lélegzetelállítóan hatalmas szikla
falat csodálhatnak meg, mely valójában egy vulkán hosszmetszete. Következő megálló El Tanque, ahol megkóstolhatják a
helyi kávét (baraquito) és egy jellegzetes, forró alkoholos italt,
melyet a helyiek viagra naturalnak neveznek. Ezután megismerkedhetnek a szerencsétlen sorsú kisváros, Garachico történetével és panorámás látképével, majd Icod de los Vinosba
érkezve megtekinthetik az ezeréves sárkányfát és megcsodálhatják a San Marcos templomot, ahol egy gyönyörű ezüst oltár
található. Utunkat tovább folytatva a nagyon ízletes és bőséges
ebédet a sziget északi részének legszebb városában, Puerto de
la Cruzban egy tipikus kanári ízeket kínáló étteremben fogyasztjuk el, helyi muzsikaszóval kísérve. Ebéd után a sziget különlegessége Spanyolország leglátogatottabb nemzeti parkja
következik. Körbejárjuk Spanyolország legmagasabb hegyét a
3.718 méter magas, többkamrájú alvó rétegvulkánt, a Teidét.
Több megálló után a déli lejtőn térünk vissza Las Americasba, de
útközben még a szomszéd szigetekben és a táj változatosságában is gyönyörködhetünk.

KANÁRI-SZIGETEK
Tenerife és Gran Canaria

3. NAP: PIHENÉS
Ezen a napon, aki szeretne, pihenhet, de számos a helyi utazási
irodák által szervezett fakultatív program közül is választhat.
Idegenvezetőnk természetesen ott lesz, és információkkal segítséget nyújt a választásban, megrendelésben. Például elmehetünk a sziget északi gyöngyszemének nevezett Loro Parkba.
Ez az egyik legnagyobb látványosság Tenerifén, mely egy különleges állatkert, helyi állatokkal. Itt található a világ legnagyobb
papagájgyűjteménye, mely több mint 3.000 különböző fajból
áll, közülük 300 csak itt Tenerifén található. A csodálatos, színesebbnél színesebb madarak naponta többször szórakoztatják a
látogatókat show-műsorukkal. Ezen kívül fantasztikus delfin
show, lélegzetelállító orka és fóka show kínál felhőtlen szórakozást a park vendégeinek.
4. NAP: PIHENÉS
Továbbra is pihenhetünk, vagy helyi irodák által szervezett
programon vehetünk részt. A választásban, szervezésben idegenvezetőnk ekkor is fog segíteni. Dönthetünk hajókirándulás
mellett, vagy a sok program egyikeként felkereshetjük a sziget
másik nevezetességét, a Siam Parkot, amely 2014-ben elnyerte
a világ legjobb vízi vidámparkja címet. A Siam Park több mint
egy vízi park, maga az ÉLMÉNY. Az égbe magasodó Tower Power,
a 28 méter hosszú kamikaze csúszda majdnem függőlegesen ereszkedik le, s igazi adrenalinbomba a csúszás rajta. A hullámstrand, melynek egyik felén háromméteres, mesterségesen
generált hullámokban lehet ugrálni, a másik, sekély része pedig
fehérhomokos, szintén mesterségesen kialakított partszakaszba
torkollik, örökre szóló élményt nyújt minden látogatónak.
5. NAP: TENERIFE – GRAN CANARIA
A reggelit követően a hajó indulásáig szabadprogram, majd
Gran Canariáról áthajózunk az „örök tavasz szigetére”, Tenerifére.
A kompon csomagunk zárható szekrénybe történő elhelyezéséért 1 €-t kell fizetni. Szállás Tenerifén ***-os szállodában (4 éj).
Szállodánk közel van a tengerparthoz, de saját bárral és medencével is rendelkezik.
6. NAP: SZIGETTÚRA GRAN CANARIÁN
A mai napi kirándulásunk első megálló a Degollada de las
Yeguas, ahol beláthatunk a kanyonba, visszanézhetünk
Maspalomas homokdűnéire és gyönyörű fotókat készíthetünk a tájról. A fotószünet után tovább kapaszkodunk felfelé
a kanyon mentén elhaladva egy pálmaoázis és egy tevefarm
mellett, amíg meg nem közelítjük Fataga termékeny vidékét,
ahol déligyümölcsfák között vezet az út. A következő megálló
a Mirador de Tunte, ahol a kilátóból történő fotózás mellett a
helyi étteremben megkóstolhatjuk a narancs-kaktuszfüge és a
narancs-ananász gyümölcslevet. Ezek után vadregényes szikla
képződmények között kanyarog az út körülbelül 1.200 méter
magasságig, megnézzük Gran Canaria legmagasabb pontját, a Pico de las Nieves-t (1.950 m) és a következő megállóban

BAZILIKA ÉS VILÁGÍTÓTORONY TENERIFÉN

lefotózhatjuk a Roque Nublo-t és a Roque El Fraile-t, valamint a
szomszédos szigetet, Tenerifét továbbá a Teidét, Spanyolország
legmagasabb csúcsát. 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
sziget vallási központja is. Ugyanitt található a híres Balkonok
utcája is. A következő megálló Firgas, a vizek városa. Ebédünket
a helyiek által látogatott Restaurante Cuatro Hermanas-ban
fogyasztjuk el. 3 fogásos menünk, mely az italokat is tartalmazza, tipikus helyi vagy hagyományos ételekből áll, kívánság
szerint. Az ebédhez ital is jár. Következő látnivalónk a 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 méter 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 növénynek a tulajdonságaival és feldolgozásával. Az esti órákban érkezünk vis�sza szállásunkra.
7. NAP: PIHENÉS
Ezen a napon, aki akar, pihenhet, fürödhet. A helyszínen lesz
lehetőség részt venni helyi szervezésű, többféle programon.
Ezekről a helyszínen az idegenvezető fog részletesebb tájékoztatást adni. (Programra jelentkezési lehetőség a helyszínen).
8. NAP: PIHENÉS
Ezt a napot továbbra is pihenéssel, napozással töltjük.
9. NAP: GRAN CANARIA – BUDAPEST
Menetrend függvényében utazás Budapestre, érkezés várhatóan az éjszakai órákban.
AZ ELMÚLT 2 ÉVBEN 145 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. május 06 –14.:
355.000,- Ft
július 22 – 30.:
385.000,- Ft
szeptember 30. – október 08.:
385.000,- Ft

TENGERPARTI LÁTKÉP GRAN CANARIÁN Fotó: Varga Viktória
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió (reggeli és vacsora) + 2 ebéd
Szállás:	8 éjszaka ***-**** szállodák
2 ágyas tusolós WC-s szobáiban
Reptéri illeték kb.:
65.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.):
ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
75.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (május):
52.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
6.660 – 8.550,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.575,- Ft

Belépő nincs, csak fakultatív programok. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Kanari

PORTUGÁLIA

ZÖLD SMARAGD AZ ATLANTI-ÓCEÁN KÖZEPÉN

Azori-szigetek

VULKÁNI KRÁTER-TÓ SAO MIGUEL SZIGETEN

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Két sziget, mesés helyszínek
 Fantasztikus vulkáni képződmények
 Látványos táj, zöldellő virágok
 Utolsó nap Lisszabonban városnézés
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A világ egy kevésbé ismert gyöngyszeme, melynek hála még
nincs turistatömeg. Buja növényzet, különleges történelem és
szemet gyönyörködtető látvány mindenhol!
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LISSZABON – SAO MIGUEL –
RIBEIRA GRANDE – PONTA DELGADA
Indulás Budapestről repülővel várhatóan a hajnali órákban.
Lisszaboni átszállással utazunk az Azori-szigetek főszigetére, a
Sao Miguel szigetre. Érkezés várhatóan a koradélutáni órákban.
A reptérről máris felfedező útra indulunk. A sziget déli oldalán
végighaladva érkezünk el a Laga do Fogo krátertóhoz, amely a
legmagasabban elhelyezkedő tó a szigeten. A látvány megcsodálása után Caldeira Velha kicsiny parkját látogatjuk meg, ahol
a sziget csodás flórája tárul elénk, néhány forrással színesítve.
Mindenegyes megállásunknál gyönyörű fényképeket készíthetünk. Utunkat a Caldeiras da Ribeira Grande felé vesszük,
ahol a vulkanizmus maradványait láthatjuk a felszínen. A sziget északi részén egy kis várost, Ribeira Grande-t látogatunk
meg, megnézzük történelmi központját és sétát teszünk a szűk
utcáiban, ahol a XVII. és XVIII. századi városi építészetre is láthatunk néhány jó példát. Kényelmes ruha és edzőcipő viselése
javasolt. Napi programunk végeztével elfoglaljuk szállásunkat.
2. NAP: BÁLNALES – PONTA DELGADA
A korai reggelit követően – ha jó idő lesz –, nyolc órakor két
és fél órás bálna- és delfinlesre indulunk. Mivel az Azoriszigetek az Atlanti-óceán közepén helyezkedik el, az egyik
legnagyobb bálna- és delfinpopulációnak ad otthont. A kirándulás során nagy valószínűséggel láthatunk bálnát és (vagy)
delfint. A program során esőkabát viselése javasolt. Rossz idő
esetén ez a program elhalasztásra kerülhet. A bálnales befejezése után visszatérünk a partra és a gyalogos városnézésre
indulunk Ponta Delgadaban a sziget fővárosában. A várost
főképp a fekete és a fehér bazalt használata jellemzi, de sok
helyütt igen színpompás látvány tárul elénk. A helyi piacon
tett látogatás után a város Matriz nevű kerületébe megyünk,
ahol megnézzük a Sao Sebastiao templomot, a Portas da
Cidade-t mely, egy városkapu, és a városháza épületét.
A Sao Francisco tér felé sétálva láthatjuk az Esperaca kolostort,
ami a Csodatevő Krisztus kultuszhoz kapcsolódik. Ez a szigetvilág legnagyobb vallási fesztiváljainak tárgya. A másik híres
látványosság a környéken a Forte de Sao Bras, egy erőd, amit a
kalóztámadások kivédésére építettek. A városnézés befejeztével visszatérünk a szállodába.

3. NAP: VILA FRANCA DO CAMPO – FURNAS –
TERRA NOSTRA
Reggeli után ismét útnak indulunk a sziget déli részén Vila
Franca do Campoba, mely a sziget első fővárosa, és legfontosabb települése volt 1522-ig, amikor sajnálatos módon egy
erőteljes földrengés következtében megsemmisült. A rövid
szabadidőt és szuvenír vásárlási lehetőséget követően tovább
haladunk a Furnas-völgy irányába. A furnasi vulkáni komplexum
magába foglal egy kis falut, továbbá a Lagoa des Furnas tavat,
számos meleg vizű forrást és sok más természeti látványosságot. Miután megcsodáltuk a látnivalókat a Terra Nostra kertbe
megyünk, ami az egyik legcsodálatosabb kert Európában, több
mint kétezer féle fafajjal, és egy termálvizes úszómedencével, ahol lehetőség nyílik egy relaxáló fürdőt venni. Ezután a tó
partjára megyünk, ahol a lakosok helyi ételeket főznek a vulkán
hőjének felhasználásával. Lehetőség nyílik arra is, hogy ezeket
az ételeket megkóstoljuk. Szállás, mint előző nap.
4. NAP: FAJA DE BAIXO – PICO DO CARCAO –
VISTA DO REI – TERCEIRA
Miután megreggeliztünk Faja de Baixo felé vesszük az irányt,
ahol egy ananászültetvényt látogatunk meg. Láthatjuk az üvegházas technikát, amivel a helyiek rosszabb idő esetén elősegítik
az ananászok növekedését. A sziget nyugati része felé haladva
érintjük a Pico do Carcao kilátót, ahol egy rövid időre meg is
állunk, megcsodáljuk a tájat, amelyet a sziget legkeskenyebb
része nyújt. Kiváló fényképek készítésére lesz lehetőség. Az elénk
táruló területet 290 apró vulkán formálta meg évmilliókkal
ezelőtt. Folytatjuk utunkat Vista do Rei felé. Itt újra egy kilátóhoz
érünk ahonnan a Sete Cidades-t nézhetjük meg. Ez a terület tele
van szikrázóan kék és zöld tavakkal. A Vista do Rei portugálul azt
jelenti, hogy „királyi kilátás” ami méltó név az itt elénk táruló csodára. A gyönyörű látványoktól eltelve megyünk vissza a szállásra.
5. NAP: ANGRA DO HEROÍSMO – SERRA DO CUME –
PRAIA DA VITÓRIA – ANGRA DO HEROÍSMO
Reggeli után a repülőtérre megyünk és átrepülünk az Azoriszigetek másik gyöngyszemére, Terceirára majd buszra szállunk és városnézésre indulunk Terceira szigetén. A város, Angra
do Heroismo – ahol szállásunk is van – 1983 óta a világörökség
része. A városka kötelező kikötőhelye volt az Egyenlítői Afrika
és a keleti és nyugat-indiai útvonalak flottáinak. A kőhomlok
zatok, és az élénk színre festett házak, fémkerítésű balkonok
szemkápráztató látványt nyújtanak. Áthaladunk a Praca Velha
téren is, ahol a városháza épülete található. Láthatjuk még a
Duque de Ávila kertet és a Capitas-Generais palotát, a Sé katedrálist és a kikötőt. Busszal a Serra do Cume kilátó felé indulunk,
ahol meg is állunk egy fotószünetre, és elmerengünk a Praia da

Vitória öböl látványán. Továbbhaladunk Praia da Vitória városa
felé, mely a méltán híres strandjáról. Útközben megállunk, hogy
megnézzük Sao Sebastiao templomát, amit 1455 körül az első
telepesek építettek, azonban az évszázadok alatt sok átalakításon ment át. Utunk során több a szigetre jellemző kis falun
is áthaladunk, majd Angra do Heroísmoba visszaérkezve felmegyünk a Monte Brasil hegyre, megnézzük a kilátást, ami a
városra és az öbölre tárul.
6. NAP: CINCO RIBEIRAS – BISCOITOS – ALGAR DO CARCA
Megreggelizünk és a sziget nyugati részének felfedezésére
indulunk. Buszos utunk során elhaladunk Sao Mateus kicsiny
halászfaluja mellett, majd megállunk Cinco Ribeirasban, ahol
meglátogatunk egy sajtgyárat. Lehetőség lesz a különböző
sajtok kóstolására is. Az északi területekre érve Biscoitos-ba
megyünk, mely híres a borkészítéséről, és a sötét fekete vulkáni
kőzetekből készült úszómedencéiről a tenger mellett. Itt lehetőségünk van egy pihentető fürdőt venni. Ezt követően meglátogatjuk a bormúzeumot, ahol lehetőség lesz megkóstolni, majd
vásárolni a terület boraiból. A sziget középső részén áthaladva
elmegyünk Algar do Carvaohoz. Ez egy 90 méter mély vulkáni
kráter. 3.200 évvel ezelőtt alakult ki. Programunk végeztével
visszamegyünk a szállodánkba.
7 NAP: TERCEIRA – LISSZABON – BUDAPEST
Kora reggel transzfer a reptérre és Lisszabonba utazunk.
Megérkezésünk után autóbuszos és gyalogos városnézés a fővárosban: Belém-torony, a Tejo folyóban álló több százéves erőd.
A Felfedezők Emlékművénél a leghíresebb portugál felfedezők
életét ismerhetjük meg. Következő állomásunknál, a Szt. Jeromos
kolostornál, indulás előtt sok tengerész mondta el utolsó imáját, és kért segítséget a tengeri útjához. A belvárosba érve megtekintjük az ízléses főteret, a Praca do Comérciot. Szabadprogram
után felkeressük a Szt. Antal szülőhelyére emelt templomot és
a Katedrálist. (Szt. Antal nem Paduában, hanem Lisszabonban
született.) Ezt követően kimegyünk a ’98‑as Világkiállításra épített tengeri akváriumhoz. Sok különlegesebbnél – különlegesebb halat, cápákat, pingvineket, vidrákat láthatunk Európa egyik
legnagyobb ilyen létesítményében. Ezt követően vacsora egy
hangulatos étteremben, majd transzfer a reptérre és késő este
hazaindulás. Éjszaka a repülőn.
8.NAP: LISSZABON – BUDAPEST
Menetrend függvényében, várhatóan a hajnali órákban érkezés
a Liszt Ferenc Repülőtérre.
KÜLÖNLEGES TERÜLET, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 25 FŐ)

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 477.000,- Ft
Időpont:
2019. július 28 – augusztus 04.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	6 éjszaka **** szállodákban 2 ágyas
tus/WC-s szobákban + 1 éj repülőn

TERCEIRA TENGERPARTI LÁTKÉPE

Reptéri illeték kb.:
90.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
128.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
55.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.920 – 7.600,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
4.950,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Azori
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MADEIRAI VAKÁCIÓ ÉS LISSZABON

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Kirándulás és pihenés a „Virágok szigetén”
 Vulkanikus csúcsok és mesés völgyek
 Hajókirándulás, Delfin- és bálnales
 Lisszabon világörökségeinek felfedezése
Egyszerűen egy csodavilág! Nehéz szavakba önteni azt a természeti szépséget és változatosságot, ami ezen az óceán kellős
közepén lévő parányi szigeten található.
Prónay Bence – Idegenvezető, a program összeállítója
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Madeira

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – FUNCHAL
A repülőgép menetrendjének megfelelően, várhatóan a kora
reggeli órákban indulás a Liszt Ferenc repülőtérről. A csoporttal
Budapestről indul az idegenvezető, aki végig a csoporttal marad.
Átszállás után érkezünk Madeirára a déli órákban. Transzfer a
Funchal turista negyedében fekvő szállodáinkba. Lehet választani
a Dorisol *** és a Hotel Raga **** szállodák közül. A Dorisol ***
szálloda medencével, szobái balkonnal, telefonnal, kábel TV-vel,
minibárral, a fürdőszobák hajszárítóval felszereltek. A szintén
medencével rendelkező Hotel Raga **** szálloda szobái légkondicionáltak, balkonnal, telefonnal, kábel TV-vel, minibárral felszereltek. Ebben a szállodában felár ellenében lehet óceánra néző
szobát kérni. A hotelektől rövid sétával elérhető a tengerpart
(kb. 500 m). Madeira az Atlanti-óceánban, Afrika partjaival egyvonalban található. Az óceán mérséklő hatása miatt a hőmérséklet nyáron sem nagyon emelkedik 30 °C fölé, de tavasszal és késő
ősszel is 24 °C körüli, kellemes az idő. Ezért buja növényzete van,
a „virágok szigeteként” is szokták emlegetni.
2. NAP: FUNCHAL VÁROSNÉZÉS – DÉLUTÁN FÜRDÉS,
PIHENÉS A TENGERPARTON
Reggeli után lehet pihenni, fürdeni, vagy megtekinthetik
velünk Funchalt, a fővárost egy fakultatív program keretében.
Autóbusszal transzfer a belvárosába, Sissi királyné szobra után
gyalogos városnézésünket a II. János Pál pápa által is meglátogatott katedrálissal kezdjük, majd a meseszép Botanikus kertben
sétálunk, ahol megcsodálhatjuk a sziget fantasztikus flóragyűjteményét. Programunk folytatásaként Madeira különlegességeit:
hímzéseket tekintünk meg, illetve madeirai borokat kóstolunk,
majd a helyi piacon, a Mercado dos Lavradoresnél állunk meg.
Itt számtalan virágot, egzotikus gyümölcsöt, zöldséget, halat,
szuveníreket vásárolhatunk a helyi kereskedőktől. A fakultatív
program befejezéseként a kora délutáni órákban transzfer vis�sza a szállodába. Garantált, fakultatív fél napos, Funchal

városnézés a botanikus kerttel: 35 € (minden fakultatív programra jelentkezés a helyszínen). Természetesen,

akinek van kedve, azok maradhatnak a városban, nekik önállóan
kell visszamenniük a szállodába (pl. taxival). Ha bent maradnak
a városban, akkor libegővel felmehetnek a központ fölé magasodó hegyre, a Montera, ahol egy kápolnában megtalálható

MADEIRAI LÁTKÉP

az utolsó magyar király, IV. Károly síremléke is. Innen mesés
a rálátás a városra és az óceánra. A kalandvágyók egy speciális
helyi szánkóval (tobogán) jöhetnek lefelé a hegyről.
3. NAP: NYUGAT-MADEIRA, PORTO MONIZ KIRÁNDULÁS
VAGY PIHENÉS
Reggeli után pihenés, fürdőzés, vagy részt vehetnek velünk egy
egész napos garantált fakultatív túrán, mely során a sziget déli
és nyugati részét tekintjük meg. Első állomásunk Camara de
Lobos lesz, az elbűvölő halászfalu, majd a világ második legmagasabb sziklafalát, a Cabo Giraot nézzük meg. A nemrég felújított csodálatos teraszról lenézve lábunk alatt 580 méteres
mélység tátong. Láthatjuk, ahogy az óceán hullámai simogatják
a vulkanikus partot. A következő állomásunk Ribeira Brava lesz,
mely megőrizte a helyi tradíciókat. A városkában számtalan
utcai kávézó található. A sziget észak-nyugati pontjához, Porto
Monizhoz a déli órákban érünk. Ebéd a tengerparti városkában.
A településen a lávakövek közt található természetes fürdők
nyújtanak lenyűgöző látványt. A fürdőhelyeket az óceán tölti
fel kristálytiszta vízzel. Aki gondolja, rövid ideig fürdőzhet is
ezen érdekes vulkáni medencékben. Visszautunkat a hegyekben
található Paul da Serra fennsíkon folytatjuk, ahonnan jó idő esetén, csodálatos pano-ráma tárul elénk. Az óceánparti szakaszon
haladva 17 óra felé érkezünk vissza szállodánkba. Fakultatív

Porto Moniz

Lisszabon
Santana

Ribeira Brava

Funchal

FUNCHALI PIAC Fotó: Nagy István

Nyugat-Madeira túra (ebéddel): 45 €.

4. NAP: PORTO SANTO KIRÁNDULÁS VAGY PIHENÉS
Pihenés a szállodában, vagy egész napos hajókirándulás Porto
Santo szigetére. A madeirai szigetcsoport második legnagyobb
szigetére reggeli indulást követően kb. 2,5 órát hajóznak utasaink. Porto Santon mesés lehetőség nyílik a fürdőzésre, hiszen a
szigetcsoporton egyedülálló módon, aranysárga homokos tengerparttal rendelkezik. Késő délután visszahajózás, az esti órákban érnek vissza szállásunkra utasaink. Garantált fakultatív

Porto Santo kirándulás transzferrel: kb. 70 €.

5. NAP: É-K MADEIRAI KIRÁNDULÁS VAGY PIHENÉS
Egész napos pihenés a szállodában és a tengerparton, vagy
fakultatív kirándulás Madeira ÉK-i részére. Kirándulásunk első
megállója Camachanál lesz, ahol egy vesszőfonó műhely érdekességeit nézzük meg. A vesszőfonás a sziget hagyományos
iparága. Folytatjuk utunkat a sziget egyik legmagasabb pontjára, a Pico do Arieirora (1.818 m). Szép időben lélegzetelállító kilátás nyílik a vulkanikus hegyekre, völgyekre. Hegyoldalak
mentén érjük el Faialát, ahol egy könnyed „levada” sétát
teszünk, majd ebéd. Folytatjuk utunkat Santanaba. Itt a csak
Madeirára jellemző tradicionális építésű házacskákat tekintjük meg. Ezt követően érkezünk el túránk csúcspontjára, a
sziget ÉK-i csücskére a Szt. Lőrinc-félszigetre. Leírhatatlan a látvány! Meredek sziklaszirtek, holdbéli táj, alattunk a morajló,
hömpölygő óceán. Élményekkel gazdagon érkezünk vis�sza kb. 17 órakor a szállodánkhoz. Fakultatív É-K madeirai

túra (ebéddel): 45 €.

6. NAP: HAJÓKIRÁNDULÁS – DELFINLES VAGY PIHENÉS
Egész nap fürdés, pihenés, vagy 3 órás hajókirándulás a sziget
déli partszakaszán. Vitorlásunkkal a sziget környéki óceáni élővilág felkutatására indulunk. Korábbi csoportjaink természetes
élőhelyükön láthattak delfincsapatokat, bálnákat és tengeri teknősöket is. Garantált fakultatív hajókirándulás: 35 €.

7. NAP: FUNCHAL – LISSZABON – BUDAPEST
Kora reggel transzfer a reptérre és Lisszabonba utazunk. Megér
kezésünk után autóbuszos és gyalogos városnézés a fővárosban: Belém-torony, a Tejo folyóban álló több százéves erőd.
A Felfedezők Emlékművénél a leghíresebb portugál felfedezők
életét ismerhetjük meg. Következő állomásunknál, a Szt. Jeromos
kolostornál, indulás előtt sok tengerész mondta el utolsó imáját
és kért segítséget a tengeri útjához. A belvárosba érve megtekintjük az ízléses főteret, a Praca do Comérciot. Szabadprogram
után felkeressük a Szt. Antal szülőhelyére emelt templomot és a
Katedrálist. (Szt. Antal nem Paduában, hanem Lisszabonban született.) Ezt követően kimegyünk a ’98‑as Világkiállításra épített
tengeri akváriumhoz. Sok különlegesebbnél – különlegesebb
halat, cápákat, pingvineket, vidrákat láthatunk Európa egyik legnagyobb ilyen létesítményében. Ezt követően fakultatív vacsora
egy hangulatos étteremben, majd transzfer a reptérre és késő
este hazaindulás. Éjszaka a repülőn.
8. NAP: ÉRKEZÉS HAJNALBAN BUDAPESTRE
AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN 612 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
Hotel Dorisol***:
248.000,- Ft
Hotel Raga szigetre néző****:
258.000,- Ft
Időpont:
2019. július 13 – 20.; szeptember 22 – 29.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora, 7 alkalom)
Szállás:	6 éjszaka *** vagy **** szálloda 2-ágyas,
tusolós, WC-s szobáiban (1 éj repülőn)
Reptéri illeték kb.:
85.000,- Ft
+ transzfer (4 db):
12.000,- Ft
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára *** szállodában:
65.000,- Ft
**** szállodában: 68.000,- Ft
Tengerre néző felár (Hotel Raga****):
29.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
*** szállodában:
44.000,- Ft
**** szállodában:
49.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.920 – 7.600,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
4.675,- Ft
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Belépők ára: kb. 51 € + fakultatív programok | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Madeira

MÁLTA

A LOVAGOK SZIGETE – MÁLTA
DINGLI SZIKLÁK

Gozo
a
Bugibb ema
Sli
Mosta
Rabat

a
Vallett

Dingli
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Pihenés választható fakultatív programokkal
Középkori, jó állapotban megmaradt városok
Kirándulási lehetőség Gozo-szigetére is
 Lovagkori hangulat, mesés épületek
Málta felejthetetlen élményeket kínál. A kulturális látnivalók mellett a csodás barlangok, öblök és a végtelen türkizkék tenger, arra
késztetik az embert, hogy ismét ellátogasson a szigetre.
Holecska Krisztián – A repülős utazások szakreferense

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Malta

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – VALLETTA
Menetrend függvényében, várhatóan a déli órákban utazás
Máltára. Transzfer a szállodába (5 éj), majd pihenés, szabadprogram. Szállás: májusi csoportnál: Preluna Hotel & Spa ****.
www.preluna.com Sliema tengerpartján helyezkedik el, szobái légkondicionáltak, TV, széf is rendelkezésre áll. Tengerre néző
szoba felár ellenében igényelhető. A nyári csoportoknál a szállás Bugibbában van. Választás szerint vagy a Hotel Sunflower ***
www.sunflower.com.mt vagy a Hotel Dolmen **** lesz a szállás
www.dolmen.com.mt. Fakultatív vacsorázási lehetőség.
2. NAP: VALLETTA
Ezen a napon egy egész napos kirándulásra invitáljuk utasainkat
a fővárosba. Valletta méltán szerepel a világörökségek listáján,
a legszebb nevezetességeket tekintjük meg. Első látványosságunk a felső Barakka kert, ahonnan fantasztikus a panoráma az
öbölre és az azt övező épületekre, erődítményekre. Továbbsétálva
a Szt. János katedrálisban gyönyörködhetünk Caravaggio festményében és a fantasztikus díszítettségében. Ez a sziget legszebb egyházi épülete, a látvány mindenki csodálatát elnyeri.
Következő érdekesség a Nagymesterek Palotája és a hangulatos
belváros. Ezt követően rövid szabadprogram a központban.
3. NAP: PIHENÉS
Egész nap pihenés, szabadprogram.
4. NAP: GOZO KIRÁNDULÁS
A mai napon is van lehetőség pihenésre, sétára a tenger
parton, jó idő esetén fürdésre is. Korábbi csoportjainknál

felmerült az igény, hogy szívesen vennének részt kirándulásokon is a tengerparti pihenés mellett, helyett. Számukra Málta
másik nagy szigetére, Gozora szervezünk fakultatív kirándulást. Busszal megyünk a kikötőbe, onnan hajózunk át Gozora.
Kikötésünkkor már vár bennünket egy másik busz és azzal nézzük meg a sziget nevezetességeit. Az első különlegesség a több
mint 4.000 éves templomok múzeuma, mely méltán része az
UNESCO világörökségeinek. Megtekintjük a gozói katedrálist is.
Az egyik legszebb természeti látványossága volt a szigetnek a
„Kék ablak”, mely egy különleges sziklakapun keresztül nyújtott kitekintést a tengerre, azonban 2017-ben egy hatalmas
vihar ledöntötte ezt a sziklaívet. Ettől függetlenül kimegyünk
erre a tengerparti szakaszra és gyönyörködünk a hullámok által
kialakított sziklaszirtekben. Ezek mellett sok egyedi látnivalót
fog bemutatni helyi idegenvezetőnk, mint például a Dwejraöböl és a Fungus-szikla. Visszaúton jól láthatjuk a kis Comino
szigetet is. Estére érkezünk vissza szállásunkra. Fakultatív

Gozo kirándulás (egész napos) hajójeggyel, belépő
nélkül (garantált indulás): 50 €.

5. NAP: MDINA – RABAT – MOSTA
Mindenki eldöntheti, hogy önállóan pihen a szállodában és
környékén, vagy eljön velünk megtekinteni a sziget leglátványosabb 3 városát. Mdinában állunk meg először. A „csendes városban” – ahogy a helyiek hívják –, láthatjuk a Szt. Pál
katedrálist és a várfalról pedig szép látvány tárul elénk.
Folytatjuk utunkat Rabatba. Itt aki szeretné, megtekintheti a
Szt. Pál katakombákat vagy sétálhatnak a hangulatos belvárosban. Átszeltük a szigetet, ezt a Dingli sziklákról elénk táruló
mesés kilátásról is érzékelni fogjuk. Visszaúton a következő állomásunk a San Anton Botanikus Kert. Ezt követően Ta’Qaliban
lesz szabadprogramunk, ahol megtekintjük, hogyan készítik
a helyi mesterek az üvegtermékeket, az ékszerészek az ezüst
karkötőket, gyűrűket, medálokat, díszeket és a keramikusok a
tányérokat és a vázákat. Itt lesz lehetőség a helyi kézművesek
termékeiből vásárolni. Következő állomásunk Mosta, ahol felkeressük a hatalmas kupolával rendelkező dómot, amely 39 m-es
átmérőjével a negyedik legnagyobb átmérőjű a világon. Ezen a
napon több olyan helyszínt is láthatunk, ahol a „Trónok harca”
című sorozat egyes jeleneteit forgatták. A késő délutáni órákban érkezünk vissza szállásunkra, majd szabadprogram.

Fakultatív program: Mdina – Rabat – Dingli-sziklák
– Mosta (garantált indulás, egész napos kirándulás,
belépő nélkül): 40 €. A kirándulások sorrendje Máltán lesz
véglegesítve. A programok során a belépőket a helyszínen fizeti
az, aki a látványosságot meg szeretné tekinteni.

6. NAP: VALLETTA – BUDAPEST
Reggeli után szabadprogram. Várhatóan a déli órákban transzfer a repülőtérre és menetrend függvényében hazaindulás.
Budapestre várható érkezés a késő délutáni órákban.

SLIEMA KIKÖTŐ
8 ÉVE A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont és részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. május 23 – 28., Hotel Preluna****: 255.000,- Ft
augusztus 01 – 06. és szeptember 09 – 14.
Hotel Sunflower***: 246.000,- Ft
vagy Hotel Dolmen****: 298.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a kirándulásokon
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	5 éjszaka a választott szállodában
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
60.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára Hotel Preluna****: 35.000,- Ft
Hotel Sunflower***: 32.000,- Ft
Hotel Dolmen****: 35.000,- Ft
Tengerre néző felár: Hotel Preluna****: 29.500,- Ft
Hotel Sunflower***: 17.000,- Ft
Hotel Dolmen****: 22.000,- Ft
Fakultatív vacsora: Hotel Preluna****:
26.500,- Ft
Fakultatív vacsora: Hotel Sunflower***: 23.000,- Ft
Fakultatív vacsora: Hotel Dolmen****:
32.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
4.440 – 5.700,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.300,- Ft

VALLETTAI LÁTKÉP NAPLEMENTÉBEN

Belépők ára: kb. 64 € + fakultatív programok | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Malta
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CIPRUS

CIPRUS, A SZERELEM SZIGETE

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Aphroditének, a szerelem istennőjének sziklája
 Szent Pál oszlopa és ásatások Paphosban
 Aranymozaikok Kykkos monostorában
 Városnézés Nicosia-ban és Larnaca-ban

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS

EHÉZSÉ
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Aki elutazik Ciprusra, azonnal beleszeret ebbe a gyöngyszembe. Történelemi látnivalók, homokos part, kék tenger.
Nem is kell más egy tökéletes nyaraláshoz!
Csorba Klára – A Proko kiutaztatási csoportvezetője

NNYED

LARNACA

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LARNACA – NICOSIA
Menetrend szerint, várhatóan a reggeli órákban utazás Ciprusra.
Larnacaba érve megkezdjük városnézésünket. Először rövid megállás az útba eső, a város külső részén lévő sóstónál, melynek
partján találjuk a Hala Sultan Tekke mecsetet, mely a muzulmánok egyik legfontosabb zarándokhelye. A templom körül rengeteg macska él, ez is és a sótól fehér talaj is különlegességet ad a
helyszínnek. Ezt követően Larnacaban tartunk egy rövid városnézést, mely során megnézzük az Óvárost és a Szt. Lázár templomot. Az egykori Kition az egyik legősibb települése a szigetnek,
ahol a legenda szerint Lázárt eltemették. A Szent Lázár templomban látni fogjuk a neki tulajdonított szarkofágot is. Ezután
a fővárosba, Nicosiaba utazunk. A világ utolsó megosztott fővárosába érve megnézzük a „Zöld vonal” egy részét, amely 1963
óta kettéválasztja a fővárost görög és török Ciprusra. Elhaladunk
a Velencei-fal mellett, amely az óvárost és az új városrészt különíti el. Egy rövid sétát is teszünk a belváros hangulatos sikátoraiban. Később gyalogosan átmegyünk Nicosia északi, törökök
által megszállt területre, megtekinteni a csodálatos Szent Szófia
katedrálist (ma Selimiye mecset) és a Büyük Han karavánszerájt.

Különleges, ahogy a város közepén lévő szögesdrótos kerítés elválasztja a görög és a török részt. Mi is csak az okmányaink ellenőrzése után tudjuk átlépni a határt (személyi igazolvány
vagy útlevél kötelező!). Programunk után szállásunkra utazunk. Hotelünk a tengerparton, Ayia Napa városánál lesz (5 éj).
A település Ciprus dél-keleti részén fekszik, népszerű üdülőváros éttermekkel és szórakozóhelyekkel. Nevét az egykor a város
központjában álló azonos nevű kolostorról kapta. A szálloda
közvetlenül a homokos tengerpartnál található, nagy parkkal
és medencével rendelkezik. Homokos, lassan mélyülő, fürdésre
alkalmasabb tengerpart kb. 400 m-re található. Vacsora.
2. NAP: PIHENÉS
Egész nap pihenés és fürdőzés a tengerparton vagy a medencénél.
3. NAP: LIMASSOL – APHRODITÉ SZIKLA – PAPHOS
Ma egy vallástörténeti, régészeti, mitológiai kirándulásra indulunk, elsőként Limassol városába. A történelmi városrészben
teszünk egy sétát, majd a közeli ókori romváros, Kurion következik. Az ősi város egykor virágzó római település volt, itt található egy, a mai napig működő görög-római színház és számos
közfürdő is, de a fő látványosságok azok a mozaikok, melyek
több mint 1.500 évesek. A nap következő megállója Paphos
lesz, mely 2017-ben Európa kulturális fővárosa volt. Az UNESCO
világörökség részét képezi az archeológiai park a római kori villák maradványaival. Láthatjuk többek között a Dionüszosz villában gyönyörű állapotban megmaradt mesés padlómozaikokat.
Ezt követően megnézzük Szent Pál oszlopát, ahová kikötözték
és 39 korbácsütést mértek rá, mert keresztény módon imádkozott, valamint megnézzük a mellette lévő több száz éves
templomot a körötte feltárt műemlékekkel. Továbbutazva megnézzük Aphrodité szikláját egy tengerparti megállóval Petra
tou Romiou-ban. A monda szerint itt lépett ki a habokból az
istennő, és amerre járt, lába nyomán csodás növények, fák keltek ki a földből. Jó idő esetén itt lesz lehetőség egy rövid ideig
megmártózni a tengerben, amikor körbe lehet úszni a sziklát is.
Késő délután visszatérünk a szállásra, este vacsora.
4. NAP: PIHENÉS VAGY TROODOS-HEGYSÉG – KYKKOS
MONOSTOR
Reggeli után, aki szeretne, egész napos fakultatív kiránduláson
vehet részt. Az oda- és visszaúton a sziget legnagyobb hegyvonulatát, a Troodos-hegységet érintjük. Nicosia mellett elhaladva a demarkációs vonal mentén közelítjük meg a hegyet.
Megállunk egy tipikus ciprusi hegyi faluban, Kakopetriaban.
A falu szélén áll a XI. századi Ayios Nikolaos templom, mely
román kori alapokra épült, s melynek freskói a világörökség
részét képzik. Az út egyik leglátványosabb állomása a Kykkos
monostor híres aranymozaikos falfreskóinak megtekintése.
A XI. században alapított bizánci kolostor Ciprus leggazdagabb
vallási intézménye. Itt őrzik a csodatévő Szűz Mária ikont, mely
valószínűleg a XII. századból származik. Lesz rövid szabadidőnk
is, amikor a helyiek gasztronómiájából is kaphatunk egy kis ízelítőt. Hazafelé egy hangulatos kis hegyi faluban, Peristeronaban
állunk meg, a település különleges templomáról készíthetünk

ROMOK PAPHOS-NÁL

Nicosia

Ayia Napa

Kykkos
Larnaka

Paphos

Limassol
fényképeket. Esti órákban érkezünk vissza a szállásra, vacsora.
Aki nem akar jönni a fakultatív kirándulásra, ő pihenhet a szállodában, fürödhet a tengerben is. Garantált fakultatív

kirándulás Troodos – Kykkos : 50 €.

5. NAP: PIHENÉS – ÉSZAK-CIPRUS
Egész nap pihenés és fürdőzés a szállodában, vagy a teljes napot
észak-ciprusi (török ciprusi) kirándulással lehet tölteni. A program első nevezetessége Szent Hilarion vára. Fel lehet gyalogolni a vár bástyájához, bár ez nem kis kihívás. Megfelelő cipő
kell az egyenetlen talajon történő lépcsőkkel tarkított túrához. Továbbhaladunk és érintjük Kyrenia csodás kikötővárosát,
majd a Bellapais Kolostort. Lesz szabadprogramunk is, amikor
tudunk ajándékokat és emléktárgyakat vásárolni. Famagusta
belvárosa után a Holtváros körüli buszos utazásunk megdöbbentő. Bepillanthatunk a drótkerítéssel körülzárt lepusztult,
élettelen, hajdan pezsgő, hangulatos városrészbe. Utunk során
talán itt érezhető leginkább a görög-török ellentét a szigeten.
A határátlépés feltétele útlevél vagy személyi igazolvány! Észak-

Ciprus garantált fakultatív kirándulás : 75 €.
BELLAPAIS KOLOSTOR

6. NAP: NICOSIA – LARNACA
A reggelit követően transzfer a reptérre, és délelőtti órákban
hazautazunk Budapestre. Érkezés kora délután a Liszt Ferenc
Repülőtérre.
Az augusztusi időpont esetében ezen a napon a reggeli után
szabadprogram, majd hazaindulás az esti órákban.
Tél-tavasz katalógusunkban a júniusi program időpontja és sorrendje másképpen szerepel. A módosult repülőgép indulás miatt
az itt szereplő leírás a hivatalos és az aktuális.
Van arra lehetőség, ha valaki tovább szeretne nyaralni Cipruson,
akkor ezt megteheti. Akkor a helyi (magyarul beszélő) idegenvezető segít az esetlegesen felmerülő problémákban, ill. ő intézi
hazautazáskor a transzfert is a repülőtérre. Kérjen ajánlatot irodánktól a plusz éjszakákra.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.89

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. június 05 – 10.:
232.000,- Ft
aug. 02 – 07.; szept. 27 – okt. 02.: 246.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	5 éjszaka *** szállodában
2 ágyas tus/WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
65.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
44.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.920 – 7.600,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.575,- Ft

14

Belépő nincs, csak fakultatív programok. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Ciprus

PORTUGÁLIA

FEDEZZÜK FEL PORTUGÁLIÁT!
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Szt. Antal szülőhelye és Fatima zarándokhelye
Panoráma Európa legnyugatibb pontjáról
8 portugál világörökségi látnivaló
 Szabadidő az Atlanti-óceán partján

Coimbra
Nazare

Lisszabon
mesék világát idézi. Byron szerint ez a világ legszebb városa!
Ezért is választotta lakhelyéül. Ezt követően a Cabo da Roca-hoz
utazunk, a kontinens legnyugatibb pontjához, ahonnan 147 m
magasról pillanthatunk le a hullámzó óceánra. Itt vásárolható
egy oklevél, amely igazolja, hogy Ön a földrész legnyugatibb
pontján járt. Az óceánpart mentén haladva Cascaist és Estorilt
(Horthy Miklós töltötte itt utolsó éveit) érintve érkezünk a fővárosba. Szállás (2 éj).
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – PORTO
Menetrend függvényében utazunk Portugáliába. Megérkezést
követően a délutáni órákban városnézés a borairól, különleges hídjairól és szép épületeiről ismert városban, Portóban.
Megtekintjük a régi katedrálist, a díszes Tőzsdepalotát, a hatalmas acélhidat, sőt egy jellegzetes portói borospincét is felkeresünk, ahol elmagyarázzák, miért oly híres és különleges a portói
bor. Megkóstoljuk, és akiknek ízlik, azok vásárolhatnak is belőle.
Szállás (2 éj).
2. NAP: PORTO – GUIMARAES – BRAGA
Reggeli után először Guimaraest fedezzük fel. Ez a város volt
Portugália első fővárosa a XII. században. Főterei (kettő is van
egymás mellett), utcái, városfalai és a vár a portugál történelem kezdetéhez repítenek vissza bennünket. Folytatjuk utunkat Bragába. Itt megtekintjük a híres katedrálist melyben az
első portugál főherceg síremléke található. A sírfelirat szerint
magyar származású volt (!). 100 templom, elegáns paloták,
terek tanúskodnak Braga gazdagságáról és a történelem folyamán betöltött fontos szerepéről. A nap végén felkeressük a Bom
Jesus zarándoktemplomot, különleges lépcsősora már évszázadok óta ejti ámulatba a látogatókat. Programunk befejeztével
visszautazunk szállásunkra.
3. NAP: COIMBRA – TOMAR – FATIMA
Ezen a napon először Coimbrát keressük fel. Az ország kulturális
központja ez a város, hiszen az egyeteme az Ibériai-félszigeten
a salamancai után a legjelentősebb. Itt lelünk Portugália legszebb románkori katedrálisára is. Az ország első két királyának
síremlékét a Szent Kereszt templom rejti. A városban gyönyörű
kék-fehér csempéket, azulejokat is megcsodálhatunk. Folytatva
utunkat a világörökség részeként számon tartott tomari
Templomos Lovagrendek várkastélyát nézzük meg. A gótika,
a manuel és a platereszk stílus bámulatos összefonódását tükrözi az épület. Késő délután Portugália egyik leglátogatottabb
zarándokhelyére érkezünk Fatimába. Azon a helyen, ahol kegytemplom épült a legenda szerint Szűz Mária három pásztorgyerek előtt többször is megjelent. A kegyhelynél mindenkinek lesz
ideje áhítatra, csendes elmélkedésre. Szállás és vacsora (2 éj).

Tomar
Fatima

Az utazás blogbejegyzése: pronaygyula.prokotravel.hu/portugalia

VÁROSLÁTOGATÁS

Porto

Portotól Lisszabonig

„Nagy meglepetést okoztak a portugál városok! Európa szélén a
művészet milyen magasságokig jutott el, és egyedi, ami e bájos
országban a szemünk elé tárul.”
Gulyás Miklós – Az Év Idegenvezetője 2018-ban

TERMÉSZET

Braga

BATALHAI KATEDRÁLIS KERENGŐJE
4. NAP: FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – ÓBIDOS –
NAZARE – FATIMA
Ezen a napon mindenki eldöntheti, hogy marad a szálláshelyen és önállóan keresi fel a környék érdekességeit, vagy tesz
velünk egy fakultatív kirándulást Közép-Portugália nevezetességei között. Először meglátogatjuk a világ egyik legszebb gótikus katedrálisát Batalhában. Lenyűgöző építészeti remekmű a
templom és kerengője, de még ezt is felülmúlja a Befejezetlen
Kápolna. Nem véletlen a „Kőbe vésett csipke” becenév. Ez szintén az UNESCO Világörökség Listáján szereplő alkotás, csakúgy
mint Tomar, Porto, Guimaeres. Továbbutazva az alcobacai Szűz
Mária Apátságot keressük fel. Ez a világ egyik legszebb ciszterci temploma. Az apszis rejti Pedro király és szerelme, Inés de
Castro gazdagon díszített síremlékét. Ezt követően egy hangulatos óceánparti kisvárosba, Nazaréba buszozunk, mely jelentős
idegenforgalma ellenére is őrzi ártatlanságát. A szabadidő alatt,
aki úgy gondolja, az Atlanti-óceán vízének hőmérsékletét is
tesztelheti, vagy helyi jellegzetes hal- és rákételeket kóstolhat.
Késő délután Óbidosba érünk, melyet középkori városfal vesz
körül. Fehér, sárgaszegélyes házak, csempével burkolt templomok, bugenvilleával befutott boltocskák: mintha megállt volna
az idő e középkori faluban. Estére érünk vissza szálláshelyünkre,
ahol vacsora. Garantált fakultatív Batalha – Alcobaca

– Óbidos – Nazare – Fatima kirándulás 2 belépővel
(jelentkezés a helyszínen): 40 €.

5. NAP: FATIMA – SINTRA – CABO DA ROCA – LISSZABON
A mai napon először Portugália közép - nyugati részét keressük fel. Első állomásunk a káprázatos környezetben található
Sintra. A nyári királyi rezidenciaként szolgáló palota a Grimm

6. NAP: LISSZABON
Az elkövetkezendő két napban a főváros nevezetességeit tekintjük meg. Lisszabon izgalmas, változatos látnivalókat nyújtó
város, melynek felfedezését a Belém negyedben kezdjük.
A Torre de Belém a Tejo vizében álló több száz éves toronyerőd.
A közelében lévő Felfedezők Emlékművén a leghíresebb portugál hajósok szobrai láthatóak. A negyed légértékesebb alkotása azonban a Jeromos templom, amely több királyi családtag
és híres ember sírját őrzi, és kerengője az egyik legkáprázatosabb a világon. Délutáni sétánk fő látványosságai: Praca do
Comercio, a Baixa elegáns utcái, majd az Alfama szűk sikátorai. Barangolásunk során mielőtt az erődszerű Sét (Katedrálist)
elérnénk – ahol megkeresztelték Padovai Szent Antalt –, megtekintjük azt a templomot, melyet a Szent Antal szülőháza
fölé emeltek. Sokan nem tudják, hogy ő nem az itáliai városban, hanem Lisszabonban született. Továbbhaladva a domb
tetején álló Szent György vár kárpótol bennünket a gyaloglás okozta fáradozásainkért. A lisszaboni látkép a magasból
mindent felülmúl! Szabadprogramunk során ebéd és szuvenír vásárlási lehetőség,majd levillamosozunk Európa második
legmeredekebb pályáján a Rossio térre, ahol kiegészíthetjük
ebédünket kávéval, süteménnyel egy hangulatos cukrászda
teraszán. Szállás, mint előző nap.
7. NAP: LISSZABON
Reggeli után a szálloda környékén található látványosságokat
tekinti meg a csoport, mint például a VII. Eduárd parkot, „Hideg
Ház” nevezetű botanikus kertet, majd autóbusszal kimegyünk
a Kocsi múzeumhoz, utána pedig a régi világkiállítás területén
lévő Ócenáriumhoz. Ez a hatalmas akvárium Lisszabon egyik
legnépszerűbb látványossága. A bőséges kulturális élményeket
követően jóleső kikapcsolódás a tengerek élővilágát megszemlélni. Indulás előtt még elmegyünk vacsorázni egy különleges
étterembe. Este transzfer a reptérre. Éjszaka a repülőn.
8. NAP: BUDAPEST
Hajnali órákban érkezés a Liszt Ferenc repülőtérre.
AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

LISSZABON, SZENT JEROMOS KOLOSTOR

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. június 01 – 08.; október 06 –13.: 248.000,- Ft
július 28 – augusztus 04.:
264.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli + 3 vacsora (többi napon fak. vacsora)
Szállás:	6 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas
tusolós/WC-s szobákban + 1 éj repülőn
Reptéri illeték kb.:
55.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
80.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alkalom):
24.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.920 – 7.600,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft

Belépők ára: kb. 135 € + fakult. program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Portugalia
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PORTUGÁLIA

AHOL A FÖLDRÉSZ VÉGET ÉR
Monchique
Sagres

EURÓPA DÉL-NYUGATI SZEGLETE
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Fantasztikus tengerparti sziklaképződmények
 Színvonalas ****-os szálloda
 Híres tengerpartok az Algarve régióban
 Tengeri hajózási lehetőségek
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Dél-Portugália varázslatos tájai valósággal megbabonáztak.
Kevésbé ismert világ, pedig e csodákat mindenkinek látnia kell
legalább egyszer az életében.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – FARO
Indulás Budapestről a hajnali órákban, lisszaboni átszállással,
érkezés a faroi repülőtérre a késő délelőtti órákban. A repülőtérről a szállodába megyünk (5 éj), majd a nap további részét pihenéssel töltjük, amire a hotel medencéje és bárja is remek alkalmat
nyújt www.alfagar.com/en/hotel-alfacolina-in-albufeira/.
Aki aktívan szeretne pihenni, ezt az edzőteremben, vagy a teniszpályán is megteheti. Ha valaki a tenger partján szeretne napozni,
arra is lesz lehetőség, mivel a szállodánkhoz közel van az Atlantióceán. Este vacsora a hotelben.
2. NAP: FARO – SILVES – MONCHIQUE – FARO
Reggeli után busszal Algrave nyugati partjai felé indulunk, ahol
hajóra szállunk és végighaladunk Algrave partjainak szélfelőli
oldalán. Felfedezhetjük a mór történelmet, az elegáns építészetet, és a látványos tájat, amiket Algrave nyújt. Silves, a régi mór
főváros, ismert a domb tetején lévő vörös erődjéről, ami utal a
városka stratégiai jelentőségére. A katedrális környéki kis kocsmákban még mindig mesélnek azokról a portugál katonákról,
akik hősi halált haltak az uralkodóért, akit ezután Portugália és

SILVES ÉS A VÖRÖS ERŐD

Algrave királyának neveztek ki. A késő délelőtt folyamán meglátogatjuk a dombok között található tipikus portugál falut,
Monchique-t. Ez a falu egykoron II. János király fürdőhelye volt,
aki hitt abban, hogy a víz itt gyógyító erőkkel bír. Egy közeli
borászatba is ellátogatunk borkóstolóra. Portugália ezt a partszakaszát számos barlang, szikla és strand díszíti, lesz lehetőségünk ezekből is néhányat megnézni a nap folyamán.

Silves

Faro

5. NAP: FARO – LAGOS – SAGRES – FARO
Reggeli után Lagos felé indulunk, hogy megismerkedjünk
annak történelmi központjával. Meglátjuk a Szent Antal templomot, mely szintén barokk stílusban épült. Számos díszítési mód ötvöződik benne. Dekorálására fát, kék csempéket
és látványos festményeket használtak. A templomban egyetlen oltár található, mellékkápolnája nincs. Az eredeti állapot
1707-ből való, ez az 1755-ös nagy földrengésben megsérült,
végül 1769‑ben állították vissza eredeti állapotára. A következő
megállónk Ponta da Piedade lesz, ami az egyik legszebb sziklaformáció Algrave partjai mentén. Aki szeretne, elmehet hajókázni a környék barlangjaihoz. Itteni programunk végeztével
Sagresbe megyünk, ami nagy történelmi múltra tekint vissza.
Nem hagyhatjuk ki a Sagres erőd meglátogatását sem, amibe
be is megyünk. Lesz időnk szemlélődni a csodás helyszínen,
mielőtt visszaindulunk a szállodánkba.

3. NAP: FARO – KATAMARÁN KIRÁNDULÁS – FARO
Reggeli után elindulunk részt vehetünk egy fakultatív hajókiránduláson, és a nap első felét az déli partnak szenteljük. Busszal
megyünk a kikötőbe és egy katamarán kirándulásra indulunk
45 kilométer hosszan a part mentén. A hajóról megcsodálhatjuk a
csodás barlangokat, sziklaformákat, strandokat és kicsiny halászfalukat. Útközben néhány megállót tartunk fotózás céljából. Lesz
lehetőség arra is, hogy a hajóról a tengerben ugorjunk, kicsit
búvárkodjunk és ússzunk a kristálytiszta vízben. Ne lepődjünk
meg, hogyha egy delfinraj meglátogat minket. Algrave partjainak
mentén jó néhány csapat delfin megfordul, és mindig kaphatóak
a játékra. Fakultatív hajókirándulás : 28.000,- Ft. A nap
délutáni felében lehetőség nyílik kihasználni a szálloda és a strand
által biztosított csodás lehetőséget a pihenésre.
4. NAP: FARO – ALTE – FARO
Megreggelizünk és útnak indulunk Alte felé. Ez sokak szerint az
a kis város, amely legjobban jellemzi Algrave vidékét. Sétálunk
a városban, a látvány és a hangulat közelebb visz minket a környék falusi jellegéhez, majd nagy váltásként Faroba megyünk
tovább, ami már egy városiasabb élményt nyújt. Ez a város
Algrave fővárosa, és egyben a kontinentális Portugália legdélebbre fekvő városa. A városnak csodás strandjai vannak és már
a rómaiak idején is jelentős település volt. A város egyik fő látnivalója a katedrális, ami az Áldott Szűz Mária nevet viseli. Habár
archeológia leletek nem bizonyítják a katedrális területén egykor egy kora-keresztény bazilika állt, amit később mecsetté
alakítottak át, majd ebből alakították ki később a katolikus
katedrálist. Bemegyünk a Carmo templomba is, ami a barokk
kort idézi fel számunkra. Este visszatérünk a szállásra.

SZIKLÁK AZ ALGRAVE PARTVIDÉKEN
6. NAP: FARO – BUDAPEST
Megreggelizünk, és a nap folyamán strandolással, a hotel körüli
látványosságok megtekintésével töltjük az időt. Délután folyamán indulunk a reptérre és az esti órákba hazarepülünk. Érkezés
várhatóan a késő esti órákban lesz.
KÜLÖNLEGES TERÜLET, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 25 FŐ)

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 338.000,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 30 – szeptember 04.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	5 éjszaka **** szállodában 2 ágyas
tus/WC-s szobákban + 1 éj repülőn
Reptéri illeték kb.:
75.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
106.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 4.440 – 5.700,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
4.125,- Ft
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Belépők ára: kb. 18 € + fakultatív programok | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Szeglet

PORTUGÁLIA

AZ ÓCEÁN MENTÉN
Portugália és Észak-Spanyolország
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Zarándokhelyek: S. de Compostela, Fatima, Lourdes
Portugália csodái Portótól Lisszabonig
 Útközben francia és svájci városnézések
 Galícia és a titokzatos baszkföld
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Santiago de
Compostela Oviedo

San Sebastian

Braga
Lourdes
Burgos
Porto
Valladolid
Salamanca
Coimbra
Lisszabon
legszebb Spanyolországban. A gazdag városban két katedrális is
épült egymás mellé, mindkettő csodálatos. A belvárosban található a híres Kagylós ház és a Plaza Mayor, amit Spanyolország legszebb főterének mondanak. Szállás, vacsora Valladolidnál.
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Felemelő élmény Észak-Spanyolország öblökkel tarkított tengerpartja mentén buszozni, miközben a hegyekben gyönyörködünk. Ez a Föld egyik legszebb vidéke.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

5. NAP: OVIEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA –
BRAGA – PORTO
Utunk egyik fő látványosságához érkezünk Santiago de Compos
tela-ba, ahol városnézést tartunk. Szent Jakab sírhelye köré
épült a város, ahova már a XII. században zarándoklatok indultak. Mai napig a híres El Camino zarándokút célállomása. A város
őrzi középkori hangulatát. Sétálunk a központban, ódon utcák,
városháza, Érseki Palota, Katolikus Királyok Kórháza és a világhírű
katedrális, melynek barokk kori külseje egy román kori templomot rejt. Az út során megállapíthatjuk, hogy Észak-Spanyolország
legalább annyi műremekkel rendelkezik, mint Andalúzia. Galíciát
elhagyva érkezünk Portugáliába. Braga hangulatos óvárosa, az
ország legrégebbi katedrálisa és annak környéke több évszázad
emlékeit hordozza. Este vacsora, szállás (2 éj).

SPANYOLORSZÁG

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS ÉS DEBRECEN) – BUDAPEST –
AUSZTRIA
A reggeli indulást követően utazásunk során érintjük az Alpok
vonulatait, látjuk a meredek hegyoldalakat, a zöldellő dombokat. Szállás Tirolban.
2. NAP: AUSZTRIA – VADUZ – GENF – FRANCIAORSZÁG
Folytatjuk utunkat Ausztrián keresztül. Liechtenstein fővárosába, Vaduzba érve séta a városközpontban. Láthatjuk a
Nagyhercegi Palotát a hegyoldalon, mely olyan, mint egy
Grimm-mese illusztráció, és az egyre modernizálódó belvárost. Folytatjuk utunkat Svájcba. Gyönyörű vidékeken, Zürich
és Bern mellett elhaladva érkezünk Nyugat-Svájc területére.
Útközben csodás rálátásunk lesz a Genfi-tóra is, melynek környéke a világörökség része. Délután városnézés Genfben, Svájc
egyik leggazdagabb városában. Sétánk során látni fogjuk a hangulatos Genfi-tavat a luxusszállodákkal, a Kálvin által híressé
vált templomot, Rousseau szülőházát és a hangulatos belvárost.
Továbbutazás, tranzitszállás Franciaországban.
3. NAP: LYON – DÉL-NYUGAT-FRANCIAORSZÁG
Utazás Franciaországon keresztül. Eleinte a Rhone völgyében haladunk déli irányban. A mediterrán szakasznál
nyugat felé fordulunk. A repülővel utazók ezen a napon csatlakoznak a buszos csoporthoz. Este érkezünk meg szállás
helyünkre, vacsora.
4. NAP: SAN SEBASTIAN – SANTANDER – OVIEDO
Az egyik legszebb fekvésű spanyol városban, San Sebastianban
városnézés. A település 2016-ban a világ kulturális fővárosa rangot viselte. Igazi baszk települést ismerhetünk meg, ahová nyáron a spanyol kormány is kiköltözik. Fő látványossága a híres
kagyló alakú tengeröböl. Az óvárosi részen egymást érik a templomok és a többszáz éves épületek. Folytatjuk utunkat a másik
szép tengerparti városba, Santanderbe. A katedrális, a kikötő, a
Kaszinó a trópusi hangulatot idéző pálmafás tengerparttal, a legszebb spanyol városok egyikévé teszi. Este érkezünk Oviedoba,
melynek belvárosában sétálunk és megismerjük a II. Alfonz teret
a monumentális katedrálissal. Programunk során Asturias jellegzetes italát, a sidrát is megkóstolhatjuk. Szállás.

6. NAP: PORTO
Egész napos városnézés a borairól, különleges hídjáról és szép
épületeiről ismert Porto városában. Portugália második legnagyobb városa méltán rivalizál Lisszabonnal. A sok kinccsel
rendelkező belváros mellett lesz időnk, hogy a híres portóit is
megkóstoljuk, sőt vásárolni is lehet majd belőle. Szállás.
7. NAP: COIMBRA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
Utazás Coimbra-ba, az egyetemi városba, városnézés. Az óvárosban díszes azulejokat is láthatunk. Az egyetem, mely 4 éve az
UNESCO világörökségi listába is bekerült, a város feletti dombra
épült. Innen szép rálátás lesz a környékre. Déli órákban utazunk
Nazaré városába, itt a tengerparton sétálva az Atlanti-óceán
habos hullámaiban gyönyörködhetünk. Délután Portugália
talán legszebb épülete következik, a Batalhai Katedrális.
A templom minden részlete lenyűgöző, de a legcsodálatosabb
a kerengő és a Befejezetlen Kápolna. Ezután a híres zarándokhelyet, Fatima-t keressük fel, ahol a Szűz három pásztorgyerek,
majd 70.000 ember előtt is megjelent. Szállás Fatimaban.
8. NAP: LISSZABON
Egész napos városnézés Lisszabonban. Nézelődésünket a főváros
nyugati részén kezdjük, ahonnan a felfedezőhajók százai indultak útnak. A környék műemlékei is ezekre utalnak: Belém-torony,
Felfedezők Emlékműve és a meghökkentően szép Szt. Jeromostemplom, ide temették Vasco da Gama-t is. A Tejo folyó mentén
haladva érkezünk a központba. Útközben szemügyre vehetjük
az Április 25-e hidat és a hatalmas Krisztus-szobrot. A belváros főtere a Praca do Comercio. Sétálunk az Alfama szűk sikátoraiban, a híres katedrális a Sé több évszázad művészeti emlékeit
tükrözi. Itt keresztelték meg Padovai Szent Antalt, aki az épület
közelében született. Ezt követően a Szent György várból mesés
rálátás lesz a városra és a folyóra. A csoport ellátogat a ’98-as
világkiállítás területén lévő hatalmas Óceanáriumhoz is, majd
rövid szabadprogram következik. Szállás.
9. NAP: LISSZABON – SALAMANCA – VALLADOLID
A fővárost és Portugáliát elhagyva ismét Spanyolországba
buszozunk. Útközben: hegyek, tipikus kicsiny falvak (pl. Ciudad
Rodrigo), gazdag és kopár vidékek váltogatják egymást.
Salamanca az ország egyik legrégibb kulturális központja, méltán
kapta meg a spanyol Róma elnevezést. A város a platereszk építészet fellegvára. Egyeteme a világon a 4. legrégebbi, főtere az egyik

COIMBRA EGYETEM Fotó: Hajnal Enikő
10. NAP: VALLADOLID – BURGOS – LOURDES
Délelőtt Burgos-t keressük fel, mely a Szent Jakab zarándokút
egyik fontos központja volt már a középkorban is. A különleges
fekvésű belváros mellett a lenyűgöző gótikus katedrálist is megtekintjük, mely Portóhoz, Batalha-hoz, a Jeromos-templomhoz,
és Salamanca-hoz hasonlóan a világörökség listán szerepel.
Sokan csak ennek a katedrálisnak a megtekintéséért utaznak több ezer km-t. Továbbutazva este a híres szent városban,
Lourdes-ban sétálunk. Komoly hatással van az emberekre a
kegyhely. Lenyűgöző fekvés, zarándokok sokasága, gyertyás
körmenet. Aki úgy gondolja, részt is vehet Európa leglátogatottabb processzióján. Szállás Lourdes-ban.
11. NAP: LOURDES – OLASZORSZÁG
A nap során a francia és az olasz riviéra mentén haladunk.
Változatos és szép tájban gyönyörködhetünk. A repülős utasok hazautaznak. A többiek folytatják útjukat Olaszországba.
Szállás Közép-Olaszországban.
12. NAP: OLASZORSZÁG – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Kora reggeli indulással folyamatos utazás hazafelé. Szlovéniát
elhagyva az M 7-es autópályán megyünk Budapestre. Hazaérke
zés az esti órákban. Ezt követően a Pécs, Debrecen, Szeged
vonalon csatlakozó utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.
15 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 399.500,- Ft
Időpont:
2019. július 07 – 18.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	11 éjszaka *** - **** szállodákban
(tusoló/WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

PORTO LÁTKÉP A DOURO FOLYÓVAL

Belépők ára: kb. 142 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Ocean

110.000,- Ft
8.880 – 11.400,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes felszállás: Tatabánya, Győr
Ingyenes leszállás: Nagykanizsa, Siófok
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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PORTUGÁLIA

SPANYOLORSZÁG

AZ ÓCEÁN MENTÉN

Santiago de
Compostela Oviedo

Portugália és Észak-Spanyolország (repülővel)
SAN SEBASTIAN, A HÍRES KAGYLÓ-ÖBÖL

San Sebastian

Braga
Lourdes
Burgos
Porto
Valladolid
Salamanca
Coimbra
Lisszabon
habos hullámaiban gyönyörködhetünk. Délután Portugália
talán legszebb épülete következik, a Batalhai Katedrális.
A templom minden részlete lenyűgöző, de a legcsodálatosabb
a kerengő és a Befejezetlen Kápolna. Ezután a híres zarándokhelyet, Fatima-t keressük fel, ahol a Szűz három pásztorgyerek,
majd 70.000 ember előtt is megjelent. Szállás Fatimaban.

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Zarándokhelyek: S. de Compostela, Fatima, Lourdes
Portugália csodái Portótól Lisszabonig
 Galícia és a titokzatos baszkföld
 Bp. – Toulouse – Bp. útvonalon repülővel
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Baszkföld és Portugália sajátos, már-már különc kultúrái
kiemelt helyen vannak a szívemben. Ezek esszenciáját kapja
meg az utazó e varázslatos 9 nap alatt.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – TOULOUSE
A délelőtti órákban utazás átszállással Toulouse-ba. Várható megérkezés kb. 14 órakor. A francia város repterére érkezik a magyar
buszos csoport – forgalom függvényében – kb. 16 – 16:30 körül.
Felszállás az autóbuszba. Este érkezünk meg szálláshelyünkre,
vacsora.
2. NAP: SAN SEBASTIAN – SANTANDER – OVIEDO
Az egyik legszebb fekvésű spanyol városban, San Sebastianban
városnézés. A település 2016-ban a világ kulturális fővárosa rangot viselte. Igazi baszk települést ismerhetünk meg, ahová nyáron a spanyol kormány is kiköltözik. Fő látványossága a híres
kagyló alakú tengeröböl. Az óvárosi részen egymást érik a templomok és a többszáz éves épületek. Folytatjuk utunkat a másik
szép tengerparti városba, Santanderbe. A katedrális, a kikötő, a

LISSZABON, ROSSIO-TÉR ESTI FÉNYBEN

Kaszinó a trópusi hangulatot idéző pálmafás tengerparttal, a legszebb spanyol városok egyikévé teszi. Este érkezünk Oviedoba,
melynek belvárosában sétálunk és megismerjük a II. Alfonz teret
a monumentális katedrálissal. Programunk során Asturias jellegzetes italát, a sidrát is megkóstolhatjuk. Szállás.
3. NAP: OVIEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA –
PORTO
Utunk egyik fő látványosságához érkezünk Santiago de Compos
tela-ba, ahol városnézést tartunk. Szent Jakab sírhelye köré
épült a város, ahova már a XII. században zarándoklatok indultak. Mai napig a híres El Camino zarándokút célállomása. A város
őrzi középkori hangulatát. Sétálunk a központban, ódon utcák,
városháza, Érseki Palota, Katolikus Királyok Kórháza és a világhírű
katedrális, melynek barokk kori külseje egy román kori templomot rejt. Az út során megállapíthatjuk, hogy Észak-Spanyolország
legalább annyi műremekkel rendelkezik, mint Andalúzia. Galíciát
elhagyva érkezünk Portugáliába. Braga hangulatos óvárosa, az
ország legrégebbi katedrálisa és annak környéke több évszázad
emlékeit hordozza. Este vacsora, szállás (2 éj).
4. NAP: PORTO
Egész napos városnézés a borairól, különleges hídjáról és szép épületeiről ismert Porto városában. Portugália második legnagyobb
városa méltán rivalizál Lisszabonnal. A sok kinccsel rendelkező belváros mellett lesz időnk, hogy a híres portóit is megkóstoljuk, sőt
vásárolni is lehet majd belőle. Szállás, mint előző nap.
5. NAP: COIMBRA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
Utazás Coimbra-ba, az egyetemi városba, városnézés. Az óvárosban díszes azulejokat is láthatunk. Az egyetem, mely 4 éve az
UNESCO világörökségi listába is bekerült, a város feletti dombra
épült. Innen szép rálátás lesz a környékre. Déli órákban utazunk
Nazaré városába, itt a tengerparton sétálva az Atlanti-óceán

6. NAP: LISSZABON
Egész napos városnézés Lisszabonban. Nézelődésünket a főváros
nyugati részén kezdjük, ahonnan a felfedezőhajók százai indultak útnak. A környék műemlékei is ezekre utalnak: Belém-torony,
Felfedezők Emlékműve és a meghökkentően szép Szt. Jeromostemplom, ide temették Vasco da Gama-t is. A Tejo folyó mentén
haladva érkezünk a központba. Útközben szemügyre vehetjük
az Április 25-e hidat és a hatalmas Krisztus-szobrot. A belváros főtere a Praca do Comercio. Sétálunk az Alfama szűk sikátoraiban, a híres katedrális a Sé több évszázad művészeti emlékeit
tükrözi. Itt keresztelték meg Padovai Szent Antalt, aki az épület
közelében született. Ezt követően a Szent György várból mesés
rálátás lesz a városra és a folyóra. A csoport ellátogat a ’98-as
világkiállítás területén lévő hatalmas Óceanáriumhoz is, majd
rövid szabadprogram következik. Szállás.
7. NAP: LISSZABON – SALAMANCA – VALLADOLID
A fővárost és Portugáliát elhagyva ismét Spanyolországba
buszozunk. Útközben: hegyek, tipikus kicsiny falvak (pl. Ciudad
Rodrigo), gazdag és kopár vidékek váltogatják egymást.
Salamanca az ország egyik legrégibb kulturális központja, méltán kapta meg a spanyol Róma elnevezést. A város a platereszk
építészet fellegvára. Egyeteme a világon a 4. legrégebbi, főtere
az egyik legszebb Spanyolországban. A gazdag városban két
katedrális is épült egymás mellé, mindkettő csodálatos. A belvárosban található a híres Kagylós ház és a Plaza Mayor, amit
Spanyolország legszebb főterének mondanak. Szállás, vacsora
Valladolidnál.
8. NAP: VALLADOLID – BURGOS – LOURDES
Délelőtt Burgos-t keressük fel, mely a Szent Jakab zarándokút
egyik fontos központja volt már a középkorban is. A különleges
fekvésű belváros mellett a lenyűgöző gótikus katedrálist is megtekintjük, mely Portóhoz, Batalha-hoz, a Jeromos-templomhoz,
és Salamanca-hoz hasonlóan a világörökség listán szerepel.
Sokan csak ennek a katedrálisnak a megtekintéséért utaznak több ezer km-t. Továbbutazva este a híres szent városban,
Lourdes-ban sétálunk. Komoly hatással van az emberekre a
kegyhely. Lenyűgöző fekvés, zarándokok sokasága, gyertyás
körmenet. Aki úgy gondolja, részt is vehet Európa leglátogatottabb processzióján. Szállás Lourdes-ban.
9. NAP: LOURDES – TOULOUSE – BUDAPEST
Reggeli után utazás Toulouse-ba a reptérre. Várhatóan délben
indulás és átszállással hazarepülés Budapestre.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.95

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 428.000,- Ft
Időpont:
2019. július 09 – 17.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	8 éjszaka *** - **** szállodákban
(tusoló/WC-s szobákban)
Reptéri illeték kb.:
70.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
76.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
6.660 – 8.550,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.850,- Ft
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Belépők ára: kb. 136 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Ocean

FRANCIAORSZÁG
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Carcassonne
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Andorra
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Lleida

Barcelona

volt, Aragónia első fővárosa, s ma is régi fellegvárral, szép városházával és az ország legrégebbi katedrálisával büszkélkedhet.
A kerengőjében található Egyháztörténeti Múzeum gazdag tárházát nyújtja a káprázatos, aragóniai, románkori falfestészetnek, ezt szintén megtekintjük. Szabadidő, azután elfoglaljuk
szállásunkat Jaca környékén.

ORDESA NEMZETI PARK KILÁTÓJA
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Spanyolország: San Sebastian, Pamplona, Barcelona
 Franciaország: Carcassonne, Lourdes
Pireneusokban felvonózás és túrázás
 Nemzeti parkok vízeséssel, szurdokkal
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Megkapó érzés volt a Canal du Midin hajózni, a zsilipelést
átélni. Az a nyugalom, a megnyugtató francia tájak… ehhez
fogható élményben még nem volt részem.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BARCELONA – ANDORRA –
CARCASSONNE
Budapestről a reggeli órákban utazás Barcelonába. Megérke
zésünk után felszállunk autóbuszunkra és irány Andorra, a
Pireneusokban található kedves miniállam. Megtekintjük
a főváros, Andorra la Vella fő látványosságait: Szent István
székesegyház, főtér, Parlament épülete (mely a világ legrégebbi
parlamentje). Ezt követően szabadidő, vásárlási lehetőséggel, a
VÁM mentes államban. A fővárost elhagyva a Pireneusok káprázatos hegyi útján megyünk át Franciaországba. Késő délután
érkezés Carcassonne-ba, a világ legnagyobb várához, mely természetesen világörökség. Ez a romantikus épületegyüttes több
városfalat, hangulatos utcákat, és egy templomot is rejt. Több
híres filmet forgattak ezen a helyen, mely megőrizte középkori
hangulatát. Szállás Carcassonne-nál.
2. NAP: CANAL DU MIDI – TOULOUSE – LOURDES
Délelőtt egy hajókirándulásra invitáljuk Önöket a Canal du Midin,
amit az UNESCO világörökségnek nyilvánított. Délután indulunk Toulouse-ba. Hamisítatlan dél-francia hangulat, és jelentős
műemlékek fogadnak bennünket ebben az egyetemi városban,
amely a francia nyelv bölcsője is. Sétánk során – többek között –

PAMPLONA FŐTERE

CARCASSONNE Fotó: Strobl Imre

látjuk a hatalmas városházát, a Jakobinus kolostort és a 115 méter
hosszú St. Sernin Bazilikát, a románkori építészet egyik legnagyobb alkotását. Toulouse-t elhagyva folytatjuk utunkat a
Pireneusok híres zarándokhelyére, Lourdes-ba. Megtekintjük a
Csodatévő barlangot, a jelenés helyszínét, ahonnan az este induló
gyertyás körmeneten is részt vehetünk. Utazásunk megható pillanata ez. A szabadidőben lesz kegytárgy vásárlási lehetőség.
3. NAP: PIC DE MIDI – ST. JEAN DE LUZ
Reggelit követően La Mongie-ba megyünk, ahonnan pompás kirándulást teszünk felvonóval a Pic de Midi 2.876 méter
magas csúcsára. Ez a Pireneusok egyik leglátványosabb területe. Fentről – jó idő esetén – káprázatos panoráma tárul elénk.
Óriási élmény! Felvonóval érkezünk le és buszunkkal továbbutazunk a látványos St. Jean de Luz aranyos kikötővárosába.
Megcsodáljuk a szép tengerparti házakat, színes halászbárkákat. Szabadidő, és fürdési lehetőség az óceánban. Ezt követően
szállásunkra megyünk.
4. NAP: SAN SEBASTIAN – PAMPLONA
Délelőtt városnézés San Sebastianban, spanyol Baszkföld szép
fekvésű üdülővárosában, mely 2016-ban Európa kulturális
fővárosa volt. Teszünk egy sétát az óvárosban, majd szabadidő
a lenyűgöző kagylóöbölben, ahol szintén megmártózhatunk
a hullámzástól mentes, tiszta vizű tengerben. Szabadidőt követően ebéd gyanánt aki szeretne, egy hangulatos bárban finom
tapaszokat kóstolhat. (Baszkföld tapaszbárjai a leghíresebbek.)
Továbbutazunk Pamplonába, Navarra tartomány fővárosába,
mely elsősorban a híres-hírhedt bikafuttatásáról nevezetes.
Emellett sok látnivalóval is büszkélkedhet. Városnézésünk során
megtekintjük a Régi Katedrálist, a románkori San Saturnino
templomot, a Városházát, és sétálunk a Santo Domingo utcán,
a bikafuttatás helyszínén. Szállás Pamplona-nál.
5. NAP: LEIRE – JACA
Reggeli után csodálatos tájakon folytatjuk utunkat! Először
a Sierra de Leire vadregényes vonulatait érjük el: megtekintjük a Leire kolostort, amelynek régi épülete román, gótikus és
barokk stílust egyaránt tükröz. Altemploma sokáig a navarrai
királyok temetkezési helye volt. Innen Jaca-ba megyünk.
Az Aragón folyó fölött elterülő város I. Ramiró idejében főváros

6. NAP: ORDESAI NEMZETI PARK – LLEIDA
Utunkat északi irányba vesszük, ahol az Ordesai Nemzeti
Parkot érjük el. Itt egy gyalogos kirándulást teszünk lélegzetelállító szurdokokat, völgyeket és vízeséseket csodálva. A túra
nem megerőltető, mindenki számára teljesíthető. A séta után
déli irányba buszozunk tovább, gyönyörű hegyvidékek mentén, és így érjük el Katalónia hangulatos kisvárosát, Huescát,
mely Zaragoza visszahódításáig a tartomány fővárosa volt. Híres
egyetemének boltíves termében II. Ramiro 16 lázadó nemest
fejeztetett le. Városnézésünk során ősi templomok mentén sétálunk, közülük kiemelkedik a legrégebbi, a San Pedro templom
és a katedrális melynek stallumjai, retablója különösen látványos. Városházájának homlokzatát aragon loggia díszíti. A késő
gótikus udvara az országban a legszebbek közül való. Látjuk a
városfal maradványait, és egy bástyát, mely megmaradt az eredeti 99 őrtoronyból. Szállás Leridában vagy környékén.
7. NAP: BARCELONA – BUDAPEST
Az utolsó nap bemegyünk Barcelonába. Rövid áttekintést
kapunk Katalónia fővárosáról. Sokarcú város, egyedi hangulat
és stílus fogad bennünket. Buszos és gyalogos városnézésünk
során bejárjuk a belvárost, a gótikus negyedet és a Montjuic
hegyet. Szabadidő a Ramblas-on. Várhatóan a délutáni órákban
transzfer a reptérre. Budapestre érkezés menetrend függvényében, előreláthatóan az esti órákban.
AZ ELMÚLT 2 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 348.500,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 16 – 22.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	6 éjszaka *** -****os szállodák
2 ágyas, tus/ wc-s szobáiban
Reptéri illeték kb.:
55.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.):
ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
62.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft

Belépők ára: kb. 93 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Pireneusok
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KASZTÍLIA VARÁZSA – MADRID ÉS TOLEDO
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Kulináris élmény a tapas kóstolás
 Elesettek Völgye és az El Escorial
 A toledoi acél nyomában; városnézés és vásárlás
Madrid az egyik legnagyobb műveszeti értékekkel rendelkező
európai főváros. Minden sarkon visszaköszön a kultúra, és a
gazdag történelmet sugárzó múlt.
Holecska Krisztián – A repülős utazások szakreferense
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Madrid
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MADRID, PLAZA MAYOR

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MADRID
Menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli órákban
repülés Madridba, csoportkísérővel. Megérkezés után transzfer a szállásra és csomagszobában elhelyezzük a csomagjainkat. Szállodánktól, mely közvetlenül egy metró megálló mellett
van a város diplomata negyedében, könnyen bejutunk metróval a városközpontba. Egyéni sétára indulunk a Plaza Mayor és a
Puerta de Sol környékén. A Puerta de Sol a Nagykapu tér Madrid
ütőere, itt található a nulla kilométerkő. Este visszatérés a szállodába. Szobák elfoglalása, vacsora és találkozás a busszal az esti
órákban megérkező idegenvezetővel és a csoport többi részével.
2. NAP: EL ESCORIAL – ELESETTEK VÖLGYE
Madridi programunkat buszos városnézéssel kezdjük, majd
kirándulás az El Escorialhoz, amit II. Fülöp emeltetett és ma is
a királyi családtagok temetkezőhelye. A monumentális épület királyi palota és kolostor egyben, melyet helyi idegen
vezető segítségével látogatunk meg. Elcsodálkozhatunk azon,
hogy a világ leggazdagabb uralkodója milyen puritán körülmények között élt. Az El Escorial közelében van az Elesettek
völgye. A spanyol polgárháború után építette Franco tábornok ezt a monumentális templomot egy szikla belsejébe.
Ezzel kapcsolatban több érdekességet mesél idegenvezetőnk.
Programunk után, a kora délutáni órákban érkezünk vissza
Madridba, a Cervantes emlékműnél leszállunk a buszról, és a
Királyi Palota érintésével a Plaza Mayor és a Puerta del Sol megtekintése következik, immár gyalogosan. Szabadprogram után a
Parlament és a Prado környéke a következő állomás, ahol megállapíthatjuk, hogy Madrid rendezett, tiszta és látnivalókban
gazdag város. Ezt követően lehetőség lesz megtekinteni a Prado
Múzeum fantasztikus gyűjteményét.
3. NAP: MADRID – TOLEDO – MADRID
Délelőtt fakultatív kirándulást teszünk Toledóba. A káprázatos fekvésű régi főváros rengeteg látnivalót nyújt. Panorámaúton gyönyörködhetünk a Tajo folyó által körülölelt belváros látványában.

Hangulatos óváros, keskeny utcácskák, paloták, templomok,
El Greco képek. Lenyűgöző katedrálisa a spanyol egyház központja. Aki akar, a világhírű toledói acélból készült terméket is
vásárolhat. Toledo fakultatív kirándulás (3 belépővel):
45 €. Madridba visszaérkezés után közösen keressük fel az
Almudena Székesegyházat és a Királyi Palotát. Az esti órákban
visszatérés a hotelbe.
4. NAP: MADRID – BUDAPEST
Reggelit követően folytathatjuk egyéni madridi barangolásainkat. Érdekes lehet egy-egy múzeum, vagy a hangulatos
Retiro park felkeresése. A Museo Reina Sofia termeiben található Picasso híres Guernica című híres alkotása. A sportot szeretők számára javasolt a Real Madrid stadionjának és relikviáinak
megtekintése a Bernabeu stadionban. Ajánljuk napközben egy
hangulatos kiskocsmában a híres spanyol ital, a sangria kipróbálását néhány érdekes tapas (falatka) kísérőjeként. Este visszatérés a szállásra, csomagok felvétele, majd transzfer a repülőtérre
és hazautazás Budapestre. Érkezés éjfél körüli órákban.
SOK SZABADIDŐT KEDVELŐK SZÁMÁRA IDEÁLIS

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 168.000,- Ft
Időpont:
2019. szeptember 10 – 13.
Utazás:	repülővel, a helyszínen tömegközlekedéssel, a kirándulásokon busszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	3 éjszaka **** szállodában
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
55.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
52.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 2.960 – 3.800,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft

ANDALÚZIA FŐVÁROSA, SEVILLA
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Alcazar a mórok erődje
 Az 1992-es Világkiállítás helyszíne
Kolumbusz sírja a székesegyházában
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Sevilla a flamenco és a bikaviadalok szülőhazája. Az andalúz
főváros színes városképe, pezsgő forgataga, és a narancsfák
illata elvárázsolják az idelátogatót.
Holecska Krisztián – A repülős utazások szakreferense

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – SEVILLA
Menetrend függvényében, várhatóan a reggeli órákban repülés
Sevillába. Érkezést követően külön busszal megkezdjük a város
feltérképezését. A dél-spanyolországi Sevilla Andalúzia fővárosa
és Spanyolország negyedik legnagyobb városa. Remek, hamisíthatatlanul mediterrán, szinte trópusi hangulata. A szép épületek
mellett Sevilla remek, pezsgő éjszakai élettel is büszkélkedhet, így
a fiatalok számára is ideális városlátogatásra. Óvárosa Európában
a 3. legnagyobb, mely három világörökségi emlékkel is büszkélkedhet. A látnivalók megtekintését az egykori Világkiállítás helyszínén, a Plaza de España-nál kezdjük. A téren lévő mozaikokat is
érdemes körbejárni, melyek Spanyolország tájegységeit és a spanyol történelem jeles eseményeit szimbolizálják. Itt játszódik a
Star Wars Episode I és II. több jelenete, és más filmeket is forgattak
a csodás kulisszák között. A téren csónakot is lehet bérelni, akkor
ha a Plaza Espana mentén lévő, hidakkal övezett csatornán szeretnének csónakázni. Ezt követően elfoglaljuk szállásunkat, majd
besétálunk a központba, ahol szabadprogram során ki tudják próbálni a híres spanyol tapaszokat (3 éj).
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2. NAP: SEVILLA
Reggeli után folytatjuk a város felfedezését. Beérkezve a belvárosba, meglátogatjuk az Alcazart, a mór erődöt. Itt forgatták a Trónok harca több jelenetét is. Szépsége vetekszik
a granadai Alhambrával. Természetesen belülről is megtekintjük ezt meseszép parkkal is rendelkező épületegyüttest.
A Barrio, a zsidó negyed is az Alcazar környékén található, itt
is teszünk egy sétát a hangulatos, szűk utcácskákban. Ezután
következik a monumentális és felbecsülhetetlen értékekkel rendelkező Katedrális, ahol egy tonna aranyat tartalmazó
főoltár mellett Kolumbusz síremléke is megtalálható. Ezen
kívül is számtalan értékkel dicsekedhet a templom, különösen
az ott található értékes festmények fogják utasaink figyelmét
felkelteni. A nap során felkeressük még a Casa de Pilatos-t, az
Alcazarhoz képest kisebb, és kevésbé ismert, de szintén csodaszép templomát. A Metropol Parasol a világ legnagyobb
fából készült látványossága, aminek formáját a katedrális inspirálta. A Torre del Oro, az Aranytorony a folyóparton magasodik. Hajdanán katonai őrtorony volt jelenleg kilátóként és
tengerészeti múzeumként is funkcionál. Este lehetőség nyílik
egy hamisítatlan flamenco shown való részvételre. A program
után visszatérés a szállodába.
3. NAP: SEVILLA – CORDOBA
Reggeli után egy csodaszép kirándulásra utazunk Cordobába,
ahol ősi mór és spanyol emlékek között sétálva keressük fel a
Virágok utcáját, arab városfalakat, római kori hidat és közben
néhány bájos patióba is betekinthetünk. Különleges a zsidótemplom és a közelében látható Bikaviadal Múzeum. Akinek
van kedve ezt is végigsétálhatja.) A fő attrakciója a La Mezquita
megtekintése is szerepel programunkban, mely a világ legkülönlegesebb mecsetje. Ebben a műemléképületben 850 oszlop
és egy keresztény templom (!) is található. Már V. Károly is bűnnek nevezte, hogy ebben a csodálatos mecsetben egy keresztény templomot alakítottak ki. Egyedülálló a látvány. Szabad
program a városban, majd délután indulunk vissza Sevillába.

SEVILLA, ALCAZAR
4. NAP: SEVILLA – BUDAPEST
Reggeli után repülőgép indulásának függvényében transzfer a reptérre és várhatóan a délelőtti órákban hazarepülünk
Budapestre.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 182.000,- Ft
Időpont:
2019. október 17 – 20.
Utazás:	repülővel, a helyszínen tömegközlekedéssel
és gyalog, fakultatív program privát busszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	3 éjszaka **** szállodában
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
50.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
36.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
15.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 2.960 – 3.800,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
2.750,- Ft

Belépők ára (Kasztília varázsa…): kb. 79 € + fakult. prog. | Belépők ára (Andalúzia fővárosa, Sevilla): kb. 44 €

ANDORRA

Andorra

NYARALÁS A SPANYOL TENGERPARTON
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Lloret de Mar
LLORET DE MAR TENGERPART

Barcelona

összes csúszda ingyenes, korlátlan használata és a területen lévő
papagáj-, fóka- és delfinshow megtekintése. Marineland,

delfinárium, óriás csúszdák: kb. 29 €.

FLAMENCO ÉS SPANYOL GITÁR SHOW
A nyaralás során az egyik legkedveltebb program utasaink körében az esti show, melynél a spanyol kultúra kihagyhatatlan elemeivel ismerkedünk meg, a flamencoval és a spanyol gitárral.
A feszes ritmus és az érzelmekkel teli tánc mindenkit elkápráztat. A másfél órás műsor alatt sok ismert dallam csendül fel és
kiváló táncosok szebbnél-szebb ruhákban táncolják általában
kasztanyettával a flamencot. Spanyol zenés est flamenco

műsorral: 35 €.
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Nyüzsgő, mediterrán tengerparti város: Lloret
 Történelmi csodák: Barcelona, Andorra
 Üvegfenekű hajóval a Földközi-tengeren
 Delfin show és spanyol flamenco est
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A fakultatív programok teszik különlegessé ezt a nyaralást. Tengerparti pihenés és kulturális élmények Barcelonától
Andorráig. Feltöltődve tér haza az ember.
Prónay Bence – 10 éve spanyol utak idegenvezetője

BARCELONA – SAGRADA FAMÍLIA
Az egyik legérdekesebb programunk, a Barcelona fakultatív kirándulás lesz. A fő látványosságok: Katalónia tér, Gótikus
negyed, Szt. Eulália katedrális, Királyok tere, Ramblas – mely
Barcelona Váci utcája, itt mindig hömpölyög a tömeg –,
továbbá a Kolumbusz-oszlop és a Montjuic hegy az Olimpiai
stadionnal. A nap során lesz lehetőség belülről is megtekinteni Antoni Gaudí mestermunkáit, a grandiózus Sagrada Família
bazilikát és a különc Güell Parkot. Ebben az esetben a 2 belépő
jegyet pluszban kell fizetni. Ezt az útra történő jelentkezéskor
kell közölni, mert a jegyeket előre meg kell rendelni. Forgalom
függvényében várhatóan vacsorára érkezünk vissza szállásunkra. Fakultatív Barcelona kirándulás: 40 €. „Gaudí

mestermunkák belülről” alapprogram kiegészítés
(2 belépő): + 25 €.

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BARCELONA – LLORET DE MAR
Menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli órákban indulás repülővel. Barcelonába érkezés után transzfer Lloret de Marba,
mely a Costa Brava „fővárosa” és a legpezsgőbb hangulatú üdülőhely. Érkezést követően az idegenvezető tájékoztatót tart a fakultatív programokról. Szállodai szobákat várhatóan a kora délutáni
órákban lehet elfoglalni. Szállodánk három csillagos belvárosi,
könnyű sétára a tengerparttól, kellemes medencével, melynél
ingyenesen napozóágyak várják a vendégeket. A szobák légkondicionáltak, TV-vel, kis terasszal felszereltek. Központi fekvése miatt
környéke és a szálloda forgalmas, ezért időnként zajos. A nap
második felében pihenés, fürdési lehetőség a szállodai medencénél, vagy a tengerparton. Este svédasztalos vacsora.

ANDORRA – MONTSERRAT KIRÁNDULÁS
Egy másik különleges programra is felhívnánk figyelmüket, az
egész napos Andorra – Montserrat kirándulásra. Kora reggel
indulunk, kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3.000 m magas
hegyekkel övezett Andorra la Vellaba, a fővárosba. Útközben
gyönyörködhetünk a Pireneusok csipkés vonulatában, az érintetlen természeti környezetben. Andorrában megtekintjük a
közel 1.000 éves település kulturális emlékeit, a főtemplomot
és a több mint 400 éves Parlamentet. Ezt követően lesz vásárlási lehetőség az „adóparadicsomnak” is nevezett államban.
Visszaúton, délután Montserratot, a híres zarándokhelyet látogatjuk meg. 720 m fölé kapaszkodunk fel, ahonnan csodás
kilátás tárul a szemük elé. Megtekintjük a legendák övezte
Fekete Madonnát, majd a helyi katalán piacot is kipróbálhatjuk. Vacsorára érkezünk vissza a szállodába. Andorra –

2 – 6. (SZEPTEMBERBEN 2 – 7.) NAP: FÜRDÉS – PIHENÉS
– FAKULTATÍV PROGRAMOK
A júniusi és az augusztusi csoportnál öt, szeptemberinél hat
napon át fürdés, pihenés a tengerparton vagy a medencénél,
de aki akar, az alábbi fakultatív programokon is részt tud venni
ezen időszak alatt.

DELFINSHOW ÉS CSÚSZDAPARK
A híres delfináriumba, Marinelandba is szervezünk kirándulást, ahol a vízi állatok mellett hatalmas csúszdapark is található. A parkhoz Lloret de Marból ingyenes autóbuszjárattal
tudunk eljutni. Az árban benne van ott tartózkodásunk alatt az
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BLANES, BOTANIKUS KERT Fotó: Balázs Attila

HAJÓKIRÁNDULÁS TOSSA DE MARBA
Az egyik napon hajókirándulás keretében felkereshetik a hangulatos Tossa városát. Tossa felé haladva üvegfenekű hajónkról
látjuk a sziklás partszakaszt. Tossában séta, nézelődés a várnál, majd fürdési lehetőség. Visszautazás egyénileg, a menetrendszerinti hajóval. Fakultatív hajókirándulás: kb. 24 €.
Minden fakultatív programra jelentkezés a szállodában, az
idegenvezetőnél. A belépők áraiban változás előfordulhat.

Montserrat fakultatív kirándulás: 50 €.

ANDORRA LA VELLA Fotó: Jezoviczki Zoltán
7. (SZEPTEMBERBEN 8.) NAP: COSTA BRAVA –
BARCELONA – BUDAPEST
Menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli órákban
transzfer a reptérre és hazautazás. Budapestre érkezés előreláthatóan a déli órákban.
AZ ELMÚLT 7 ÉVBEN 652 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. június 15 – 21. (7 nap) **** hotelben: 175.000,- Ft
aug. 25 – 31. (7 nap) *** hotelben: 199.500,- Ft
aug. 25 – 31. (7 nap) **** hotelben: 238.000,- Ft
szept. 07 – 14. (8 nap) *** hotelben: 199.500,- Ft
szept. 07 – 14. (8 nap) **** hotelben: 229.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió, bőséges, büfé (svédasztalos)
étkezés
Szállás:	*** -os hotelben 2 ágyas (pótágyazható),
tus/ wc-s szobákban.
Reptéri illeték kb.:
52.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
48.000,- Ft
Üdülőhelyi díj:
3.500,- Ft
Gyerekkedvezmény 12 éves korig:
30.000,- Ft
3. fő kedvezmény:
10.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
2.860,- Ft

Belépő nincs, csak fakultatív programok. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Nyaralas
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Barcelona – Madrid

tart a fakultatív programokról. Szállodai szobákat várhatóan a
kora délutáni órákban lehet elfoglalni. A nap második felében
pihenés, fürdési lehetőség a szállodai medencénél, vagy a tengerparton. Este svédasztalos vacsora. Egy ország megismeréséhez a városok és a gasztronómia mellett a zene is hozzátartozik.
Ezért vacsora után a spanyol kultúra kihagyhatatlan elemeivel
ismerkedhetünk meg, a flamencoval és a spanyol gitárral.
A feszes ritmus és az érzelmekkel teli tánc mindenkit elkápráztat. A másfél órás műsor alatt sok ismert dallam csendül fel és
kiváló táncosok szebbnél-szebb ruhákban táncolják általában
kasztanyettával a flamencot. Spanyol zenés est flamenco

műsorral: 35 €.

2. NAP: LLORET DE MAR – BARCELONA – LLORET DE MAR
Fakultatív kirándulás Barcelonába. A fő látványosságok:
Katalónia tér, Gótikus negyed, Szt. Eulália katedrális, Királyok
tere, Ramblas – mely Barcelona Váci utcája, itt mindig hömpölyög a tömeg –, Kolumbusz-oszlop, Montjuic hegy az Olimpiai
stadionnal. A nap során lesz lehetőség, belülről is megtekinteni Antoni Gaudí mestermunkáit, a grandiózus Sagrada Família
bazilikát és a különc Güell Parkot. Ebben az esetben a 2 belépő
jegyet pluszban kell fizetni. Ezt az útra történő jelentkezéskor
kell közölni, mert a jegyeket előre meg kell rendelni. Forgalom
függvényében várhatóan vacsorára érkezünk vissza szállásunkra. Fakultatív Barcelona kirándulás: 40 €. „Gaudí

mestermunkák belülről” alapprogram kiegészítés
(2 belépő): + 25 €.
BARCELONA, SAGRADA FAMILIA
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Katalán építészeti csodák Barcelonában
 Madrid, a paloták és múzeumok városa
 Igazi különlegességek: Andorra, Toledo
3 éjszaka a spanyol tengerparton
Felemelő érzés belépni a Sagrada Famíliába, és érezni Antoni
Gauidí mester szellemét. Ez a legkülönlegesebb templom, ahol
valaha jártam.
Prónay Bence – 10 éve spanyol utak idegenvezetője
Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Spanyol

3. NAP: LLORET DE MAR – ANDORRA – MONTSERRAT –
LLORET DE MAR
Egész napos pihenés, tengerparti fürdés, vagy fakultatív kirándulás a miniállamba, Andorrába és Montserratba. Kora reggel
indulunk, kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3.000 m magas
hegyekkel övezett Andorra la Vellaba, a fővárosba. Útközben
gyönyörködhetünk a Pireneusok csipkés vonulatában, az érintetlen természeti környezetben. Andorrában megtekintjük a
közel 1.000 éves település kulturális emlékeit, a főtemplomot
és a több mint 400 éves Parlamentet. Ezt követően lesz vásárlási lehetőség az „adóparadicsomnak” is nevezett államban.
Visszaúton, délután Montserratot, a híres zarándokhelyet látogatjuk meg. 1.200 m fölé kapaszkodunk fel, ahonnan csodás kilátás tárul a szemük elé. Megtekintjük a legendák övezte
Fekete Madonnát, majd a helyi katalán piacot is kipróbálhatjuk. Vacsorára érkezünk vissza a szállodába. Andorra –
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Montserrat fakultatív kirándulás: 50 €.
EHÉZSÉ

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BARCELONA – LLORET DE MAR
Menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli órákban
indulás repülővel. Barcelonába érkezés után transzfer Lloret de
Marba, mely a Costa Brava „fővárosa” és a legpezsgőbb hangulatú üdülőhely. Érkezést követően az idegenvezető tájékoztatót

AZ EL ESCORIAL LÁTKÉPE

4. NAP: LLORET DE MAR – ZARAGOZA – MADRID
Reggeli után indulunk Madrid felé. Útközben séta Zaragozában,
mely 2012-ben Európa Kulturális fővárosa volt. Az Ebro melletti főtér legfontosabb látnivalója a Pilar bazilika, ahol a Szent
Jakab által elhelyezett híres Madonna szobrocska található,
továbbá a La Seo katedrális, mely a világörökség listán is szerepel. Madridba történő megérkezésünk után szállásfoglalás.
A ****‑os hotelünk Madrid üzleti negyedében közvetlenül egy
metróállomásnál lesz (2 éj).

BARCELONA, BATLLO-HÁZ   Fotó: Nánási Adrienn
5. NAP: M
 ADRID – EL ESCORIAL – ELESETTEK VÖLGYE –
MADRID
Madridi programunkat buszos városnézéssel kezdjük, majd
kirándulás az El Escorialhoz, amit II. Fülöp emeltetett és ma is
a királyi család temetkezőhelye. A monumentális épület királyi
palota és kolostor egyben, melyet helyi idegenvezető segítségével látogatunk meg. Elcsodálkozhatunk azon, hogy a világ leggazdagabb uralkodója milyen puritán körülmények között élt.
Az El Escorial után ellátogatunk az Elesettek Völgyébe. A spanyol
polgárháború után építtette Franco tábornok ezt a grandiózus
katedrálist egy szikla belsejébe. Programunk után, a kora délutáni órákban érkezünk vissza Madridba, a Cervantes emlékműnél leszállunk a buszról, és a Királyi Palota érintésével a Plaza
Mayor és a Puerta del Sol megtekintése következik, immár gyalogosan. Szabadprogram után a Parlament és a Prado környéke
a következő állomás, ahol megállapíthatjuk, hogy Madrid tágas,
tiszta és látnivalókban gazdag város. Ezt követően lehetőség
lesz megtekinteni a Prado Múzeum fantasztikus gyűjteményét.
6. NAP: MADRID – TOLEDO – BUDAPEST
Délelőtt fakultatív kirándulást teszünk Toledóba. A káprázatos
fekvésű régi főváros rengeteg látnivalót nyújt. Panorámaúton
gyönyörködhetünk a Tajo folyó által körülölelt belváros látványában. Hangulatos óváros, keskeny utcácskák, paloták,
templomok, El Greco képek. Lenyűgöző katedrálisa a spanyol
egyház központja. Aki akar, a világhírű toledói acélból készült
termékekből is vásárolhat. Toledo fakultatív kirándulás
(3 belépővel): 45 €. Madridba visszaérkezés után közösen
keressük fel az Almudena Székesegyházat és a Királyi Palotát. A
bourbon gazdagság és pompa szép példája ez az épület. A késő
délutáni órákban transzfer a reptérre, hazarepülés. Budapestre
a várható érkezés éjfél körül.
Az euróban fizethető programokra jelentkezés az idegenvezetőnél
a helyszínen.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.90

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 264.000,- Ft
Időpont:
2019.szeptember 07 – 12.
Utazás:	repülővel, a helyszínen légkondicionált
autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	5 éjszaka ***-**** hotelekben
2 ágyas, tusolós, WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
52.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
62.000,- Ft
Üdülőhelyi díj:
3.500,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
4.440 – 5.700,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
2.860,- Ft
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Belépők ára: kb. 36 € + fakultatív programok | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Viva

Hátizsákos gyalogtúra Santiago de Compostelaba

Muxia
Finisterre

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Santiago de
Compostela

 Immár 3. éve, csoportos zarándoklat 117 km-en
 Mesés tájak, utánozhatatlan hangulat és érzés
 Caminot többször megjárt magyar túravezető
 Finisterre csodás félszigete és madridi kitekintő
Ha egyszer elindul az ember a Caminón, utána a szíve egy része
mindig Az Úton lesz. Olyan életre szóló élmény ez, melyet soha
nem tudunk és nem is akarunk majd elfelejteni.
Prónay Bence – 10 éve spanyol utak idegenvezetője
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2. NAP: MADRID – SARRIA
A szálláson hagyjuk csomagjainkat és a délelőttöt gyalogos
városnézéssel töltjük, melyet a királyi család főtemplomában az
Almudena Székesegyházban kezdünk. Itt kérhetünk erőt az előttünk álló úthoz. A Plaza Mayor, Madrid főtere következik, majd a
Puerta del Sol tér. Csomagjainkkal a vasútállomásra metrózunk,
ahonnan expresszvonattal indulunk északnak. Festői tájakon
vezet utunk a Kantábriai-hegység lábánál fekvő Sarria városkába.
Megérkezést követően elsátálunk a zarándokszállásra (albergue),
ahol kiváltjuk zarándokútlevelünket (credencial). Ebbe gyűjtjük majd a pecséteket a következő napokban, igazolva a megtett
utat. Gyalogtúránk során albergue-kben fogunk lakni, melyekben
8 – 40 fős hálótermek és emeletes ágyak vannak, közös fürdőszobával (női, férfi külön) és közösségi térrel. A szállások többségében már wifi, mosó- és szárítógép valamint egy kis konyha is
található, tehát minden, amire egy modern zarándoknak szüksége van. Vacsorához a város középkori éttermeit lehet kipróbálni.

MEGÉRKEZTEM! Fotó: Szellőné Horváth Márta
egy kis pihenés. Este a környék éttermeiben lehet vacsorázni, és
sétálni az árkádos, középkori kis faluban. Általában van zarándokmenü (3 fogás, itallal) mely 10–12 € ez biztosítja, hogy a
napközben felhasznált energiát pótolni tudjuk. Este 10 óra felé
lámpaoltás van a szállásokon, így mi is lepihenünk.
4. NAP: PORTOMARÍN – PALAS DE REI
(25 km, 450 m szintkülönbség)
Az első nap után már gyakorlottan kezdjük reggeli rutinunkat, gyors pakolás és indulás, mindenki a saját tempójában.
Árnyékot adó fák és páfrányok szegélyezik utunkat, ahogy egymás után hagyjuk el az apró, ám roppant hangulatos kis falvakat. Az energikusak a nap során beiktathatnak egy oda-vissza
4,6 km-es kitérőt a Vilar de Donasban található Szent Megváltó
templomhoz. Palas de Rei-be érve zarándokszállásunkra
megyünk. Este lesz idő egy kis nézelődésre, vacsorára, melyhez
a környékből származó finom galíciai vörösbort kortyolhatunk.
5. NAP: PALAS DE REI – RIBADISO
(26 km, 180 m szintkülönbség)
Korai indulás után varázslatos erdei úton haladunk. Ez a misztikus erdőkön keresztül kialakított ösvény az egész túránk
talán legszebb része. Délelőtt egy zarándok pihenőhelynél
megkóstolhatjuk a különleges spanyol omlettet vagy a helyi
húsos pitét. A délután során több bájos „szamárhátú” kőhídon is átkelünk, melyek elmaradhatatlan részei a Caminonak.
Melide városába érve ebédre kipróbálhatjuk a legjellegzetesebb
helyi ételt, a galíciai polipot, a környék legjobb polipozójában.
Cédrusok árnyékában érjük el az 50-es km követ, majd további
8 km múlva aznapi célpontunkat, a Ribadiso parányi települését. Itt elfoglaljuk szállásunkat, moshatunk és vacsorázhatunk.

MAGYAR TÚRÁZÓ A CAMINÓN Fotó: Kovács Karola
3. NAP: SARRIA – PORTOMARÍN
(24 km, 300 m szintkülönbség)
Kora reggeli ébredés után felkészülünk, bepakoljuk és felves�szük túrahátizsákjainkat. Még a városban megvásároljuk a
zarándokoknak elmaradhatatlan Szent Jakab kagylóinkat,
melyek hátizsákunkon himbálózva fognak elkísérni minket egészen névadójuk sírjáig. A nap elején a túravezető eligazítást tart
a tudnivalókról, és hasznos tanácsokkal látja el a túrázókat.
Napközben mindenki a saját tempójában haladhat, nem együtt
közlekedik a csoport, így mindenki a saját Caminóját élheti meg.
Kisebb pihenőket tartva varázslatos tájon sétálunk. Még reggel
érünk az út egyik különleges helyére, a kilométerkőhöz, mely
jelzi, pontosan 100 km-re vagyunk Santiagotól. Várhatóan a
kora délutáni órákra esik az érkezés aznapi végállomásunkhoz,
a Miño folyó partján fekvő Portomarínhoz. Az albergue-be érve
a túravezető segítségével elfoglaljuk ágyunkat, fürdés, majd

Sarria

a Katedrálishoz. Leírhatatlan érzés ide megérkezni! A székesegyházban megtekintjük Szt. Jakab sírját, részt veszünk a zarándokok számára celebrált misén, ahol látni fogjuk, ahogy a közel
2 méter magas, 80 kg-os tömjén füstölőt meglengetik a katedrálisban, egyszerűen fantasztikus. A mise után megkapjuk a dokumentumunkat, mely igazolja, hogy lesétáltuk az El Camino utolsó
117 km-ét. Este szabadprogram, emléktárgyak vásárlása.

EHÉZSÉ

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MADRID
Menetrend függvényében repülünk Budapest – Madrid útvonalon, érkezés várhatóan a kora esti órákban. A repülőtérről
tömegközlekedéssel jutunk el szálláshelyünkre. Ezt követően lesz
lehetőség bemenni a kivilágított, folyton nyüzsgő belvárosba.

Ribadiso

Madrid

Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Camino
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6. NAP: RIBADISO – PEDROUZO
(22 km, 160 m szintkülönbség)
Reggel, az útba vájt kagylójelek mentén érjük el Arzúa városát,
ahol egy középkori zarándok szobra fogad bennünket. Az aszfaltot magunk mögött hagyva zöldellő mezők mentén haladunk
tovább, időnként megállva egy-egy zarándokokra specializálódott bárnál. Santiagóhoz közeledve a zarándokok száma is egyre
növekszik, így érkezünk meg Pedrouzoba, melyet „Santiago előszobájának” is hívnak, mivel a zarándokok többsége itt alszik
meg a „Nagy nap” előtt.
7. NAP: PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
(20 km, 120 m szintkülönbség)
Reggel elindulunk az utolsó 20 km-re. A repülőtér mellett haladva
érjük el Santiago határát, ahol zarándok szoborcsoport fogad
bennünket. Jól kiépített úton haladunk szállásunk felé. A santiagói albergue-nk igazán különleges, a Nagyboldogasszony
kolostor egykori papneveldéjében alakították ki a szálláshelyet. Lepakolunk, majd az utolsó méterek jönnek, míg beérünk

8. NAP: SANTIAGO – FINISTERRE – MUXÍA – ÉZARO
A mai nap szabadprogram Santiagoban, vagy eljöhetnek
velünk egy autóbuszos fakultatív kirándulásra. Fő célpontunk,
Finisterre félszigete, évszázadokig az ismert világ végét jelentette, és mindmáig kiemelt helyen szerepel a zarándokoknál,
ugyanis itt található a Camino nulla kilométerköve. A félsziget
végén állva, rátekintve a végtelen óceánra tényleg úgy érzi az
ember, elérte a világ szélét. A nap további részében megtekintünk egy gyönyörű vízesést Ézaronál, és lesétálunk az óceánpartra Muxía grandiózus szikláinál. Késő délután térünk vissza
Santiagóba. Fakultatív kirándulás (jelentkezés a hely-

színen): Finisterre – Muxía – Ézaro : 50 €.

9. NAP: SANTIAGO – MADRID – BUDAPEST
Korán reggel indulunk ki a repülőtérre, és Madridba repülünk.
A fővárosba érve leadjuk csomagunkat, és bemetrózunk a központba. Andalgunk a mesés Retiro parkban, bemegyünk a
Királyi Palotába és aki szeretné a világhírű Prado múzeum gyűjteményét is megnézheti. Késő délután hagyjuk el a várost, és
élményekkel telve várhatóan az esti órákban érkezünk meg a
Liszt Ferenc repülőtérre.
A 9 napos túra során, beleértve a közel 120 km-es gyaloglást
Santiagóig, mindenkinek magának kell vinnie a hátizsákját,
így a megfelelő fizikai állapot mindenképp fontos.

PROKO TRAVEL EXTRÁK

Miért érdemes szervezett utazással
nekivágni az El Caminonak?
• Tapasztalt, a Camino-t többször megjárt magyar túravezető megy végig a csoporttal
• Az út előtt kb. 1 hónappal utastájékoztatót tartunk Buda
pesten, ahol minden kérdésre választ kaphatnak utazóink
• Minden jelentkező kap „Proko Camino Kisokos”-t, minden hasznos információval (tanácsok, mit pakoljunk,
mit ne, útvonalleírások, térképek stb.).
• A túra során egyedül és csoportosan is sétálhat az ember.
MINDEN EDDIGI RÉSZTVEVŐ TELJESÍTETTE A TÚRÁT

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 219.000,- Ft
Időpont:
2019. október 02 – 10.
Utazás:	
repülővel, vonattal, autóbusszal, gyalog
Ellátás:	önellátás
Szállás:	8 éjszaka zarándok szálláshelyeken
(hálótermek, közös fürdőszobával)
Reptéri illeték (3 szakasz) kb.:
60.000,- Ft
+ transzfer és tömegközlekedési kártya: 10.000,- Ft
Elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.):
ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Utasbiztosítás (típustól függően):
6.660 – 8.550,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.300,- Ft

Belépők ára: kb. 28 € + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Camino
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NAGY SPANYOL KÖRUTAZÁS

Ávila

El Escorial
Toledo
Cordoba

a városrésze. A szabadidő során megízlelhetjük a város jellegze-
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Valencia

Sevilla
Gibraltár

Granada

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Építészeti csodák 9 spanyol városban
 Gibraltár majmai Európa határán
 A mór idők csodái: Alhambra, Mezquita
9 Világörökség, számtalan élmény
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Mikor először pillantottam meg az Oroszlános udvart az
Alhambrában szólni sem tudtam. Az ehhez fogható romantika
párját ritkítja az egész világon.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon

TERMÉSZET

GIBRALTÁR

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BARCELONA
Menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli órákban
indulás Barcelonába. Érkezés után megkezdjük városnézésünket
Katalónia sokarcú, nyüzsgő fővárosában, ahol Gaudi és kortársai egyéni színezettel látták el ezt a vonzó művészeti
kavalkádot. Egy Gaudi csoda, a Güell park az első barcelonai
programunk. Ezt követően a Sagrada Familiához buszozunk,
amely lehet, hogy vitatott épület, de az biztos, hogy hatással van az emberre (ez utóbbinál helyi idegenvezető is elkíséri csoportunkat). Foglaláskor jelezni kell, ha belülről is meg
szeretnénk tekinteni a Sagrada Familiát és a Güell Parkot,
mert nekünk előre meg kell venni a belépőjegyeket. Aki nem
jelzi belépőjegyigényét, annak a bejutást nem tudjuk biztosítani. A két belépő összesen 25 €. Továbbhaladva a Gracia
sétányon még láthatunk meghökkentő Gaudí építményeket.
A folytatásban a Gótikus negyed következik különleges épületeivel és a Szt. Eulália katedrálissal, majd a Rambla a Boquería
piaccal és végül a kikötő és a Montjuic hegy. Este foglaljuk el
Barcelona melletti szállásunkat, vacsora.
2. NAP: VALENCIA – ALICANTE
Reggeli után déli irányba indulunk. A Földközi-tenger mentén haladunk Valenciáig. Ismerkedés Spanyolország harmadik legnagyobb városával. A Katedrális a híres Szent Grállal
és két Goya képpel is rendelkezik. Gazdagon díszített épületek, paloták, városkapu és egy pompás főtér mesél Valencia
múltbéli és jelenlegi gazdagságáról. Különlegesség, hogy a
folyót elterelték a városból, a mederbe modern és nagyon látványos épületeket emeltek, amelyek már a XXI. század építészetének mintapéldányai. Ez Spanyolország legszebb modern

tes italát, a horchatát. A városlátogatást követően Alicantéba
utazunk, szállás.

3. NAP: ALICANTE – GRANADA – DÉL-SPANYOLORSZÁG
Reggel séta a tengerparton, majd irány Granada, amit az
ország gyöngyszemének is neveznek. Először az Alhambrába
látogatunk el, mely a világ talán legszebb mór kastélya.
(Ha valaki nem akar bemenni az Alhambrába, azt jelentkezéskor kell jelezni, mert itt is előre van jegyrendelés, és mindenkinek megrendeljük a jegyet.) Ezt követően lemegyünk
a városba, ahol a Katolikus Királyok temetkezési kápolnáját és Európa egyetlen fennmaradt karavánszeráját tekintjük
meg. Szabadidőben vásárlási lehetőség az arab világot idéző
selyembazárban. Késő délután az ország déli vidékére utazunk.
Szállás (2 éj) Marbella környékén.
4. NAP: GIBRALTÁR – COSTA DEL SOL
Ezen a napon fakultatív kirándulást teszünk Európa D-Ny-i
sziklájához, Gibraltárra. Bérelt kisbuszokkal közlekedünk a
városban. Látni fogjuk a sziklát „őrző” majmokat, a szép cseppkőbarlangot és mesés kilátás tárul elénk a szikla tetejéről.
Szabadprogram alatt a vámmentes államban lehet ajándékés emléktárgyakat vásárolni. Határátlépéshez személyigazolvány vagy útlevél szükséges. Visszaúton megállunk Costa del Sol
egyik városában, ahol tehetünk egy kellemes sétát. Gibraltár

fakultatív kirándulás (garantált indulás, belépővel,
helyszínen kisbusszal): 60 €. Aki nem jön a kirándulásra,
annak szabadprogram, pihenés, aki akar, önállóan a tengerpartra is lemehet.

5. NAP: SEVILLA – CORDOBA
Reggelit követően Andalúzia legnagyobb városát, Sevillát
keressük fel. A város mesébe illő. A központban az Alcazart
keresztény király építette mór stílusban. Sétálunk a kedves
Santa Cruz negyedben, ahol pihenési és étkezési lehetőség
lesz, majd következik a monumentális és felbecsülhetetlen
értékekkel rendelkező katedrális, melyben a főoltár egy tonna
aranyat tartalmaz. Az épületben van eltemetve Kolumbusz
Kristóf. Murillo, Goya, Zurbarán képek is díszítik a templom belsőt. Város látogatásunk során gyönyörködünk még a
Guadalquivir parkban, az arab aranytoronyban és a bikaviadal arénában, ahova Bizet a Carmen zárójelenetét képzelte.
Délután Cordobába utazunk, ahol ősi mór és spanyol emlékek
között sétálva keressük fel a Virágok utcáját, arab városfalakat,
római kori hidat és közben néhány bájos patióba is betekinthetünk. Program után vacsora, szállás Cordobánál.
6. NAP: CORDOBA – TOLEDO – MADRID
Reggeli után Cordobában a La Mezquita megtekintése szerepel programunkban, mely a világ legkülönlegesebb mecsetje.
Ebben a műemléképületben 850 oszlop és egy keresztény
templom (!) is található. Már V. Károly is bűnnek nevezte, hogy
ebben a csodálatos mecsetben egy keresztény templomot alakítottak ki. Egyedülálló a látvány. Folytatjuk utunkat észak felé.
Don Quijote földjén haladva a híres szélmalmok is feltűnnek.
Toledóban a különleges fekvésű régi főváros rengeteg látnivalót nyújt. Ősi várfalak, kapuk, a világ 2. legrégebbi zsinagógája és meseszép templomok, amelyek közül az El Greco és

TOLEDOI LÁTKÉP

más híres festő képeivel díszített katedrális nem csak Toledo,
hanem a keresztény világ egyik büszkesége is. Gyalogos séta
a zegzugos, hangulatos utcákon keresztül. Kora esti órákban
továbbutazunk Madridba, ahol a szállásunk egy metrómegálló
mellett lesz (2 éj).

MADRID, CIBELES TÉR SZOBRA
7. NAP: MADRID – EL ESCORIAL – AVILA – MADRID
Aki akarja, ezt a napot a főváros egyéni felfedezésének szentelheti, vagy egy egész napos látványos kiránduláson vesz részt
velünk. Először az El Escorialhoz megyünk. A világhírű kolostor
kastélyt II. Fülöp emeltette, amely sokáig a spanyol királyok
rezidenciája és temetkezőhelye volt. A királyi családtagok ma
is ide temetkeznek. A különleges épületben elcsodálkozhatunk azon, hogy milyen szerzetesi életkörülmények között élt
a király. Ezt követően az Elesettek Völgyét keressük fel, ahol a
sziklában Franco tábornok egy hatalmas templomot alakított ki.
Folytatjuk utunkat és a városfallal körülölelt hangulatos Avilába
látogatunk el. Itt mintha megállt volna az idő kereke. Középkori
házak, paloták, a hangulatos főtér, a Szent Teréz szülőhelyén
emelt templom és legfőképpen Spanyolország első gótikus
katedrálisa mesélnek a múltról. Délután visszautazás Madridba.

El Escorial – Avila fakultatív kirándulás (garantált
indulás, belépőjeggyel): 50 €.

8. NAP: MADRID – BUDAPEST
Az egész napot Madrid megtekintésére szánjuk. A Spanyol
téren kezdjük programunkat, ahol Cervantes emlékművét láthatjuk, majd a Királyi Palota következik. A Bourbon gazdagság
és pompa tanúbizonysága ez az épület. Az óvárosban folytatjuk utunkat, melynek során a főtérre érkezünk, itt a szabadidő alatt lehet fotózni, emléktárgyat vásárolni. Városnézésünk
folytatása: a Puerta del Sol, a Parlament és a Prado környéke.
Délután a Pradoba vagy a Picasso Guernicaját rejtő modern képtárba is van lehetőség ellátogatni. A nap során közlekedés metróval, illetve gyalog. Este transzfer a repülőtérre és hazaindulás.
Budapestre éjfél körül várható az érkezésünk.
2018 ÉV IDEGENVEZETŐJÉNEK SLÁGERÚTJA

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. május 15 – 22:
352.000,- Ft
augusztus 7 – 14.:
399.500,- Ft
szeptember 18 – 25.
366.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	7 éjszaka ***-**** szállodákban
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)
Reptéri illeték kb.:
52.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
98.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.920 – 7.600,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
2.860,- Ft
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Belépők ára: kb. 136 € + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/NagySpanyol

SPANYOLORSZÁG

OLASZORSZÁG

MONACO

FRANCIAORSZÁG

MEDITERRÁN GRAND TOUR
Avignon

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Elgondolkodtam, hogy II. Fülöp hogyan élte mindennapjait az
El Escoriálban. Sok királyi palotát láttam már, de ez minden
eddigitől gyökeresen különbözött!
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon

Andorra
Zaragoza

El Escorial
Madrid
Toledo

2. NAP: RIVIÉRA – CÔTE D’AZUR – MONACO
Reggeli után az olasz Riviérán keresztül – melyet a „Virágok
Riviérájának” is neveznek – utazás a Côte d’Azur felé. Bepako
lunk a szállodába, kb. 17 órakor indulunk a fakultatív kirándulásra Monacóba, a fény és pompa csodálatos városába. Útközben
egy parfümgyárba is ellátogatunk. A miniállamban kb. 4 órás
idegenvezetéses programunk során látjuk a Nagyhercegi palotát, a kikötőt, sőt a Casinoban is kipróbálhatják szerencséjüket
a vállalkozó kedvűek. A városnézés után visszautazás a tranzitszállásra. Monaco és parfümgyár látogatás fakultatív

6. NAP: COSTA BRAVA – ZARAGOZA – MADRID
Reggeli után indulunk Madrid felé. Útközben séta Zaragozában,
mely 2012-ben Európa Kulturális fővárosa volt. Az Ebro melletti főtér legfontosabb látnivalója a Pilar bazilika, ahol a Szent
Jakab által elhelyezett híres Madonna szobrocska található,
továbbá a La Seo katedrális, mely a világörökségi listán is szerepel. Madridba történő megérkezésünk után szállásfoglalás.
A ****‑os hotelünk Madrid üzleti negyedében, közvetlenül egy
metróállomásnál lesz.
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – VERONA
Reggeli indulás után Szlovénia érintésével érkezünk Olaszor
szágba. Este 1,5 órás gyalogos városnézés Veronában (ókori Aréna,
Júlia erkélye, hangulatos Erbe tér). Városnézés után szállás.

TERMÉSZET

program: 8.000,- Ft.

3. NAP: CÔTE D’AZUR – FIGUERAS – LLORET DE MAR
Reggeli után végighaladunk Provance-on, így érkezünk
Spanyolországba. A határ után nem sokkal megállunk Figuerasban és megtekinthetjük a Salvador Dalí Múzeumot. Dalí a szürrealizmus egyik legismertebb festője volt. A saját házában rendezte
be ezt a kiállítást, amelyet művészete mauzóleumaként emelt
az utókor számára. Kb. 1 órás programunk után továbbutazunk
Lloret de Marba. Vacsora, szállás elfoglalása (3 éj). Egy ország
megismeréséhez a városok és a gasztronómia mellett a zene is
hozzátartozik. Ezért vacsora után aki ezt szeretné egy fakultatív, hangulatos spanyol zenés estre is eljöhet velünk. Az est során
fergeteges flamenco műsort láthatunk. Fakultatív spanyol

zenés est flamenco műsorral: 35 €.

4. NAP: COSTA BRAVA – BARCELONA – COSTA BRAVA
Fakultatív kirándulás Barcelonába. A fő látványosságok: Katalónia
tér, Gótikus negyed, Szt. Eulália katedrális, Királyok tere, Ramblas
– mely Barcelona Váci utcája, itt mindig hömpölyög a tömeg –,
Kolumbusz-oszlop, Montjuic hegy az Olimpiai stadionnal. A nap
során lesz lehetőség – annak aki szeretné –, belülről is megtekinteni Antoni Gaudí mestermunkáit, a grandiózus Sagrada Família
bazilikát és a különc Güell Parkot. Ebben az esetben a 2 belépőjegyet pluszban kell fizetni. Ezt az útra történő jelentkezéskor
kell közölni, mert a jegyeket előre meg kell rendelni. Fakultatív

Barcelona kirándulás: 40 €. „Gaudí mestermunkák
belülről” alapprogram kiegészítés (2 belépő): + 25 €.
Forgalom függvényében kb. 19 órára érkezünk vissza szállásunkra.

Budapest

Verona
Nizza

Monaco

Barcelona

5. NAP: COSTA BRAVA – ANDORRA – MONTSERRAT
Egész napos pihenés, tengerparti fürdés, vagy fakultatív kirándulás a miniállamba, Andorra-ba és Montserratba. Kora reggel indulunk, kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3.000 m magas hegyekkel
övezett Andorra la Vella-ba, a fővárosba. Útközben gyönyörködhetünk a Pireneusok csipkés hegyormaiban és a régi települések,
kőből épített házaiban. Megtekintjük a közel 1.000 éves főváros
fontosabb középületeit, a főtemplomot és a több mint 400 éves
Parlamentet. Ezt követően lesz vásárlási lehetőség a vámmentes
államban. Visszaúton, délután Montserratot, a híres kegytemplomot keressük fel. Egy 700 m magas hegyre kapaszkodunk fel a
tengerszintről. Csodás a kilátás a környékre, megtekintjük a katalánok leghíresebb zarándokhelyét, majd a helyiek piacát is kipróbálhatjuk, ahol ízletes helyi sajtokat kóstolhatunk. Aki szeretne,
ezekből vásárolhat is. Vacsorára érkezünk vissza a szállodába.
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 Gazdag program: 8 ország 11 városa
2 miniállam: Monaco és Andorra
 Madrid, Barcelona, Toledo, Zaragoza
 Fakultatív kirándulások vagy tengerparti fürdőzés

Bern

Genf

SVÁJC

Andorra – Montserrat fakultatív kirándulás: 50 €.

7. NAP: MADRID – EL ESCORIAL – ELESETTEK VÖLGYE
Madridi programunkat buszos városnézéssel kezdjük, majd kirándulás az El Escorialhoz, amit II. Fülöp emeltetett és ma is a királyi család temetkezőhelye. A monumentális épület királyi palota
és kolostor is egyben, melyet helyi idegenvezető segítségével látogatunk meg. Elcsodálkozhatunk azon, hogy a világ leggazdagabb uralkodója milyen puritán körülmények között élt.
Az El Escorial után ellátogatunk az Elesettek Völgyébe. A spanyol
polgárháború után építtette Franco tábornok ezt a monumentális katedrálist egy szikla belsejébe. Programunk után, a kora délutáni órákban érkezünk vissza Madridba, a Cervantes emlékműnél
leszállunk a buszról, és a Királyi Palota érintésével a Plaza Mayor
és a Puerta del Sol megtekintése következik, immár gyalogosan.
Szabadprogram után a Parlament és a Prado környéke a következő
állomás, ahol megállapíthatjuk, hogy Madrid tágas, tiszta és látnivalókban gazdag város. Ezt követően lehetőség lesz megtekinteni
a Prado Múzeum fantasztikus gyűjteményét.
8. NAP: MADRID – TOLEDO – MADRID
Délelőtt fakultatív kirándulást teszünk Toledóba. A káprázatos
fekvésű régi főváros rengeteg látnivalót nyújt. Hangulatos óváros, keskeny utcácskák, paloták, templomok, El Greco képek.
Lenyűgöző katedrálisa a spanyol egyház központja. Aki akar,
a híres toledói acélból készült terméket is vásárolhat. Toledo
fakultatív kirándulás (3 belépővel): 45 €. Madridba visszaérkezés után közösen keressük fel az Almudena Székesegyházat és
a Királyi Palotát. A bourbon gazdagság és pompa szép példája ez
az épület. 19 óra táján érünk vissza szállásunkra.

BARCELONA, KATALÁN MÚZEUM

ELESETTEK VÖLGYÉNEK HATALMAS KERESZTJE
9. NAP: MADRID – COSTA BRAVA
Reggeli után visszaindulás a Costa Brava-ra. Várható érkezés a
délutáni órákban. Ezt követően szabadprogram, a tengerparti
városban. Este vacsora.
10. NAP: LLORET DE MAR – AVIGNON – LYON
Hazaindulás, utazás Avignonba, a volt pápai székhelyre.
Gyalogos séta a kellemes, ódon hangulatú város falai között
(kb. 1,5 óra). Láthatjuk az „Avignoni fogság” idején a katolikus
egyház központját, a pápai palota épületét és a mellette lévő
román-gótikus templomot a 7 pápa festett arcképével, valamint
a Csonka hidat. Este érkezünk tranzitszállásunk helyszínére.
11. NAP: GENF – BERN – AUSZTRIA
Reggeli után Genfbe utazunk. Séta az elegancia városában
(kb. 1 óra). A Genfi-tónál látjuk a luxusszállodákkal ékesített tópartot, a virágórát és a belvárost. Folytatva utunkat kora
délután városnézés Bernben (2 óra): Rózsakert, Medveárok,
UNESCO Világörökség Listáján szereplő árkádos belváros,
Városháza, Óratorony, Münster. A program után továbbutazás
Svájcon és Ausztrián keresztül, mely során gyönyörködhetünk a
vadregényes, hegyvidéki tájban. Szállás Tirolban.
12. NAP: AUSZTRIA – HEGYESHALOM – BUDAPEST
Reggeli után városnézés Innsbruckban. Fő látványosságok:
Hofkirche, Burg, a barokk stílusú Dóm, Várostorony, a híres
Aranytetős ház, Aranysas fogadó, mely sok híres ember szállás
helye volt az évszázadok során. Ezt követően hazautazunk
Magyarországra. Érkezés az esti órákban. Budapest után
Szeged, Pécs, Miskolc – Debrecen útvonalon felszállt utasainkat
visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.
Az eurós fakultatív kirándulásokra jelentkezés a helyszínen.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.97

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 324.000,- Ft
Időpont:
2019. szeptember 05 – 16.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	reggeli + 7 nap vacsora is (3 – 9. nap)
Szállás:	11 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas
(pótágyazható) tusolós / WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
Üdülőhelyi díj:
Utasbiztosítás (típustól függően):

114.000,- Ft
3.500,- Ft
8.880 – 11.400,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes felszállás: Siófok, Nagykanizsa
Ingyenes leszállás: Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 60 € + fakultatív programok | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/GrandTour
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Kolumbusz sírhelye a mesés katedrálisban
 Majmokat fotózhatunk Gibraltár szikláján
 Alhambra, a mór építészeti csoda
 Mezquita, mely mecset és templom is
A Cordobai Mezquitáról az utazás előtt sokat hallottam, de a
valóság mindent felülmúlt. Az oszlopok erdejében sétálva életem egyik legnagyobb élményét éltem át!
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon
EHÉZSÉ

GRANADA, ALHAMBRA Fotó: Nábrádi Benedekné

2. NAP: GRANADA
Reggelit követően a granadai Alhambra-ba látogatunk el, mely
a világ talán legszebb mór kastélya. Az Alhambra területe volt az
a „kis sziget” melyet az arabok legtovább birtokoltak Európában.
A labirintus szerű várkastély építészeti szempontból páratlan a
kontinensen. Gyönyörűek a kertjei, lenyűgözőek az épület belső
díszítései. Ezt követően lemegyünk a városba, ahol a Katolikus
Királyok (Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd) temetkezési kápolnáját és Európa egyetlen fennmaradt karavánszeráját
tekintjük meg. Szabadidőben vásárlási lehetőség az arab világot idéző selyembazárban. Vacsorára érünk vissza szállásunkra.
(Ha valaki az Alhambrába nem szándékozik bejönni, azt előre
jelezze irodánknak, mert a belépőket hónapokkal előre meg kell
vásárolnunk a sok turista és a nagy érdeklődés miatt.)

4. NAP: RONDA – CÓRDOBA
Reggeli után indulunk Rondába. A neve megtévesztő lehet,
hisz Andalúzia egyik bájos, sziklára épült településéről van
szó. Fő látnivalók; az Új Híd, a bikaviadal Aréna és a Főtér épületei. A hídról mesés a rálátás a környékre, és a száz méter
mély szurdokba. Folytatjuk utunkat Córdoba-ba. A városban a
mór építészet egyik leg-szebb alkotása található, a Mezquita.
Programunkat ennek megtekintésével kezdjük. Ez a világ legkülönlegesebb mecsetje, amelyben 850 oszlop és egy keresztény templom (!) található. Ilyen jellegű épület sehol máshol
a világon nincsen. Ezt követően óvárosi sétánk során felkeressük a Virágok utcáját, Európa legrégebbi fürdőjét és a római kori
hidat. A hófehér házakkal tarkított, kanyargós utcákon sétálva
sok bájos belső kertet (patiot) láthatunk. Ezeknek komoly szerepük volt abban, hogy a forróságot árasztó kövek közt nyáron
jobb levegőt biztosítsanak az ott lakók számára. A tartalmas
nap végén visszatérünk szállásunkra.

6. NAP: MALAGA – BUDAPEST
Reggeli után szabadprogram, majd dél körül indulunk a Costa
del Sol fővárosába, Malaga-ba. Sétánk során a fő látványosságok:
Kikötő, Katedrális, Plaza de la Merced, ahol Picasso szülőháza is
található, és a Larios főutca. Lesz szabadidő is a központban a
várhatóan kora esti órákban induló transzferig, végül utazás a
reptérre és hazarepülünk Budapestre. Érkezés az éjjeli órákban.

3. NAP: GIBRALTÁR – MARBELLA
Reggeli után, aki szeretne, kimehet a szállodától pár percre
lévő tengerpartra és pihenhet, vagy részt vehet egy fakultatív kiránduláson, mely során a sziklára épült városállamhoz,
Gibraltárhoz látogatunk. Megállunk a Földközi tenger és az
Atlanti óceán találkozásánál található Európa pontnál, ahonnan tiszta időben az afrikai partokig elláthatunk. Gibraltáron
kisbuszokkal kapaszkodunk fel a sziklára, miközben a környező
táj mesés látványában gyönyörködhetünk. Meglátogatjuk a
varázslatos cseppkőalakzatokkal rendelkező Szent Mihály barlangot. Természetesen a nap során lefényképezhetjük a majmokat is, melyek Gibraltár kihagyhatatlan látnivalói. A belvárosban

5. NAP: SEVILLA
Reggeli után pihenés a szálloda medencéjénél vagy fakultatív kirándulás Andalúzia központjába, a történelmi Sevilla-ba.
Megérkezésünk után először a felbecsülhetetlen értékekkel rendelkező Katedrálist nézzük meg, ahol Kolumbusz síremléke is
található. Belső díszítése miatt mondják, hogy Spanyolország
egyik legszebb vallási helye, melyről magunk is meggyőződhetünk. A programunkat helyi idegenvezető is segíti. Ezt követően gyalogos sétánk során felkeressük az Alcázart, amelyet
keresztény uralkodó építtetett mór stílusban. Az operadíszlet jellegű Santa Cruz negyedben szabadidő, ahol finom helyi
specialitásokat tesztelhetünk. A városban ezen kívül számtalan
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szép palota és díszes épület található. A nap befejezéseként
busszal felkeressük a szemkápráztató Plaza de Espana-t, melynek hatalmas méreteivel alig tudunk betelni. A Guadalquivir
folyóparton láthatjuk az almohád uralom idejéből származó,
közel 800 éves Aranytornyot, majd élményekkel telve utazunk
vissza szállásunkra. Sevilla fakultatív kirándulás (belé-
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sétálunk, majd lesz időnk a szabad vámterületen vásárolni
is. Következő állomásunk a spanyol jólét és luxus fellegvára, Marbella. Az óváros hangulatos utcái és a kikötő fényűző
yachtjai szemkápráztató párost alkotnak. Szabadprogramot
követően a tengerpart mentén haladva visszatérünk szállásunkra. Gibraltár – Marbella fakultatív kirándulás:

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MALAGA – BENALMÁDENA
Menetrend szerint – várhatóan az esti órákban – érkezünk
Budapestről Malaga-ba. A reptérről transzfer a Costa del Sol
tengerparti szakaszára, ahol elfoglaljuk szállásunkat a Hotel
San Fermin ***-ben (5 éj), mely Benalmádenában található.
www.hotelsanfermin.com. Késői vacsora.
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60 € (jelentkezés a helyszínen).

pővel): 60 € (jelentkezés a helyszínen).

AZ ELMÚLT 7 IDŐPONTNÁL MINDEN HELY ELKELT AZ ÚTON

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. július 20 – 25.:
285.000,- Ft
szeptember 28 – október 03.:
205.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	5 éjszaka ***-os szállodában
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)
Reptéri illeték kb.:
52.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára (júliusban):
68.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (szeptemberben): 47.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
4.440 – 5.700,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
2.860,- Ft

INGYENES

Minden repülős utunkhoz, utasainknak az út idejére
INGYENES PARKOLÁST biztosítunk Ferihegy közelében.
További részletek a prokotravel.hu/ingyenes-parkolas weboldalon.

Belépők ára: kb. 84 € + fakultatív programok | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Mor
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

7 országban városnézés (Monaco, Nizza, Genf,…)
 Egy hetes nyaralás a spanyol tengerparton
 Gaudí Barcelonája a Sagrada Familiaval
 Spanyol flamenco est, francia parfümgyár
A kulturális látnivalók és a tengerparti pihenés tökéletes egyensúlya ez a program. Teljes feltöltődés testnek és léleknek egyaránt.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Spanyol
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Budapest
Innsbruck

Lloret de Mar
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SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – VERONA
Reggeli indulás után Szlovénia érintésével érkezünk Olasz
országba. Este 1,5 órás gyalogos városnézés Veronában (ókori
Aréna, Júlia erkélye, hangulatos Erbe tér). Városnézés után szállás.
2. NAP: RIVIÉRA – CÔTE D’AZUR – NIZZA – MONACO
Az olasz Riviérán keresztül – melyet a „Virágok Riviérájának” is
neveznek – utazás a Côte d’Azur felé. Bepakolunk a nizzai szállodába, kb. 17 órakor indulunk a fakultatív kirándulásra Monaco-ba,
a fény és pompa csodálatos városába. Útközben egy parfümgyárba is ellátogatunk. A miniállamban kb. 4 órás idegenvezetéses programunk során látjuk a Nagyhercegi palotát, a kikötőt, sőt
a Casinoban is kipróbálhatják szerencséjüket a vállalkozó kedvűek.
A városnézés után visszautazás a tranzitszállásra. Monaco és

parfümgyár látogatás fakultatív program: 8.000,- Ft.

3. NAP: CÔTE D’AZUR – FIGUERAS – LLORET DE MAR
Reggeli után végighaladunk Provance-on, így érkezünk
Spanyolországba. A határ után nem sokkal egyedülálló élményben lesz részünk. Figueras-ban megállunk és egy rövid séta után
megtekinthetjük a Salvador Dalí Múzeumot. Dalí a szürrealizmus
egyik legismertebb festője volt. A saját házában rendezte be ezt
a kiállítást, amelyet művészete mauzóleumaként emelt az utókor
számára. Kb. 1 órás programunk lesz ebben a különleges épületben, majd továbbutazunk Lloret de Marba. Vacsora, szállás. (7 éj)
4 – 9. NAP: ÜDÜLÉS ÉS FAKULTATÍV PROGRAMOK
Hat napon át fürdés, pihenés a tengerparton vagy a medencénél, de aki akar, fakultatív programokon is részt tud venni ezen
időszak alatt. Az egyik legérdekesebb programunk, a Barcelona
fakultatív kirándulás lesz. A fő látványosságok: Katalónia tér,

Gótikus negyed, Szt. Eulália katedrális, Királyok tere, Ramblas
– mely Barcelona Váci utcája, itt mindig hömpölyög a tömeg –,
Kolumbusz-oszlop, Montjuic hegy az Olimpiai stadionnal. A nap
során lesz lehetőség annak, aki szeretné, belülről is megtekinteni Antoni Gaudí mestermunkáit, a grandiózus Sagrada Família
bazilikát és a különc Güell Parkot. Ebben az esetben a 2 belépőjegyet pluszban kell fizetni. Ezt az útra történő jelentkezéskor
kell közölni, mert a jegyeket előre meg kell rendelni. Utólagosan
(pl. helyszínen) a jegyvásárlás nem lehetséges. Fakultatív

Barcelona kirándulás: 40 €. „Gaudí mestermunkák
belülről” alapprogram kiegészítés (2 belépő): + 25 €.

Forgalom függvényében kb. 19 órára érkezünk vissza szállásunkra.
Egy másik különleges programra is felhívnánk figyelmüket.
Egész napos kirándulás: Andorra – Montserrat. Kora reggel
indulunk, kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3.000 m magas
hegyekkel övezett Andorra la Vella-ba, a fővárosba. Útközben
gyönyörködhetünk a Pireneusok csipkés hegyormaiban és a régi
települések, kőből épített házaiban. Andorra la Vellában megtekintjük a közel 1.000 éves település fontosabb középületeit, a
főtemplomot és a több mint 400 éves Parlamentet. Ezt követően
lesz vásárlási lehetőség a vámmentes államban. Visszaúton,
délután Montserratot, a híres kegytemplomot keressük fel. Egy
700 m magas hegyre kapaszkodunk fel a tengerszintről. Csodás
a kilátás a környékre, megtekintjük a katalánok leghíresebb
zarándokhelyét, majd a helyiek piacát is kipróbálhatjuk, ahol
ízletes helyi sajtokat kóstolhatunk. Aki szeretne, ezekből vásárolhat is. Vacsorára érkezünk vissza a szállodába. Andorra –

Montserrat fakultatív kirándulás: 50 €.

Az egyik napon hajókirándulás keretében felkereshetik a hangulatos Tossa városát. A város felé haladva hajónkról látjuk a
sziklás partszakaszt, majd egy vízi barlangnál megállva a hajó
üvegfenekű részén letekintve egy érdekes vízalatti élővilág tárul
elénk. Tossában a várnál, séta, nézelődés, majd fürdési lehetőség. Visszautazás egyénileg, a menetrendszerinti hajóval.

Fakultatív hajókirándulás: kb. 24 €.

Másik napon este a spanyol kultúra kihagyhatatlan elemével ismerkedünk meg, egy flamenco show-n lehet részt venni.
A spanyol zene és az érzelmekkel teli tánc mindenkit elkápráztat. A közel másfél órás műsor alatt sok ismert dallam csendül fel és kiváló táncosok szebbnél-szebb ruhákban táncolják
általában kasztanyettával a flamencot. Spanyol zenés est

flamenco műsorral: 35 €.

Szervezünk kirándulást a híres delfináriumba, Marinelandba,
ahol a vízi állatok mellett hatalmas csúszdapark is található.
A parkhoz Lloret de Marból ingyenes autóbuszjárattal tudunk
eljutni. Az árban benne van ott tartózkodásunk alatt az összes
csúszda ingyenes, korlátlan használata és a területen lévő
papagáj-, fóka- és delfinshow megtekintése. Mindkét programot kétszer is láthatják utasaink. Marineland, delfinárium,

óriás csúszdák: kb. 29 €.

Minden fakultatív programra jelentkezés a szállodában, az
idegenvezetőnél. A júniusban és az augusztusban induló
csoportok 6 éjszakát töltenek Lloret de Marban. A szeptemberben induló csoport 7 éjszakát nyaral Lloret de Marban.

AVIGNON, PÁPAI PALOTA ÉS A SZÉKESEGYHÁZ

9 (10). NAP: LLORET DE MAR – AVIGNON – LYON
Hazaindulás, utazás Avignonba, a volt pápai székhelyre.
Gyalogos séta a kellemes, ódon hangulatú város falai között
(kb. 1,5 óra). Láthatjuk az „Avignoni fogság” idején a katolikus
egyház központját, a pápai palota épületét és a mellette lévő
román-gótikus templomot a 7 pápa festett arcképével, valamint
a Csonka hidat. Este érkezünk tranzitszállásunk helyszínére.

BARCELONA LÁTKÉP A GÜELL PARKBÓL

10. (11.) NAP: GENF – BERN – AUSZTRIA
Reggeli után Genfbe utazunk. Séta az elegancia városában
(kb. 1 óra). A Genfi-tónál látjuk a luxusszállodákkal ékesített tópartot, a virágórát és a belvárost. Folytatva utunkat kora
délután városnézés Bernben (2 óra): Rózsakert, Medveárok,
UNESCO Világörökség Listáján szereplő árkádos belváros,
Városháza, Óratorony, Münster. A program után továbbutazás
Svájcon és Ausztrián keresztül, mely során gyönyörködhetünk a
vadregényes, hegyes tájban. Szállás Tirolban.
11. (12.) NAP: AUSZTRIA – HEGYESHALOM – BUDAPEST
Reggeli után városnézés Innsbruckban. Fő látványosságok: Hofkirche, Burg, a barokk stílusú Dóm, Várostorony, a
híres Aranytetős ház, Aranysas fogadó, mely sok híres ember
szálláshelye volt az évszázadok során. Ezt követően hazautazunk Magyarországra. Érkezés az esti órákban. Budapest után
Szeged, Pécs, Miskolc – Debrecen útvonalon felszállt utasainkat
visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.
26 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. június 14 – 24. (11 napos program):
Hotel Maria del Mar****:
232.000,- Ft
augusztus 24 – szeptember 03. (11 napos program):
Hotel Maria del Mar****:
298.000,- Ft
Hotel Hawai, Montevista ***: 259.500,- Ft
szeptember 05 – 16. (12 napos program):
Hotel Maria del Mar****:
286.000,- Ft
Hotel Hawai, Montevista ***: 252.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió (Spanyolországban 7 alkalom),
bőséges büfé (svédasztalos) étkezés.
Tranzitszállásokon reggeli (4 alkalom)
Szállás:	*** - **** szállodákban 2 ágyas
(pótágyazható) tusolós / WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára (Hotel Maria del Mar****): 85.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (júniusi időpontnál):
75.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (Hotel Hawai, Montevista ***): 82.000,- Ft
Gyerekkedvezmény 12 éves korig:
40.000,- Ft
Gyerekkedvezmény 12 éves korig (június): 30.000,- Ft
3. fő kedvezménye:
10.000,- Ft
Üdülőhelyi díj:
3.500,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 8.140 – 10.450,- Ft
Utasbizt. (típustól függően szept.): 8.880 – 11.400,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes felszállás: Siófok, Nagykanizsa
Ingyenes leszállás: Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 9 € + fakultatív prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/NyugatEuropa
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BELGIUM

HOLLANDIA

LUXEMBURG

NÉMETORSZÁG

TULIPÁNOK ORSZÁGA, HOLLANDIA
Benelux körutazás

Amsterdam
Hága
Rotterdam
Delft
Brügge
Gent
Brüsszel

Antwerpen

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:
Luxembourg

4 belga és 4 holland város megtekintése
 Amsterdam gyémántjai és hajókirándulás
 Luxembourg a nagyhercegség fővárosa
 Sajtüzem és fapapucsműhely látogatás
Kis országok, mégis nagyhatalmak. Mindegyiknek megvan a
maga karaktere, egyedi és érdekes kultúrával, lüktető, pezsgő
mindennapi élettel.
Kádár Zsolt – 22 éve idegenvezető
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Benelux
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
HEGYESHALOM – AUSZTRIA – PASSAU
Reggeli indulás, utazás Ausztrián keresztül Németországba.
Passauba érve városnézés a három folyó találkozásánál lévő
hangulatos városban. A dóm nemcsak szép barokk díszítései
miatt érdekes, de itt található a világ egyik legnagyobb orgonája is. Az Altstadt házai nagyon egységes képet adnak a belvárosnak. Természetesen felkeressük első királynénk, Gizella
kápolnáját is. Sétánk utolsó állomása a három folyó összefolyásának helyszíne. Különleges élmény a földnyelv végén állva
egyszerre látni a 3 folyót: Duna, Inn, Ilz. Nürnberg közelében
lévő szállásunkon fakultatív vacsora.
2. NAP: NÉMETORSZÁG – LUXEMBOURG – BELGIUM
Utazás Németországon keresztül, Luxembourgba. Gyalogos
városnézés. Gyönyörködünk az elegáns városban a kb. 2 órás
tartózkodásunk során. Először a város különleges fekvése tűnik
fel. Látjuk milyen meredek fal biztosította a város védelmét az
évszázadok során. Ezt követően elmegyünk a Miasszonyunk
Katedrálisába, ahova mai napig temetkezik a Nagyhercegi család. Kormányzati épületeket és a Nagyhercegi palotát is érintjük
gyalogos sétánk során. Lesz szabadprogram, amikor emlékeket
lehet vásárolni, hogy később is emlékezzünk erre a kicsi, de hangulatos városra. Szállás már Brüsszel közelében (2 éj).
3. NAP: ANTWERPEN – GENT – BRÜGGE
Ezen a napon, aki akar, önállóan sétál, nézelődik Brüsszelben,
vagy tehetnek velünk egy tartalmas fakultatív kirándulást
Belgium leglátványosabb városaiba. Antwerpeni városnézéssel
kezdjük programunkat. Megtekintjük a Shelde folyót, a főteret, a
Grote Markot, valamint a hét hajós, fantasztikus gótikus katedrálist ahol hatalmas, Rubens által festett szárnyasoltárokban gyönyörködhetünk. Ezt követően Gentbe utazunk. A városnézés alatt
felkeressük a gótikus Szt. Bravo katedrálist, melyben található a
„Bárány imádása” szárnyasoltár, mely korszakalkotó volt az olajfestmények tekintetében. A közelében lévő óratornyot és a városházát is lefényképezhetjük. Nagyon szép a szobrokkal díszített

HOLLAND SZÉLMALOM Fotó: Nagy Jucó
városháza. Séta Graslei és Korenlei hangulatos épületei közt.
Genti városnézésünk után folytatjuk utunkat Brügge-be, melyet
sokan Belgium legszebb városának tartanak. Sétánk során láthatjuk a különleges homlokzatú Hansa házakat. A városháza
épülete és a Harangtorony a központ ékességei. A várost behálózzák a kis csatornák. Szabadprogram alatt lehet vásárolni a
híres brügge-i csipkéből, a belga csokoládéból, vagy a több mint
száz fajta belga sörből. Ezt követően, aki gondolja, felkeresheti
a közelben lévő templomot, melyben egy Michelangelo szobor
is látható. Visszaúton Brüsszelben megállunk a világkiállításra
készült híres Atomiumnál. Antwerpen – Gent – Brügge
kirándulás (1 belépővel): 20 €. Szállás, mint előző nap.
4. NAP: DELFT – HÁGA – ROTTERDAM (KEUKENHOF)
Reggel Hollandiába átérve ismerkedés Delfttel, a porcelánok városával, mely az egyik legszebb és legtipikusabb holland kisváros. A városkát nemcsak több száz hídja és csatornái
miatt érdemes felkeresni, hanem a látványos főtere is emlékezetes marad. Folytatjuk utunkat a 10 km-re lévő Hága városába,
mely az ország 2 legnépesebb települése. Hága nem az ország
fővárosa, mégis itt ülésezik a parlament. Az okáról beszél idegenvezetőnk. Séta a belvárosban és a parlament környékén.
Ezt követően megtekintjük a Nemzetközi Bíróság épületét és a
„Béke lángját”. Hágánál van az egyik legszebben kiépített tengerparti szakasza Hollandiának. Természetesen ide is elmegyünk, sőt aki akar, begázolhat az Atlanti-óceán hűs habjai közé.
A délutáni programunk különbözik a tavaszi ill. a nyári program
esetén. Az áprilisi és a májusi csoport ezen a délután kb. 3 órát
tölt a Keukenhof virágparkban és gyönyörködik a több millió
szál virágban, főkét tulipánokban. A nyári program során felkeressük Hollandia 3. legnagyobb városát, Rotterdamot. A várost
fontos tengerparti kikötője miatt a II. világháborúban a németek porig bombázták. Az újjáépítés során egy modern világvárost emeltek a romok helyén. Az ország legmagasabb kilátója az
Euromast torony. Erről is körbetekintünk. Látjuk Rotterdam híres
kikötőjét és a belvárost is. Szállás Amsterdamnál.

5. NAP: AMSTERDAM – BELGIUM
Reggel felkeresünk egy virágárverést a főváros mellett.
Szemünk láttára érkezik több száz konténernyi virág és cserél gazdát az árverésen. Programunk után bemegyünk
Amsterdamba. Elmegyünk egy gyémántcsiszoló üzembe.
Itt bemutatják hogyan lesz a gyémántból meseszép briliáns. Az ismertető után, gyári áron lehet ékszereket vásárolni.
Ezt követően, akiket érdekel, azoknak lesz lehetőségük megtekinteni Rembrandt híres „Éjjeli őrjárat” című festményét a
Rijks Múzeumban. A kora délutáni órákban fakultatív hajókirándulás, mely során a várost behálózó csatornákon haladva
gyönyörködünk a főként XVI – XVIII. században, cölöpökre
épült házakban, palotákban. Kb. 1 órán keresztül hajózunk a
városban. (jelentkezés a helyszínen). Kora délutántól gyalogos városnézés Amsterdamban: Sétálunk a főutcán, a Rokin,
fényképezhetünk a város szívében lévő főtéren, a Damon, rengeteg Hansa-házat látunk, miközben több csatornán is átsétálunk. A Begina-udvar a város meseszép csendes zuga. Ide
is betekintünk. Szabadprogramunk a hatalmas virágpiacnál
kezdődik, ahol tulipánhagymák mellett még más virághagymák és -magok százaiból válogathatunk. Szabadprogram után
egy Amsterdam környéki sajtüzemet majd egy fapapucsműhelyt keresünk fel, ahol kedvező vásárlási lehetőségek is lesznek az itt készített termékekből. (Belépés és a bemutatók
ingyenesek). A programok után elhagyjuk Hollandiát. Szállás
Belgiumban.
6. NAP: BRÜSSZEL – TRIER – NÉMETORSZÁG
Reggeli után városnézés Brüsszelben. Először busszal járjuk
körbe a fő látványosságokat (megállókkal, fényképezési lehetőséggel): Európai Parlament épülettömbje, Királyi palota, Bíróság
épülete… Ezt követő gyalogos sétánk során látni fogjuk Európa
egyik legszebb főterét; a Grand Place-t, a Manneken Pis szobrot, a Szt. Gudule székesegyházat, stb. Programunk befejezése
után hagyjuk el a fővárost. Németországba érve megállunk az
egyik legősibb német városban, Trierben. Ismerkedés a csodaszép épületekkel, műemlékkel rendelkező központban. Ezekből
több az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. Szép színfoltja
a kirándulásnak Trier, ez a gyöngyszem. Továbbutazás, szállás.
Fakultatív vacsora.
7. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST
Reggeli után utazás Németországon és Ausztrián keresztül.
Hazaérkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.94

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. május 01 – 07.:
188.000,- Ft
július 15 – 21.:
174.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	reggeli, fakultatív vacsora
Szállás:	6 éjszaka ***-**** szállodákban
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
69.000,- Ft
Fakultatív vacsora májusban (6 alkalom): 48.000,- Ft
Fakultatív vacsora júliusban (6 alkalom): 56.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft

AMSTERDAM, HANSA HÁZAK A CSATORNAPARTON

28

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 71 € + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Tulipan

NAGY-BRITANNIA

a Kelvingrove Galéria, amely a második legnagyobb és leglátogatottabb művészeti gyűjtemény Nagy-Britanniában. Szemben
vele a Glasgow-i Egyetem hatalmas épülete áll. Ezután elhagyjuk Glasgow-t és Loch Lomond felé vesszük az irányt, mely
Nagy-Britannia legnagyobb víztömegű tava. Környéke népszerű kirándulóhely, ez Skócia első nemzeti parkja. Hajdanán
itt bujkált a híres-hírhedt rablóvezér, Rob Roy. A tavat elhagyva
megállunk az Inveraray kastélynál, mely évszázadokig az Argyll
család székhelye volt. 43 évbe telt mire felépítették, aztán
1877-ben részben leégett. A kastély szobái a Campbell klán történetét mutatják be, amely egykor az egyik legerősebb klán volt
Skóciában. Kora esti órákban megérkezünk szállásunkra, amely
Oban környékén lesz.

STIRLING VÁRA Fotó: Pechtolné Kis Melinda
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Vad skót táj, a kilt szoknya és a skót duda
 Whiskylepárló kóstolóval
 Vajon mi látjuk-e a Loch Ness-i szörnyet?
 Apátságok, vármaradványok, történelmi városok
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Skóciába menet mindig úgy érzem, mintha hazatérnék. A Felföld
gyönyörű völgyei, misztikus tavak, és modern városok: minden megtalálható itt, melyekhez hangulatos zenék és ízek kapcsolódnak.
Horváth Zoltán – 25 éve idegenvezető britt területeken

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – GLASGOW – LOCH LOMOND –
INVERARAY-KASTÉLY – OBAN
Menetrend függvényében repülés Glasgow-ba. Érkezés után
buszos városnézésre indulunk Skócia legnagyobb városába.
A keleti városrész határánál fekszik a Szent Mungo katedrális, amely a legrégibb és legnagyobb épségben megmaradt
középkori templom Skóciában. Sétánk során láthatjuk a város
szívében lévő George teret, a viktoriánus városházával és környékén több elegáns épülettel. A nyugati városrészben található

2. NAP: OBAN – GLEN COE – NEPTUN-VÍZLÉPCSŐ –
EILEAN DONAN VÁR – INVERNESS
Reggeli után áthaladunk a komor szépségű Glencoe-szoroson,
amelyhez az ország történelmének egyik legvéresebb eseménye fűződik („glencoe-i mészárlás” 1692-ben). Fort Williamnél fókanéző hajókázáson vehetünk részt, majd megállunk a
Neptunus vízlépcsőnél. Délután továbbindulunk a Hegylakó
című filmből is híressé vált Eilean Donan vár felé, amelyet méltóan Skócia egyik legszebb váraként tartanak számon. A környéken megállunk egy fotószünet erejéig, hiszen gyönyörűen
szép kilátás tárul elénk a Skye-szigetre. Ezután utunkat Loch
Ness felé vesszük. A majd 300 méter mély tó adja a brit édesvíz
készlet legnagyobb részét. Talán felbukkan a messze földön
híres szörny, Nessie is. A késő délutáni órákban Inverness –
Felföld fővárosa – felé indulunk. Este elfoglaljuk a közelben lévő
szállásunkat.
3. NAP: INVERNESS – LOCH NESS – URQUHART KASTÉLY
– ABERDEEN
Reggel egy kis sétát teszünk a Felföld fővárosában, majd meglátogatjuk Skócia talán legromantikusabb kastélyának, az
Urquhartnak romjait. Innen csodálatos kilátás nyílik a környező
hegyekre és a látványos tóra. Délután elhaladunk az utolsó skót
felkelést lezáró culloden-i csata mezeje mellett és megismerkedhetünk a híres skót whisky gyártási folyamatával egy helyi
desztilláló üzemben, ahol a bemutató végén megkóstolhatjuk a
hagyományos skót eljárással készült nedűt. Aki akar, vásárolhat
is a termékekből. Aberdeenbe érkezve még tartunk egy rövid
buszos városnézést, majd szállásunkra utazunk.
4. NAP: ABERDEEN – DUNNOTTAR – GLAMIS –
ST. ANDREWS
Délelőtt a meredek tengerpartra épült Dunnottar vár romjainál kezdjük napunkat. Egy kis fotószünet után felkeressük a tündér- vagy kísértetkastélynak nevezett Glamis Castle-t is, mely
Nagy-Britannia egyik leghíresebb várkastélya. Itt nevelkedett

INVERNESS KASTÉLYA
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A RETTENTHETETLENEK FÖLDJÉN
Inverness
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Glasgow
gyermekkorában Elizabeth Bowes-Lyon, a jelenlegi angol
királynő, II. Erzsébet édesanyja. Évszázadok óta baljós és tragikus események színhelye volt e kastély. Állítólag sok a visszajáró szellem, ami még különlegessebbé teszi a hely hangulatát.
Délután Skócia gyöngyszemével, St. Andrews-zal ismerkedhetünk meg. Gyalogos séta során láthatjuk a csodálatos tengerpartot, mellette a középkori vár és katedrális romjait és a
látványos golfpályákat. Megtekintjük az ország legrégebbi
egyetemét is, ahova Vilmos herceg és Katalin hercegnő járt.
Szállás Glenrothes környékén lesz.
5. NAP: D UNFERMLINE – FORTH BRIDGES –
STIRLING VÁR – FALKIRK KERÉK – EDINBURGH
Reggeli után átkelünk a Forth folyó híres közúti hídján, ahonnan kiváló rálátás nyílik a XIX. század technikai bravúrjának tartott vasúti hídra, amelyet 2015-ben az UNESCO a világörökség
részévé nyilvánított. Innen Skócia egyik legnagyobb és – úgy
építészetileg, mint történelmileg – legfontosabb várához,
Stirling-hez, látogatunk el. Neve a skót függetlenségi harcokhoz kapcsolódik. 1297-ben William Wallace, a Rettenthetetlen
aratott itt fényes győzelmet az angolok felett. A területet Robert
the Bruce király csatolta végleg Skóciához. A Stuartok idején
épült újjá és vált királyi rezidenciává. Itt koronázták meg Stuart
Máriát és keresztelték meg fiát, Jakabot. A főváros meglátogatása előtt még rövid megállót tartunk a Falkirk keréknél, a
XXI. század technikai vívmányának tartott emelőszerkezetnél,
majd Skócia legszebb városa, Edinburgh következik. Az óváros
az UNESCO világörökség része. Napunkat a királyi vár meglátogatásával zárjuk. Itt őrzik többek között a skót koronázási ékszereket is. Szállás a főváros környékén.
6. NAP: E DINBURGH – ROSSLYN – REPÜLŐTÉR –
BUDAPEST
Reggel buszos városnézéssel kezdünk. Gyönyörködhetünk a
panorámában a Calton dombról és megállunk a Holyrood palotánál is, mely a királynő hivatalos skóciai rezidenciája. Ezután
szabadidő keretein belül még felkereshetjük a Royal Mile-t,
a Princess Street-et vagy betérhetünk egy pub-ba a Rose
Streeten ezután a Da Vinci kód című film (könyv) által híressé
vált Rosslyn-kápolna megtekintése következik. Kora délután
transzfer a reptérre, majd menetend függvényében hazautazás
Budapestre. Várható érkezés az esti órákban.
AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 386.000,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 23 – 28.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	5 éjszaka *** szállodában
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
60.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
84.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
4.440 – 5.700,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre): 3.300 ,- Ft

Belépők ára: kb. 117 GBP | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Skocia
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BELGIUM

SHAKESPEARE ÉS ROBIN HOOD
SZÜLŐFÖLDJÉN
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Alapos városnézés Londonban gyalog és autóbusszal
 Stonehenge grandiózus kőtömbjei
 Várak, kastélyok Angliában
 Brüsszel különleges műemlékei és szobrai
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Angliában járva lépten-nyomon érezni az ősi hagyományokat.
A Stonehenge súlyos kövei ugyanolyan drámaisággal hatnak
ránk, mint Shakespeare pilleszárnyú gondolatai.
Horváth Zoltán – 25 éve idegenvezető brit területeken

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
HEGYESHALOM – NÉMETORSZÁG
A reggeli találkozó után rövid pihenők beiktatásával utazás
Ausztrián keresztül a németországi tranzitszállásunkra.
2. NAP: NÉMETORSZÁG – LA MANCHE CSATORNA –
GREENWICH – LONDON
Reggeli után továbbutazás az óceánpartra, ahol kompra szállunk és áthajózunk a La Manche csatornán. Megérkezésünk után
megyünk Greenwich-be, ahol séta a Világörökség részét képező
parkban, melynek során kívülről láthatjuk a híres és impozáns
épületeket: hajdani palotákat, a kápolnát, a csillagvizsgálót, a
világot kettéválasztó 0. hosszúsági kört, és a Cutty Sark vitorlás
hajót. Az esti órákban érkezünk Londonba és foglaljuk el szállásunkat. (2 éj) (A szállodában 3 ágyas elhelyezés nem lehetséges!)
3. NAP: LONDON
Buszos és gyalogos programok keretében fedezzük fel
az angol főváros nevezetességeit. A buszos városnézés után
a Buckingham Palotánál szállunk ki, ahol bepillanthatunk az
őrségváltásba is. Továbbmegyünk a Parlament térre, majd
lefényképezhetjük a Lovas testőrség laktanyáját. A Trafalgar
tér hatalmas forgalma után a Covent Garden következik, majd
sétálhatunk az Oxford Streeten, London híres bevásárló utcáján vagy a közeli Sohoban illetve a Kínai negyedben. Ezután
a Piccadilly Circus reklámjaiban gyönyörködünk. Végül pedig
a Leicester Square és a National Gallery szerepel programunkban. Élményekkel gazdagon térünk vissza szállásunkra.
4. NAP: LONDON
Reggel a Towerbe látogatunk el. A Tower London híres erődítménye, mely elválaszthatatlan az angol történelemtől.
Volt királyi lakhely, rettegett börtön, sőt állatkert is, ma pedig
múzeum. Itt találhatóak a felbecsülhetetlen értékű brit korona
ékszerek. A vár mellett látható a Tower Híd, amely London
egyetlen felnyitható hídja. Igény szerint hajókázási lehetőség
is lesz a Temzén a Towertől a Parlamentig. A belvárosba érve a
Westminster negyedben folytatjuk programunkat. A Parlament
épülete, Big Ben óratornya, és megnézzük a Westminster

Apátságot, ami nemcsak történelmi, de építészeti szempontból is London és egész Anglia egyik legkiemelkedőbb emlékhelye. Hosszú évszázadokon át itt koronázták és temették az angol
uralkodókat, I. Erzsébet és Stuart Mária mellett az apátságban nyugszik például Chaucer, Dickens és Newton is. Következő
megállónk a miniszterelnöki rezidencia, a híres Downing
Street 10. Az utcácskába csak bepillantani tudunk, mert biztonsági okokból a teljes utcát lezárták. Ha valaki szeretné
megtekinteni a belvárost madártávlatból, a London Eye óriáskerekének kabinjából ezt megteheti. Szállás, mint előző nap.
5. NAP: LONDON – WINDSOR
Reggeli után elsőként a monumentális Szt. Pál Székesegyházat
keressük fel, majd meg lehet tekinteni a British Múzeum kincseit,
melyben többek közt a világ leggazdagabb egyiptomi gyűjteménye található. Itt állították ki a Nílus deltájában megtalált híres
Rosetti követ is. Aki ellenben vásárolni szeretne, ez idő alatt ezt
megteheti az Oxford street-en és környékén. Délután a Windsor
kastélyt látogatjuk meg, mely a királyi család rezidenciája évszázadok óta és a világ legnagyobb lakott kastélya. Díszes lakosztályok, látványos park fogadja a látogatókat. Kertje is csodaszép.
Kastélylátogatásunk után szállásunkra megyünk.
6. NAP: OXFORD – WINCHESTER – STONEHENGE
Mai első programunk Oxfordban lesz. A város ad otthont a
világ egyik legrégebbi és leghíresebb egyetemének. Gyalogos
sétánk során fényképeket készíthetünk az épületegyüttesről és sétálunk a belvárosban, majd megtekintjük a Christ
Church Katedrálist és a Kollégiumot. Ezt követően a legendák nyomába indulunk. Oxfordot elhagyva először rövid megálló Winchesterben, ahol megnézhetjük a legendás Artúr király
kerekasztalát, majd Anglia legrégebbi emléke következik.
Stonehenge kőtömbjeiről sok legenda és elképzelés született,
de csak két dolog biztos, hogy több ezer éves és az, hogy ezt
látni kell. A múzeum rendelkezései szerint ide előre kell jegyet
foglalni, vásárolni. Jelentkezéskor nyilatkozniuk kell azoknak,
akik nem szeretnék megtekinteni ezt a Világörökséget, mert
akkor nekik nem rendelünk belépőjegyet. Ezen utólagosan változtatást nem tudunk elfogadni. Szállásunk, mint előző nap.
7. NAP: STRATFORD – WARWICK – NOTTINGHAM
Továbbutazva Shakespeare szülővárosát, a hangulatos
Stratford-upon-Avont keressük fel. Láthatjuk a múzeumként
is üzemelő szülőházat, a folyópartot és a belvárost. A délután
második felében a középkor egyik leghíresebb palotájához, a
Warwick várkastélyhoz visz autóbuszunk. A kastély hatalmas
tornyával és csodás belső díszítésével mindenkit elkápráztat.
Az esti órákban érünk Nottingham környéki szállásunkra.
8. NAP: NOTTINGHAM – YORK – HULL
A mai napon Robin Hood földjén járunk. Nottingham várkapujánál Robin Hood szobra köszönt bennünket. Fényképeket készíthetünk az érdekes várkapuról is. Ezt követően láthatjuk Anglia
legrégebbi kocsmáját, mely több mint 800 éves (!), a keresztes
háborúba indulók itt söröztek még egy utolsót. Felkeressük még
Anglia hajdani legnagyobb piacterét is, ahol ma a monumentális modern városháza áll. Továbbindulunk Yorkba. A város fő
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Calais
látványossága a Minster. Ez Észak-Európa legnagyobb gótikus
katedrálisa. A látvány garantáltan mindenkit lenyűgöz. Látni
fogjuk a régi várost körbeölelő középkori városfalat és sétálni
fogunk a Snickelways keskeny, kanyargós utcáin. Délután hagyjuk el ezt a bájos kisvárost és Hull felé vesszük az irányt. Hullban
hajóra szállunk, és éjszakai komppal utazunk vissza a szárazföldre. Éjszakai szállás 4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) kabinokban. A hajón nincs ellátás rendelve, de van többfajta étkezési
lehetőség (fizetés a helyszínen).
9. NAP: ZEEBRUGGE– BRÜSSZEL – NÉMETORSZÁG
Reggel kötünk ki Zeebruggeben és a belga fővárosba utazunk. Először busszal járjuk körbe Brüsszel fő látványosságait
(lesz kiszállás, fényképezés is): Európai Parlament épülettömbje,
Királyi Palota, Bíróság épülete… Ezt követő gyalogos sétánk
során látni fogjuk Európa egyik legszebb főterét; a Grand Place-t,
a Manneken Pis szobrot, a Szt. Gudule székesegyházat, stb.
Programunk befejezése után hagyjuk el a főváros és Németország
felé utazunk tovább, szállásunk Mannheim környékén.
STRATFORD, SHAKESPEARE-HÁZ

10. NAP: NÉMETORSZÁG – BUDAPEST
Reggeli után utazás – rövid pihenők beiktatásával – Magyar
országra, érkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.
7 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 288.000,- Ft
Időpont:
2019. július 09 – 18.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
8 reggeli (a hajón nincs)
Szállás:	8 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas
tusoló/WC-s szobában + 1 éj hajón tus/
wc-s 4 ágyas (2 ágyas) kabinban
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 92.000,- Ft
2 ágyas kabin felár:
16.500,- Ft
Fakultatív vacsora (8 alkalom):
67.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
7.400 – 9.500,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Belépők ára: kb. 200 GBP | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Anglia

NAGY-BRITANNIA

SHAKESPEARE ÉS ROBIN HOOD
SZÜLŐFÖLDJÉN REPÜLŐVEL
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LONDONI PARLAMENT A TEMZÉVEL
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Alapos városnézés Londonban gyalog és autóbusszal
 Stonehenge grandiózus kőtömbjei
 Várak, kastélyok Angliában
 Brüsszel különleges műemlékei és szobrai
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A modern kozmopolita London lüktetése szépen megfér Robin
Hood szegényeket pártoló legendájával. Az ilyen ellentmondások teszik oly különlegessé Angliát.
Horváth Zoltán – 25 éve idegenvezető brit területeken

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LONDON
Kora reggel bechekkolás és repülés egyénileg Londonba. A reptéren várja Önöket az idegenvezetőnk és az autóbusz. Egyből
kezdjük londoni programunkat. Buszos és gyalogos programok
keretében fedezzük fel az angol főváros nevezetességeit. A buszos
városnézés után a Buckingham Palotánál szállunk ki, ahol bepillanthatunk az őrségváltásba is. Továbbmegyünk a Parlament
térre, majd lefényképezhetjük a Lovas testőrség laktanyáját.
A Trafalgar tér hatalmas forgalma után a Covent Garden következik, majd sétálhatunk az Oxford Streeten, London híres bevásárló
utcáján vagy a közeli Sohoban illetve a Kínai negyedben. Ezután
a Piccadilly Circus reklámjaiban gyönyörködünk. Végül pedig a
Leicester Square és a National Gallery szerepel programunkban.
Élményekkel gazdagon térünk vissza szállásunkra.
2. NAP: LONDON
Reggel a Towerbe látogatunk el. A Tower London híres erődítménye, mely elválaszthatatlan az angol történelemtől.
Volt királyi lakhely, rettegett börtön, sőt állatkert is, ma pedig

BRÜSSZEL, SABLON TEMPLOM

múzeum. Itt találhatóak a felbecsülhetetlen értékű brit korona
ékszerek. A vár mellett látható a Tower Híd, amely London
egyetlen felnyitható hídja. Igény szerint hajókázási lehetőség
is lesz a Temzén a Towertől a Parlamentig. A belvárosba érve a
Westminster negyedben folytatjuk programunkat. A Parlament
épülete, Big Ben óratornya, és megnézzük a Westminster
Apátságot, ami nemcsak történelmi, de építészeti szempontból is London és egész Anglia egyik legkiemelkedőbb emlékhelye. Hosszú évszázadokon át itt koronázták és temették az angol
uralkodókat, I. Erzsébet és Stuart Mária mellett az apátságban nyugszik például Chaucer, Dickens és Newton is. Következő
megállónk a miniszterelnöki rezidencia, a híres Downing
Street 10. Az utcácskába csak bepillantani tudunk, mert biztonsági okokból a teljes utcát lezárták. Ha valaki szeretné
megtekinteni a belvárost madártávlatból, a London Eye óriás
kerekének kabinjából ezt megteheti. Szállás, mint előző nap.

Zeebrugge
Brüsszel

6. NAP: NOTTINGHAM – YORK – HULL
A mai napon Robin Hood földjén járunk. Nottingham várkapujánál Robin Hood szobra köszönt bennünket. Fényképeket készíthetünk az érdekes várkapuról is. Ezt követően láthatjuk Anglia
legrégebbi kocsmáját, mely több mint 800 éves (!), a keresztes
háborúba indulók itt söröztek még egy utolsót. Felkeressük még
Anglia hajdani legnagyobb piacterét is, ahol ma a monumentális modern városháza áll. Továbbindulunk Yorkba. A város fő
látványossága a Minster. Ez Észak-Európa legnagyobb gótikus
katedrálisa. A látvány garantáltan mindenkit lenyűgöz. Látni
fogjuk a régi várost körbeölelő középkori városfalat és sétálni
fogunk a Snickelways keskeny, kanyargós utcáin. Délután hagyjuk el ezt a bájos kisvárost és Hull felé vesszük az irányt. Hullban
hajóra szállunk, és éjszakai komppal utazunk vissza a szárazföldre. Éjszakai szállás 4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) kabinokban. A hajón nincs ellátás rendelve, de van többfajta étkezési
lehetőség (fizetés a helyszínen).
7. NAP: ZEEBRUGGE– BRÜSSZEL – CHARLEROI – BP.
Reggel kötünk ki Zeebruggeben és a belga fővárosba utazunk.
Először busszal járjuk körbe Brüsszel fő látványosságait: (lesz
kiszállás, fényképezés is) Európai Parlament épülettömbje,
Királyi Palota, Bíróság épülete… Ezt követő gyalogos sétánk
során látni fogjuk Európa egyik legszebb főterét; a Grand
Place-t, a Manneken Pis szobrot, a Szt. Gudule székesegyházat, stb. Programunk befejezése után hagyjuk el a főváros és
a Brüsszel közelében lévő Charleroi Repülőtérre viszi Önöket
buszunk. Bechekkolás, majd egyénileg utazás Budapestre.
Érkezés a késő délutáni órákban.

3. NAP: LONDON – WINDSOR
Reggeli után elsőként a monumentális Szt. Pál Székesegyházat
keressük fel, majd meg lehet tekinteni a British Múzeum kincseit, melyben többek közt a világ leggazdagabb egyiptomi
gyűjteménye található. Itt állították ki a Nílus deltájában megtalált híres Rosetti követ is. Aki ellenben vásárolni szeretne,
ez idő alatt ezt megteheti az Oxford street-en és környékén.
Délután a Windsor kastélyt látogatjuk meg, mely a királyi család rezidenciája évszázadok óta és a világ legnagyobb lakott
kastélya. Díszes lakosztályok, látványos park fogadja a látogatókat. Kertje is csodaszép. Kastélylátogatásunk után szállásunkra megyünk.
4. NAP: OXFORD – WINCHESTER– STONEHENGE
Mai első programunk Oxfordban lesz. A város ad otthont a
világ egyik legrégebbi és leghíresebb egyetemének. Gyalogos
sétánk során fényképeket készíthetünk az épületegyüttesről és sétálunk a belvárosban, majd megtekintjük a Christ
Church Katedrálist és a Kollégiumot. Ezt követően a legendák nyomába indulunk. Oxfordot elhagyva először rövid megálló Winchesterben, ahol megnézhetjük a legendás Artúr király
kerekasztalát, majd Anglia legrégebbi emléke következik.
Stonehenge kőtömbjeiről sok legenda és elképzelés született,
de csak két dolog biztos, hogy több ezer éves és az, hogy ezt
látni kell. A múzeum rendelkezései szerint ide előre kell jegyet
foglalni, vásárolni. Jelentkezéskor nyilatkozniuk kell azoknak,
akik nem szeretnék megtekinteni ezt a Világörökséget, mert
akkor nekik nem rendelünk belépőjegyet. Ezen utólagosan változtatást nem tudunk elfogadni. Szállásunk, mint előző nap.
5. NAP: STRATFORD – WARWICK – NOTTINGHAM
Továbbutazva Shakespeare szülővárosát, a hangulatos
Stratford-upon-Avont keressük fel. Láthatjuk a múzeumként
is üzemelő szülőházat, a folyópartot és a belvárost. A délután
második felében a középkor egyik leghíresebb palotájához, a
Warwick várkastélyhoz visz autóbuszunk. A kastély hatalmas
tornyával és csodás belső díszítésével mindenkit elkápráztat.
Az esti órákban érünk Nottingham környéki szállásunkra.

ROBIN HOOD A NOTTHINGAMI VÁR ELŐTT
NAGY-BRITANNIÁRA SPECIALIZÁLÓDOTT IDEGENVEZETŐVEL

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 290.000,- Ft
Időpont:
2019. július 11 – 17.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	5 reggeli (a hajón nincs)
Szállás:	5 éjszaka *** szállodákban 2 ágyas
tusoló/WC-s szobában + 1 éj hajón tus/
wc-s 4 ágyas (2 ágyas) kabinban
Reptéri illeték kb.:
55.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 92.000,- Ft
2 ágyas kabin felár:
16.500,- Ft
Fakultatív vacsora (5 alkalom, a hajón nincs): 41.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft

Belépők ára: kb. 200 GBP | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/AngliaRepul
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AZ ÍR SZIGET MEGHÓDÍTÁSA
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DUBLIN, LIFFEY FOLYÓ-MENTI HÁZAK
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Két ország, Írország és Észak-Írország a programban
 Mesés tájak, meredek sziklafalak
Kelta, normann várak és kolostorok
 Guinness sörgyárlátogatás Dublinban
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Miért ajánlom Írországot ? Hogy megtudják, mennyire más,
mint Anglia! Gyönyörű tájak, kastélyok, boldog emberekkel tele
pubok és hozzá a ZENE.
Kádár Zsolt – 10 éve a Proko Travel idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – DUBLIN
Utazás Dublinba, az ír fővárosba a repülőgép menetrendjének
megfelelően, várhatóan a reggeli órákban. Megérkezésünket
követően buszos városnéző túrára indulunk. Az elegáns Merrion
térrel kezdünk, ahol építészeti remekek és színes boltíves kapuk
találhatók. Végighajtunk a Liffey folyó partján és az O’Connell
Streeten, a főutcán, láthatjuk a „Félpennys” hidat, a híres postahivatalt, az 1916-os ír felkelés helyszínét és az „Emlékezés kertjét”. A Phoenix parkba folytatjuk utunk, ahol számos emlékmű
közt rátalálhatunk a pápai keresztre is. Ezt követően megállunk
a híres Guinness sörgyárnál egy látogatás erejéig. Az 1904‑ben
nyílt Guinness Storehouse-t elsősorban erjesztő üzemként
és raktárként használták. Ma a Guinness történetét bemutató múzeum. A látogatók megtekinthetik, hogyan készül az
„életelixír”, a Guinness sör egészen a kezdetektől a fogyasztásig. Természetesen kóstolásra is van lehetőség. Este foglaljuk el
szállásunkat Dublinban.

2. NAP: DUBLIN – CLONMACNOISE – GALWAY
Reggelit követően Nyugat-Írországba, Galwaybe utazunk. Írország méltán híres a whiskey készítéséről, ezért először egy whisky lepárlóba látogatunk, ahol finomabbnál
finomabb nedűket készítenek. Folytatva utunkat megállunk
Clanmacnoise-ban. Szt. Ciaran alapította ezt a kolostort a helyi
herceg, Dermot segítségével. A XI – XII. században oktatási és
tudományos központ volt, rengeteg kézirat született itt, például
a Book of Dun Cow. A XII. században a normannok megtámadták és felégették a kolostort és a várost. Az elkövetkező századok során is folyamatosan fosztogatták a területet. A kolostort
később sem állították helyre. A csodálatos műemlékek megtekintése után folytatjuk utunkat Galwaybe. Szállásunkra este
érkezünk.
3. NAP: GALWAY – MOHER-SZIKLÁK
Reggelit követően a Burren Nemzeti Parkba indulunk. Itt rengeteg megalitikus sír, kelta kereszt és egy lerombolt XII. századi
cisztercita apátság található. Egészen különleges növényvilágot
csodálhatunk meg a látványos lapos sziklák között: a sarkköritől egészen a szubtrópusi növényekig találhatunk itt egyedeket. A következő állomásunk a világhírű Moher-sziklák lesznek.
8 km hosszú szakaszon 230 m-es óriásként magasodik az óceán
felett ez a sziklasor. Utunk egyik csúcspontja az itt elénk táruló
látvány. Kanyargó, meredek, fantasztikus sziklafalak és előtte,
alatta a félelmetesen morajló Atlanti-óceán. Kora esti órákban
elfoglaljuk szállásunkat (2 éj).
4. NAP: KERRY GYŰRŰ
Reggeli után a híres Kerry gyűrűt járjuk be. Az út során lenyűgöző panoráma és kontraszt tárul elénk: hegyek, tőzegmocsarak, tavak és fantasztikus kilátás az Atlanti-óceánra. A 166 km
hosszú úton érintjük az ír nemzeti hős, Daniel O’Connell szülőhelyét is. Az egész napos túrát számos fotószünettel szakítjuk
meg, majd délután megtekintjük az elegáns Muckross-kastélyt
a hozzá kapcsolódó impozáns parkkal.

5. NAP: CASHEL – KILKENNY – DUBLIN
A mai napon előbb egy fotózás erejéig megállunk az ország
talán legjobb állapotban megmaradt váránál, a Cahir Castlenél, majd a Cashel-sziklához látogatunk el, mely Írország másik
fő látványossága. Egykor ez a hely a casheli érsekség székhelye volt. Ma a lenyűgöző sziklák gyűrűjében egy körtornyot,
egy gótikus katedrálist és egy román stílusú kápolnát találunk.
A különleges épületek megtekintése után folytatjuk utunkat a
márvány városaként is emlegetett Kilkennybe. A vörös söréről
nevezetes település adja vissza legjobban egy középkori ír város
hangulatát épületeivel, kanyargós utcáival. Kilkenny egyik legjelentősebb épülete a Kilkenny-kastély, melyet a normannok
építettek a XII. században. A városnézés után folytatjuk utunkat
Dublinig. A város külső, nyugati részén lesz a szállásunk. (2 éj).
6. NAP: DUBLIN – BELFAST – DUBLIN
Ezen a napon mindenki eldöntheti, hogy pihen a szállodában,
illetve a környékén, vagy eljön velünk egy különleges fakultatív kirándulásra. Ha a szervezett kirándulás mellett dönt, akkor
reggel indulunk az Ír-sziget második legnagyobb városa, ÉszakÍrország fővárosa, Belfast (vagy írül Béal Feirste) felé. Ebben
a városban mindent megtalálunk, ami a színes városi élet
részét képezi: kultúra, örökség, vásárlás, éjszakai élet, fesztiválok. Belfastot zöld dombok övezik, melyek Jonathan Swiftet is
megihlették a Gulliver utazásai című mű írásakor. A látkép viktoriánus kort idéz, amikor a város lenyűgöző épületekkel hirdette gazdagságát. Városnézésünk során megtekintjük többek
között a Városházát, a Stormont Parlamentet és az Operaházat
is. Programunk befejezése után továbbindulunk a kikötő felé,
ami arról is híres, hogy több mint száz évvel ezelőtt itt épült a
Titanic, amely 1912-ben Southamptonból indult első, de végzetes útjára. A Titanic-központ kiállítását, aki szeretné megtekintheti, a többieknek szabadprogram Belfastban. Késő délután
indulunk vissza Írországba. Belfast fakultatív kirándulás
(garantált indulás): 50 €. Szállásunk, mint előző nap.
7. NAP: DUBLIN – BUDAPEST
Reggeli után programunkat Dublin belvárosában, a Trinity
Collage épületével kezdjük, melyet 1592-ben I. Erzsébet
királynő alapított és az ország legrégebbi egyeteme. Nem mes�sze található a dublini vár, melyet hivatalos fogadótermei a
legpatinánsabb kastéllyá avatják az országban, majd az ír védőszentről elnevezett Szt. Patrik-székesegyházat tekintjük meg,
mely a második legnagyobb protestáns templom Írországban.
A Krisztus katedrálist is meglátogatjuk, melyet 1172-ben az
angol-normannok építettek egy korábbi, vikingek által emelt
templom helyébe. Ezt követően transzfer a repülőtérre, haza
repülünk Budapestre, a Liszt Ferenc Repülőtérre.
AZ ELMÚLT 2 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. június 03 – 09.:
354.000,- Ft
július 15 – 21.:
388.000,- Ft

MOHER-SZIKLÁK AZ ATLANTI-ÓCEÁN PARTJÁN
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	6 éjszaka ***-os szállodák
2 ágyas tusolós, WC-s szobáiban
Reptéri illeték kb.:
59.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Ryanair elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
78.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.245,- Ft

Belépők ára: kb. 117 € + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Irorszag

FRANCIAORSZÁG

MONACO

A FÉNYŰZŐ NIZZA ÉS MONACO
Verdon-szurdok

Monaco
Nizza

MONACÓI KASZINÓ
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Repülővel a francia Riviérára
 Monaco a milliomosok városa
 Fürdőzés vagy múzeumlátogatás Nizzában

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS

EHÉZSÉ

KÖ

G

N

Monacora nehéz jelzőket találni. A fényűzés és az elegancia
abszolút csúcsa. Mindehhez Nizza mediterrán lazasága roppant
különleges párosítást alkot.
G. Horváth Anikó – 20 éve francia utak idegenvezetője

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – NIZZA
Repülés Budapest – Nizza útvonalon. Várható érkezés a délutáni órákban. Leszállás után transzfer a szállodába. Szállodánk
légkondíciónált ****-os, a városközpontban, a vasútállomás
közelében lesz. Elfoglaljuk szobáinkat, kb. 17:30-kor, majd szabadprogram. A szálloda környékén számtalan étterem található.
de arra is van lehetőség, hogy valaki Nizza egyik hangulatos éttermében kóstolja meg a helyi ízeket. Van lehetőség arra, hogy intéz
az idegenvezetőnk vacsorát (fizetés az étteremben), ár: kb. 23 €.
2. NAP: NIZZA
Reggeli után bemegyünk Nizza központjába, ahol gyalogos séta, városnézés. Nizza látnivalóit mutatja be az idegenvezető: piac, mely a kikötő közelében található, Massena tér,
óváros, majd az e fölé magasodó kilátó, ahonnan szép rálátás
nyílik a városra és a tengerparti öbölre. Ezt követően a kikötőben megcsodáljuk a fényűző jachtokat. Szabadprogram, majd

a délutáni órákban visszamegyünk szállodánkhoz és elfoglaljuk
szobáinkat. A nap hátralévő részében szabadprogram, pihenés, séta a belvárosban, vagy a Nizzában található több érdekes
múzeum egyikének felkeresése.

kertet, parkot melyekben kaktuszok és mediterrán növények
találhatóak. Lifttel felmegyünk Monaco központjába, ahol felkeressük a Nagyhercegi palotát. Ezt belülről is megtekintjük. A palota előtt van az őrségváltás. Innen mesés a rálátás
Monacóra és Monte-Carlora. Átsétálunk a katedrálisba, ahol a
hercegi család több tagjának sírja is található. A híres színésznőből lett hercegnő Grace Kelly is ültettet virágokat abba a kertbe,
melyen áthaladva érjük el az Óceanográfiai Múzeumot. A monacói szikláról lesétálunk és megtekintjük a világ talán legszebb
jachtokkal tarkított kikötőjét. Sétálunk a Forma 1 versenypálya
szakaszán, miközben felmegyünk Monte Carlóba, a Casinóhoz.
Megfelelő öltözet esetén be lehet menni (belépő) a Casinóba is,
illetve a mellette lévő (ingyenes) játékterembe. Belépés feltétele
a betöltött 18. életév. Estére érkezünk vissza szállodánkba.
6. NAP: NIZZA – BUDAPEST
Délelőtt szabadprogram vásárlási lehetőséggel. Kora délután
transzfer a repülőtérre. Várhatóan a délutáni órákban indul
repülőnk. Budapestre érkezés a menetrend függvényében az
esti órákban.

3. NAP: NIZZA
Egésznap szabadprogram, pihenés a nizzai tengerparton.
A szállodától a tengerparti fürdésre alkalmas terület kb. negyed
órára van, de a város szívét érintve tudnak lesétálni. A nizzai tengerpart fehér kavicsos. Az ingyenes szabadstrandok és a fizetős,
nyugágyas privát strandszakaszok váltogatják egymást. Ha a kultúra iránt érdeklődnek, akkor Nizza valamelyik múzeuma közül
választhatnak, vagy a belvárosban sétálva, elvegyülve a turisták és a helyiek forgatagában magukba szívhatják az egyedülálló
város hangulatát.
4. NAP: NIZZA – CANNES – GRASSE – VERDON-KANYON
– NIZZA
Erre a napra egy buszos programot szervezünk, mely során
bemutatjuk a környék látványosságait. A reggeli indulás után
először Cannesban, a filmfesztiválok városában állunk meg,
ahol körülnézünk. Ezt követően a híres francia illatszergyártás
központjában, Grasse-ban, múzeum és parfümgyár látogatás,
mely során lehet vásárolni a híres francia parfümökből, gyári
áron. A kirándulás folytatásaként egy különleges természeti
képződményt, a Verdon-kanyont keressük fel. A folyó mély szakadékot vájt a sziklába. Káprázatos panoráma a kilátóból, ahogy
több mint 400 m mély szurdokban alattunk kanyarog a folyó.
A kora esti órákban érkezünk vissza szállodánkhoz.
5. NAP: NIZZA – MONACO – NIZZA
Reggeli után kirándulás Monacóba, a fény és pompa csodálatos városába. Vonattal indulunk a monacói programunkra
(vonatjegy a helyszínen fizetendő kb. 12 €). Megtekintünk több

NIZZAI TENGERPART

A VADREGÉNYES VERDON-KANYON
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.87

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 248.500,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 16 – 21.
Utazás:	
repülővel, a helyszínen
tömegközlekedéssel
Ellátás:	reggeli
Szállás:	5 éjszaka **** szállodában
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
50.000,- Ft
+ transzfer:
10.000,- Ft
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
125.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
4.440 – 5.700,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
2.750,- Ft

Belépők ára: kb. 73 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Nizza
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FRANCIAORSZÁG
Fécamp

St. Malo

Caen

Metz

Rouen

Párizs
Rennes Chartres

A FESTŐI NORMANDIA – BRETAGNE

Strasbourg

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Középkori óvárosok, kacskaringós utcák
Káprázatos szirtek és tengeröblök
 Az ár-apály fogja: Mont St. Michel szigete
 Múltidézés a normandiai partraszállás helyszínén
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST –
AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG
Reggeli indulás után Ausztrián keresztül utazunk Német
országba. Az esti órákban foglaljuk el szállásunkat.
2. NAP: FRANCIAORSZÁG – METZ – PÁRIZS – NORMANDIA
REPÜLŐSÖKNEK: BUDAPEST – PÁRIZS
Elhagyjuk Németországot és továbbutazunk Franciaországba.
Megállunk Metzben, s gyönyörködünk a Mosel-parti város
nevezetességeiben. Fő látványosságok: St. Étienne-katedrális,
városháza, belváros, színház, Neuf templom. Továbbindulunk és
felvesszük repülős utasainkat a Párizs melletti reptéren. Az esti
órákban érkezünk szálláshelyünkre (2 éj). (Franciaországban
több esetben a *** színvonalú IBIS szállodalánc hoteljeiben lesz
az elhelyezés, melyben 3 ágyas elhelyezés nem lehetséges.)
3. NAP: FÉCAMP – ETRETAT – ROUEN
Reggeli után mindenki eldöntheti, hogy eljön velünk egy mesés
fakultatív kirándulásra, vagy marad és pihen a szállodában. Akik
jönnek a kirándulásra, azokkal először az atlanti-óceáni partszakasz felfedezésére indulunk. Fantasztikus sziklás tengerpartja, egyedülállóan vadregényes tája lélegzetelállító látványt
nyújt. Folytatjuk utunkat Fécampba, a híres gyógylikőr városába.
A városnak is hírnevet hozó likőrt, a Benedictine-t először az itt
élő Benedek-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
üdülővárosába, Etretat-ba érkezünk. Gyönyörű panoráma tárul
elénk; a meredek sziklafalak, a tenger által kivájt „sziklakapu”,

MONT ST. MICHEL DAGÁLYKOR

házait, a bretagne-i parlament palotáját és a városházát. A szabadprogram keretében a helyi finomságokat is megkóstolhatjuk. A koradélutáni órákban továbbindulunk a világhírű
katedrálisáról híres Chartres-ba. A XII. századi Notre Dame,
melynek tornyai a különböző építési korok miatt teljesen eltérőek, igazán különleges látvány. Kora esti órákban érkezünk
Párizs környéki szálláshelyünkre.

tatív kirándulás, (jelentkezés a helyszínen) Fécamp –
Etretat – Rouen (belépővel): 25 €.

4. NAP: HONFLEUR – DEAUVILLE – CAEN
Először az ódon hangulatú kikötővárosba, Honfleurba utazunk.
Itt rövid séta keretében megcsodáljuk a város középkori épületeit,
romantikus kikötőjét, melynek egységes, színes házsora a festőket
is megihlette. Ezt követően ellátogatunk a térség ismert üdülőhelyére, Deauville-be. A homokos tengerpart és a patinás díszsétány igazán kellemes hangulatot áraszt. Délután Alsó-Normandia
fővárosába, Caenbe 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
építtetett. Rövid szabadprogram után utazás a szállásra.

G

N

Bretagne lenyűgöző tájai és Normandia különleges helyszínei
mellett rám talán a legnagyobb hatást Bayeux közel ezer éves
szőnyege tette.
G. Horváth Anikó – 20 éve francia utak idegenvezetője

és a folyamatosan hullámzó és morajló óceán. Szabadidő alatt a
bátrabbak megmártózhatnak a kicsit hűvös óceánban is. Délután
megtekintjük Normandia fővárosát, Rouent, melyet múzeumvárosként is emlegetnek. 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. Nem
véletlen, hogy az impresszionista festészet királyát, Monet-t is
megihlette. Este érünk vissza szállásunkra. Garantált fakul-

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 hímzett falikárpit színes képeken keresztül meséli el a normannok 1066-os
angliai hódítását. A terület ahol járunk, a II. Világháború legfontosabb hadműveleti partszakasza volt. A déli órákban elérkezünk Arromache-ba, a normandiai partraszállás egyik központi
helyszínére, ahol egy különleges múzeumban rekonstruálták
a partraszállás, a D-Day történéseit. A partszakaszon haladva
Longes-sur-Merben világháborús bunkereket 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 Világörökség listájára. A „sziget” egyedülálló
élményt nyújt, hiszen apálykor száraz lábbal megközelíthető, míg
dagálykor igazi szigetté válik. Mi egy frissen megépített gáton
közelítjük meg a sziklát. A csodálatos bencés apátság megtekintése után továbbindulunk Dol de Bretagne városába, ahol megtekintjük a belvárost, a gyönyörű katedrálist, valamint egy titokzatos
neolitikus sziklatömböt (menhirt), amely a város fő látványossága. A festői kis település az osztrigatenyésztés egyik központja.
Késő délután az egykori kalózvárosba, St. Maloba látogatunk el.
Városnézésünk során láthatjuk a tenger fölé magasodó várat, az
erődítményrendszert, az óváros zegzugos, középkori hangulatot
idéző szűk utcácskáit, valamint a Saint Vincent-katedrálist. Szállás.
7. NAP: RENNES – CHARTRES – PÁRIZS
Reggel irány Rennes, Bretagne tartományi székhelye. Itt megismerhetjük az egyedülálló breton kultúrát. Lefényképezhetjük
többek között a középkori város jellegzetes színes, fagerendás

HONFLEUR SZÍNES HÁZAI A KIKÖTŐBEN
8. NAP: P ÁRIZS – STRASBOURG – NÉMETORSZÁG
REPÜLŐSÖKNEK: PÁRIZS – BUDAPEST
A repülős utasoknak transzfer a reptérre és hazarepülnek
Budapestre. A buszos utasok továbbindulnak és a déli órákban érkeznek a Rajna-parti városba, Strasbourgba. Városnézés.
Történelmi belvárosa az UNESCO Világörökség Listáján is szerepel. Hatalmas Miasszonyunk temploma és a középkori kőhíd
a mellette található tornyokkal sok turista kedvelt célpontja.
Belvárosában érdekes a francia és a német építészeti stílus keveredése. Szabadprogram is lesz a városban. Több órás nézelődésünk után folytatjuk utunkat Németországba. Este érkezünk
szálláshelyünkre.
9. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST
Reggel hazaindulás. Ausztrián keresztül az esti órákban érkezés
Bp-re. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.86

Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
(végig busszal):
215.000,- Ft
(repülővel + busszal):
255.000,- Ft
Időpont:
2019. június 26 – július 04.; augusztus 03 – 11.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal illetve választás
alapján, repülővel + autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	*** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Reptéri illeték kb.:
60.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára (buszos):
75.000,- Ft
(repülős):
65.000,- Ft
Fakultatív vacsora (buszos – 8 alkalom):
57.000,- Ft
(repülős – 6 alkalom): 43.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
6.660 – 8.550,- Ft
Utasbizt. (típustól függően, repülős): 5.180 – 6.650,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.300,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Belépők ára: kb. 33 € + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Normandia

FRANCIAORSZÁG

Reims

PÁRIZS ÍNYENCEKNEK

P AT
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Versailles

Párizs

A

Giverny

Fontainebleau

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Eiffel-torony, Notre Dame, Diadalív
 Fontainebleau és Versailles kastélya
 Mona Lisa és a Milói Vénusz a Louvre-ban
Kirándulási lehetőség Monet villájához
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Azt szeretem Párizsban, hogy a város minden szegletében van
valami lenyűgöző látnivaló, és mindent áthat a történelem.
Otthona volt ez hódító császárnak és szegény művésznek egyaránt.
G. Horváth Anikó – 20 éve francia utak idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
HEGYESHALOM – ENNS – NÉMETORSZÁG
Reggeli indulás után Ausztriában egy aranyos kisvárost, Ennst
keressük fel. A város már a római időkben is fontos település volt. Gyalogos séta a belvárosban és a főtéren. Fő látványosságok: várostorony, városháza, barokk stílusú szép házak.
Folytatjuk utunkat Németországba, szállás.
2. NAP: NÉMETORSZÁG – PÁRIZS
REPÜLŐS UTASOKNAK: BUDAPEST – PÁRIZS
Buszos utasaink délutáni órákban érkeznek Párizsba, ahol találkoznak a repülőgéppel érkező utastársakkal, majd közösen tesznek egy buszos városnézést a fővárosban: Bastille tér, Városháza,
Concorde tér, Latin negyed, Luxemburg-kert, Opera, ChampElysées, Diadalív, Trocadero tér. Ezt követően vacsora, majd este
felmegyünk a Montmartra. Teszünk egy sétát a művészek negyedében, ahol a világ leghíresebb festői is megfordultak. A Sacre
Coeur belső díszítésénél még megkapóbb a templom lépcsőjéről elénk táruló fantasztikus látvány a kivilágított városra.
Montmartról leérkezve látjuk a híres (hírhedt) Pigalle-t és a
Moulin Rouge-t is. Este fakultatív vacsora. Párizsban ezek a vacsorák nem a szálláshelyen lesznek. A sok program miatt a francia
fővárosban olyan helyeket kerestünk a vacsorákhoz, ahol azt gyorsan le lehet bonyolítani. Este szállásunkra megyünk (4 éj).
3. NAP: PÁRIZS – VERSAILLES
Reggel kezdjük városnézésünket. Párizsban a közlekedés általában metróval és gyalog történik. A délelőtti programunkban szerepel a Cité szigete a mindenki által ismert Notre
Dame‑mal és a szintén itt található Conciergerie-vel. Ezt követi
a St. Chapelle templom megtekintése. Déli órákban kimegyünk

a versaillesi palotához. A meseszép kastély és a park a barokk
művészet remekműve. Visszaérve a párizsi városnézés folytatása; felkeressük az Invalidusok dómját, melyet Napóleon síremléke fölé emeltek, majd megtekinthetjük a híres szobrász
alkotásait a Rodin Múzeumban. A fakultatív vacsora után este
hajózási lehetőség a Szajnán, amikor gyönyörködni lehet a
szépen kivilágított belvárosban.
4. NAP: PANTHEON – LATIN NEGYED – SORBONNE –
PÁRIZS
Délelőtt meglátogatjuk a Pantheont. Ebben a klasszicista épületben több híres ember, pl. Rousseau, Victor Hugo és Émile Zola
sírja látható. Folytatjuk utunkat a Latin negyedben, melynek
kis utcáiban rengeteg étterem, kávézó található. Ez már hosszú
idő óta az egyetemisták és fiatalok találkahelye, mivel a közelben található a híres egyetem, a Sorbonne. Természetesen oda
is elsétálunk. Útközben számos érdekességet mesél idegenvezetőnk. A délutáni programunk: Tüleriák-kertje, Arc de Caroussel,
valamint a világ talán leggazdagabb festészeti gyűjteményével rendelkező múzeuma, a Louvre megtekintése. A fakultatív
vacsorát követően sétálunk Európa legismertebb főutcáján, a
Champ‑Elysées-n. Aki akar, a Diadalív tetejéről is körbetekinthet.
5. NAP: GIVERNY – FONTAINEBLEAU (EURODISNEY)
Reggeli után, akik el akarnak menni az Eurodisney-be, azok
ezt a napot ott tölthetik. Kiutazás HÉV-vel, melynek módját idegenvezetőnk elmagyarázza. Egész napos, önálló szabad
szórakozás a csodálatos játékparkban. A többieknek javaslatunk: egy fakultatív kirándulás Párizs környékén. Első állomásunk a világhírű festő, Claude Monet villája lesz Givernyben.
A művész ebben a villában munkálkodott 11 évig. Itt a csodálatos japán vízikertben és egy gondozott virágoskertben
gyönyörködhetünk. Ezt követően, délután egy, az UNESCO
Világörökség Listáján szereplő fantasztikus kastélyt keresünk

fel: a Fontainebleau-kastélyt, mely több nagy királynak volt
szülőhelye. A belső kialakítása meseszép. Garantált fakulta-

tív Giverny – Fontainebleau kirándulás (2 belépővel):
35 € (helyszíni jelentkezés). Párizsba visszaérve talál-

kozunk azokkal, akik nem választottak fakultatív programot,
és együtt elmegyünk a fakultatív vacsorára. Ezután az Eiffeltoronyhoz vezet utunk, ahol lifttel a tetejéig, vagy gyalog kisebb
magasságokig fel lehet menni.
6. NAP: P ÁRIZS – REIMS – NÉMETORSZÁG
REPÜLŐS UTASOKNAK: PÁRIZS – BUDAPEST
A délelőttöt még Párizsnak szenteljük. Sétálunk az Operaház
környékén, majd megtekintjük a Fragonard parfümgyárat, ahol
bemutatót tartanak a híres francia parfümkészítésről. A végén
lesz egy kis idő ajándékvásárlásra is. A repülőgépes utasaink
programjaink után, ezen a napon hazarepülnek Budapestre.
Buszos utasaink is elindulnak, és Párizst elhagyva a szintén
világörökség listáján szereplő fantasztikus gótikus katedrálist
nézik meg Reimsben. Szállás már Németországban.
7. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST
Utazás kisebb megállásokkal, pihenőkkel. Hazaérkezés az esti
órákban. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
16 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
(végig busszal):
177.000,- Ft
(repülővel + busszal):
215.000,- Ft
Időpont:
2019. július 07 – 13.; szeptember 10 – 16.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal illetve
választás alapján, repülővel + autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	6 éjszaka *** szállodákban
tusoló/WC-s szobában
Reptéri illeték kb.:
60.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas felár (buszos):
62.000,- Ft
(repülős):
46.000,- Ft
Fakultatív vacsora (buszos – 6 alkalom):
46.000,- Ft
(repülős – 4 alkalom): 29.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Utasbizt. (típustól függően, repülős): 3.700 – 4.750,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.300,- Ft

PÁRIZS, LOUVRE Fotó: Molnár Csilla

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 168 € + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Parizs
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FRANCIAORSZÁG
Párizs
Tours

KASTÉLYOK A LOIRE-VÖLGYÉBEN
ÉS PÁRIZS MŰREMEKEI

Reims

Orleans
Blois
Chenonceaux

programunkat, mert ezt követően össze tudjuk hasonlítani a
loire-völgyi kastélyokat a francia királyok legismertebb palotájával. Párizsba visszaérve a Montparnasse-toronynál lesz szabadidő, és aki akar, lifttel felmehet a toronyba. Innen a legszebb
a látvány a francia fővárosra. Ezt követően még egy érdekességet kínálunk: hajózás a Szajnán. Kiváló fotókat lehet készíteni a
város műremekeiről. Szállás Párizsban.

CHAMBORD-I KASTÉLY

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

6 mesés kastély megtekintése
 Repülős csatlakozás Budapest – Párizs
 Gazdag program és szállás a Loire vidéken is
 Rövid gyalogos és buszos városnézés Párizsban
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG
Reggeli indulás után Hegyeshalomnál lépünk át Ausztriába, majd
folytatjuk utunkat Németországba, elfoglaljuk szállásunkat.
2. NAP: NÉMETORSZÁG – PÁRIZS
REPÜLŐS UTASOKNAK BUDAPEST – PÁRIZS
Irány Franciaország. Repülős utasainkat Párizsba történő megérkezésük után betranszferáljuk (helyi busszal) a belvárosba,
ahol csatlakoznak a buszos csoporthoz. (Forgalom függvényében várakozás előfordulhat). Közös buszos városnézés Párizsban:
Bastille tér, Városháza, Concorde tér, Opera, Champ-Elysées,
Diadalív, Trocadero tér. Ezt követően felmegyünk a Montmartre
és séta a Sacre Coeur környékén. Egyrészt innen mesés a rálátás Párizsra, másrészt este egy nyüzsgő méhkasra emlékeztet a
művészek által uralt negyed. Aki szeretne, Párizst ábrázoló kézzel festett képek közül választhat és vásárolhat emléket magának, arról a helyről ahol évszázadokon keresztül a leghíresebb
művészek töltötték napjaikat. A hegyről lejőve látjuk a híres

VERSAILLES KASTÉLYA ÉS KERTJE

3. NAP: PÁRIZS – CHARTES – CHAMBORD – BLOIS
Reggel elhagyjuk Párizst és a Loire-völgyébe indulunk.
Útközben megállunk, és Franciaország talán legszebb gótikus
katedrálisát tekintjük meg Chartresben. A Loire-völgyébe érve
az első kastély, melyet felkeresünk, a Chambord. Számtalan
tornyával és 440 termével az egyik legimpozánsabb kastély.
Az erdőből előtűnő szép parkkal körbevett épülettömb minden ember csodálatát kiváltja. Blois-ba folytatjuk utunkat. Blois
régi királyi város volt, ahol szintén található egy szép kastély.
Ez olyan szempontból különbözik a többitől, hogy a belvárosban
található. XII. Lajos és I. Ferenc volt a két fő építtető. A ***-os
szállodánk Toursban lesz (2 éj).

7. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – MAGYARORSZÁG
Reggeli után hazaindulás. Utazás Németországon és Ausztrián
keresztül rendszeres pihenőkkel. Hegyeshalomnál lépjük át a
határt, a fővárosba az esti órákban érkezünk. Budapest után
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

G

N

A kastélyok ódon hangulatában felejthetetlen élmény Leonardo
sírja fölött elgondolkodni, milyen is lehetett az élet Amboiseban az ő korában.
G. Horváth Anikó – 82 korábbi francia út idegenvezetője

Pigalle-t a Moulin Rouge-zsal. Városnézésünk közben megállunk vacsorázni. A kevés idő miatt a megfelelő színvonalú, de
gyorsabb vacsorázási lehetőséget helyezzük előtérbe. Késő este
érkezünk párizsi ***-os szállodánkhoz.

6. NAP: P ÁRIZS – REIMS – NÉMETORSZÁG
REPÜLŐS UTASOKNAK: PÁRIZS – BUDAPEST
A délelőttöt még Párizsban töltjük. Aki szeretné, ekkor a Louvre
gazdag gyűjteményét tekintheti meg, de lehetőség van a
Tuileriák-kertjében, ill. a Szajna-part mentén kiállított emléktárgyak között is nézelődni. A déli órákban elhagyjuk Párizst. A közös
program után a repülősöknek transzfer a reptérre és egyénileg
hazarepülnek Budapestre. Buszos utasainkkal Reimsben, a híres
katedrálisnál állunk meg legközelebb. Megtekintjük a lenyűgöző alkotást, és rövid szabadprogram is lesz ajándéktárgy vásárlási lehetőséggel. Franciaországot elhagyva késő délután érünk
Németországba, ahol a szállásunk lesz.

4. NAP: CHENONCEAUX – CHAUMONT – AMBOISE – TOURS
Ezen a napon egyéni döntés alapján vagy önállóan sétálnak és
pihennek a szálloda környékén, vagy egy fakultatív kiránduláson vesznek részt, mely során a környék kastélyait látogatjuk
meg. Kevés utazással sok látványosságot tudunk megtekinteni és szebbnél szebb építészeti remekművekben gyönyörködhetünk. Először a Chenonceaux kastélyt keressük fel, ami azért
is különleges, mert ez a legnagyobb vízikastély az országban.
Következő kastélyunk a Chaumont, melynek nem csak szobái,
hanem kertje is meseszép. Délután az Amboise reneszánsz kastélyt tekintjük meg. Leonardo da Vinci is élt ebben a palotában.
A mai kirándulásunk végén Tours-ban sétálunk, melynek katedrálisa és belvárosa különösen szép. Koraesti órákban fejezzük be
kastélykörutunkat, és érkezünk vissza szállásunkra. Fakultatív

CHENONCEAUX KASTÉLYA Fotó: Hermec Rudolf
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.91

garantált kastélytúra (belépő nélkül): 20 €.

Részvételi díj (végig busszal):
(repülővel + busszal):
Időpont:
2019. július 15 – 21.

166.000,- Ft
212.000,- Ft

5. NAP: ORLEANS – VERSAILLES – PÁRIZS
Reggel Párizs felé indulunk. Először a régió egyik központját, Orleanst keressük fel. Katedrálisának alapjai a XII. századból valók. Szép főterének közepén az Orleansi-szűz szobra áll.
Továbbutazunk, és Versaillesban Franciaország leghíresebb
kastélyát és parkját tekintjük meg. Azért is jó ezzel befejezni

Utazás:	légkondicionált autóbusszal illetve
választás alapján, repülővel + autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	*** - **** szállodákban
2 ágyas tusolós WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
60.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára (buszos):
64.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (repülős):
48.000,- Ft
Fakultatív vacsora (buszos – 6 alkalom):
44.000,- Ft
(repülős – 4 alkalom): 28.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Utasbizt. (típustól függően, repülős): 3.700 – 4.750,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.300,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Belépők ára: kb. 214 € + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Kastelyok

FRANCIAORSZÁG

OLASZORSZÁG

MONACO

VIRÁGOK ÉS MŰEMLÉKEK
Dél-Franciaországban és Észak-Olaszországban

Marseille
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A Riviéra pompái: Cannes, Nizza, Monaco
 Borvacsora a festői Provenceban
 Igazi csemege: 8 nap alatt 7 világörökség
 Az olasz elegancia fellegvárai: Milánó és Torino
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Elbűvöl ahogyan a provence-i emberek őrzik hagyományaikat: gyönyörű népviseletbe öltözve vonulnak ünnepeiken és
3 évente kiralynőt választanak.
G. Horváth Anikó – 20 éve francia utak idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – OLASZORSZÁG
Reggeli indulás. Szlovénián keresztül haladva gyönyörködünk a
Júlia-Alpok vonulataiba, Olaszországba érkezünk. Szállás, vacsora.
2. NAP: CREMONA – GENOVA – SAN-REMO – FRANCIAO.
Reggel séta Cremonában, Stradivari városában. Dóm, Keresztelő
kápolna, Torazzo, mely Európa legmagasabb harangtornya, Militloggia. Folytatjuk utunkat a Ligure-tenger partjára, Genovába.
Kolumbusz és Garibaldi városában séta. A belváros felkerült a
világörökség listájára is. Láthatjuk a St. Laurence katedrálist,
Kolumbusz szülőházát, a hercegi palotát és a kikötőt. A várost
elhagyva a tengerparti szakaszon több mint száz alagúton áthaladva tartunk Franciaország felé. A határ előtt letérünk a sztrádáról és sétálunk a Virágok Riviérájának legelegánsabb városában,
a dalfesztiválról is híres San Remoban. Jól esik a kis séta a buszozás után, a hangulatos tengerparti településen. Szállás a nizzai
tengerpart közelében (2 éj). Este fakultatív vacsora.
3. NAP: MONACO
Aki akarja, ezt a napot a tengerparton napozással töltheti.
A különlegességre vágyóknak azonban javasoljuk, hogy a délelőtti pihenés után, délután jöjjenek velünk egy fakultatív
programra, a világ legelegánsabb mini államába, Monacoba.
A nizzai tengerparton haladunk végig, gyönyörködve a városban
és a pálmafás sétányban. A várost elhagyva megállunk a híres
Eze Parfümgyárban. A parfümök illataival eltelve folytatjuk
utunkat a mini államba. A több mint három órás monacoi városnézéses programunk során bemegyünk a nagyhercegi palotába,
majd az Óceonográfiai Múzeumba. Mindkettő a nagyhercegség jelképei. Folytatva programunkat érintjük a katedrálist,
a kikötőt és a Casinót, ahol a szerencséjüket is kipróbálhatják a vállalkozó kedvűek. Garantált fakultatív kirándulás

Monacoba (2 belépővel): 40 €.

PONT DU GARD RÓMAI KORI ÉPÍTMÉNYE

MARSEILLE KIKÖTŐI LÁTKÉPE
4. NAP: CANNES – MARSEILLE – IF – ARLES
Továbbindulunk Cannes-ba, ahol a híres Fesztivál-palota környékét keressük fel. A Cote d’Azurt elhagyva Provance-on keresztülhaladva érkezünk Marseille-be. A város ékessége az Öreg
kikötő és a tengerparti sétány. Ezt követően, aki akar, áthajózhat velünk a közeli szigetre. Itt található If vára, ahol Monte Cristo
grófja is raboskodott. Marseille-t elhagyva megállunk egy francia
boros gazdánál. Először megnézzük az ültetvényt, majd következik a fakultatív vacsora, mely borkóstolóval van összekötve,
ahol fehér- rosé- és vörösbort ízlelhetünk meg. A borokhoz egy
hidegtálas vacsorát kap a csoport. A végén természetesen lehet
vásárolni is. A borkóstoló és a hidegtálas vacsora azoknak, akik
igényelték az út idejére a fakultatív vacsorát, nekik ezen a napon
ez a vacsorájuk, a borkóstolóval kiegészítve. Arra is van lehetőség, hogy valaki a helyszínen kérje ezt a borkóstolós vacsorát.
(Fizetés a helyszínen). Szállásunk Arles környékén lesz (2 éj).
5. NAP: ARLES – NIMES – PONT DU GARD – AVIGNON
Ezen a napon három olyan helyet is felkeresünk, mely a világörökségek listáján is szerepel. Először Arlesba lesz városnézés.
Van Gogh is imádta ezt a várost, az egyik legtermékenyebb korszaka is idekötődik. Megnézzük az Amphiteatrumot, az Ókori
színházat, a St. Trophime templomot. Provence tartományban,
a levendulák hazájában haladunk tovább. A nap során, aki haza
akarja vinni ezt a különleges illatot, annak van lehetősége arra,
hogy különböző kiszerelésekben vásároljon a környék jellegzetes virágait rejtő kis illatzsákokból. Nimes-be érve régi római
emlékek fogadnak: Amphiteatrum, Katedrális, belváros, Szt. Pál
templom, Négyzetes ház. Nimes az egyik legszebb dél-francia
város, erről Önök is meggyőződhetnek. Továbbutazva a világ
leghíresebb vízvezetékét, a Pont du Gard-ot tekintjük meg. Ez a
monumentális építmény a római építészet remekműve, melyet
ma hídként használnak. Ezt követi a Pápaság volt központja,
Avignon. A XIV. században hét pápa lakott a ma is jó állapotban lévő palotában. Mellette látható a román és gótikus stílusú
katedrális. Feltétlenül le kell fényképezniük még a városban a
színházat, a városházát és a híres Csonkahidat. Este érünk vis�sza szállásunkra.

6. NAP: ORANGE – GRENOBLE – TORINO
Orange városába indulunk reggel. Utunkat végig a mediterrán növények látványa színezi. A központba érve megtekintjük a Diadalívet, majd a világörökség listáján is szereplő római
kori antik színházat és környékét. Folytatjuk utunkat a FranciaAlpokba. Itt a legismertebb városban, a téli olimpiának is otthont adó Grenobleben állunk meg. Elámulunk a körülöttünk
magasodó több mint 3.000 m magas csúcsokon. Csodálatos
az itt-ott megjelenő hófoltok látványa a nyári kánikulában.
Megnézzük a katedrálist, az Igazságügyi Palota épületét,
Stendhal szülőházát és a belvárost. Ezt követően, aki akar, az
egy látványos hegyi felvonózáson is részt vehet. A kabinnal pillanatok alatt emelkedve megyünk fel a kilátóhoz. Menetközben
és a hegytetőről mesés kilátás tárul elénk a városra, az Isere
folyóra és a környező hegyekre. Programunk után a többezer
méteres csúcsok közt kanyarogva és a híres Frejus alagúton
keresztül érkezünk Olaszországba. Szállás Torinónál.
7. NAP: TORINO – MILÁNÓ – GARDA-TÓ
Délelőtt megtekintjük Torino látnivalóit: Dóm, a Szent Lepel
kápolna, (melyben őrzik a katolikus egyház híres ereklyéjét), a
királyi palota és Kossuth Lajos lakóháza. Lombardia központjába,
Milánóba kora délután érkezünk. Felkeressük a világ egyik legszebb templomát, a Dómot, majd a Scala épületét. Természetesen
lesz szabadprogram is mely során gyönyörködhetünk a divatvilág egyik vezető városának kirakataiban, ruhakölteményeiben.
Milánói nézelődésünk után a Garda-tóhoz buszozunk, ahol sétálunk a tóparton. Láthatjuk a sirmionei várat, és aki akar, egy hangulatos hajókirándulást is tehet a tavon. Este érjük el szállásunkat.
8. NAP: MIRAMARE KASTÉLY – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Reggeli után hazafelé indulunk. Útközben egy kis kitérőt
teszünk a Trieszt mellett lévő Miramare kastélyhoz, mely az
osztrák császárok kedvelt üdülőhelye volt. Közvetlenül a tengerpartnál lévő, szépen berendezett kastély megtekintése után
hazautazás. Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
12 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 186.000,- Ft
Időpont:
2019. július 23 – 30.; augusztus 22 – 29.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	7 éjszaka *** - **** 2 ágyas
tusolós WC-s szállodai szobákban
Egyágyas felár:
Fakultatív vacsora:
Utasbiztosítás (típustól függően):

68.000,- Ft
47.000,- Ft
5.920 – 7.600,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 112 € + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Viragok
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FRANCIAORSZÁG
Pisa
Livorno

A VARÁZSLATOS ELBA – KORZIKA – SZARDÍNIA
Calvi

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Vörös sziklák és mesés tájak Korzikán
 Nyugalom és olaszos hangulat Szardínián
 Földközi-tengeri hajózás és fürdőzés
 Napóleon-emlékek Elbán és Korzikán

Bonifacio
Olbia
Alghero
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – OLASZORSZÁG
Reggeli indulás, majd Szlovénián keresztül utazva érkezünk
Olaszországba. Este szálláshelyünk elfoglalása.
2. NAP: PISA – ELBA
Toscana hangulatos dimbes-dombos vidékén haladva útba ejtjük az egykor jelentős tengeri hatalommal bíró Pisa-t. Kb. 1 órára
megállunk a Csodák mezején, ahol Olaszország legszebb román
kori épületegyüttese található. Székesegyház, keresztelő kápolna,
Ferdetorony külső megtekintése, lefényképezése és egyből indulunk tovább a kikötőbe. Piombinoból, kb. 1 órát hajózunk Elba
szigetére. A toszkán szigetvilág gyöngyszemének leghíresebb
lakója Napóleon volt, ez volt első száműzetésének helyszíne.
Megérkezésünk után egykori rezidenciáját tekintjük meg, melyben ma, emlékmúzeumot találunk. Séta a régi kikötőben, ahonnan jól láthatóak a város XVI. századi erődítményei. Esti órákban
visszahajózás Piombinóba, majd szálláshelyünkre utazunk.
3. NAP: LIVORNO – BASTIA – CAP CORSE
Reggel kompátkelés Livornóból Korzikára (kb. 4 órás hajózás). Kikötünk Bastiaban. Ezt követően egy kis szakaszon haladunk a sziget ujjaként elhíresült Cap Corse csodálatos vidékén.
Erbalungaba látogatunk el, melynek aprócska hangulatos házai
és zegzugos utcácskái sok művészt megihlettek. Méltán nevezik a környéket a festők paradicsomának. A változatos partszakasz mentén középkori őrtornyok sorakoznak. Több olyan
ősi település is van ezen a vidéken, amelyet a kalóztámadások
miatt a hegytetőkre építettek. Visszaérve rövid séta Bastia belvárosában. Megtekintjük a főtéren látható Napóleon szobrot,
mely a nagy hadvezért túlzottan idealizáltan izmos császárként mutatja be. Bastiát elhagyva 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 érkezünk meg szálláshelyünkre. Vacsora.
4. NAP: CALVI – CORTE – PORTO
Reggeli után városnézésre indulunk a sziget egyik idegenforgalmi központjában, Calviban. A város egy dombtetőre épült,
sikátoros felső- és egy ódon hangulatú alsóvárosból áll. Sétát

Sassari

a mesés Bonifacioba, mely a sziget legdélebbi települése. Itt is
kisvonattal megyünk be a központba, közben gyönyörködhetünk a tájban. Ezt követi óvárosi sétánk, majd szabadidő a
belvárosban. A pazar fehér mészkőfalakra épült erőd és az óváros szép lezárása korzikai kirándulásunknak. Ebben gyönyörködünk miközben kompunk Szardínia felé halad. Mindössze
15 km-t hajózunk Korzikából Szardínia szigetéig. Megérkezés
Santa Teresa kikötőjébe. Ezt követően Sassariba utazunk.
Szállás.

Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Korzika

VÁROSLÁTOGATÁS

Elba

Ajaccio

Soha nem felejtem el amikor először láttam ahogy a naplemente égő vörösre festi Korzika szikláit és mindez beleolvad a
mélykék tenger végtelenjébe.
G. Horváth Anikó – 20 éve francia utak idegenvezetője
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PORTOFERRAIO – ELBA Fotó: Szolomájer Imre
teszünk a monumentális középkori falakkal körbevett óvárosban
és a kikötőben is. A csodás fekvésű település lenyűgöző citadellájának megtekintését sem hagyjuk ki. Folytatjuk utunkat a sziget egykori fővárosa, Corte felé. A magas hegyek között fekvő
település erődítménye lélegzetelállítóan emelkedik a város fölé.
Corte a sziget egyik legfontosabb szellemi központja is, hiszen
itt található a Korzikai Egyetem és a Korzika Múzeum épülete is.
Corte-ban lehetőségünk lesz egy kisvonattal körbejárni a látványosságokat. Délután páratlan élményt nyújtó panorámaúton
haladunk; a vadregényes Scala di Santa Regina szurdokvölgyén
keresztül a szépséges Portoba, mely az UNESCO Világörökség
Listáján is szerepel. A város jelképe a part fölé magasodó gránitsziklára emelt genovai őrtorony és az aprókavicsos széles tengerpart. Igény esetén fel lehet gyalogolni az őrtoronyba. Szállásunk
egész közel lesz a tengerhez, így este sétálhatunk a part mentén,
ahol több hangulatos kis kávézót és éttermet találhatunk.
5. NAP: PORTO – PIANA DE CALANCHE – AJACCIO
Reggel Portot elhagyva kirándulásunkat egy mesés táj megtekintésével kezdjük: Piana de Calanche vöröses sziklái lenyűgöző
élményt nyújtanak. A meredek sziklák szinte a tengerbe szakadnak. Természetesen biztosítunk fotózási lehetőséget is. Ezután a
jelenlegi fővárosba, Ajaccioba látogatunk el. Érdekes sokszínűség
jellemzi a várost, hiszen az ódon hangulatú épületektől a modernig minden megtalálható benne. Városnézésünk során megnézzük az óvárost, a kikötőt és természetesen Napóleon szülőházát
is. 1769-ben itt látta meg a napvilágot a történelem egyik legnagyobb hadvezére. A város nagy szülöttére emlékművek, utcanevek emlékeztetnek. A délutáni órákban tovább buszozunk.
Szállás Proprianonál, jó idő esetén fürdési lehetőség a tengerben.
6. NAP: SARTENE – BONIFACIO – SANTA TERESA –
SASSARI
Reggeli után irány az erődszerű házai miatt a „legkorzikaibb”
településnek nevezett Sartene-be. Felfedezzük a város zegzugos utcácskáit, majd rövid szabadprogram. Folytatjuk utunkat

7. NAP: S ASSARI – ALGHERO – NEPTUN – OLBIA
Reggel könnyű séta keretében ismerkedünk a kulturális értékekben gazdag Sassarival. Ezt követően ellátogatunk Szardínia
legszebb városának tartott Alghero-ba. Különlegessége, hogy
katalán nyelvű település. A műemlékekkel teli óvárost tengerbe 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 hajókázhatunk (hajójegy és a barlangbelépő
a helyszínen fizetendő). Este érkezünk szálláshelyünkhöz.
8. NAP: MADDALENA – PORTO CERVO – OLBIA – LIVORNO
Reggeli után egy kellemes kirándulást teszünk a szépséges
Maddalena-szigetekre (hajójegy a helyszínen fizetendő). Kikötés
után a sziget legmagasabb pontjáról lélegzetelállító látvány tárul
elénk a pazar öblökre és a környező szigetvilág gyöngyszemeire.
Jó idő esetén fürdési lehetőség. Továbbhaladva érintjük Capreraszigetét, ahol megtekinthetjük Garibaldi házát, ezt követően
Porto Cervo-t, a milliárdosok kedvelt üdülőparadicsomát látogatjuk meg. Gyönyörködünk a festői öböl látványában. 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. Elhelyezkedünk az autóbuszban és hazaindulás. Szlovénián keresztül érkezünk meg
Budapestre az esti órákban. Ezt követően mindenkit felszállási
helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 6 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj:
272.000,- Ft
Időpont:
2019. június 26 – július 04.;
augusztus 31 – szeptember 08.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli + 1 vacsora (+ 7 fakultatív vacsora)
Szállás:	7 éjszaka *** - **** szállodák tusoló/WC-s
szobáiban + 1 éj hajón (tus/WC-s kabinban)
Kikötői illetékek (5 hajózásnál összesen): 16.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 66.000,- Ft
2 ágyas belső kabin felára:
12.000,- Ft
Fakultatív vacsora (7 alkalom):
52.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
6.660 – 8.550,- Ft

BONIFACIO FEHÉR SZIKLÁI Fotó: Dr. Bakai Katalin
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Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 96 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Korzika
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Séta a Mediciek Firenzéjében és Rómában
 Vatikán és a lenyűgöző Sixtus-kápolna
 Hajózás a varázslatos Capri szigetére
 Amalfi-part és a Vezúv áldozata: Pompei
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Létezik egy olasz mondás: "Aki délre megy, az kétszer sír: amikor megérkezik és amikor elmegy." És ez valóban így van, amit
át kell élni mindenkinek.
Zilzer Zsuzsa – 20 éve olasz utak idegenvezetője

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – TRIESZT
Reggeli indulást követően Szlovénián keresztül utazunk, mely
során gyönyörködünk a Júlia-Alpok vonulataiban. Olasz
országba érkezve Trieszt városában állunk meg, mely már a
Monarchiának is fontos kikötője volt. Belvárosában és a tenger
parton sétálunk, ahol a bécsi mintára épített neoreneszánsz
épületek kápráztatnak el bennünket Olaszország legnagyobb
tengerre nyitott terén. Az esti órákban érkezünk Ferrara melletti
szálláshelyünkre.

FIRENZE Fotó: Bauer Kata
2. NAP: FIRENZE – RÓMA
Reggeli után folytatjuk utunkat Firenzébe, mely a reneszánsz
kor Athénja, a művészetek városa. Dante, Giotto, Macchiavelli,
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vasari és Galilei neve fémjelzik a város dicsőségét. Nagyszerű élményt jelent a XIV–XV. századi épületek között sétálni. Megható érzés Michelangelo, Galilei
és Rossini sírjánál állni a Santa Croce templomban, Firenze
Pantheonjában. Megcsodáljuk a világ 3. legnagyobb katedrálisát,
a Santa Maria Del Fioret, melynek kupolájába szabadidőben akár
fel is lehet menni. Sétálunk a XIV. századi Öreg hídon, a Ponte
Vecchion. Ezekkel az élményekkel telve hagyjuk el a Mediciek
fellegvárát. Továbbutazás és este érkezés Rómába, szállás.

3. NAP: RÓMA
Reggeli után kezdjük városnézésünket. Először a több mint
1 milliárd hívőt irányító római katolikus egyház központját, a Vatikánt tekintjük meg. A Vatikáni Múzeumban megcsodáljuk többek közt Michelangelo eredetien szép alkotását a
Sixtuskápolnát, valamint Raffaelo káprázatos freskóit. Ezt követően a világ legnagyobb keresztény templomát, a Szt. Péterbazilikát nézzük meg, ahol a lenyűgöző méretek mellett
elkápráztat bennünket a fantasztikus Pieta szobor is. Délután
a híres Spanyol lépcső turistaforgatagában gyönyörködhetünk,
majd szabadprogram mely során kipróbálhatjuk egy hangulatos olasz kisvendéglő gazdag ételválasztékát. A nap folyamán
közlekedés metróval és gyalog (mivel a rendelet szerint turista
buszok csak a szállásig járhatnak). Szállás Rómában.
4. NAP: RÓMA
Az „Örök Város“ megismerésének folytatása. Az ókori Róma
megtekintése, ahol a megmaradt romokból tudunk következtetni az ókori birodalom nagyságára. Capitolium, Forum
Romanum, Palatinus, Traianus Foruma és a Colosseum bizonyítják, hogy ókori elődeink csodás örökséget hagytak ránk. Először
a Capitolium dombjáról (ahonnan kiválóan lehet fényképezni is)
tekintünk le a Forum Romanumra. Látható a „Szent Út”, ahol a
császárok vonultak végig egy győztes csata után. Az újkor egyik
monumentális alkotásában, a II. Viktor Emanuel-emlékműben
is gyönyörködhetünk. Kora esti órákban a vízi hangverseny látszatát keltő Trevi-kúttal zárjuk a napi programunkat.
5. NAP: RÓMA – NÁPOLY – SORRENTÓI-FÉLSZIGET
Reggeli után elhagyjuk Rómát, és elutazunk Nápoly irányába.
Nápolyba érkezve rövid séta a központban. Útközben megtekintjük a nápolyi várat és a világörökség részeként is számon
tartott Főteret, de láthatjuk Olaszország második legnagyobb
kikötőjét is. Nápolyi programunk után továbbutazunk a filmekből jól ismert Amalfi-partra. A vadregényes tájat helyi, kisebb
méretű turista buszok segítségével ismerjük meg, melynek díja
a helyszínen fizetendő. Elsőként Positanohoz érkezünk, fentről
a kilátóról tekintünk le a városra és az azt körbeölelő tengerre.
A „Függőleges Város” két hegy közé épült be, látványa csodaszép. Egy kis pihenő- és fényképszünet után buszunkkal tovább
kanyargunk Amalfi felé, de előtte útba ejtjük a Smaragd barlangot melynek megtekintése időjárásfüggő. A Caprinál található
Kék Barlanghoz hasonló fényjelenségek zajlanak le itt is. A fénytörés következtében a napfény nem kékre, hanem zöldre festi a
barlang vizét és belsejét. 1932‑ben fedezte fel Luigi Buonocore,
egy helyi tengerész. Az Amalfi partvidék következő megállója a névadó város, Amalfi. Sétánk során érintjük a Katedrálist,
ahol Szt. András apostol ereklyéit őrzik. A buszból látunk egy
XIII. századi papírüzemet is. Tovább folytatjuk a partvidék felfedezését. Szállásunkra érkezés az esti órákban.
6. NAP: CAPRI (HAJÓ) – SORRENTO
Választás szerint pihenés, ill. fakultatív kirándulás Capri szigetére, a Tirrén-tenger legszebb gyöngyszemére. Több mint egy
órás hajózással jutunk át a fényűzés és a luxus szimbólumává vált
szigetre melynek érdekességeit helyi idegenvezető segítségével
ismerhetjük meg. A különleges üzleteken túl felejthetetlen látványt nyújt a meredek sziklafalak és a csodálatosan kék tenger

RÓMA, FORUM ROMANUM Fotó: Zalakovicsné Kovács Klára

Ű

OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI
Firenze

Róma
Nápoly
Amalfi
Pompei
Capri
harmóniája. A belvárosban, ahová siklóval jutunk fel, a városka
nevezetességeit tekintjük meg. A közös séta során és a helyi likőr,
a limoncello kóstolására is lesz módunk. A szabadidőben, jó idő
esetén, rövid fürdőzésre is lesz lehetőség. Este séta Sorrento
városában, aki szeretne, ekkor vásárolni is tud. Szállás, mint előző
nap. Capri garantált fakultatív kirándulás (oda-vissza

hajójeggyel és felvonójeggyel): 80 €.

HAJÓZÁS CAPRI SZIGETÉNÉL
7. NAP: POMPEI – ÉSZAK-OLASZORSZÁG
Reggel indulást követően irány a Vezúv lávája által betemetett
város, Pompei. Fantasztikus élmény az ókor szinte tökéletesen
megmaradt épületei közt sétálni a XXI. században. A kb. 2 órás
séta során a legérdekesebb házakat és emlékeket tekintjük meg,
láthatunk korabeli „gyorséttermeket”, lakóházakat, fürdőket, sőt,
még bordélyházat is. A program után utazás észak felé. Szállás.
8. NAP: PADOVA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Megreggelizünk, majd bemegyünk Padova belvárosába.
Itt megtekintjük a híres Szt. Antal-katedrálist, a névadó szent
síremlékével és a templomhoz tartozó csodálatos kerengővel,
a Gattamelata-szobrot, a középkori épületek által szegélyezett főteret és környékét. Szlovénia érintésével hazautazunk.
Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.
26 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. július 23 – 30.; augusztus 22 – 29.: 179.000,- Ft
szeptember 18 – 25.:
199.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	kontinentális reggeli
(fakultatív vacsora)
Szállás:	7 éjszaka *** - **** 2 ágyas
tusolós WC-s szállodai szobákban
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora:
Utasbiztosítás (típustól függően):

62.000,- Ft
43.000,- Ft
5.920 – 7.600,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 130 € + fakultatív prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Gyongyszem
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OLASZORSZÁG

VÁROSNÉZÉS ÉS PIZZÁZÁS RÓMÁBAN
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Ókori és egyházi emlékek az „Örök város”-ban
 Vatikáni Múzeum és Sixtus-Kápolna
Kedvező menetrend oda- és visszaúton is
Útjaim során fontosnak tartom az olasz hangulat átadását is.
Rómában eldugott pizzeriába megyünk és a helyiek kávézójában isszuk meg a napi espressót.
Zilzer Zsuzsa – 20 éve olasz utak idegenvezetője

a városházával és Marcus Aurelius szobrával, valamint Nagy
Konstantin óriás szobrának maradványaival. A Palatinuson láthatjuk az ókor hatalmas gazdagságának emlékeit, a gyönyörű
villák romjait. Traianus Fóruma a daciai hadjárat monumentális
oszlopával, valamint az első élelmiszer szupermarket romjaival
szintén érdekes látvány. A Colosseum az ókori gladiátorviadalok
színhelye, szinte teljes pompájában megmaradt. Nem messze
innen a Viktor Emánuel emlékmű magasodik, ahol az ismeretlen katona hamvait díszőrség vigyázza. Ezt követi az Aracoeli
templom, ahol minden egyes oszlop más és más, itt őrzik Nagy
Konstantin anyjának hamvait. Garantált fakultatív idegen-

COLOSSEUM Fotó: Dr. Tímár Tamás
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vezetéses városnézés 3 napon (napi 6 óra): 12.000,- Ft.
EHÉZSÉ

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – RÓMA
A délelőtti órákban repülés Rómába. Külön busszal transzfer a
belvárosi **** szállodánkhoz. Itt lepakolunk a csomagszobába
és megkezdjük Róma feltérképezését. Aki már volt Rómában
és egyedül szeretne mazsolázni a látnivalókból, ezt megteheti.
A többieknek javasoljuk a fakultatív idegenvezetéses programunkat, mely során metróval, ill. gyalog közlekedünk. Először a híres
Trevi-kúthoz megyünk. Itt már első nap „biztosíthatjuk”, hogy
valamikor majd visszatérünk Rómába egy aprópénz bedobásával.
Következő megállónk a mindenki által ismert Spanyol lépcső, ahol
sok filmet forgattak már. A híres Pantheon az ókor legcsodálatosabb épülete, amelyet a VI. századtól templomként használtak.
Raffaello hamvai is itt nyugszanak. Piazza Navona szépséges terének megtekintésével fejezzük be első napi közös programunkat.
2. NAP: RÓMA – VÁROSNÉZÉS
Reggeli után, ha az idegenvezetéses városnézés mellett voksoltak, akkor közösen folytatjuk a főváros megismerését.
A fő látványosságok: Forum Romanum az ókori Róma központja, Maxentius császár bazilikájának romjaival, Capitolium

3. NAP: RÓMA – VATIKÁN
Először Róma vallási emlékhelyeivel ismerkedünk meg: Vatikán
Múzeum, Sixtus-kápolna Michelangelo freskóival, Raffaello
stanzái, melyeket tanítványai fejeztek be, a Laokoón szoborcsoport és az etruszk emlékek. A Szent Péter Bazilika a keresztény világ legnagyobb temploma, ahol II. János Pál hamvai
is megtalálhatóak. Látványosak Gian Lorenzo Bernini alkotásai is. Délutáni programunk első állomása az Angyalvár.
Monumentális épülete Róma egyik jelképe. Folytatva sétánkat a Piazza del Popolo térre érkezünk, ahol lefényképezhetjük a hatalmas egyiptomi obeliszket is. Végezetül egy érdekes
órát nézünk meg a Pincio dombon. Este vacsorázási lehetőség
a város hangulatos éttermeinek egyikében.
4. NAP: RÓMA – BUDAPEST
Reggeli után a Santa Maria Maggiore székesegyházat keressük fel, ahol láthatunk V. századi mozaikképeket, valamint azon
jászol egy darabját, melyben Jézus feküdt a születése után.
Ezt követi a San Pietro in Vincoli Bazilika, ahol Szt. Péter láncait
őrzik és itt látható a híres Mózes szobor is. Kora délután látványossága a Szent Pál székesegyház. A transzferig hátralévő időben szabadprogram. A repülőgép indulásának függvényében
különbusszal transzfer a reptérre és várhatóan az esti órákban
hazarepülünk Budapestre.

13 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 124.000,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 02 – 05.
Utazás:	repülővel, a helyszínen tömegközlekedéssel illetve gyalog
Ellátás:
reggeli (vacsora a helyszínen lehetséges)
Szállás:	3 éjszaka **** szállodában
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
45.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
33.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
2.960 – 3.800,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
2.475,-Ft

PRIMAVERA ALL'ITALIANA
hozott létre. Ezt – mely bekerült a világörökségek listájába is
–, tekintjük meg. A délután második felében a szökőkútjairól
ismert Villa d’Este parkon sétálunk végig. Érdekes kialakítású vízesései, szobrokkal díszített kútjai mindenki tetszését elnyerik.
Programjaink után este érkezés Rómába, szállás (2 éj).

SZENT PÉTER BAZILIKA A TEVERE FOLYÓVAL
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Séta Tivoli érdekes vízesései és műemlékei közt
 Róma ókori és újkori nevezetességei
 Hajókirándulás Capri mesés szigetére
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Olaszország az európai kultúra egyik ősi központja. Az út során
a saját szemünkkel láthatjuk, hogy nem csak építészeti de természeti csodáikban is nehéz hozzá foghatót találni.
Zilzer Zsuzsa – 20 éve olasz utak idegenvezetője

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – TRIESZT
Ennek a napnak a programja megegyezik az Olaszország
gyöngyszemei utunk 1. napjának programjával (39. oldal)
2. NAP: TIVOLI – RÓMA
A déli órákban érkezünk a Róma melletti Tivolihoz. Először
Hadrianus villáját tekintjük meg. A császár, aki a görög művészet
nagy tisztelője volt egy szobrokkal ékesített meseszép parkot
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3. NAP: RÓMA – VATIKÁN
Reggeli után kezdjük városnézésünket. Először a több mint
1 milliárd hívőt irányító római katolikus egyház központját, a
Vatikánt tekintjük meg. A Vatikáni Múzeumban megcsodáljuk
többek közt Michelangelo eredetien szép alkotását a Sixtuskápolnát, valamint Raffaello káprázatos freskóit. Ezt követően
a világ legnagyobb római katolikus templomát, a Szt. Péter
székesegyházat nézzük meg, ahol a lenyűgöző méretek mellett
gyönyörködhetünk a fantasztikus Pietá szoborban is. Délután
a Santa Maria Maggiore templomban V. századi mozaikfreskók
vívják ki bámulatunkat. A Szt. Pál katedrális imponáló méreteivel és szépségével, valamint az összes hivatalos pápa arcképével minden látogatónak felejthetetlen élményt nyújt. Kora esti
órákban a híres Spanyol lépcső és a vízi hangverseny látszatát
keltő Trevi-kúttal zárjuk a napi programunkat. A nap folyamán
közlekedés metróval és gyalog (mivel a rendelet szerint turistabuszok csak a szállásig járhatnak.) Szállás, mint előző nap.
4. NAP: RÓMA – NÁPOLY – SORRENTOI-FÉLSZIGET
Az „Örök Város“ megismerésének folytatása. Az ókori Róma megtekintése, ahol a megmaradt romokból tudunk következtetni
az ókori birodalom nagyságára. Capitolium, Forum Romanum,
Palatinus, Traianus fóruma és a Colosseum bizonyítják, hogy elődeink csodás örökséget hagytak ránk. Először a Capitolium dombjáról (ahonnan kiválóan lehet fényképezni is) tekintünk le a
Forum Romanumra. Látható a „Szent Út”, ahol a császárok vonultak végig egy győztes csata után. Az újkor egyik monumentális
alkotásában, a II. Viktor Emanuel emlékmű monumentalitásában is gyönyörködhetünk. Délután utazás a Sorrentói-félszigetre,
útközben Nápolyban megállás, rövid séta a központban. Láthatjuk

Olaszország második legnagyobb kikötőjét. Nápoly városa ellentmondásaival is különleges élményt nyújt. Szálláshelyünkre, a
Sorrentói-félszigetre érkezés az esti órákban.
5. NAP: CAPRI – SORRENTO (HAJÓ)
Ennek a napnak a programja megegyezik az Olaszország
gyöngyszemei utunk 6. napjának programjával (39. oldal).
6. NAP: POMPEI – ÉSZAK-OLASZORSZÁG
Ennek a napnak a programja megegyezik az Olaszország
gyöngyszemei utunk 7. napjának programjával (39. oldal).
7. NAP: PADOVA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Ennek a napnak a programja megegyezik az Olaszország
gyöngyszemei utunk 8. napjánál leírtakkal (39. oldal).
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.90

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 158.000,- Ft
Időpont:
2019. május 25 – 31.; június 21 – 27.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	6 éjszaka ***-**** szálloda
2 ágyas tusolós/WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora:
Utasbiztosítás (típustól függően):

45.500,- Ft
33.000,- Ft
5.180 – 6.650,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek:

Megegyezik az Olaszország gyöngyszemei utunknál leírtakkal.

A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára (Pizzázás Rómában): kb. 85 € + fakultatív program | Belépők ára (Primavera): kb. 121 €
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LEONARDO SZÜLŐFÖLDJÉN

Vinci
Pisa

Firenze

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A festői toszkán vidék és a Ligur-tenger
 Hajózás a mesés Cinque Terre vidékén
 Olasz luxus a Ferrari gyár múzeumában
 Impozáns reneszánsz városok: Firenze és Pisa
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Amikor először álltam Leonardo keresztelőmedencéjénél Vinci
kis templomában, akkor igazán közel éreztem magamhoz a
történelem talán legnagyszerűbb elméjét.
Zilzer Zsuzsa – 20 éve olasz utak idegenvezetője

SÉKE

MODENA Fotó: Dr. Szabó Zsófia
PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – AQUILEIA – OLASZORSZÁG
Reggeli indulás után Szlovénia érintésével utazás Olasz
országba. Határátlépés után lekanyarodunk egy érdekes ókori
településhez. Aquileia az ókori Róma egyik fontos kereskedelmi
és kikötői központja volt. Megtekintjük a világ egyik legrégebbi
keresztény templomát, melynek kövezete a mai napig őrzi az
eredeti mozaikdíszítését. Nem véletlenül az UNESCO világörökség része. Ezt követően folytatjuk utunkat Ferrara környéki
****-os szállodánkig.
2. NAP: FIRENZE – VINCI
Reggeli után bemegyünk Firenzébe. Alapos városnézés
Olaszország művészeti fellegvárában, a nap nagy részét itt töltjük. A Medici és a Borgia család alapozta meg – többek közt
Leonardo segítségével –, hogy mind építészeti, mind képzőművészeti szempontból Európa egyik leggazdagabb városa legyen.
Városnézésünk során a Régi Hídtól (Ponte Vecchio) a katedrálison keresztül (Santa Maria Del Fiore) a főtéren álló városházáig
rengeteg érdekességet tekintünk meg. Természetesen nem fog

kimaradni a Santa Croce templom, ahol sok neves személy sírját láthatjuk majd, és az Uffizi képtár épülete, az előtte látható
szobrokkal sem. Ez csak egy csipetnyi a ránk váró sok élményből.
Firenze részletes megtekintése után továbbindulunk Leonardo
szülővárosába, Vincibe. Megtekintünk egy múzeumot is mely
Leonardo polihisztori nagyságát mutatja meg. Este elfoglaljuk a
közeli ****-os szállásunkat.
3. NAP: PISA – CINQUE TERRE
A tegnapi mesés élményeket nehéz fokozni, de megpróbáljuk, mert a mai napon felkeresendő látványosságok is méltán lettek világhírűek. Délelőtt Pisaba megyünk és felkeressük
a Csodák-terét. Nem csak a Ferdetorony ejt ámulatba bennünket, hanem a székesegyház és a keresztelőkápolna is. Az idei
évtől van lehetőség arra, hogy ha valaki az út megrendelésekor jelzi, hogy szeretne felmenni a Ferdetoronyba, akkor azoknak – a szabad kapacitás függvényében –, próbálunk jegyet
intézni. Az út indulása előtti 2 hónapon belüli megrendelés ritkábban sikeres. Ha valakinek nem sikerül jegyet vennünk arról
az illetőt indulás előtt min. 30 nappal értesítjük. Ferdetorony
belépőjegy + foglalási költség: 8.000,- Ft. Ezt követően
a Ligur-tenger vidékére utazunk. A Cinque Terre tulajdonképpen öt mesés kis falu és az őket körbeölelő sziklás tengerpart
egysége. Ezek a sziklák és a tenger közé ékelődött gyöngyszemek mindenki tetszését elnyerik. Látni fogjuk, hogy miért keresi
fel évente több százezer ember a Világörökségi Listán is szereplő Cinque Terre fantasztikus vidékét. La Speziaból hajóval
megyünk Monterossoba. (Ha nagyon viharos a tenger, akkor
vonattal megyünk, de ilyen az elmúlt évek során csupán egyszer történt meg.) Útközben gyönyörködünk a hegyoldalakra
épült mesés kisvárosokban. Miután kiszálltunk a hajóból, sétálunk, pihenünk a tengerparton (esetleg rövid csobbanásra is
lesz lehetőség) és élvezzük a bájos falucska egyedi hangulatát.
A hegyoldalra épült piciny települések, a mediterrán növények
és a sziklafalakat folyamatosan simogató hullámok elkápráztatnak bennünket. Monterossoból vonattal utazunk vissza
La Speziaba, buszunkhoz. Folytatjuk utunkat Modena környéki
***-os szállodánkhoz.
4. NAP: MODENA –MARANELLO –BOLOGNA
Délelőtt először Modenaba, a zene városába látogatunk el.
Többek közt itt született, és élt Pavarotti is. A katedrális és
harangtornya, továbbá a városháza a Piazza Grandén, a világörökség része. Látjuk a monumentális nagyhercegi palotát
is. Ezt követően egy különleges programra megyünk. A világ
egyik legdrágább és leghíresebb autói a Ferrarik, melynek
gyári múzeumát tekintjük meg Maranelloban. Ez több mint
egy autómúzeum. A kiállítás során a tűzpiros csodákból különböző korú járműveket láthatunk. Érdekes megfigyelni, hogy
mennyit fejlődött az autóipar. Az élmény a laikusok számára is
maradandó. Ha valaki nem akar a múzeumba bejönni a közeli
kávézóban töltheti el ezt az időt. Programunk után továbbhaladva Bolognában töltjük a délután hátralévő részét. A Piazza
Maggiore terét mesés paloták övezik. A főtér közelében lévő
monumentális Neptun kutat és a hatalmas könyvtár épületét is
megtekintjük a Piazza Galvanin. Sétánk során látjuk a köröttünk
magasodó hatalmas tornyokat, melyek Bologna nevezetességei. Ezt követően a közeli ****-os szállodánkhoz buszozunk.

P AT
TO NL
JÁ

qu

Bologna

A

Modena

Ci
n

5. NAP: FERRARA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Reggeli után bemegyünk a „Pó asszonyaként” emlegetett
Ferrara városába, mely a reneszánsz idején kapta mai képét.
Középpontjában az Este család tiszteletet parancsoló vára áll.
Ezt övezi a harmonikus belvárosi utcakép. Belvárosi sétánk után
hazaindulás. Szlovénia érintésével a Budapestre érkezés az esti
órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

CINQUE TERRE MESÉS VIDÉKE

AZ ELMÚLT 6 ÉVBEN 874 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Részvételi díj:
112.500,- Ft
Időpont:
2019. április 27 – május 01.; május 15 – 19.;
július 17 – 21.; augusztus 16 – 20.;
szeptember 10 – 14.; szept. 26 – 30.;
október 19 – 23.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka *** - **** szállodák
2 ágyas tusolós/WC szobáiban
Egyágyas szoba felára:
36.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
25.000,- Ft
Fakultatív vacsora (április, május):
22.500,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
3.700 – 4.750,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PISA, CSODÁK TERE

Belépők ára: kb. 84 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Leonardo
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SAN MARINO

BARANGOLÁS A HANGULATOS TOSZKÁN TÁJAKON
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A festői Toscana és pompás fővárosa: Firenze
 A hegytetőre épült miniállam: San Marino
 Szállások ****-os hotelekben
 A pisai Ferdetorony és Assisi katedrálisa
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A sok építészeti remekmű mellett ezen az úton merülhetünk el
a toszkán dombok igazi hangulatában. Egy teljes napot töltünk
ezek bűvöletében.
Zilzer Zsuzsa – 114 korábbi olasz út idegenvezetője

SÉKE

FERRARA Fotó: Paksa Tibor

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED – BUDAPEST – SZLOVÉNIA –
OLASZORSZÁG – MIRAMARE
Reggeli indulás, utazás Szlovénián keresztül Olaszországba.
Megállunk és megtekintünk egy különleges látványosságot, a
Miramare-kastélyt. Közvetlenül a tengerpartnál álló romantikus
kastélyt a Habsburg család építtette. A kastélyban Miksa császár
és felesége, Sarolta szobái a legszebbek. A berendezési tárgyak
többsége is a XIX. századból való. Szállás Ferraranál.
2. NAP: RAVENNA – SAN MARINO – ASSISI
Reggel a mozaikjairól híres Ravenna városát keressük fel.
Megtekintjük a város legfőbb látnivalóit. Sétánk során gyönyörű, több mint 1.500 éves mozaikokkal találkozhatunk, valamint érintjük a legnagyobb olasz költő, Dante síremlékét is.
A művészeti látványosságok után továbbutazunk San Marinóba.
Az Olaszország által teljesen körbeölelt államba délután érkezünk. Ez a miniállam egy hegy tetejére épült, ahonnan a kilátás is káprázatos. A várfallal körbeépült központ szűk utcáival,
látnivalóival ismerkedünk (Kormányzósági Palota, Bazilika…).
A várfalakra is fel lehet menni. Szabadidőnk során kihasználhatjuk a vámmentes boltok nyújtotta kedvező árakat, vásárolhatunk helyi borokat, emléktárgyakat. Folytatjuk utunkat és
elfoglaljuk Assisi közeli szállásunkat.

3. NAP: ASSISI – ORVIETO
Ma két elbűvölő kisváros szerepel programunkban. Reggel
városnézés Assisiben. Szent Ferencre emlékezve sok zarándok
keresi fel már évszázadok óta a várost. Egy évtizede hatalmas
földrengés pusztított itt, mely a mesés bazilikát is komolyan
megrongálta. A szépen újjáépített 3 szintes bazilika megtekintése után a Szent életének különböző helyszíneit is érintjük. Elragadó ez a kis város kőből épült házaival, zegzugos kis
utcáival. Folytatjuk utunkat és látogatást teszünk egy vulkáni tufa alkotta hegy csúcsán elhelyezkedő középkori városkába, Orvietoba, ahol megcsodálhatjuk a szép gótikus Dómot,
azon belül pedig a San Brizio kápolnát, Fra Angelico és Luca
Signorelli freskóival. Sok látogatót meglep, hogy milyen mesés
ez a városka. Este érkezünk szállásunkra Vincibe (3 éj).
4. NAP: SIENA – VOLTERA – SAN GIMIGNANO
Ezen a napon először Sienaba látogatunk el. A központban
található Piazza del Campo az egyik legszebb főtér KözépItáliában. A tér nyaranta helyet ad a Paliónak, a világ leghíresebb városi lovasversenyének. Érdekes kagyló alakja és
speciális lejtése mindenkit ámulatba ejt. A dóm „zebracsíkos”
homlokzata legalább olyan különleges, mint a belső díszítése. A régió egyik leghangulatosabb városát elhagyva utazunk
tovább Toszkána dimbes-dombos útjain át a tornyok városába,
San Gimignanoba. A város két főterének megtekintését követően festői utcácskákon haladunk keresztül. A szabadprogram
alatt fel lehet menni az egyik érdekes lakótoronyba, ahonnan
szép rálátás van a városra. A délután második felét Volterraban
töltjük, mely az alabástrom kitermelés hazája. A városka
középkori hangulatot áraszt. Itt is lesz lehetőség ajándéktárgy
vásárlásra. A városnézések befejezését követően utazunk szállásunkra, mely Firenzétől kb. 35 km-re van (2 éj).
5. NAP: FIRENZE
Az egész napot Firenzében töltjük. Mediciek, Michelangelo,
Leonardo…, csak néhány név, mely jellemző a városra. A nap
során igyekszünk minél több élményt és látványt befogadni
ebben a meseszép városban. Firenze nemcsak a reneszánsz
művészetek ékessége, hanem briliáns ékköve az őt körülölelő
műemlékgyűrűnek. Nagyszerű élményt jelent a XIV–XV. századi
épületek között sétálni. Megható érzés Michelangelo, Galilei
és Rossini sírjánál állni a Santa Croce templomban, Firenze
Pantheonjában. Megcsodáljuk a világ 3. legnagyobb keresztény
templomát, a Santa Maria Del Fiore-t. Elkápráztatnak bennünket a XIV. századi Öreg hídon, a Ponte Vecchion található ékszerboltok. A főtéren többszáz éves szobrok közt sétálva – melyek
közül a Dávid szobor másolata a legismertebb – gyönyörködünk
a reneszánsz művészek alkotásaiban, lesz egy kis szabadidőnk is
a nap végén. Ezen csodás tapasztalatok birtokában hagyjuk el a
Mediciek fellegvárát, és megyünk vissza szállásunkra.
6. NAP: PISA – LUCCA
Ma először az egykor jelentős tengeri hatalommal bíró Pisaba
látogatunk, ahol a Csodák mezején található Olaszország legszebb román kori épületegyüttese. A Ferde torony ismert látványa mellett a székesegyház, a temető és a Keresztelő Kápolna
is mindenkit lenyűgöz. Lehetőség van arra, hogy ha valaki az út

Ferrara

Ravenna

Lucca
Pisa

San Marino
Firenze
Siena

Volterra

Orvieto

Assisi

megrendelésekor jelzi, hogy szeretne felmenni a Ferde toronyba,
akkor azoknak – a szabad kapacitás függvényében –, próbálunk
jegyet intézni. Az út indulása előtt 2 hónappal történt megrendelés ritkábban sikeres. Ha valakinek nem sikerül jegyet vennünk,
arról az illetőt indulás előtt értesítjük. Ferde torony belépőjegy + foglalási költség: 8.000,- Ft. A pisai turistatömeg
után útba ejtünk egy csendes, nyugodt hangulatot árasztó várost,
Luccát, mely Puccini szülővárosa. Útközben egy tipikus toszkán
gazdaságot keresünk fel, ahol megkóstoljuk a helyi olívaolajat és
a vidék jellegzetes borát, a Chiantit. Luccában a város nevezettességei mellett bepillantást kaphatunk az olaszok hétköznapjaiba. Séta a központban, majd szabadidő a római kori Aréna helyén
épült hangulatos főtéren. Toszkánát elhagyva sok szép élménnyel
gazdagodva megyünk Ferrara környéki szállásunkra.

SIENA Fotó: Bodnár László
7. NAP: FERRARA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Reggeli után bemegyünk a „Pó asszonyaként” emlegetett Ferrara
városába, mely a reneszánsz idején kapta mai képét. A települést körbeöleli a XV. században épült várfal, melynek nagy
része ma is jó állapotban van. Központjában található a Castello
Estense, a négy saroktornyú vár, melyet az Este család építtetett.
Katedrálisának alapjai a XII. századból valóak. Ezeket övezi a harmonikus belvárosi utcakép. Városnézésünk után hazaindulás
Szlovénián keresztül Magyarországra. Érkezés az esti órákban.
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.86

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. április 18 – 24.; május 25 – 31.:
146.000,- Ft
július 07 – 13.; szeptember 10 – 16.: 164.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	6 éjszaka **** szállodák
2 ágyas tusolós/WC szobáiban
Egyágyas szoba felára (április, május):
55.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (július, szeptember): 59.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
33.500,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft

LUCCA Fotó: Nagyné Botos Emma
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Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 98 € + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Toszkan

OLASZORSZÁG

SAN MARINO

GASZTRONÓMIAI ÉLMÉNYEK BOLOGNÁBAN ÉS KÖRNYÉKÉN

3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Bologna, a tornyok városa
 Olasz luxus a Ferrari gyár múzeumában
 Balzsamecet, parmai sonka, parmezán
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Bolognában már a kirakatok is elárulják, hogy a gasztronómia
központjában járunk. Modena balzsamecetét és húskészítményeit kóstolva ez be is igazolódik.
Juhász Gábor – 15 éve olasz utak idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – AQUILEIA – OLASZORSZÁG
Reggeli indulás után Szlovénia érintésével utazás Olasz
országba. Határátlépés után lekanyarodunk egy érdekes ókori
településhez. Aquileiaban megtekintjük a világ egyik legrégebbi keresztény templomát, melynek kövezete a mai napig
őrzi az eredeti mozaikdíszítését. Nem véletlenül az UNESCO
Világörökség része. Ezt követően folytatjuk utunkat a bolognai
színvonalas ****-os hotelhez. Szállás (4 éj).

2. NAP: CARPI – MODENA – MARANELLO – BOLOGNA
Reggeli után Carpiba utazunk, ahol látogatást teszünk egy balzsamecet készítő farmon. Az érdekes bemutató és kóstolás
után vásárlásra is lesz lehetőség. Programunk után Modenaba
látogatunk el, itt született és élt Pavarotti is, itt van egy róla
szóló múzeum is. A város katedrálisa és harangtornya, továbbá
a városháza a Piazze Grande-n, a világörökség része. Látjuk
a monumentális nagyhercegi palotát is. Elhagyva Modenát
a pár km-re található MUSA múzeumba látogatunk el, ahol
3 szinten ismerkedhetünk a térség gasztronómiai termékeivel. A látogatás végén kóstolás, majd a múzeum melletti üzletben vásárlási lehetőség. (Belépő és kóstolás az út árában).
Délután a világ egyik legdrágább és leghíresebb autógyárának,
a Ferrarinak a múzeumát tekintjük meg Maranelloban. Ha valaki
nem akar a múzeumba bejönni a közeli kávézóban töltheti el ezt
az időt. A tartalmas nap végén utazunk vissza szállásunkra.

áll. Ezt övezi a harmonikus belvárosi utcakép. Belvárosi sétánk után
hazaindulás. Szlovénia érintésével a Budapestre érkezés az esti
órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

3. NAP: FORLI – SAN MARINO – BOLOGNA
Reggeli után elutazunk az olasz gasztronómia atyjának, Artusi
mesternek a városába, Forliba. (Főzőbemutató és kóstolás az
út árában). A Casa Artusi-ban tett látogatásunk után a mesés
fekvésű mini államba, San Marino-ba megyünk. A főtéren
lévő Kormányzósági Palota és a Bazilika különösen látványos.
Városnézésünk és szabadprogramunk után jövünk le a hegyről és megyünk vissza Bolognába. Aki szeretne, még sétálhat a
városban, a többiek visszatérhetnek a szállodába.

GASZTRONÓMIÁBAN JÁRTAS SZAKÉRTŐ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

4. NAP: BOLOGNA
A mai napot Bolognában töltjük. A város közepén áll a két híres
ferde torony, Bologna jellegzetességei. Városnézésünk során
megtekintjük a Piazza Maggiore terét, a Neptun kutat és a
hatalmas könyvtár épületét a Piazza Galvanin. Ellátogatunk a
Jeruzsálem-negyedbe, ahol a Santo Stefano 7 templomból álló
épületegyüttest láthatjuk. Délután szabadprogram a városban,
este visszatérés a szállodába.
5. NAP: FERRARA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Reggeli után hazaindulunk. Megállunk a „Pó asszonyaként” emlegetett Ferrara városában, mely a reneszánsz idején kapta mai
képét. Középpontjában az Este család tiszteletet parancsoló vára

BOLOGNA, PIAZZA MAGGIORE

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 109.000,- Ft
Időpont:
2019. július 22 – 26.; augusztus 16 – 20.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka **** szálloda
2 ágyas tusolós/WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora:
Utasbiztosítás (típustól függően):

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
Palermo

A REJTÉLYES SZICÍLIA
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Pillantás az Etnáról
 Ókori római mozaikok
 Csontváry híres helyszíne, Taormina
Ha már van egy átfogó képünk az országról, sok mindent láttunk, sok helyen jártunk már, akkor érdemes elutazni erre az
imádnivaló szigetre, ami szinte külön kis ország.
Csorba Klára – 12 éve Olaszország szakreferense
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Szicilia

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – CATANIA
Indulás Budapestről menetrend szerint, érkezés Cataniaba várhatóan az esti órákban. Transzfer a szállodába (2 éj).
2. NAP: CATANIA – TAORMINA – SAVOCA
Napunkat Catania felfedezésével kezdjük, aminek életét és fejlődését a mai napig az Etna működése uralja. A főtér látványosságainak (katedrális, Elefánt-út, városháza, városkapu) megtekintése
után, helyi kisvonatra vagy városnéző kisbuszra szállunk és a
további látnivalókban így gyönyörködünk. Ezután lehetőségünk
nyílik elmerülni a városi forgatagban. Taorminába utazunk tovább,
ahol a görög színház, a bazilika és a főtér felkeresése után szabadidő keretében megkóstolhatjuk a tipikus szicíliai édességeket, a
mandulás sütit vagy a cannolit. Késő délután a dombtetőre épült
Savocaba látogatunk, a „keresztapa” filmek forgatási helyszínére.
Felkeressük a híres Bar Vitellit, ahol filmes relikviákat láthatunk és
megkóstolhatjuk a granitet. Közös szicíliai programunkat ezen a
jellegzetes helyen fejezzük be. Szállás Catania környékén.

3. NAP: CATANIA – ETNA – PIAZZA ARMENIA
Reggelink után napunkat a ma is működő vulkán, az Etna
megismerésével kezdjük. Autóbusszal felmegyünk a hegy
feléig, majd felvonóval magasabbra kapaszkodunk és terepjáró buszokkal a kráterekig utazunk. Helyi vulkanológus vezetésével bepillantást nyerünk a legutóbbi kitörések történéseibe
is. Természeti világörökségünk bejárása után a sziget nyugati
felébe utazunk. Útközben felkeressük Piazza Armerina római
kori villáját. A belső díszítést adó mozaikokat a villára földcsuszamlás miatt rázúduló sárréteg őrizte meg az utókor számára.
1997 óta világörökségi helyszín. Szálláshelyünkre este érkezünk
Agrigento környékére.

29.000,- Ft
29.500,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Agrigento

Taormina
Etna
Catania
Piazza Armenia

TAORMINA AZ ETNÁVAL

4. NAP: AGRIGENTO – CEFALU – PALERMO
Mai napunkon elsőként Agrigentoba utazunk. A leghíresebb
régészeti látványosság a Templomok völgye mely a világörökség
része. Továbbutazunk a középkori hangulatú Cefalú városába.
Felkeressük a Szűzanyának épített, XII. századi, a világörökségi
listán szereplő katedrálist; szűk, kis sikátorokon keresztül elsétálunk az Arab mosodáig és lehetőségünk nyílik megmártózni
a Tirrén-tengerben. Ezután Palermot keressük fel, aminek történelmi városközpontja a világörökség része. Megtekintjük
a Normann Palotát után a gyönyörű katedrális felé vesszük az
irányt, majd a Piazza Pretoriat és a Quattro Cantit nézzük meg,
sétánk végén pedig a Teatro Massimo impozáns épülete vár még
ránk. Palermótól a kapucinus szerzetesek temetkezési helyével,
a katakombákkal búcsúzunk. Szállás Palermo környékén.

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 212.000,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 03 – 07.; október 05 – 09.

5. NAP: PALERMO – BUDAPEST
Utolsó napunkat egy rövid kirándulással kezdjük Monrealeba.
A „Király-hegy”, vagyis Monreale az UNESCO világörökség része.
A belső mozaikdíszítéssel rendelkező katedrális, a bencés szerzetesek kolostora és az érseki palota alkotta épületegyüttest
keressük fel. Ezután a transzferig szabadprogram Palermoban.
Hazautazás menetrend szerint várhatóan a délutáni órákban.
Érkezés Budapestre az esti órákban.

Reptéri illeték kb.:
55.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.):
ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
29.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
35.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
3.700 – 4.750,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft

EGYEDI AJÁNLAT, LIMITÁLT LÉTSZÁM, MAXIMUM 20 FŐ.

Utazás:
repülővel, a helyszínen autóbusszal
Ellátás:
kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szállodákban
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban

Belépők ára (Gasztronómiai élmények Bolognában): kb. 43 € | Belépők ára (A rejtélyes Szicília): kb. 94 €
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OLASZORSZÁG

SAN MARINO

A CSODÁS PUGLIA

Ferrara

Kirándulás az olasz csizma sarkába
REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Világörökségi helyszínek Pugliában
2019 Európa Kulturális Fővárosa, Matera
 Bari D-K Olaszország legfejlettebb városa
 Tudja mi az a trulló Alberobelloban? Megmutatjuk.
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Aki szakítani akar a hagyományokkal és mást keres, mint a szokványos olasz városok, annak a csizma sarkában a helye! Bari és környékének világörökségi látnivalói nem fognak csalódást okozni!
Csorba Klára – 12 éve Olaszország szakreferense

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – AQUIELA – OLASZORSZÁG
Reggeli indulás után Szlovénia érintésével utazás Olaszországba.
Határátlépés után lekanyarodunk egy érdekes ókori településhez. Aquileia az ókori Róma egyik fontos kereskedelmi és kikötői
központja volt. Megtekintjük a világ egyik legrégebbi keresztény templomát, melynek kövezete a mai napig őrzi az eredeti
mozaikdíszítését. Nem véletlenül az UNESCO Világörökség része.
Este érkezünk a Bologna környéki szállásunkra.
2. NAP: SAN MARINO – BARI
REPÜLŐS UTASAINKNAK: BUDAPEST – BARI
Reggeli után folytatjuk délnek utunkat. Mai megállónk San
Marino a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság, egy hegy tetején,
ahová már a feljutás is élményekben gazdag. Városnézésünk során
láthatjuk a bazilikát, ahol Szent Marinus ereklyéit őrzik, illetve a
Kormányzósági Palotát, amely előtt az őrségváltást is megtekinthetjük. Aki kedvet és erőt érez magában, felmehet egészen a fellegvárig. Utána szabadidő egy kis vásárlásra is. Továbbutazunk,
estére érünk Bari környéki szállásunkra (4 éj). Repülős utasaink a
várhatóan a déli órákban érkeznek Bariba. Nekik transzfer a szállásra és szabadprogram a csoport megérkezéséig.
3. NAP: BARI
Reggeli után városnézésre indulunk. Bari legjelentősebb látnivalója az 1087–1197 között, román stílusban épült Szent Miklós
Bazilika. Itt nyugszik Szent Miklós, azaz a Mikulás, akinek ereklyéit 1087-ben hozták a városba. Emiatt építették fel a bazilikát,
hogy a szent ereklyéknek méltó helyül szolgáljon. A város másik
jelentős temploma a székesegyház, melyet 1292‑ben szentelték
fel, egy 1156-ban lerombolt bizánci katedrális helyére építették. A katedrálishoz közel található a Castello Normanno-Svevo
vár, 1132-ben épült, 1233-ban bővítették. Azóta többször restaurálták, ma szinte új állapotában látható. Szabadprogram a
hangulatos belvárosban, séta a tengerparti sétányon, majd este
visszatérünk szállásunkra.

4. NAP: ALTAMURA – MATERA
Reggeli után egy csodás nap vár ránk. Két olyan helyet keresünk
fel, melyek a vidék kiemelkedő látnivalói. Elsőként Altamura
városkát láthatjuk. A legendák szerint a mai város elődjét
Aeneas egyik barátja alapította. Altamura hírnevét a világszerte híres kenyere alapozta meg, amelyet a XVI. század óta
hagyományos eljárással készítenek és oltalom alatt álló eredet megjelöléssel forgalmaznak. A város területén található
Lamalunga-barlangban találták meg a 250 ezer éves altamurai
ember maradványait, míg a De Lucia kőfejtőben rengeteg dinoszaurusz lábnyomra bukkantak. Altamura további nevezetessége a Santa Maria Assunta-katedrális, egyike Puglia egykoron
királyi fennhatóság alá tartozó székesegyházainak. Altamura
után egy csoda városka vár bennünket. Matera ugyan már nem
Pugliához tartozik, de nem lehet kihagyni! A város nevezetessége a Sassi di Matera, a történelmi központot alkotó barlanglakásokból álló negyedek komplexuma, amely 1993 óta az
UNESCO Világörökségének részét képezi. Az őskorban lakott
barlanglabirintusokban még a XX. században is éltek emberek áram és víz nélkül, rettenetes higiéniai körülmények között.
Ez mára teljesen megváltozott, oly mértékben, hogy ezeket a
helyeket éttermeknek, szállodáknak alakították át, sőt a város
2019-ben Európa kulturális fővárosa lesz. Sétánk végén visszautazunk szállásunkra.
5. NAP: ALBEROBELLO – OSTUNI – POLIGNANO A MARE
Ma ismét szép helyek várnak bennünket. Elsőként Albero
belloba megyünk. A kisváros hírnevét a trullóinak köszönheti,
amelyek hengeres vagy négyszögletes alaprajzú épületek,
süveges tetővel. Kiépülésében II. Giangirolamo di Acquaviva
grófnak volt nagy szerepe, aki segítséget nyújtott az itt letelepedő parasztoknak, illetve Apulia más részeiről érkező menekülteknek. Annak érdekében, hogy elkerülje a területén álló
házak utáni adó megfizetését, megparancsolta alattvalóinak,
hogy csakis olyan épületeket húzzanak fel, amelyeket az adószedők érkezésekor könnyen el lehet bontani, majd távozásuk
után gyorsan visszaépíteni. A habarcs nélkül épült trullók tökéletesen megfeleltek elképzeléseinek. A trullók a kis város egyértelmű nevezetességei, amelyeknek az UNESCO Világörökség
helyszínné való nyilvánítását is köszönheti. Nagyrészük ma
egy műemléki zónában található, itt fogunk sétálni, majd
megtekintjük a modern belvárost is. Rövid szabadidő, majd
továbbutazunk a tengerparti gyöngyszemhez, a fehér városba
Ostuniba. A jellegzetesen fehér házak, sikátorok, a tenger
illata, a megannyi hangulatos terasz elvarázsolja az idelátogatót. Rövid szabadprogram során kóstolják meg a helyi tésztakülönlegességeket! Visszaúton kitérünk egy másik tengerparti
gyöngyszemhez. Polignano a Mare egy olyan városka, ahol
Domenico Modugno Grammy díjas énekes is élt, szobra a kikötőben áll. Híres dala a Volare… Így emlékszik rá mindenki,
ugye? A fehér mészkősziklára épült házak csodás kontrasztot nyújtanak a tenger kékjéhez. Híres a városkába benyúló
öböl, ahol turisták százai strandolnak. Rövid szabadidőnkben,
aki akarja ki is próbálhatja, vagy sétálhat a szűk sikátorokban.
Este érkezünk vissza szállásunkra.

San Marino
Ancona

Bari
Ostuni
Matera

6. NAP: B ARI – ANCONA
REPÜLŐS UTASAINKNAK: BARI – BUDAPEST
A repülős utasok transzfer a reptérre és várhatóan a déli órákban hazarepülnek Budapestre. Autóbuszos utasaink reggeli
után északnak indulnak. Rövid pihenőt tartunk a szerelmesek városában, Anconában, Marche tartomány fővárosában.
Az Adriai-tenger 3.000 éves kikötőváro sa fontos bortermelő
vidék, de híres a méz és olivatermékeiről. A városkában sétálva
lesz mód a termékekből vásárolni is. Sétánk során látjuk a hegytetőn magasló Szent Ciriaco székesegyházat, Mole Vanvitelliana
erődöt és a Traian Diadalívet. Megállónk után folytatjuk utunkat
Bologna környéki szállásunkra.

BARI, SZÍNHÁZ A KIKÖTŐNÉL

7. NAP: FERRARA – BUDAPEST
Reggeli után irány Magyarország. Útközben megállunk a
„Pó asszonyaként” emlegetett Ferrara városában, mely a reneszánsz idején kapta mai képét. Középpontjában az Este család
tiszteletet parancsoló vára áll. Ezt övezi a harmonikus belvárosi
utcakép. Belvárosi sétánk után hazaindulás. Szlovénia érintésével a Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

Részvételi díj (végig busszal):
172.000,- Ft
(repülővel + busszal):
210.000,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 14 – 20.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal illetve
választás alapján, repülővel + autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	**** szállodákban 2 ágyas
zuhanyzós, WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
55.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára (buszos):
69.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (repülős):
48.000,- Ft
Fakultatív vacsora (buszos – 6 alkalom):
44.000,- Ft
(repülős – 4 alkalom): 37.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Utasbizt. (típustól függően, repülős): 3.700 – 4.750,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft

ALBEROBELLO ÉRDEKES HÁZAI, A TRULLÓK
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Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 24 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Puglia
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
LJUBLJANA – OLASZORSZÁG
Reggeli indulás. Szlovénia fővárosában, Ljubljanában gyalogos városnézést tartunk. Az egyetem reprezentatív épülete
a szlovén történelemnek is fontos helyszíne volt. A Ferences
templom barokk stílusú XVII. századi épületének megtekintése után átmegyünk a Hármas hídon az Óvárosba. A szépen
felújított főutcája mindenki tetszését elnyeri. Szállásunk már
Olaszországban, Treviso közelében **** hotelben lesz, ahol lesz
fakultatív vacsora (3 éj).
2. NAP: VELENCE
Egész napos fakultatív kirándulás Velencébe. Punta Sabbioniból
hajóval megyünk át Velencébe. A hajójegy költsége benne
van a fakultatív program árában. A városba átérve gyalogos városnézés. A hatalmas Szt. Márk tér, a sok festőt megihlető Sóhajok hídja, a gazdag hercegek mesés épülete, a
Dózsepalota, és a mindig nagy forgatagú Rialto a fő látványosság. Délután a szabadprogram alatt belülről is meg lehet tekinteni a Dózsepalotát és a Szt. Márk katedrálist, és fel tudunk
menni a Harangtoronyba, ahonnan mesés a kilátás. Ezután
átmegyünk a Velencétől északra fekvő szigetre, Muránóba,
melynek ma kb. 5.600 főnyi lakossága van, akik elsősorban az
üvegművességből élnek. Fellendülése csak 1291 után kezdődött meg, amikor – a tűzveszély miatt – Velencéből kitiltották az üvegműveseket, s a mesteremberek Muranora költöztek.
Az üvegművesség első emlékei még az ókorból maradtak fenn a
térségben, a velencei lagúna szigetein és a környező szárazföldön mindvégig jelen volt az üveggyártás. Torcellón VII. századi
üvegtárgyakra bukkantak a régészek, míg a különböző krónikák a X. századtól említik a környék üvegiparának folyamatos jelenlétét. Ma a turisták egyik kedvelt úti célja az egykori

Padova

Velence

szerezte meg a városvezetés a Dal Capello családtól, és a nevek
hasonlósága alapján a regényben szereplő Capulet család tulajdonává nyilvánította, így teremtve új turisztikai látványosságot. A sétálóutcán, elegáns üzletek közt haladva érjük el az ókori
Arénát, ahol nyaranta szabadtéri operaelőadásokat tartanak.
Itt fejezzük be közös sétánkat, és ekkor veszi kezdetét a szabad
program, kávézás. Este érkezünk vissza szállásunkra.

Velence egyszerűen páratlan, de Veronában, Rómeó és
Júlia városában járva könnyen beleszerethetünk egész
Olaszországba is. Magával ragadó helyek.
Juhász Gábor – 15 éve olasz utak idegenvezetője

TERMÉSZET

Sirmione
Verona

 Egész napos velencei kirándulás
 Sétahajózási lehetőség a Garda-tavon
 Miramare kastély díszes termei
 Verona, a szerelmesek városa

Ű

Velencétől Veronáig
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LAGÚNÁK, TEMPLOMOK, SZERELMEK

püspöki palotában – a Palazzo Giustinianban – helyet kapott
Üvegmúzeum. Az üveggyárban pedig bepillantást kaphatnak
a gyönyörű, csillogó üvegcsodák elkészültének folyamatába.

4. NAP: MIRAMARE – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Reggeli után egy tengerparton álló kastélyt tekintünk meg.
Az isztriai fehér márvány épület egy hangulatos Habsburg időkből fennmaradt kastélyt rejt magába, melyet Habsburg Miksa
és felesége Sarolta belga hercegnő építtette a belvárostól alig
néhány kilométernyi távolságra a Trieszti-öbölben. A XIX. századi romantikus Miramare Kastély sok mindent átélt. Éveken

Fakultatív Velence kirándulás hajójegyekkel (garantált indulás, jelentkezés a helyszínen): 30 €. Kora esti
órákban érünk vissza szállásunkra.

3. NAP: PADOVA – SIRMIONE – GARDA-TÓ – VERONA
Reggel először Padovába utazunk. Itt megtekintjük a csodaszép Szt. Antal-katedrálist. Szt. Antal Lisszabonban született, de
Olaszországban vált híressé és itt van eltemetve. Előtte magasodik Donatello Gattamelata szobra. Ezt lefényképezve sétálhatunk át a szép reneszánszhangulatú főtérre. Továbbutazunk
a Garda-tóhoz. Sirmionéban – a buszparkolóból – aki akar, egy
félórás hajókirándulást tehet az égszínkék tavon. A vár közelében kötünk ki, majd szabadprogram a központban. Ekkor
– akinek kedve van –, megtekintheti a várat, de lehet emléktárgyakat vásárolni vagy fagylaltozni. Középkori vár nem létezhet saját kísértet nélkül, ez nincs másként Sirmione várával
sem. A legenda szerint az elmúlt évszázadok alatt sokan láttak
egy feketébe öltözött lovagot átsuhanni a Scaligeri erőd falain
a sötét viharos éjszakákon. A sápadt és könyörtelen kinézetű
kísértet, már több évszázada nem találja lelki békéjét, mivel
réges-régen nem tudta megmenteni élete szerelmét. A délután hátralévő részét Veronában töltjük. Gyalogos sétánkat az
Adige parton, a Scaligeriek váránál kezdjük. Innen sétálunk
be a belvá-rosba. Az Erbe téren szép épületek veszik körbe az
ajándékárusítók bódéit. Továbbsétálva romantikázhatunk Júlia
erkélyénél. Talán nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk,
Shakespeare Veronába tette szerelmi történetének színhelyét,
azonban Júlia valóban sohasem élt a nevezetes házban. A híres
erkélyt is csak 1936-ban építették a házra. A házat 1905‑ben

VELENCEI GONDOLÁZÁS Fotó: Vadász Éva
át nyaralt ezen az osztrák Riviérán a Habsburg hercegi pár,
itt fogadta Miksa 1864. április 10-én a mexikói küldöttséget, amely felkérte őt országuk császárává. Erzsébet királyné,
Sissi is több alkalommal tett látogatást a Miramare kastélyban. Programunk befejezés után Szlovénián keresztül folytatjuk utunkat. Útközben láthatjuk a Júlia-Alpok nyúlványait és a
változatos szlovén tájat. Hazaérkezés az esti órákban. Budapest
után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN 804 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. május 09 – 12.; június 16 – 19.:
82.000,- Ft
július 23 – 26.; augusztus 17 – 20.;
szeptember 05 – 08.; szept. 22 – 25.;
október 31 – november 03.:
85.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	3 éjszaka **** szálloda
2 ágyas tusolós WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára (május , június):
25.000,- Ft
(többi időpontban): 28.500,- Ft
Fakultatív vacsora: (május , június):
15.000,- Ft
(többi időpontban): 21.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
2.960 – 3.800,- Ft

VELENCE, SZENT MÁRK TÉR Fotó: Farkas István

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 101 € + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Lagunak
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PROGRAM:Bell Locarno
Sirmione
a
1. NAP:
DEBRECEN) – BUDAPEST –
Como
solSZEGED (PÉCS,

I

KILÁTÁS A DUINOI KASTÉLYBÓL Fotó: Tokody Ágnes

Vicenza

Milánó

4. NAP: ISOLA BELLA – ISOLA PESCATORI – MILÁNÓ
Reggelit követően a Borromeo család két szigetét tekintjük meg,
melyek a Lago Maggiore tóban találhatóak, fakultatív hajókirándulás keretében. Bavenoból indulunk és először az Isola Pescatori
szigetet keressük fel. Ezt ma is halászszigetként ismerik. Festői
kis sziget, mely megmaradt a múltat idéző hangulatban.
Folytatjuk hajókirándulásunkat a tavon. Az Isola Bella sziget már
teljesen más látványt nyújt. Felkeressük a sziget közepén található csodálatos, teraszos kertjéről ismert kastélyt, melynek több
terme látogatható. Ablakaiból varázslatos kilátás nyílik a tóra és a
sziget gondozott parkjaira. A kertben szobrok és virágok váltják
egymást, felejthetetlen élményt nyújtva. Hajókirándulásunkat
Stresaban fejezzük be. Fakultatív hajó-kirándulás a Lago
Maggiore-n, kastélybelépővel: 40 €. A hajóból kiszállva,
elhelyezkedünk buszunkban és Milánóba utazunk, ahol a belvárosban gyalogosan teszünk rövid sétát. Meglátogatjuk a város
főbb látványosságait: a Dómtól a II. Victor Emanuel-sétányon
haladva jutunk el a Scala épületéhez. Továbbutazunk és az esti
órákban érjük el Verona környéki **** os szállásunkat.

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Garda-tó, Comói-tó és a Lago Maggiore
 A divat központjai: Milano és Vicenza
Varázslatos szigetek: Isola Bella és Pescatori
 Svájcban, Locarnoban fogaskerekezünk a hegyre
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Elbűvölő a hegyek, a tavak, a természeti szépségek miatt.
Olaszország igazi északi arca ez a vidék, letisztult és mégis
autentikus.
Zilzer Zsuzsa – 20 éve olasz utak idegenvezetője

TERMÉSZET

SÉKE

SZLOVÉNIA – VICENZA
Reggeli indulás után folyamatos utazás Szlovénián keresztül.
Délután érkezünk Olaszországba és felkeressük Vicenza városát,
mely ékszer- és ruhaiparáról vált híressé. Az UNESCO világörökségei közé sorolják a város reneszánsz épületegyütteseit,
melyek nagyrészt Andrea Palladio tervei alapján készültek. Ilyen
például a Bazilika Palladiana. Gyalogos sétánk után a várost
elhagyva Verona melletti ****-os szállásunkra utazunk.
2. NAP: SIRMIONE – BARDOLINO – TORRI DEL BENACO –
TOSCOLANO-MADERNO
Reggelit követően a Garda-tó felé indulunk. Első megállónk Sirmione lesz. A Garda-tó gyöngyszemeként tartják számon ezt a csodaszép tóparti várost, mely nyáron a nyaralni,
pihenni vágyók kedvelt célállomása. Sirmione jelképes bejárata a Rocca Scaligeri vár, mely a város leghíresebb látványossága. A középkori erődítmény mellett az óváros szűk utcáival,
apró üzleteivel és nyüzsgésével belevésődik az ember emlékezetébe. Szabadprogram, mely során, aki akar, egy csónakkirándulást tehet a Garda-tavon. Következő állomásunk Bardolino
lesz. A szőlőművelésről híres városban a Bazilikát és San Zeno
templomot látogatjuk meg, majd a város virágos sétányán
közvetlenül a tóparton élvezzük a feledhetetlen hangulatot.

történt Szűz Mária-megjelenésnek állít emléket. Erről a kis kilátóról csodás látvány tárul elénk a tóra és az azt övező hegyekre.
Programunk után visszatérünk Olaszországba és elfoglaljuk szállásunkat egy ***-os hotelben a Lago Maggiore-tó közelében.

Torri del Benaco citrusligetein áthaladva érjük el a kikötőt és
komphajóval megyünk át a Garda-tavon Toscolano-Maderno
városába. Élmény ez a hajózás, mert közben látjuk a csodaszép tóparti városokat és a mediterrán vegetációt. Innen már
csak szállásunknál állunk meg, mely *** hotelben lesz a milánói régióban.
3. NAP: COMO – SVÁJC – CSOKIGYÁR – LOCARNO –
OLASZORSZÁG
Ma a tórendszer másik három tagjával ismerkedünk meg.
A Comói-tó lesz első állomásunk. A selyemvárosként ismert
Comóba teszünk látogatást. A város legfőbb látványossága a
dóm, melynek gótikus homlokzata és a XVII. századból származó
kupolája lenyűgöző. Comót elhagyva ismét egy szép tavat érintünk. A Locarnói-tó már Svájcban van. Egy híd vezet át a tavon,
melyen áthaladunk, miközben gyönyörködünk a tavat körbeölelő hegyekben. Ezután egy pici kitérőt teszünk és felkeresünk egy csokoládégyárat. Ha Svájc, akkor csokoládé. Itt egy kis
bemutató, kóstoló mellett gyári áron tudunk csokit vásárolni.
Innen tovább utazunk és egy eddig még nem érintett tóhoz
érkezünk. A Maggiore-tó svájci oldalánál, Locarnot keressük fel.
A magnóliáktól és hortenziáktól illatozó város hegyen lévő zarándokhelye a Madonna del Sasso kegyhely, mely az 1408-ban

A LOCARNOI-TÓ Fotó: Győri Szabó Szilvia

5. NAP: DUINO – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Reggel folytatjuk olaszországi programunkat és felkeressük a
Duino-kastélyt. A kastély a XIV. században, közvetlenül a tengerparton egy sziklára épült. Megtekintjük múzeumát, láthatjuk rendezett parkját és gyönyörködünk a mesés kilátásban.
Programunk után hazafelé indulunk. Szlovénia érintésével lépjük át a magyar határt. Budapestre az esti órákban érkezünk.
Ezután mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 6 ÉVBEN 1229 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. április 27 – május 01.; május 15 – 19.;
június 06 – 10.
106.500,- Ft
július 09 – 13.; augusztus 08 – 12.; szept. 02 – 06.;
szept. 18 – 22.; október 19 – 23.: 112.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szállodákban
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora:
Utasbiztosítás (típustól függően):

ISOLA BELLA SZIGET A LAGO MAGGIORE TAVON Fotó: Tronovics Tünde
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29.500,- Ft
24.500,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 80 € + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Tovidek

OLASZORSZÁG

Bruneck

Klagenfurt

San Candido

Jasna-tó

AUSZTRIA

SZLOVÉNIA

ALPESI ŐRJÁRAT

Skocjan
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Dolomitokban lévő szállásunk 1400 m magasan lesz
 Cseppkőbarlang szurdokában gyalogtúra
 Legmagasabb dél-tiroli vízesés
 Felvonózások és túrázások a Dolomitokban
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A Dolomitok a sokszínűségével és a varázslatos kis tavaival
mindenkit elkápráztat. Minden nap más-más színekbe öltözik
eme hegyvidéki táj.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

PROGRAM
1. NAP: BUDAPEST – SZLOVÉNIA – SKOCJAN
Reggel Nagykanizsa irányába indulunk Budapestről, és
Tornyiszentmiklósnál lépünk át Szlovéniába. Utazásunkat autópálya pihenőkben szakítjuk meg, így érünk el Szlovénia egyik
világörökségéhez, a Skocjáni-cseppkőbarlanghoz. Kb. 2 km-es
gyalogtúrát teszünk a barlangban, ahol a szép cseppkövek mellett a hegy belsejében lévő mesés szurdok látványában is gyönyörködhetünk. A túra során komoly szintkülönbségeket teszünk
meg, nagy élményt fog jelenteni a 45 m mély szurdok feletti
hídon történő átkelés is. Nem véletlenül hívják Szlovénia „Grand
Canyon”-jának ezt a látványosságot, mely méltán része az
UNESCO világörökségének. Este érkezünk szlovéniai szállásunkra.
2. NAP: KRANJSKA GORA – DOLOMITOK
Reggel megyünk Kranjska Gora érintésével a Jasna-tóhoz.
Rendkívül szép a panoráma. Előtérben a smaragdzöld színű
tó, háttérben a Dolomitok látványos vonulatai. Ezt követően
Ausztria déli részén utazunk Olaszország Süd-Tirol vidékére. San
Candidonál felvonózunk a Haunold hegyre. Fent gyönyörködünk
a panorámában, majd tehetünk egy könnyű sétát a Dolomitok
lábainál lévő hegyen. Ezt követően, aki szeretne, gyalog jöhet le a
hegyről. Ez a lefelé túrázás viszonylag kényelmes, nem megerőltető, ellenben nagyon látványos. Programunk összesen kb. 3,5 óra.
Kellemesen elfáradva buszozunk szállásunkra, mely közel 1.400 m
magasságban, egy fenyves erdő közepén található, ahol körbeölelnek bennünket a Dolomitok legismertebb csúcsai (3 éj).
3. NAP: PRAGSER WILDSEE – SAN CANDIDO
Alpesi őrjárat címmel játsszák a TV-ben azt a filmsorozatot, amelynek helyszínén, a Dolomitokban töltjük ezt a napot.
Sétálhatunk a mesés Pragser Wildsee partján, és felkeressük a
filmbéli, látványos helyszíneket. A Pragser Wildsee Tirol egyik

JASNA-TÓ ÉS A KRANJSKA GORA VONULATA
legszebb tava, mely 1.496 m magasan fekszik. Körbesétáljuk a
festői tavat (3,5 km). Rendkívüli az a látvány, ahogy a hegyvonulat tükröződik a tó sötétzöld színében. A délután nagy részét
San Candidoban és környékén töltjük. Először a Sexten felvonóval felmegyünk a 2.434 m magas hegy kicsit alacsonyabban lévő kilátópontjához, állomásához. Aki túrázni akar, annak
erre is lesz lehetősége a felvonó felső állomásánál, a Dolomitok
pazar fennsíkján. Felvonóval, majd buszunkkal érünk vissza San
Candidoba, mely 1.173 m magasan fekvő városka. A település
legféltettebb kincse az apátsági templom, mely a tiroli román
kori egyházi építészet gyöngyszeme. Esti órákban szállásunkon
már vacsorával várnak.

5. NAP: WÖRTHI-TÓ – SZOMBATHELY – BUDAPEST
Reggel elhagyjuk Olaszországot és Ausztriába érkezünk.
A Wörthi-tó és a körötte lévő települések meseszépek.
A gyöngyszem, a tó névadója, Maria Wörth. Itt állunk meg
és sétálunk a városkában, melynek fő értéke a tóra néző
két középkori temploma. Természetesen ezeket is megnézzük. Programunk után, Szombathely – Győr útvonalon érkezünk vissza Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási
helyére szállítunk.

4. NAP: BRUNECK – RAINBACHFALL
A mai programunkat művészeti látványossággal kezdjük.
Először a St. Sigmund gótikus templomot csodáljuk meg a
páratlan szépségű XV. sz-i szárnyas oltárával. Továbbhaladva a
lódengyártásáról híres olasz kisváros, Bruneck következik, mely
a környék legjelentősebb települése. Az óvárosban teszünk
sétát, melyet XV–XVI. századi házak díszítenek. Ebben a városban található a híres hegymászó R. Messner életét bemutató
múzeum is. Ezután a Taufer-, majd a Rain-völgy természeti csodáiban gyönyörködünk. Megállunk a Rainbach-vízesés közelében. A három szakaszban lezúduló zuhatag teljes hossza eléri
a 200 m-t. Ez Dél-Tirol legjelentősebb és legnagyobb vízesése.
A vízesés mellett jól kiépített túraúton gyalogolunk felfelé,
miközben lenyűgöz bennünket a három nagy szakaszban lezúduló víztömeg. (Kb. 3,5 órás túrázós program). A már megszokott szállásunkra a kora esti órákban érkezünk vissza.

HAUNOLD HEGYVONULAT Fotó: Hegedűs Zsuzsa

A WÖRTHI-TÓ Fotó: Tóth Lajos
AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 129.500,- Ft
Időpont:
2019. június 23 – 27.; szeptember 26 – 30.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	4 éjszaka *** szállodákban
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

42.000,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes felszállás: Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 56 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Orjarat
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SVÁJC

OLASZORSZÁG

AUSZTRIA

SVÁJC ÉS OLASZORSZÁG BŰVÖLETÉBEN
Salzburg
Locarno Chur
Lugano Como
Milano Verona
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Milánóban a dóm és az „Utolsó vacsora” megtekintése
 Svájcban: hágók, szurdokok és csokoládégyár
 Szép olasz városok: Verona, Milánó, Como
 Lugano és Locarno, a tóparti gyöngyszemek
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Két ország, merőben eltérő karakterrel és kultúrával. Pont ezért
különleges átélni, hogy valahogy mégis összhangot alkotnak az
alpesi és a mediterrán elemek.
Kádár Zsolt – 10 éve a Proko Travel idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED – BUDAPEST – VERONA
Reggel indulunk és Szlovéniát érintve érkezünk Olaszországba.
Az első programunk a nagyon hangulatos Veronában lesz.
Városnézés Rómeó és Júlia városában. Természetesen megtekintjük a két szerelmes híres erkélyét. A ház falai telis-tele vannak rajzolva a szerelmesek üzeneteivel. A főtéren látható az
ókori Aréna, mely kiváló állapotban van még ma is, nyaranta
pedig a híres Veronai Ünnepi Játékok helyszíne. Ez Olaszország
leglátogatottabb szabadtéri színháza. A bájos belvárosban
sétálva keressük fel az Erbe teret és a Scaligeri család palotáit.
Kisétálunk a várost körbeölelő kanyargós Adige folyó partjára is.
Szállásunk ****-os hotelban lesz a város közelében.
2. NAP: VERONA – MILÁNÓ
Reggelit követően Milanóba utazunk. Városnézés Lombardia
fővárosában. Mindenkit elkápráztatnak a dóm gótikus csúcsívei. Aki akar a templom ismertetése után felmehet a kupolába és kitekinthet az erkélyről az alattunk hömpölygő tömegre.
(Sorban állás várható). Városnézésünk folytatásaként láthatjuk a Galériát, elegáns üzleteivel, majd a világhírű operaházat, a Scalát. Ezt követően egy különleges programra
invitáljuk Önöket. A Santa Maria delle Grazie templomban található Leonardo da Vinci talán leghíresebb alkotása az Utolsó
vacsora. Ennek megtekintésére van lehetőség. A templom látogatása csak előzetes jegyrendeléssel lehetséges, ezért aki nem
rendeli meg előre ezt a programot, annak belépését nem tudjuk biztosítani. Fakultatív: „Utolsó vacsora” freskó megtekintése: 7.000,- Ft belépővel. Jegyeket csak a szabad
kapacitások függvényében tudunk vásárolni. (Ha valaki későn

LOCARNOI-TÓ ÉS A VÁROS
adja le rendelését és nem tudunk már belépőt venni, akkor arról
értesítést küldünk neki, min. az út indulása előtt 1,5 hónappal.)
Ezt követően, illetve aki nem jön a freskó megtekintésére, azoknak Milánóban szabadprogram, majd a kora esti órákban szállásunkra – mely ezúttal is **** szálloda –, utazunk.
3. NAP: COMO – LUGANO – CSOKOLÁDÉ – LOCARNO
Reggeli után Como felé vesszük az irányt. Délelőtt séta a főutcán és a szépen kialakított tóparton. Ez a legmélyebb alpesi tó,
több mint 400 m mélységgel. A főutcánál található a dóm, mely
román és gótikus alapokra épült sok márvány felhasználásával. Szép egységet képez a városháza és az óratorony is. A kellemes comói séta után Svájcba utazunk. Először Melidében a „Mini
Svájc” kiállítást tekintjük meg, ahol Svájc több mint 120 nevezetességét mutatják be kicsinyítve egy szépen kialakított parkban.
Délután két tóparti városban gyönyörködünk. Lugánóban, ebben
a rendkívűl hangulatos városban, a kellemes tóparti séta mellett
megtekintjük a szép városházát, a főteret és az egykori ferences
templomot. Meggyőződünk róla, hogy milyen hangulatos város
Lugano. Ezt követően ellátogatunk egy csokoládégyárba. A júliusi csoporttal megtekintjük a csokoládégyártás menetét, kóstolhatunk a cég termékeiből és a végén természetesen lesz vásárlási
lehetőség is. (Augusztusban nincs termelés, de csokoládé vásárlására akkor is lesz lehetőség.) Folytatjuk utunkat a filmfesztiválok városába, Locarnóba. A mediterrán hangulatú belvárosi séta
után a Madonna del Sasso kegytemplomhoz és annak kilátójához
megyünk fel. Innen mesés rálátás van a Lago Maggiore-tóra, a
városra és a környező hegyekre. Városnézés után szálláshelyünkre
utazunk a hegyek közé, Közép-Svájcba.
4. NAP: ANDERMATT – OBERALPPASS – VIA MALA –
CHUR – AUSZTRIA
Ez a nap a hegyekről és a különleges természeti látványosságokról szól. Reggeli után elhagyjuk Közép-Svájcot, és az
ország magas hegyei közt az Oberalppasson indulunk kelet

felé. Többször is felmegyünk 2.000 m fölé, amikor átkelünk a
hágókon. Ahogy haladunk a kanyargó hegyi utakon letekinthetünk a virágzó völgyekre és gyönyörködhetünk a bennünket
körülölelő fantasztikus csúcsokban. Természetesen lesz fotó
stopok is. Így érkezünk el a Hátsó-Rajna mesés szurdokához,
amely egy regényírót is megihletett. A Via Mala közel 100 m
mély sziklahasadékába le is lehet sétálni, de fentről a hídról is
kiváló felvételek készülhetnek. Délután Svájc egyik legrégebbi
(kb. 5.000 éves) városában, Churban nézelődünk. Kevesen ismerik ezt a várost, ezért is lesz kellemes meglepetés mindenki számára a látvány. A belváros hangulatos főtere szép házakkal
körbeölelt. A Münster környéke és a céhes házak méltán vívják
ki a látogatók elismerését. A városnézés és a szabadprogramunk
után buszunkkal elhagyjuk Svájcot és Ausztriában folytatjuk
utunkat. Szállás Tirolban.
5. NAP: TIROL – SALZBURG – HEGYESHALOM – BP.
Tirol magas hegyeit látva indulunk hazafelé. A déli órákban
megállunk az egyik legszebb osztrák városban, Salzburgban,
melyet Mozart városának is szoktak nevezni, mivel itt született
a híres zeneszerző. A belvárosa méltán szerepel a világörökségek
között. Városnézésünk során felkeressük a barokk stílusú Dóm-ot,
Szt. Péter templomot, de sétálunk, és szabadidőnk alatt vásárolhatunk is a híres Getreidegassen. Több alkalom is lesz arra, hogy
a felettünk magasodó Hochensalzburg várát lefényképezzük,
talán a Mirabell park virágaival az előtérben készülhetnek a legjobb felvételek. Délután továbbindulunk. Hegyeshalomnál lépjük át a határt. Budapestre érkezés az esti órákban, ezt követően
a Szeged, Pécs, Miskolc–Debrecen útvonalon felszállt utasainkat
visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.
14 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 127.000,- Ft
Időpont:
2019. július 09 – 13.; augusztus 16 – 20.

ÉPÜLETEK A „MINI SVÁJC” PARKBAN Fotó: Bakó Hilda
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka *** - **** szállodákban
2 ágyas tusolós WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora:
Utasbiztosítás (típustól függően):

48.000,- Ft
32.000,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes felszállás: Siófok, Nagykanizsa
Ingyenes leszállás: Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Belépők ára: kb. 25 € + 50 CHF + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/SvajcOlasz

OLASZORSZÁG

Innsbruck

SVÁJC

FRANCIAORSZÁG

CSÚCS NAPOK

Dolomitok, Matterhorn, Mont-Blanc
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Fotózás Európa legmagasabb kilátóján: 3842 m
 A Dolomitok híres csúcsai, elbűvölő tavai
 Matterhorn Európa legszebb hegycsúcsa
 Sherlock Holmes vízesés Svájcban
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Hiába voltam már többször, mindig ámulatba ejtenek a
Dolomitok színes hegyóriasai, a Matterhorn magasztos tömbje
és a Mont Blanc tekintélyt parancsoló vonulata.
Dr. Karancsi Zoltán – Földrajz szakos egyetemi tanár

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
MILLSTÄTTERSEE
Reggeli indulás. Az M7-en haladva hagyjuk el hazánkat, majd
Szlovénia érintésével utazunk Ausztriába. Az első érdekesség,
amit megtekintünk, a hegyek közé ékelődött Millstättersee,
mely a karintiai tóvidék egyik látványos tagja. Megállunk
Millstätt városában a tóparton. Felsétálunk a környék legszebb
templomához. A templomban található freskónak különleges története van, melyet elmesél idegenvezetőnk is. A templom közelében található egy „ezeréves” hársfa is. Visszasétálunk
a tópartra és tovább élvezzük ezt a kellemes hangulatú, igazi
osztrák gyöngyszemet. A városka igazi osztrák gyöngyszem. Ezt
követően Osttirolon haladva folytatjuk utunkat, így érjük el a
szállásunkat ahol vacsora is vár bennünket.
2. NAP: DOLOMITOK – OLASZ-ALPOK
Reggeli után megkezdjük a Dolomitok felfedezését. Az első úti
célunk a régió legismertebb síközpontja, Cortina d’Ampezzo.
Séta a központban, majd folytatjuk utunkat a több ezer méter
magas elbűvölő sziklák ölelésében. Megállunk a Misurina-tónál,
mely 1.745 m magasan található. Ekkor több programból is lehet
választani. Aki akarja, körbe tudja sétálni a smaragdzöld tavat,
miközben lefényképezheti a híres Drei Zinnen csúcsokat, vagy a
buszunkkal felmegyünk egy közeli kilátóponthoz, ahol még túrázási lehetőség is lesz. (Javasolt túrázásra alkalmas cipő.) Jó idő
esetén a túra alatt még szebb perspektivából tudjuk lefotózni
a Drei Zinnen csúcsokat. Délután hagyjuk el az Alpok olaszországi szakaszát, mely az UNESCO Világörökségei közt is szerepel.
Folytatjuk utunkat Milánó közelében lévő szállásunkhoz.
3. NAP: MATTERHORN – SVÁJCI-ALPOK
Délelőtt a Lago Maggiore-tó mellett utazunk Svájcba. A Simplonhágón áthaladva jutunk el a Rhone folyó völgyébe. Täsch városkánál az autók és buszok számára befejeződik a közlekedés. Innen
vonattal folytatjuk utunkat. Zermatt bűbájos városában szállunk
le, és már az állomáson a Matterhorn fenséges látványa fogad
bennünket. Sokak szerint Európa legszebb hegye ez a 4.478 m
magas óriás. Zermattban átszállunk egy másik vonatra, a híres

A DOLOMITOK HEGYVONULATAI KÖZT Fotó: Szabó Antalné
Gornergratra, mely szintén a világörökség része. Ezzel jutunk fel
3.089 m magasra. Útközben is, és a fennsíkról is élvezhetjük a
Matterhornt és a több tucat 4.000 m-es csúcs elbűvölő látványát
valamint a Gornergrat gleccser jégfolyamát. A káprázatos panorámát reméljük az időjárás is segíti. Visszaérkezve Zermattba, szabadprogram. Ekkor megnézhetjük a hegymászók temetőjét és
gyönyörködhetünk a több száz éves faházakban. Lesz lehetőség
emléktárgyakat vásárolni a Matterhornról és Svájcról. Zermattból
vonattal térünk vissza autóbuszunkhoz mellyel folytatjuk utunkat
svájci szálláshelyünkre (2 éj).
4. NAP: MONT-BLANC – FRANCIA-ALPOK
Aki akar, ezen a napon, a szálláshely környékén önállóan sétálhat, kirándulhat. Ha azonban látni szeretnék Európa legmagasabb csúcsát, akkor jöjjenek velünk a garantált fakultatív
kirándulásra. Busszal megyünk Svájcból Franciaországba, az
1.030 m magasan fekvő híres kirándulóhelyre, Chamonix városkába. Innen indulnak a kabinos felvonók Európa legmagasabb
kilátójához, a 3.842 m magasan fekvő Aiguille du Midi-hez. Két
szakaszban megy fel a libegő. Az első felvonó közel 2.500 m
magasra visz fel. Itt átszállunk egy másik kabinba, mely a kilátóig repít bennünket. Fentről jó idő esetén teljes pompájában láthatjuk földrészünk legmagasabb csúcsát, a fenséges
4.810 m-es Mont-Blanc-t. A látvány leírhatatlan. Hófödte orma
óriásként emelkedik előttünk. Tiszta időben nemcsak a „Fehér
Hegy” (Mont-Blanc) lankás gerince látszik csodálatosan, hanem
a Francia- és a Svájci-Alpok számos csúcsában tudunk gyönyörködni. Fent több terasz biztosítja, hogy a környező hegyeket jó
körülmények közt tudjuk megörökíteni fényképezőgépünkkel. Két éve alakítottak ki egy újabb látványos kilátóhelyet.
Megfelelő meleg öltözet javasolt. Leérkezve a hegyről van lehetőség körbenézni a népszerű téli üdülővárosban. Aki nem akar
felvonózni, ez idő alatt sétálhat Chamonixban, onnan is látszik
néhány hófödte csúcs és gleccser. Fakultatív Chamonix –

Mont Blanc kirándulás: 25 € + 62 € felvonóköltség.

Ez utóbbi összeg (62 €) csak azokra vonatkozik, akik fel akarnak
menni a kilátóhoz. Rossz idő esetén előfordulhat, hogy a felvonó
nem működik. Késő délután érkezünk vissza szállásunkra.
5. NAP: SVÁJC – MEIRINGEN – AUSZTRIA
Reggeli után a Berni-Alpok vonulatai közt haladva folytatjuk programunkat Svájcban. Mesés a látvány. Havas hegycsúcsok, zöldellő hegyoldalak legelésző tehenekkel és a völgyben
kanyargó folyó. Ez csúcs! A déli órákban egy csodaszép kisvárosba, Meiringenbe érkezünk. Itt a több mint 100 éves fogaskerekűvel megyünk fel a város fölött található nagyon látványos
Reichenbach-vízeséshez. Ez arról nevezetes, hogy a regényíró,
Sir Conan Doyle szerint a híres detektív, Sherlock Holmes itt
vesztette életét. Emléktábla és a városban múzeum is utal erre.
A fogaskerekű a vízesés középső szakaszáig visz bennünket.
Akinek kedve van, felgyalogolhat a vízesés felső szakaszához is.
Svájcot elhagyva, Ausztriába érve, 2–3.000 m magas csúcsok
közt haladva, estére érkezünk meg tiroli szállásunkra.
6. NAP: ST. WOLFGANG – HEGYESHALOM – BUDAPEST
Az Osztrák-Alpok hegyei között kanyarog utunk, és így érjük el
Salzkammergut egyik legszebb fekvésű városát. Rövid városnézést tartunk St. Wolfgangban. 2.000 m feletti hegyek övezik a festői üdülővárost. Séta a tóparton és a belvárosban.
Megtekintjük a Főtéren lévő templomot, melyben Pacher mester legszebb szárnyasoltára található. Ezen kívül a tópart és a
belváros is kellemes élményt nyújt. Folytatva utunkat az esti
órákban érkezünk Magyarországra. Budapest után Szeged, Pécs,
Miskolc–Debrecen útvonalon felszállt utasainkat visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.
AZ ELMÚLT 8 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 162.000,- Ft
Időpont:
2019. július 25 – 30.; augusztus 24 – 29.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	reggeli + 1 vacsora
(többi napon fakultatív vacsora)
Szállás:	5 éjszaka ***-**** szállodában
2–3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora:
Utasbiztosítás (típustól függően):

GORNERGRAT BAHN, HÁTTÉRBEN A MATTERNHORN CSÚCSA Fotó: Berkes Gellért

48.000,- Ft
28.000,- Ft
4.440 – 5.700,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes felszállás: Siófok, Nagykanizsa
Ingyenes leszállás: Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 18 € + 126 CHF + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Csucs
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SVÁJC

HÍRES FELVONÓKON SVÁJCBAN

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Utazás egyedülálló felvonókon
 Túrázás 3.000 m magasságban
 Európa legmagasabban lévő függőhídja
 Séták hangulatos kisvárosokban
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Az egy dolog, hogy az ember feljut 2.000 – 3.000 méterre is
akár. De a feljutás módja az ami igazán különlegessé teszi ezt
az utat. Páratlan élmények.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

lévő Betlehem-ház, mely a XIII. sz. óta lakóház és az egyik legrégebbi faház Európában. A középkor hangulatát idéző város
megtekintése után tovább buszozunk, hogy a természet szépségeiben is gyönyörködhessünk. Technikai bravúr az a felvonó,
amivel az 1.900 m magasan lévő Stanserhorn csúcsra jutunk fel.
De először egy nosztalgia felvonóra ülünk fel, majd erről a világon egyedülálló Cabrio felvonóra szállunk át, mely az egyetlen nyitott tetejű emeletes felvonó a világon. Így zavartalanul
gyönyörködhetünk a hegyek nyújtotta panorámában, lélegzetelállító élmény közvetlen kapcsolatba kerülni az alpesi tájjal.
Fentről fantasztikus panoráma tárul elénk az Alpok csúcsaira,
tavaira. Kb. 1 órás túrázásra is lesz lehetőségünk a kilátó közelében. Felvonókkal jövünk vissza Stans városába. Ezután folytatjuk utunkat Közép-Svájcban lévő szállásunkra. (2 éj).

ALPESI IDILL Fotópályázat II. helyezett: Piszton Zsolt

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
KITZBÜCHEL
Hegyeshalmi határátlépés után Salzburg irányába utazunk.
Tirolban tartunk egy hosszabb pihenőt, ahol Kitzbühelt nézzük
meg. Az egykori bányászváros mára az egyik legismertebb téli
sportcentruma Ausztriának, de sok történelmi és művészettörténeti érdekességgel is büszkélkedik. Három értékes temploma
mellett a régi városrészt késő gótikus, reneszánsz és barokk stílusú épületek sorozata teszi rendkívül hangulatossá. Innen szállásunkra megyünk, ahová az esti órákban érkezünk meg.
2. NAP: SCHWYZ – STANSERHORN – STANS
Reggeli után indulunk Svájcba. Először a szövetségi állam névadóját keressük fel. A kantoni székhely, Schwyz, fontos szerepet tölt be a svájci történelemben és kultúrában, mert nemcsak
nevét, hanem zászlaját is adta Svájcnak. Sétát teszünk a XVII. és
XVIII. századi épületek által övezett óvárosban. A főtéren lévő
városháza homlokzatát festett csatajelenet díszíti. A közelben

3. NAP: SCHYNIGE PLATTE – INTERLAKEN – BRIENZ
Reggeli után a Brienzi-tó felé indulunk. Először a környék legnagyobb vízesését nézzük meg. 7 lépcsőben ömlik le kb. 500 m
hosszan a csodás környezetben lévő zuhatag. Ezt követően a svájciak kedvelt kiránduló helyét keressük fel. Wilderswilben fogaskerekű nosztalgiavonatra szállunk. Így jutunk fel a Schynige
Platte 2.000 m magas fennsíkjára, ahonnan hihetetlen panoráma
nyílik a környék tavaira és az Eiger, Mönch, Jungfrau hegyeire.
Közép-Svájc leghíresebb három hegyének lábainál van a kirándulóvonatunk végállomása, innen tiszta időben csodás fényképek készíthetők az UNESCO Világörökségeihez tartozó fehér
óriásokról. Az állomás közelében lévő botanikus kertben megismerhetjük az alpesi növényeket és virágokat. Lehetőségünk lesz
egy kb. 1 órás hegyi túrázásra is. Kisvonatunkkal érkezünk vis�sza Wilderswilbe a kora délután folyamán, majd buszra szállunk
és a közeli Interlaken városában tartunk pihenőt. Itt lesz lehetőség csokoládévásárlásra is. Ezután a Brienzi-tó északi partjának
idilli falucskáin keresztül érkezünk meg a tópart legfontosabb
városába, Brienzbe, melynek különlegességét az adja, hogy a
svájci fafaragás központja. Délután a mesés Brünig-hágón át
megyünk vissza szálláshelyünkre.

Schwyz
Stans

Interlaken

Engelberg

mélységbe és a környező hegyekre. Ezután ülőliftekre szállunk,
amik a gleccserhez visznek bennünket. Itt gyakran havas úton
járhatunk nyáron is, így fontos a vízálló túracipő. A hegyi élmények után a már ismert különleges függővasúttal indulunk
lefelé, de a kabinos gondolák középső megállójánál pihenőt tartunk, hogy egy csodálatos tengerszemnél, a Trübseenél túrázhassunk. Sétálunk a tó partján 1.800 m magasságban, majd
élményekben gazdagon folytatjuk felvonózásunkat az alsó végállomásig. Még mindig 1.000 m-es magasságon töltünk egy kis
időt Engelberg üdülőfalujában. A település sok szállodával rendelkezik, de a XII. századi bencés kolostora, valamint sajtgyártása is nevezetes. Délután indulunk Ausztria irányába, majd az
esti órákban érkezünk tiroli szállásunkra.
5. NAP: REIT IM WINKL – BUDAPEST
Reggeli után végigbuszozunk Tirolon, miközben gyönyörködhetünk a 2.000 m körüli hegyek látványában. A német határ közelében pihenőt tartunk Reit im Winkl festői falujában. A nevezetes
síközpontját hangulatos üzletek, tipikus tiroli lakóházak sorozata teszik látványossá. Ezután a Salzburg, Linz, Bécs útvonalon hegyeshalmi határátlépéssel az esti órákban érkezünk
Budapestre. Innen mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

TITLIS FELVONÓ Fotó: Horváth Gizella

4. NAP: TITLIS – TRÜBSEE – ENGELBERG
A nap nagy részét még Svájcban töltjük. Reggeli után Engel
bergbe indulunk, itt felvonókra szállunk, hogy az Alpok egyik
leglátogatottabb csúcsára, a Titlisre feljuthassunk. Először
modern 8 fős, kabinos gondolákban kezdjük meg emelkedésünket. A feljutás második felében a Rotair függővasút szállít
bennünket. Ez a világ első és egyetlen forgó lanovkája, amely
a közel 5 perces útján 360 fokos körpanorámát biztosít, mivel
menet közben lassan forog. Így érünk fel 3.020 m magasságba
a Titlis lábaihoz. Itt számos különlegesség fokozza eddigi élményeinket. Lenyűgöző a panoráma az Alpok csúcsaival, völgyeivel, tavaival. Kicsi jégpalotán átsétálva felmegyünk a kilátóba,
majd Európa legmagasabban lévő függőhídján lépkedünk
tovább. A 3.041 m magasságban megépített 98 m hosszú fémszerkezetről felejthetetlen látvány nyílik az alatta lévő 500 m-es

FANTASZTIKUS PANORÁMA A CABRIO FELVONÓRÓL

KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.97

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 145.000,- Ft
Időpont:
2019. július 09 – 13.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora (4 alkalom):
Utasbiztosítás (típustól függően):

56.000,- Ft
29.500,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Belépők ára: kb. 4 € + 192 CHF | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Felvonokon

SVÁJC

NAGY SVÁJCI KÖRÚT
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Szurdokok, gleccserbarlang, vízesések, hágók
 Svájc legszebb városai és a Pilatus
4 éjszaka (két helyszínen) Svájcban
 Csokoládé- és sajtvásárlás kóstolással
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Hogy lehet ilyen kis helyen ennyi látnivaló és természeti szépség? - kérdezem magamtól, amikor a megbízható bankok, a
pontos órák és a finom csokoládé földjén járok.
Vendégh Edit – 30 éve idegenvezető

SÉKE

VIRÁGÓRA GENFBEN Fotó: Nagy István György

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
AUSZTRIA
Reggeli indulás, folyamatos utazás hegyeshalmi határátlépéssel
Tirolba. Útközben az Alpok több ezer méteres hegyei közt haladunk, és gyönyörködünk a tájban. Megállunk egy tipikus osztrák faluban, ahol megcsodálhatjuk a virágokkal díszített festett
falú házakat. Este érkezés a Tirolban lévő szállásra. Az út során
végig fakultatív vacsora.
2. NAP: TIROL – VIA MALA – LUZERN – PILATUS
Reggeli után továbbutazunk Svájcba. A Rajna völgyében
haladva érjük el a több írót és költőt is megihlető világhírű Via
Malat. Ezt a lenyűgöző szurdokot a Hátsó-Rajna vize alakította
ki a 3000 m magas hegycsúcsok között. Megállunk és lesétálhatunk a szurdok hasadékához is. Ezt követően a Pilatus hegy
lábához buszozunk. Innen a fogaskerekű közel 2.000 m magasra
visz fel, ahonnan mesés látvány tárul elénk a Vierwaldstätti-tóra
és környékére. A délután második felében Svájc talán legszebb
városát, Luzernt keressük fel. Gyalogos városnézésünk során
megtekintjük a híres fedett fahidat, majd gyönyörködünk a festett falu céhes házakban és a városházában, közben sétálunk a
tóparton is. Ezt követően szállásunkra buszozunk.

3. NAP: RHONE GLECCSER – GRIMSEL-HÁGÓ –
LAUTERBRUNNEN – TRÜMMELBACH
Reggel a Furka-hágón áthaladva egy különleges látványban
lesz részünk, mert 2.254 m magasan megtekintjük a Rhonegleccsert. Az élményt még tovább fokozhatjuk azzal, hogy a
jégfolyam belsejébe is besétálhatunk. Fantasztikus érzés egy
jégtömböt (gleccsert) belülről is látni. Innen a Grimsel-hágó látványos panorámaútján haladunk tovább. A Grimselpass tetején
(2.165 m) fotószünet. (Az áprilisi csoport – mivel még nem járhatóak a 2.000 m feletti hágók – a Rhone-gleccsert és a Grimselhágót nem érinti, de több időt tud tölteni Interlakenben. A tavaszi
út részletes programja olvasható a weboldalon illetve a tavaszi
katalógusban.) Déli órákban érkezünk Interlakenbe – mely az
Eiger, Mönch és a Jungfrau 4.000 m-es hegycsúcsainak lábainál fekszik –, ahol szabadprogram, emléktárgy vásárlási lehetőséggel. Mesés és monumentális vízesések megtekintése szerepel
délutáni programunkban. Lauterbrunnenben lefényképezhetjük
a híres Fátyolvízesést, ezt követi Svájc legkülönlegesebb zuhataga, a Trümmelbach vízesés, mely a világon egyedülállóként
egy hegy belsejében található. A hegy gyomrát a közeli több ezer
méteres hegyek vízgyűjtőterületéről induló gleccserfolyó vájta ki.
Szálláshelyünk Nyugat-Svájcban 1.100 m felett lesz (3 éj).

AUSZTRIA
Zürich
Luzern

Lausanne
Genf

Via Mala

Bern

Rhone-gleccser
Aare-szurdok

6. NAP: A ARE-SZURDOK – BRÜNIG – ZÜRICH – TIROL
Reggeli után folytatjuk Svájc természeti látványosságainak
megtekintését. Az Aare folyó által kivájt szurdokban tehetünk kb. 1 órás sétát. A meredek, közel 100 m magas sziklafalak
közt, egy keskeny szurdokban sétálni különleges élmény. Az út
betonozott és könnyen járható. A több mint 1.000 m magasságban lévő Brünig-hágón áthaladva kora délután érkezünk
Zürichbe. Séta a belvárosban. Érintjük többek közt a városházát, a román stílusú Grossmünstert, a Chagall-ablakokkal díszített Fraumünstert, és a város főutcáját, az elegáns Bahnhofstr-t.
Természetesen lesz szabadprogram is, amikor gyönyörködhetünk Svájc talán leggazdagabb városának üzleteiben, de aki akar
a Zürichi-tó partjára is lesétálhat, és szép felvételeket készíthet
a tóról és a környező hegyekről. Városnézésünk után folytatjuk
utunkat Ausztriába, szállás, fakultatív vacsora Tirolban.
LAUTERBRUNNEN-VÍZESÉS

4. NAP: GENF – LAUSANNE – MONTREUX
A mai napon a Genfi-tó mentén „francia Svájcba” teszünk fakultatív kirándulást. Városnézés Genfben: Reformáció Emlékműve,
Kálvinista katedrális, elegáns tópart, ahol láthatjuk a magas
szökőkutat, a Jet d’Eau-t. Délután folytatjuk utunkat Lausanne
óvárosába. Itt a szép gótikus katedrálist tekintjük meg. Tovább
haladva jó rálátásunk lesz a Genfi-tó környékén található szőlőültetvényekre, mely az UNESCO Világörökségek Listáján is szerepel. Megállunk a jazz fesztiváljáról híres Montreux városában,
sétálunk az elegáns szállodasorokkal övezett tóparton. A tartalmas nap végén Chillon vízivárát keressük fel, amely Svájc
legjelentősebb középkori erődje. Vacsorára érkezünk vissza a
szállásunkra. Garantált fakultatív kirándulás: Genf és a

Genfi-tó környéke (belépővel): 30 CHF.

5. NAP: GRUYERES – BROC – BERN
A nap során először Gruyeres városát tekintjük meg. Ez a mesebeli városka a svájci sajtgyártás központja. Nemcsak kemény
sajtjairól híres a település, hanem sokan jönnek ide üdülni is
a város bájos szépsége miatt. Sétánk után természetesen a
különleges sajtokból is vásárolhatunk. Ezt követően a másik
svájci nevezetességet, a híres Nestlé csokoládégyárat keressük
fel, kóstolási és vásárlási lehetőséggel. A gyárlátogatás után
délután az ország fővárosát, Bernt tekintjük meg. A medve
ároktól indulva a világörökség listáján is szereplő belváros
árkádjai alatt sétálunk, miközben az utca különleges díszkútjait is lefényképezhetjük. A főváros szívében, a városháza
érintésével megyünk a 100 m magas toronnyal rendelkező
Münsterhez, mely egy szép evangélikus templom. A főutca
végét, a ma is működő több száz éves óratorony zárja le. Ennek
közelében található a svájci parlament hatalmas épülettömbje.
Szállás, mint előző nap.

7. NAP: KUFSTEIN – HEGYESHALOM – MAGYARORSZÁG
Reggeli után a nyári csoportnál Tirol kapujának nevezett várost
keressük fel. Kufstein hangulatos Inn-parti település, tipikus tiroli, festett falú házak között sétálunk fel a főtérre, majd
a város jelképe, a vár megtekintése következik. A várban lévő
múzeum mellett a börtöncellákat is megnézhetjük, ahol több
magyar híresség is raboskodott. (A tavaszi csoport Kufstein
helyett Mondsee-ben a tóparton sétál és megtekinti a csodaszép templomot) Ezután autópálya pihenőkben tartunk megállókat, az esti órákban érkezünk Budapestre, ahonnan mindenkit
oda transzferálunk, amelyik városban felszállt.
20 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, részvételi díj: (útlemondási biztosítással):
2019. április 18 – 24.:
178.000,- Ft
június 29 – július 05.; aug. 14 – 20.: 189.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	6 éjszaka *** - **** szállodákban
2 ágyas tusolós WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
66.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
34.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft

BERN, FŐUTCA

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 4 € + 109 CHF + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/NagySvajc
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VONATON, VÍZEN, LEVEGŐBEN SVÁJCBAN
Thun
Chur

THUNI-TÓ KÖRNYÉKI LÁTVÁNY

Villars
Brig
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Hajókirándulás több ezer méteres csúcsok között
 Túrázás és felvonózás a svájci Alpokban
 Gyaloglás hóban 3000 m magasan
 Mesés tájak a Gleccser Express-en
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A világhírű Gleccser Expressel több mint 4 órán át kacskaringózni az Alpok festői vonulatai közt, mindenképp bakancslistás
élmény.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

SÉKE

A LEVEGŐBEN SVÁJCBAN Fotó: Jezoviczki Zoltánné

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. – RATTENBERG
Reggeli indulás, hegyeshalmi határátlépéssel utazás Tirolba.
Az Alpok többezer méteres hegyei közt haladunk és gyönyörködünk a tájban. Késő délután megállunk a kicsi, de nagyon
hangulatos Rattenbergben. A város az üvegművesek ausztriai
központja. Végigsétálunk a főutcán, ahol az üzletek telis-tele vannak színes üvegből készült dísztárgyakkal, ékszerekkel. Kicsi, de
nagyon hangulatos városkát ismerünk meg a rattenbergi sétánk
során. Este érkezés az Innsbruck közeli szállodánkhoz. Vacsora.

2. NAP: TIROL – SVÁJC – GLECCSER EXPRESS
Reggel indulunk Svájcba. A kantoni fővárosba, Churba érve
szabadprogram a Glacier Express indulásáig. Ezt követően
kb. 4,5 órás vonatozáson veszünk részt a világ leglassúbb expresszével, az útvonal egy része az UNESCO Világörökségek
Listáján is szerepel. A vonatozás elején a Rajna-szurdokában
haladunk, majd Svájc egyik legszebb hegyi szakaszán megyünk
keresztül. Feljutunk 2.033 m magasra is. Zöldellő völgyek után
hófödte hegycsúcsok, meredek hegyoldalak, vízesések, viaduktok, hidak tarkítják utunkat. Svájc legnépszerűbb hegyi vasútja,
a Glacier (Gleccser) Express idén már 105 éves. Azért is különleges a Gleccser Express, mert olyan területeket is érint, melyet
gépjárművel nem tudunk bejárni, és a vonat különleges panorámaablakaiból kiváló a kilátás. Brigben szállunk le a vonatról,
itt már várni fog bennünket autóbuszunk. Folytatjuk utunkat
Aigle közelében lévő ***-os hotelünkhöz (3 éj), ahol vacsora.
3. NAP: GLACIER 3000 – GSTAAD
Reggel kezdjük túrázásunkat a környéken. Svájc egyik legmodernebb hegyi felvonójával (fizetős) jutunk fel a 3.000 m magasan lévő gleccserhez. Itt nemcsak a látvány lenyűgöző, mivel
köröttünk minden hóval borított, hanem több különlegességet
is ki lehet próbálni: pl. bobozás, séta a gleccseren. A látványt
még azzal is fokozták, hogy 2 éve átadtak egy függőhidat, mely
több mint 3.000 m magasságban van. A bátrabbak át is tudnak menni rajta, jutalmuk a lenyűgöző panoráma a híd végén
lévő kilátóból, ahonnan tiszta időben az Alpok több 4.000 m-es
csúcsa látszik. Akik nem vállalkoznak erre a sétára, azok is gyönyörködhetnek – jó idő esetén –, a környező többezer méteres hegyekben, mert Svájc összes jelentős csúcsa látható innen
is. Fontos a vízhatlan cipő. Várható hőmérséklet: kb. 10 °C.
Délután l’Etvaz érintésével – mely a svájci sajtkészítés egyik
ismert települése – Közép-Svájc leggazdagabb vidékére buszozunk. A hőlégballonozás világcsúcsa által híressé vált Chateau
d’Oex településen keresztül a milliomosok városába, Gstaadba

a délutáni órákban érkezünk. Városközponti sétánk során megtekintjük a hírességek házait és lefényképezhetjük a fényűző
Palace Hotelt is. Szállás, vacsora, mint előző nap.
4. NAP: VILLARS
A délelőttöt Villars-ban töltjük. A mesés környezetben lévő
városka hegyeit a számunkra ingyen használható fogaskerekű
kirándulóvonatból ismerhetjük meg. Közel 1.800 m magasságban lesz lehetőség az alpesi legelőkön, pompás virágok közt
túrázni, sőt egy apró tengerszemet is körbesétálunk. Tiszta időben jól láthatóak a Francia-Alpok vonulatai a Mont Blanc csúcsával. Délután érkezünk vissza szállásunkra, ahol, aki akar,
pihenhet, vásárolhat, vagy a környéken tehet egy másfél órás
gyalogos kirándulást. A nap során fontos a jó túracipő, mert
meredek, de nagyon szép hegyoldalakon túrázunk.
5. NAP: THUNI-TÓ – INNSBRUCK
Reggeli után indulunk Thunba. Itt hajóra szállunk és közel
egy órát hajókázunk Közép-Svájc egyik legszebb taván, a
Thuni‑tavon. Nagy élmény látni a környező 3–4.000 m magas
hegyeket a tóról, a szépen gondozott tókörnyéki tájat, és élvezni
a hajókázás kellemes élményét. Spiezből busszal folytatjuk
utunkat Svájcban. Délben megállunk Interlakenben, mely Svájc
egyik legkülönlegesebb fekvésű városa. Itt ebédelési lehetőség
is lesz. Ezt követően Svájc egyik csokoládégyárának shopjába
megyünk, ahol vásárolni is lehet a finomságokból. Ausztriába
átérve átszeljük Voralberget, majd az Inn völgyében haladva
érkezünk az esti órákban a Tirolban lévő ****-os szállásunkra.
6. NAP: TIROL – STEYR – HEGYESHALOM – BUDAPEST
A sok természeti szépség után jöjjön egy történelmi hangulatú kisváros. Steyrt keressük fel, melynek pazar épületei, ódon
sikátorai méltán koronázzák meg eddigi élményekben gazdag
utunkat. Délután továbbindulunk. Budapestre érkezés az esti
órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.93

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 185.000,- Ft
Időpont:
2019. július 25 – 30.; szeptember 01 – 06.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	5 éjszaka ***-****szállodákban
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

GLECCSER EXPRESS A HEGYEK KÖZT
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58.000,- Ft
4.440 – 5.700,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 213 CHF | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Vonaton

AUSZTRIA

 Ausztria és Svájc 7 nevezetes városa
Közép-Európa legszebb virágszigete: Mainau
 Hajózás a Rajna-vízesésnél
 Vásárlási lehetőség a Swarovski gyárban
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Az Alpok szerelmeseként két alpesi országban is átélem Babits
Mihály szavait: „Sötétzöld völgyek, jégmező, harapni friss a
levegő.”
Vendégh Edit – 30 éve idegenvezető

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
GMUNDEN – HALLSTATT
Reggel Hegyeshalom érintésével utazás Ausztriába. FelsőAusztriában lekanyarodunk a sztrádáról, továbbiakban a
Salzkammerguti-tavak között vezet utunk. Gyönyörködünk a
hegyek és a tavak szép, harmonikus látványában. Megállunk
Gmundenben, a Traunsee északi végében, ahol a Traun folyó kilép
a tóból. Rövid séta keretében megnézzük a főteret és a barokk

SWAROVSKI MÚZEUM Fotó: Szőcs Anikó

plébániatemplomot, ahol a Schwanthaler-féle Háromkirályok
imádása szoborcsoport a főoltár. A kisváros maga is egy gyöngyszem. Délután érkezünk Hallstatt festői városkájába. Nem
véletlenül tartják sokan Ausztria legszebb kisvárosának ezt a
meseszép tóparti városkát, mely Salzkammergut közepén található, és az UNESCO Világörökségnek is része. Sétálunk a szűk kis
utcák több évszázados épületei között. Felkapaszkodunk a templomdombra, ahonnan mesés kilátás tárul elénk a hallstatti tóra
és az azt övező hegyekre. Itt található a Csontkápolna, mely
megdöbbentő és egyben érdekes is. Programunk után közeli
szálláshelyünkre utazunk.

Zürich

2. NAP: KUFSTEIN – SWAROVSKI – INNSBRUCK
A délelőttöt a Tirol kapujának is nevezett Kufstein városában töltjük. Sétálunk a gyors folyású Inn partján, a főtér és a városháza
megtekintése után felvonó repít minket a várba. A várfalról gyönyörködhetünk a kilátásban. A Császár-toronyban berendezett
Börtön Múzeum celláit látván – ahol több híres magyar raboskodott, mint pl. Kazinczy, Wesselényi, Teleki Blanka vagy éppen
Rózsa Sándor –, elgondolkodunk nagyjaink sanyarú sorsán. A vár
néprajzi kiállítása (őstörténet, néprajz, növény- és állatvilág,
szakrális kincsek) is sok érdekességet ígér. A kufsteini tartózkodásunk végén pedig élvezhetjük a Hősök orgonájának hangjait.
Folytatva utunkat egy különlegességet keresünk fel, a Swarovski
Kristálymúzeumot. A gyár mellett egy érdekes, interaktív kiállítást alakítottak ki. A kristályok különleges kompozíciója ámulatba ejti az embert. Nagyszerűen használták ki a művészek a
kristályok fényhatásra bekövetkező csillogását. A végén vásárlási
lehetőség is lesz. Pár kilométer múlva érjük el Tirol központját.
Itt Innsbruck nevezetességeivel ismerkedünk meg. Séta a történelmi emlékekben gazdag óvárosban. A sok látványosság közül a
Habsburg család által építetett várpalota (Hofburg), a Hofkirche,
az Aranytetős ház, a közelében lévő várostorony, a barokk stílusú
Szent Jakab Dóm, a főutca vagy éppen a Diadalív; mind-mind
megannyi élmény. Szállás Innsbrucknál.
3. NAP: KONSTANZ – MAINAU – STEIN AM RHEIN
Vorarlberg tartományon keresztül utazva érjük el a Bodenitavat. Ez a tó 3 országot is érint és Közép-Európa 3. legnagyobb
tava. A tó déli részét érintve érkezünk meg a délelőtti órákban
Konstanzba, a híres zsinat helyszínére. Séta a mozgalmas főutcán. Festett falú házak sorát és a városházát elhagyva érjük el a
román és gótikus stílusú alapokra épült Miasszonyunk katedrálist, melynek rotundája is különleges. Városnézésünk után rövid
buszozással érkezünk a káprázatos virágszigethez, Mainauhoz,
mely a Bodeni-tóban található. Kis hídon keresztül sétálunk be
a lenyűgöző parkba, ahol több ezer virágzó növény található,
a trópusi fajoktól a mamutfenyőkig. Lenyűgöző a rózsakertje.
Kialakítottak egy pillangóházat, ahol szebbnél szebb lepkék
repkednek tőlünk pár centire. Amikor rászállnak a virágokra,
akkor közelről kiválóan lehet őket tanulmányozni. Kb. 2 órát töltünk ezen a mesés virágszigeten. Sétánk után továbbutazunk,
hogy a bájos Stein am Rheint keressük fel. Itt lép ki a Rajna a
Bodeni-tóból. Megcsodáljuk az évszázados épületek rendezett
harmóniáját. A csendes kisváros egyedülálló látványossága a
mozgalmasságot tükröző bájos, festett falú polgárházak sora.
Szállás a svájci határ közelében, Németországban.
4. NAP: SCHAFFHAUSEN – RAJNA-VÍZESÉS – ZÜRICH –
AUSZTRIA
Reggeli után egy érdekes helyet keresünk fel. Donaueschingen
ben, a Fürstenberg kastély parkjában található az a medence,
ahonnan eredeztetik a Dunát. Egy tábla is utal arra, hogy ez a Duna
forrása. Németországot elhagyva visszautazunk Svájcba. A határ

ZÜRICH, BELVÁROSI LÁTKÉP

Salzburg
Kufstein
Innsbruck

Hallstatt
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ALPESI TÁJ Fotó: Jakab Mónika

után a híres óragyártási központot, Schaffhausent keressük fel.
A buszról leszállva teszünk egy kiadós sétát. Szép díszkútjait, kellemes hangulatú belső tereit, utcáit nézzük meg. Felkeressük a
több mint 900 éves korai román stílusú Mindenszentek Katedrálist
is, majd Európa legbővizűbb vízesése, a Rheinfall (Rajna-vízesés)
következik, ahol általában 800.000 liter víz folyik le másodpercenként! Lesz csónakázási lehetőség a folyón a vízesés közelében lévő sziklához. Folytatva utunkat rövid buszozás után érjük
el Zürichet, a gazdag világvárost. Megtekintjük az óvárost; többek közt a Chagall-ablakokkal díszített Fraumünster templomot, a
híres bankokkal és üzletekkel övezett Bahnhof Strasse-t, a monumentális Grossmünster katedrálist, valamint a sok híddal díszített
Limmat folyót, és nem utolsó sorban a hangulatos Zürichi-tó partját. A várost elhagyva lenyűgöző hegyek és tavak mentén érkezünk Ausztriába. Szállás Tirolban.
5. NAP: SALZBURG – HEGYESHALOM – BUDAPEST
Reggel elhagyjuk tiroli szállásunkat és a délelőttöt már
Salzburgban, „Észak Rómájában” a csodálatos barokk építészeti
emlékek között töltjük. Ez a város is az UNESCO Világörökség
Listáján szereplő belvárossal rendelkezik. Gyalogos városnézésünk a Salzach folyó mindkét partjának látványosságait érinti.
Sétánk mottója: Mozart és a „Muzsika hangja”. A Mirabell-kert
szépsége a leghíresebb kastélyok kertjeivel vetekszik. A dóm
lenyűgözően hatalmas barokk épülete, a művészettörténeti
ritkaságnak számító belső díszítésű Ferences templom, vagy
éppen a Szent Péter-templom is utal arra, hogy nem véletlenül
hívják a templomok városának Salzburgot. Látjuk még távolról a
város fölé magasodó Hohensalzburg várát is. Az óvárosi barangolásunk még nagyon sok egyéb különlegességet is rejteget.
Természetesen lesz lehetőség szabadprogramra, mely során
emléktárgyakat vásárolhatunk. Városnézés után hazaindulás.
Érkezés Budapestre az esti órákban. Ezt követően mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.
26 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 124.000,- Ft
Időpont:
2019. április 27 – május 01.; június 06 – 10.;
július 01 – 05.; július 22 – 26.;
augusztus 8 – 12.; szept. 02 – 06.;
szeptember 18 – 22.; október 19 – 23.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
32.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alkalom):
22.000,- Ft
Kedvezmény (április és júniusi indításnál):
7.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
3.700 – 4.750,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 87 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Alpok
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SVÁJC

AUSZTRIA

OLASZORSZÁG

HEGYEK VONZÁSÁBAN
Tiroltól St. Moritzig
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Túrázás St. Moritzban, a téli olimpia helyszínén
 Svájcban ingyenesen használható felvonók
 Utazás a Bernina-expresszel mesés tájon
 A világ legnagyobb belül járható keresztje

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS

EHÉZSÉ
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Utazni a Bernina Expressen kivételes élmény. St. Moritz hóborította csúcsától indulva alig 2 óra alatt egy elragadó mediterrán
olasz kisvárosba jutunk.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

RÁ ZÁS

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
TRAUNSEE – TIROL
Reggeli indulás és hegyeshalmi határátlépést követően úti
célunk a salzkammerguti tóvidék. A Traunsee partján,
Gmundenben található az új Grünberg felvonó. Megérkezésünk
után ezzel a kabinos lanovkával több, mint 500 métert emelkedünk. A hegyállomáson, 1.004 m magasban egy kellemes sétát
tehetünk, bobozhatunk, de kipróbálhatjuk az új attrakciót, a kör
alakú, emeletes lombkoronaösvényt. Ez a 21 m magas fa építmény kilátó is és sétapálya is egyben. Ha fel akarunk menni
a tetejére, akkor egy folyamatosan emelkedő úton, 1.400 m
megtétele után, érkezünk fel a tetejére. Séta közben és fentről
is mesés rálátásunk lesz a tóra és a környező hegyekre. Jó idő
esetén az Alpok több csúcsáról készíthetünk szép felvételeket.
Leérkezésünk után a hegyek között folytatjuk utunkat, és így
érkezünk tiroli szálláshelyünkre.
2. NAP: KRIMMLI-VÍZESÉS – GERLOS HÁGÓ
Napunkat Ausztria legmagasabb vízesésénél, a Krimmlinél kezdjük. A folyó 3 lépcsőben zuhan 380 m-t. A vízesést egy gleccserből
eredő folyó táplálja, így nyáron is nagyon bőséges a vízhozama.
A túrázni vágyók felgyalogolhatnak a zuhatag mellett jól kiépített,
de igen meredek úton, a többiek pedig az alsó ösvényen juthatnak
el a vízesés aljához. Séta közben jó fotók készülhetnek. Ezt követően a Gerlos-hágón folytatjuk utunkat. A hágóról a Krimmlivízesés teljes hosszában látható. Panoráma úton haladunk tovább,
melyet meseszép táj, csinos alpesi falvak tesznek változatossá.
Délután Tirol nyugati részére indulunk. A kora esti órákban érkezünk szállásunkra, mely egy tipikus tiroli faluban lesz.
3. NAP: SERFAUS – SVÁJC
Alig egy órás buszozással érjük el a híres síparadicsomot,
Serfaust. A tengerszint felett 1.427 m-en fekvő falu tipikus
tiroli hangulattal várja nyáron is a kirándulókat. A település

KRIMMLI-VÍZESÉS
legnagyobb része csak gyalogosan járható, de ingyenesen
használhatjuk a helyi metrót. Ezzel jutunk el a buszparkolótól a felvonóig. Kabinos liftek röpítenek bennünket az 1.980 m
magasan lévő, szabadidőparkjáról is ismert, Komperdell fennsíkra. Itt lesz túrázási és étkezési lehetőség is. Aki akar, innen
még magasabbra is felmehet. A Lazid felvonó végállomása
2.346 m magasan van, ahonnan tiszta időben még csodásabb
a tájkép. Szabadidőnk után a Komperdell fennsíkról egy kellemes panorámaúton sétálunk át a szomszédos hegyre, ahonnan
egy másik kabinos felvonóval jutunk vissza Serfausba. Rövid
szabadprogram a bájos, tipikus hegyi településen, Serfausban.
Ezt követően felszállunk buszunkra és indulunk Svájcba (2 éj).
4. NAP: ST. MORITZ – BERNINA-EXPRESS
Reggeli után a közeli Sankt Moritz vasútállomására buszozunk,
ahonnan a Bernina-express panoráma kocsijaival utazunk az
olaszországi Tiranoba. Az UNESCO Világörökség Listán is szereplő vasúti szakaszon gyönyörködhetünk az Alpok havas csúcsaiban, a hegyoldalon nyíló virágokban, legelőkben, de egyedi
technikai megoldású viaduktok, alagutak is színesítik a 2 és fél
órás utazásunkat. A havasok után Tirano mediterrán városkájának hangulatából kapunk rövid ízelítőt, hiszen az express vonatból kiszállva kb. 1 órát töltünk az olasz településen. Ezután
ismét vonatra szállunk és visszaindulunk, de ekkor regionális
svájci vonattal utazunk a Bernina-hágó utáni Diavolezza megállóig. Itt felvonóra szállunk (ezt már ingyenesen használhatjuk),
hogy 3.000 m magasságból is körbenézhessünk. Ámulatba ejtenek minket a csúcsok sokaságai, valamint a közelben kanyargó
Pers gleccser látványa. Kabinos felvonóval jövünk vissza, ahol
már vár bennünket az autóbuszunk és indulunk vissza szálláshelyünkre. Mivel St. Moritz régióban töltünk 2 éjszakát,
ezért bizonyos felvonókat ingyenesen vehetünk igénybe, csak
a kártyadíjat kell megfizetni (kb. 5 CHF). A következő napon is
ezzel a kártyával fogunk felvonózni, tehát jelentős megtakarítást kapnak utasaink.

Pillersee

Traunsee

Serfaus
St. Moritz
Tirano
felvonók és hegyi vonatok szállítják a kirándulókat a környező
hegyekre, amiket mi a szálloda által nyújtott kártyával ingyenesen használhatunk. Először fogaskerekűvel jutunk fel a Corviglia
2.486 m magasan lévő hegyi állomására. Itt élvezhetjük a csodás panorámát és az alpesi virágokat. Innen még tovább is
emelkedünk egy nagykabinos felvonóval egészen 3.057 m-re,
ahonnan – tiszta időben – fantasztikus élményt nyújtanak a
havas hegycsúcsok, zöldellő völgyek és a tengerszemek látványa. Lesz idő egy kis pihenésre, egy kávé vagy tea elfogyasztására is. A déli órákban indulunk le Sankt Moritzba. Ekkor
mindenki eldöntheti, hogy fogaskerekű vonattal megy le, vagy
az utolsó szakaszon, kb. egy órás hegyi kirándulás keretében,
gyalog túrázik le a tóhoz, miközben gyönyörködhet a mesés
látványban. Leérkezésünk után lesz egy kis szabadidő, ekkor
lehet emléktárgyakat, csokoládékat vásárolni. Délután indulunk vissza Ausztriába. Az Inn folyó mesés völgyében haladunk
Tirolban. Kitzbühel közelében lesz a szállásunk, ahová a kora
esti órákban érkezünk.
6. NAP: PILLERSEE – HEGYESHALOM – BUDAPEST
Reggeli után indulunk a Pillerseehez. Itt található a világ legnagyobb, 29,6 m magas, belül járható hegyi keresztje. A kilátóként is funkcionáló, Szt. Jakabról elnevezett keresztet 1.456 m
magasban építették fel. Négyüléses libegővel érjük el az építményt. Tiszta időben gyönyörű panoráma tárul elénk a közeli
hegyekre, tavakra. A vállalkozó kedvűek tehetnek egy rövidebb,
de annál látványosabb kirándulást fenn az alpesi virágok és
sziklák között, majd felvonóval jövünk vissza buszunkhoz. Ez a
kirándulás méltó zárása a 6 napos látványos, túrázós programunknak, mely során végig fontos a jó állóképesség és a megfelelő túracipő. Ausztriát elhagyva, hegyeshalmi határátlépéssel
érkezünk Budapestre az esti órákban. Ezt követően mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.

A PROKO CSOPORT TÚRÁZIK Fotó: Jakocs Gabriella

5. NAP: ST. MORITZ – AUSZTRIA – TIROL
A nap jelentős részét Sankt Moritzban töltjük. Téli olimpiát is rendeztek már itt, de nyáron is kiváló túralehetőségekkel vonzza az idelátogatókat a 3–4.000 m-es csúcsok lábainál,
közel 1.800 m magasan fekvő gazdag alpesi település. Kabinos
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

KREISVIADUKT, MELYEN A BERNINA-EXPRESS IS JÁR

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 185.000,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 24 – 29.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (2 – 3 fogásos vacsorával)
Szállás:	5 éjszaka ***-****szállodában
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

42.000,- Ft
4.440 – 5.700,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Belépők ára: kb. 65 € + 12 CHF | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/HegyekVonzasaban

AUSZTRIA

A HEGYI DOKTOR ÚJRA RENDEL

Dürnstein

Mondsee

Budapest

Ellmau
Imst

Kitzbühel

parkolóig, ahonnan busszal folytatjuk tiroli utunkat az Ötztalba.
Programunkban a tartomány legnagyobb vízesése következik.
A Stuibenfall nevet viselő zuhataghoz kb. 20 perces gyaloglással jutunk el. Ezután a vízesés mellett kiépített, lépcsőkkel tarkított ösvényen haladunk a 159 m magasságból lezúduló vízesés
mellett. Sportértéke is van a túrának, hiszen folyamatosan felfelé haladva jutunk el a zuhatag közelébe, de a látvány feledteti
a fáradtságot. A parkolóba ugyanazon az úton megyünk vissza,
majd elindulunk a Nyugat-Tirolban levő szállásunkra (2 éj).

A WILDER KAISER VONULATA
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A hegyi doktor TV sorozat helyszínei
 Az osztrák Dunakanyar megismerése
 Tirol legmagasabb csúcsa, vízesése
 Ausztria legmagasabban lévő kilátója
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Ausztria egyik legszebbb gleccserének megtekintése után
3.440 méteren elkortyolni egy kávét Tirol káprázatos hegyeiben
gyönyörködve, életre szóló élmény.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – WACHAU – DÜRNSTEIN – TIROL
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után érkezünk
Ausztriába és az UNESCO világörökségi listán is szereplő Wachau
felé tartunk. Ez az osztrák Duna-kanyar, melynek egyik jelentős állomása Dürnstein. Itt tartjuk első megállónkat. Ez a Duna
partjára épült középkori település gyönyörű panorámával rendelkezik. A keskeny, hangulatos utcái között sétálva megismerhetjük a környék kézműves termékeit – lekvár, borok, pálinkák
–, de a zegzugos falucska legértékesebb látnivalója a barokk
apátsági épületegyüttes, ezt is láthatjuk a különleges kékfehér tornyos plébániatemplommal. A szabadidő során lesz
lehetőség a helyi termékekből, emléktárgyakból vásárolni is.
Ezt közvetően haladunk tovább a Duna bal partján. Elhagyva
Alsó-Ausztriát autópálya pihenőkben tartott megállók után
érjük el a tiroli szállásunkat, mely tipikus osztrák hangulatot
biztosít. Itt töltünk el 2 éjszakát. Este vacsora.

2. NAP: KITZBÜHEL – ELLMAU – ST. JOHANN
A napot Kitzbühelben kezdjük, ahol sétát teszünk a romantikus
városka főutcáján, gyönyörködünk az egykori bányászfalu patinás épületeiben. Ezután a „Hegyi doktor” sorozat forgatási helyszínére igyekszünk. Going idilli falusi hangulata, díszes, virágos
házai mindenkit elvarázsol. Megnézzük a filmből jól ismert fogadót. Ezután Ellmauban látogatást teszünk a „hegyi doktor” rendelőjénél, mely csodás környezetével gyógyító hatású mindenkinek.
Ez a tipikus, hagyományőrző tiroli ház csodás környezetben található. Ezután modern, új felvonókkal indulunk az 1.520 m magasságban lévő kiránduló és kilátó helyre, a Hartkaiserre. Itt a
panoráma tiszta időben elbűvölő, hiszen a közeli Wilder Kaiser
2.344 m magas dolomittömbje mellett mesés völgyek, csúcsok,
tavacskák húzódnak meg. Kiváló éttermében ebédelési lehetőség. Pihenőnk után a „Varázslatos Világ” hegyi útján elgyalogolhatunk egy bájos kis tóhoz és a szomszédos Kaiser Welt
parkjához. Ezt a kb. 2 órás túrázást követően ismét felvonókba
szállunk, és Scheffau közelében érkezünk le. Buszunk itt vár bennünket. A nap bezárásaként Tirol egyik legérdekesebb szurdokában túrázunk. Ez a szoros és vízmosás a Kitzbüheli-Alpok lábainál
található, melyben az erdei utat a csörgedező patak teszi romantikussá, a hangulatot csak fokozzák a kisebb függőhidak, sziklameredélyek. Az esti órákban érkezünk vissza szállásunkra.
3. NAP: KITZBÜHELER HORN – ÖTZTAL
Reggeli után a környék legismertebb hegyének a közel 2.000 m
magas csúcsára indulunk. Ez a Kitzbüheler Horn (1.996 m),
ahonnan tiszta időben fantasztikus panorámát nyújt a tiroli
hegyek és völgyek, valamint az apró települések, alpesi legelők látványa. A feljutás 6 fős kabinos felvonókkal történik egyszeri átszállással. Így érjük el az 1.970 m magasan lévő hegyi
állomást. Onnan lehet még feljebb túrázni. A csúcsról, aki
akar, felvonóval jöhet vissza, de a vállalkozó kedvűek gyalog is
megtehetik a középállomásig tartó utat. Ismét felvonózunk a

4. NAP: PITZTAL – IMST – ROSENGARTEN-SZURDOK
Tirol legmagasabban lévő gleccseréhez indulunk délelőtt. A rövid
buszos utazást követően Mittelbergnél egy speciális vonatra szállunk, amely közel 4 km hosszan – a hegy gyomrában –, 8 perc
alatt az örök hó birodalmába visz bennünket. 2.840 m magasságban szállunk ki vonatunkból. Itt rövid séta, fotózás, majd Ausztria
legmagasabban közlekedő 8 fős kabinos felvonóiban még
600 m-t emelkedünk. Így jutunk fel Ausztria legmagasabban lévő
kávézójához, kilátójához és gleccseréhez 3.440 m-re, a panoráma
leírhatatlan Ugyanezen az útvonalon jutunk vissza a völgybe.
Délután Imstbe utazunk, sétálunk a hangulatos belvárosban.
A mai napi gyalogos túránk innen, Imst központjából indul.
A 1,5 km hosszú szurdokban szép erdei úton haladunk, amit több
helyen szikla- és falépcsők tesznek változatossá. A túra romantikus, izgalmas és látványos, de emellett igen komoly sportértéke
is van, mivel 200 m szintkülönbséget kell megtennünk. A kékbarlang megtekintése után jövünk vissza egy másik útvonalon
a kiindulási helyre. Az esti órákban érkezünk vissza szállásunkra.
5. NAP: MONDSEE – HEGYESHALOM – BUDAPEST
Reggeli után hazaindulás. Megállunk a csodás fekvésű Mondsee
városkában. Égszínkék tó, meredek sziklafalak, virágos alpesi
házak. Itt gyönyörködünk a belvárosban, megtekintjük a különleges templomot, majd sétálunk a szépen kialakított tóparton.
Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.

GOING, A FILMBŐL IS ISMERT FOGADÓ
A TAVALYI ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 142.000,- Ft
Időpont:
2019. július 01 – 05.; szeptember 10 – 14.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	4 éjszaka **** szállodák
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

WILDSPITZBAHN, AUSZTRIA LEGMAGASABBAN LÉVŐ KÁVÉZÓJA

28.000,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 101 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Hegyidoktor
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AZ OSZTRÁK-ALPOK VIRÁGOSKERTJE
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Silvretta Cardot adunk, ingyenesek a tiroli felvonók
 Dachsteinen üvegaljú kilátó, jégpalota
átsétálunk Svájcba 2.757 m magasan
 Túrázás az Alpok virágba borult hegyein
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2. NAP: DACHSTEIN – NYUGAT-TIROL
Reggeli után folytatjuk a Schladming közeli kirándulást. Ma
Steiermark legmagasabb csúcsához indulunk, a Dachsteinhez.
Az Alpok egyik legkülönlegesebb kilátójára, 2.680 m magasra
a Hunerkogel felvonóval (fizetős) jutunk fel, ez a régió része az
UNESCO világörökségnek is. A lenyűgöző panoráma mellett lesz
lehetőségünk egy-két szokatlan dolgot is kipróbálni. Egyrészt
megnézhetjük a gleccserben kialakított jégpalotát, sétálhatunk
a jégfolyam tetején is, másrészt átsétálhatunk a két szikla között
kiépített függőhídon és letekinthetünk az üvegaljú panorámateraszról. A kiránduláshoz megfelelő meleg öltözetet és alkalmas túracipőt javaslunk. Ezután indulunk el Tirol felé. Délután
megállunk és megtekintünk egy csodás szurdokot. Mesés látvány a meredek sziklafalak közt sétálni, miközben alattunk nagy
robajjal hömpölyög egy patak. Az esti órákban érkezünk meg
szálláshelyünkre (3 éj).

5. NAP: TIROL – ENNS – BUDAPEST
Folyamatos utazásunkat az autópálya pihenőkön kívül Enns
városában szakítjuk meg, ahol a város főterének épületeiben
gyönyörködhetünk és felkeressük a római korig visszavezethető
Bazilika épületét. Enns Ausztria legrégebbi városa, ezért is érdemes megtekintésre. Hegyeshalom érintésével, Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére
szállítunk.

DACHSTEIN, LÉPCSŐ A SEMMIBE Fotó: Győrváry Andrea
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Magyar ember számára hihetelen élmény, amikor 2000 méter
felett körülvesz minket az Alpok változatos, színes élete, a virágoktól a mormotákig.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

VÁROSLÁTOGATÁS

Budapest

4. NAP: ISCHGL – SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE
A nap jelentős részét Ischglben töltjük. Ez híres kirándulófalu, mely lenyűgöz csodás épületeivel és felvonórendszerével.
Nagykabinos felvonóval, majd ülőliftekkel jutunk fel a hegytetőn lévő kirándulóponthoz, mely már a mormoták világa. Itt van
a svájci határ is. Ezt követően a Silvretta hegyvonulat svájci területén felvonózunk, majd kirándulunk. Elképesztő a panoráma.
Visszaúton – a hegyi sétánk során –, két óriási függőhidat érintünk, amin az átjutás önmagában is izgalmas élmény. A túrázás
és a szemkápráztató látvány után busszal folytatjuk a programunkat. Utunk során láthatjuk a környék lavináinak megfékezésére épített védfalakat. Ezután kezdjük meg a híres Silvretta
Hochalpenstrasséra emelkedésünket. Ez egy panorámaút,
melynek tetején a Silvretta Stausee partján 2.036 m magasságon tartunk pihenőt. Innen megyünk vissza szállásunkra.

A KAPPL-HEGY VIRÁGGAL BORÍTOTT LANKÁI

TERMÉSZET

Schladming

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – HEGYESHALOM – PÜRGG –
SCHLADMING
Utunk nagy részét Steiermark területén tesszük meg, így hamar
elérjük az Alpok vonulatait. Liezen érintésével érünk Pürggbe.
A település egy hegyen található, ezért művészettörténeti értékei mellett a panorámája is elbűvölő. Egyik különlegessége a
Szent György plébániatemplom, melynek alapjai és díszítései
a középkorból valók. Innen rövid sétával érjük el a Szt. János
kápolnát, melynek freskói a XII. században készültek. Ezért is
érdemes felkeresni Pürggöt. Délután érkezünk Schladmingba.
Először séta a központban. Ezt követően kb. 50 perces kirándulást teszünk, egy mesés környezetben lévő szurdokban. Este
elfoglaljuk szállásunkat.

3. NAP: KAPPL – SEE – NYUGAT-TIROL TÚRÁZÁS
Szállásunk Tirol nyugati felének csodás völgyében fekszik, ahol
két teljes napunk lesz a hegyi felvonók, kirándulások, festői falvak látnivalóinak élvezetére. A tiroli felvonók használatáért és a
Silvretta fizetős panorámaútjáért nem kell külön fizetni, mivel
lesz Silvretta kártyánk (3–4. nap). Délelőtt Kappl kabinjaival
jutunk fel a sípályák magasságáig, kb. 2.000 m magasságig.
Túrázás fent a hegytetőn. Köröttünk ezer pompában úszó alpesi
növények, virágok. Ezen a napon túracipő használata javasolt
a biztonságos gyaloglás céljából. Délután is túrázunk, mivel a
Seeben lévő felvonóval megyünk a falu fölé magasodó hegyre.
Kirándulunk a fennsíkon, majd gyalogosan lefelé túrázunk a
hegyről, de ha valaki felvonóval akar visszajönni a település központjába, arra is van lehetősége.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.96

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 142.000,- Ft
Időpont:
2019. július 17 – 21.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	4 éjszaka ***-****szállodában
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

ÉLMÉNY, DE NEM KÖTELEZŐ ÁTSÉTÁLNI Fotó: Győrváry Andrea
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24.000,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 58 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Viragoskert

AUSZTRIA

VADREGÉNYES AUSZTRIA
Kitzbühel

HOHE SALVE CSÚCSA ÉS A KÖRNYEZŐ HEGYEK

Schladming

Budapest

5. NAP: SCHLADMING – HEGYESHALOM – BUDAPEST
Reggeli után az Enns völgyében indulunk Liezen irányába.
Rövidesen elérjük a mai nap fő látványosságát, a Wörschach
klammot. Ez egy igazi vadregényes, izgalmas szurdok. A hegyszorosban jól kiépített fahidakon és lépcsőkön vezet az út,
miközben gyönyörködhetünk a csodás színű, kéntartalmú patak
vízeséseiben. Ezt követően indulunk Steiermarkon át a Fertő-tó
térségéhez, majd hegyeshalmi határátlépés után az esti órákban érkezünk Budapestre, ahonnan mindenkit a felszállási
helyére szállítunk.

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Kedvezményes felvonózás a Dachsteinnél
 Látványos szurdokok az Alpokban
 Magashegyi túrázások Tirol mesés tájain
 Hajókirándulás Tirol legnagyobb taván

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS
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Aki nem csak nézelődni szeret a hegyeken, hanem túrázni is rajtuk, az garantáltan élvezni fogja ezt a kirándulást. Mesés tájak,
jó hangulat, aktív pihenés.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

RÁZ

ÁS

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – TIROL
Határátlépés után rövid útmenti pihenők beiktatásával érjük
el a Kitzbüheli-Alpok vonulatát. Itt, a mesés Griessbach szurdokban teszünk egy kellemes túrát. A hegyszorosban rohanó
patak feletti függőhidak, pallók teszik feledhetetlen élménnyé a
kb. másfél órás kirándulást. Az esti órákban érkezünk meg tiroli
szállásunkra (2 éj), vacsora.
2. NAP: HOHE SALVE – ACHENSEE
A környék kirándulási lehetőségeiből délelőtt a szomszédos
Hopfgartent keressük fel, ahol felvonóra szállunk. A Hohe Salve
1.827 m-es csúcsára megyünk fel, ahonnan tiszta időben megcsodálhatjuk a Wilder Kaiser dolomittömbjét, de látható innen
közel 70 csodás, kétezres hegycsúcs is. A fantasztikus panorámát színesíti a csúcson lévő kegytemplom, valamint tavak és

panorámautak sokasága. Mi is részt vehetünk egy pazar hegyi
túrán. Aki akar, legyalogolhat a Filzalmseehez, és a Hochbrixen
felvonó hegyi állomásához (kb. 1,5 óra). Innen felvonóval jutunk
le a brixeni parkolóhoz, ahol már vár bennünket autóbuszunk.
Aki nem akar ilyen sokat túrázni, azok Hopfgartenbe felvonóval mennek vissza, majd busszal jönnek Brixenbe. Délután Tirol
legnagyobb és legszebb fjordszerű tavát, az Achensee-t keressük fel, mely az Alpok hegyei közt, közel 1.000 m magasságban
található. Közel 1 órás hajókirándulást teszünk a smaragdzöld
tó teljes hosszában, ami ragyogó természeti élményt nyújthat
mindenkinek. Autóbuszunk már várni fog bennünket a tó hajóállomásánál. Az esti órákban érkezünk szálláshelyünkre.
3. NAP: KITZBÜHEL – HAHNENKAMM – SCHLADMING
Reggeli után még a környék látnivalóiból először Kitzbühel
városát nézzük meg, majd a síelők paradicsomaként jól ismert
Hahnenkamm csúcsra megyünk fel 6 fős, kabinos felvonókkal.
Az 1.660 m-es csúcs káprázatos panorámával rendelkezik, ahol
természetesen lehetőség lesz túrázásra is. Ezután Steiermark
felé indulunk. Altenmarkt városában tartunk rövid pihenőt, a
késő délutáni órákban érkezünk schladmingi szállásunkra, ahol
2 éjszakát töltünk. Vacsora a szálláson.
4. NAP: RAMSAU – DACHSTEIN – PLANAI
A Dachstein kártya segítségével ingyenesen használhatjuk a
környék felvonóit. A délelőttöt Schladming hegyén töltjük.
Felvonózás után túrázásra is lesz lehetőségünk közel 1.800 m
magasban. Délután a szomszédos Dachstein-hegyre indulunk.
Először 2.700 m-re felvonózunk, ahol a világhírű Jégpalota és
a függőhíd található, majd innen visszatérve a völgyállomáshoz egy fantasztikus túrát teszünk a Dachstein déli oldalán lévő
hegyi hüttéhez (kb. 3 óra oda-vissza). Útközben gyönyörködhetünk a csodás alpesi virágokban is. Élményekkel telve térünk
vissza szállásunkra, majd vacsora.

ACHENSEE, TIROL LEGNAGYOBB TAVA
2016 ÉV IDEGENVEZETŐJÉNEK AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 128.500,- Ft
Időpont:
2019. június 06 – 10.; szeptember 18 – 22.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	4 éjszaka *** szállodák
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

22.000,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

MESÉS LÁTKÉP AZ ALPOK VONULATAIRA

Belépők ára: kb. 69 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Vadregenyes
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SALZKAMMERGUT, AUSZTRIA
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Mondsee
Salzburg
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Sasfészek

Bad Ischl
Hallstatt

lge

Steyr

Werfen

Kastély, ahol érdekes vízi játékokkal, szökőkutakkal színesítették a látványos parkot. A nap hátralévő részét a tartomány központjában, Salzburgban töltjük. Sétánk során Mozart emlékekkel
és szebbnél szebb templomokkal fogunk találkozni. A belváros
hangulatos utcáin álló épületek falain díszes cégérek függnek.
A Mirabell kastélyparkból csodás képeket készíthetünk, melyen
a színes virágok mellett Hohensalzburg vára teljes pompájában
látható. Estére érünk vissza a már megszokott szállásunkra.
4. NAP: HALLEIN – HOHENWERFEN-SZURDOK
Reggel a Hallein melletti Bad Dürrnbergbe buszozunk, ahol egy
régi sóbányát keresünk fel. Amikor lemegyünk a bányába, kipróbálhatjuk azt az érdekes módot, ahogy a bányászok csúsztak
le a „munkahelyükre”. Ezt követően a régi munkafolyamatokról is hallunk ismertetést. A sóbánya után egy várhoz buszozunk.
A Hohenwerfen vára a Salzach folyó felett magasodik. Siklóval
tudunk felmenni a várhoz, ahol több érdekes látványosságban lesz
részünk és közben szép rálátás lesz egy völgyre. Várlátogatásunk
után egy szurdok megtekintésével folytatódik a programunk. Egy
gyalogos túra keretében tekintjük meg a különleges természeti látványosságot. Késő délután, kora este érkezünk vissza szállásunkra.

HALLSTATT VÁROSA A TÓVAL Fotó: Kovács Klára
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Világörökségi helyszínek: Salzburg és Hallstatt
 Jégbarlang, sóbánya- és szurdoklátogatás
 Hajókázás és több kilátó felkeresése
 Sasfészekről szép látvány a Königsee-re
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A Dachstein tetejéről letekinteni a bájos Hallstattra, majd a
tóparton állva gyönyörködni az alpesi hegycsúcsok látványában: ez Salzkammergut.
Huzián Péter – Gimnáziumi tanár és idegenvezető

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST – STEYR
– BAD ISCHL
Reggeli indulás és hegyeshalmi határátlépések után érkezünk
Ausztriába. Első megállónk egy kellemes sétával összekötve
Steyrben lesz, mely az egyik legrégebbi város Ausztriában.
Belvárosi sétánkat követően Bad Ischlben folytatjuk kirándulásunkat. A fürdőváros Ferenc József egyik kedvelt nyaralóhelye volt, de Lehár Ferenc zeneszerzőnek is volt itt villája. Séta a
városban és külső fényképeket lehet készíteni az elegáns palotákról. Szabadidő alatt érdemes megkóstolni az ischlert mely
a császár egyik kedvenc süteménye volt. Elnevezését a városról kapta. Este érjük el Annaberg közeli szállásunkat (4 éj), mely
****-os (PROKO besorolás szerint ***+). Vacsora.

2. NAP: 5 UJJ KILÁTÓ – JÉGBARLANG – HALLSTATT –
GOLLING
Délelőtt a Dachstein-vonulathoz tartozó fantasztikus látványt nyújtó Krippenstein hegyre megyünk fel. Több program
is lehetséges. Elsődlegesen javasoljuk az 5 Ujj Kilátót, amely a
nevét alakjáról kapta. Mesés látvány fogad bennünket, amikor kisétálunk valamelyik ujjra és letekintünk az alattunk látható Hallstatti-tóra, valamint a környező hegyekre. Ezt követően
egy természeti ritkaságot, a dachsteini jégbarlangot tekinti meg
a csoport. Cseppkőbarlangot sokan láttak már, de a jégbarlang sokkal különlegesebb. A jégbarlangban – melynek megtekintése során sok lépcsőt kell megmásznunk –, helyi vezető
mutatja be a meseszerű képződményeket. Megbeszélt időpontban találkozás az autóbusznál, majd a világörökség részeként számon tartott Hallstatt városát keressük fel. A többszáz
éves házak és a híres templom mellett a magas csúcsokkal övezett Hallstatti-tó látványa is felejthetetlen. Élménydús napunk
utolsó látnivalója egy csodás vízesés lesz. A nap során fontos a
kényelmes, nem csúszós, a túrázásra alkalmas cipő, továbbá, ha
jönnek a jégbarlangba, akkor meleg öltözet.
3. NAP: BERCHTESGADEN – HELLBRUNN – SALZBURG
Reggeli után átlépünk Németországba és Berchtesgadennél felmegyünk a híres Sasfészekhez, melyről jó idő esetén mesés
kilátás tárul elénk. Látjuk az Alpok vonulatait és a Königsseet
is. A fent lévő múzeumban képek utalnak a hitleri időszakra.
A hegyről leérkezve egy érdekes üzembe megyünk. A közelben
van egy encián likőrkészítő üzem, ezt látogatjuk meg. Itt beszélnek az elkészítési módról, majd meg lehet kóstolni a gyógylikőrt,
sőt akinek ízlik, vásárolhat is belőle. Délután felkeresünk egy
különleges vízi kastélyt. Salzburg mellett van a Hellbrunni

5. NAP: S T. WOLFGANG – HAJÓZÁS – ST. GILGEN –
MONDSEE – BUDAPEST
Reggel először St. Wolfgang városába megyünk. Itt megtekintjük a több irodalmi mű által említett elbűvölő települést.
A híres gótikus templom meglátogatása is szerepel a programban. Ezt követően hajóra szállunk és átmegyünk Sankt
Gilgen városába. Élmény a tavon körbetekinteni a köröttünk
magasodó 2–3.000 m magas csúcsokra. Sankt Gilgeni sétánk
után továbbutazás és megállunk Mondseeben. Ez a város is a
Salzkammerguti-tóvidékhez tartozik. Séta a tóparton és itt is
megtekintünk egy csodaszép oltárral rendelkező barokk templomot. Ezt követően hazaindulás, Budapestre érkezés az esti
órákban, majd mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

GOLLING-VÍZESÉS Fotó: Bakó Hilda
AZ ELMÚLT 6 ÉVBEN 742 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 117.500,- Ft
Időpont:
2019. július 22 – 26.; augusztus 08 – 12.;
aug. 22 – 26.; szeptember 02 – 06.;
szept. 18 – 22.; október 19 – 23.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	4 éjszaka ***(*) hotelben
2 ágyas zuhanyzó/ WC-s szobában
Egyágyas szoba felára:
Júniusi időpont kedvezmény:
Utasbiztosítás (típustól függően):

BERCHTESGADEN, SASFÉSZEK Fotó: Szűcs Tímea
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24.000,- Ft
5.500,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 141 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Salzkammergut

TÖBB MINT BÉCS

AUSZTRIA

Krems
Bécs
Melk
Laxenburg
Eisenstadt
Léka

A SCHÖNNBRUNNI KASTÉLY PARKJA
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

2 órás hajózás a Dunán Melktől Kremsig
 Részletes városnézés Bécsben
 Laxenburgi várkastély és park
 Burgerlandi várak és kastélyok
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Bécsben sok a „régi ismerős”: a Sacher-torta íze, Mozart
zenéje… Az igazi meglepetés a fenséges környéke: Melk eleganciája vagy a Dunakanyar szépsége hajóról.
Dr. Kakuszi Péter – 11 éve idegenvezető, egyetemi oktató

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN – PÉCS) – BUDAPEST –
SCHÖNNBRUNN – BÉCS
Reggel indulás Bécsbe. A délelőtti órákban érkezünk a fővárosba. Programunkat Schönbrunnban, a Habsburgok világhírű
kastélyánál kezdjük. Megtekintjük a császári család életének
látványos színhelyét. A kastély és a park a barokk építészet
egyik gyöngyszeme. Magyar nyelvű audioguide is segíti a termek még jobb megismerését. Ezt követően autóbuszos városnézés Bécs belvárosában. Sok a hasonlóság a magyar és az
osztrák főváros építészeti megoldásai, palotái között. Itt is
van körút, ez a Ring, melyet egységes szép eklektikus paloták

szegélyeznek. A bécsi Operaház stílusában nagyon hasonlít a
budapestihez. Láthatjuk a Parlament és a városháza épületét
is. A buszos városnézés után kezdjük gyalogos sétánkat: Hősök
tere, Kancellária, Minorita templom, Kohlmarkt, majd a
200 éves Demel cukrászda. Folytatjuk programunkat és kívülről megnézzük Széchenyi szülőházát és a Hofburgot (Császári
palotát). Meglátogatjuk a Kincstárat, ahol látható a császárok
páratlan történelmi értékű gyűjteménye, amelynek legértékesebb darabja a császári korona, továbbá itt található Bocskai
koronája és Nagy Lajos keresztje is. Este szállásfoglalás Bécsben
****-os szállodában (3 éj).
2. NAP: BÉCS
Reggeli után először felkeressük a Hundertwasser házakat.
A világhírű művész különleges épületei a Duna-part közelében találhatóak. A Hundertwasser tervei szerint épült házak
íránt különleges formái és színei miatt van komoly érdeklődés. A délelőtt további részében a Művészettörténeti Múzeum
kiállítását tekintjük meg a magyar emlékekre koncentrálva:
Nagyszentmiklósi aranykincs, Munkácsy freskója. A múzeumlátogatás után folytatjuk a városnézést: Burgpark, Kapucinusok
altemploma. Itt található a Habsburgok kriptája. Tovább haladunk a város szívében lévő Szt. István székesegyházhoz, mely
építésében Mátyás királyunk is szerepet vállalt. A Kärtner
Str.-én sétálunk a Szt. Mihály templomhoz a Lipicai lovarda
épületének érintésével. A nap során lesz szabadprogram,
ekkor lehet gyönyörködni, esetleg vásárolni a belváros elegáns
üzleteiben. Aki akarja, ekkor megkóstolhatja a jellegzetes bécsi
kávét, a melange-t vagy a Sacher-tortát. Szállás mint előző nap.

3. NAP: M
 ELK – HAJÓZÁS – WACHAU VIDÉKE –
MAYERLING – LAXENBURG
Reggeli után buszunkkal Melkbe megyünk. Megtekintjük a mesés
melki apátság múzeumszobáit, templomát, végül belső udvarát.
Az apátság szobáit és főtemplomát néhány éve szépen felújították. Ezt követően – még Melkben – hajóra szállunk. Hajóutunk
kastélyok, várak, kisvárosok mentén halad. Ausztriában ez a Duna
leghangulatosabb szakasza. Méltán került fel a wachaui vidék
ezen része az UNESCO világörökségei közé. Két órás hajóutunk
Kremsig tart, ahol autóbuszunk vár bennünket. Beszállás után
délkeleti irányba indulunk. Mayerling neve egy szomorú esemény
miatt lett ismert. Rudolf trónörökös itt lett öngyilkos. Ennek helyszínére egy kápolnát emeltek, utalva a tragikus nap történéseire.
Külső fotózás a kápolnánál. Folytatva utunkat a Habsburg család
talán legszebb vadászkastélyához megyünk. Sissy és Ferenc József
itt töltötte mézesheteit. Egy szépen gondozott parkon keresztül sétálunk a kastélyhoz. A Franzensburg vár belső kialakítása
nagyon impozáns. A látványból kiderül, hogy nem véletlenül esett
a császári pár választása erre a helyre. Programunk befejezése
után visszamegyünk szállásunkra.
4. NAP: L ORETTÓ – EISENSTADT – RUSZT – LÉKA – BP.
Bécset elhagyva, délelőtt a lorettói kegytemplomot nézzük meg,
mely híres zarándokhely. A templomot Nádasdy Ferenc megbízásából építették 1651-ben. A déli órákban érkezünk a tartomány
fővárosába, Eisenstadtba, Kismartonba. Séta a központban, mely
során le tudjuk fényképezni az Eszterházy kastélyt is. Délután a
szintén világörökségi látványosságok közé tartozó Fertő-tó közelében fekvő Rusztban, a gólyák városában állunk meg rövid időre.
Továbbhaladva Lékán a végvárat keressük fel. Burgenland talán
legszebb várában múzeumot rendeztek be. Múzeumlátogatásunk
után a késő délutáni órákban indulunk haza. Kőszegi határátlépés
után az esti órákban érünk Budapestre. Ezt követően mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.

FRANZENSBURG BEJÁRATA Fotó: Papp Andrásné
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.89

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 79.500,- Ft
Időpont:
2019. június 21 – 24., július 28 – 31.;
aug. 31 – szept. 03.;
október 31 – november 03.

WACHAUI DUNA-KANYAR LÁTKÉPE

Belépők ára: kb. 138 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Becs

Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	3 éjszaka **** hotelben
2 ágyas tusolós/WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
35.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
22.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
2.950 – 3.800,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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TÚRÁZÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBEN

Trefflingfall
Ötschergraben
Wasserlochklamm
Eisenstadt
ll
iaze
r
a
Puchberg
M
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Felvonózás és túrázás a Schneebergen
Különleges szurdokok és vízesések
 Szállás Mariazell központjában
 Túrázást szerető és azt jól bíró utasoknak ajánljuk
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TÚRÁZÁS A SZURDOKBAN Fotó: Révészné Győri Éva
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tárul elénk. A panoráma mellett fent kilátó, élménypark és kellemes étterem várja a kirándulókat. Aki akar, felvonóval jöhet
vissza a városba, de aki akar, le is túrázhat. Délután buszra szállunk, és irány Alsó-Ausztria legnagyobb vízesése, a Trefflingfall.
A 120 m magas, többlépcsős zuhatag közepes erősségű hegyi
kirándulással érhető el. Bámulatos a lezúduló víz mennyisége.
Visszaúton látjuk Erlaufsee festői tavacskáját.

G

N

Ez az út a mesés párosokról szól. Mariazell meghitt városkája után az Alpok vad vízesései. A hegyi szurdokból Puchberg
2.000 méteres csúcsa.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

RÁ ZÁS

RÁLÁTÁS MARIAZELLRE Fotó: Fekesházy Katalin
PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
MYRA-PATAK – EISENSTADT – MARIAZELL
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépéssel érkezés Ausztriába.
Eisenstadtban séta a belvárosban, lefényképezhetjük (kívülről) a
híres Eszterházy-kastélyt és a régi városházát. Délután a Myrapatak gyönyörű vízesésrendszerét nézzük meg, majd a KeletiAlpok egyik legszebb és legvadregényesebb szurdokvölgyében, a
Steinwandklammban teszünk egy kemény kihívást jelentő túrát.
A látnivalók sokaságától elbűvölve érkezünk Mariazellbe, itt lesz
mind a 4 éjszaka a szállásunk, vacsorával.
2. NAP: MARIAZELL – TREFFLINGFALL – ERLAUFSEE
Délelőtt Mariazell kellemes hangulatával, nevezetességeivel
ismerkedünk meg: Kegytemplom, főtér, mechanikus Betlehem.
Ezt követően a helyi kabinos felvonóval 1.267 m magasra
megyünk fel. A párperces felvonózás során csodaszép látvány

3. NAP: MARIAZELL – ÖTSCHERGRABEN
Reggel megkezdjük hosszú túránkat az osztrák Grand
Canyonnak nevezett Ötschergraben hegyi útvonalán. Busszal
megyünk a kiindulási ponthoz. A terep közepesen nehéz a szintkülönbségek miatt, de a túra hossza közel 12 km. Ezen haladunk
végig. Kirándulásunkat romantikus erdei utak és meredek sziklás szakaszok teszik változatossá. Az út 2/3-nál hosszabb pihenőt tartunk. Ekkor, a vadregényes környezetben lévő „hütte”
teraszán, aki szeretne egy könnyű ebédet is el tud fogyasztani.
Folytatjuk utunkat, melynek végén vonattal megyünk vis�sza autóbuszunkhoz. Szállásunkra a délutáni órákban érkezünk
vissza. Ezt követően Marizellben szabadprogram, aki szeretné,
a mézeskalácsüzemet vagy a likőrkóstoló boltot is fel tudja
keresni. Vásárlási lehetőség.
4. NAP: GEMEINDEALPE – WASSERLOCHKLAMM
Délelőtt Mariazell másik hegyére, a Gemeindealpera kirándulunk. Felvonóval megyünk fel közel 1.700 m magasra. A mesés
kilátás mellett fent kirándulási lehetőség. A fennsíkról a középállomásig legyalogolhatnak, akik szeretik és bírják a hegyi túrázást. Visszaérve Mariazellbe autóbuszra szállunk azokkal, akik
vágynak még egy kemény (250 m szintkülönbségű) túrázásra,
és velük elmegyünk a Wasserlochklamm szurdokba, ahol több
lépcsőn keresztül zúdul le a víz. Egy-egy zuhatag 20–30 méteres. Itt tudunk feltúrázni. Ugyanazon az útvonalon jövünk vis�sza. Aki nem bírja a tetejéig történő felmenetelt, az korábban
visszafordulhat és visszajöhet a buszhoz. Arra is van lehetőség,
hogy aki a délelőtti túra során már elfáradt, a délutánt Mariazell
belvárosában (mivel a központban van a szállásunk) töltse.

5. NAP: PUCHBERG – HEGYESHALOM – BUDAPEST
Utolsó napi programunk is igazi csemege a természetkedvelőknek. Alsó-Ausztria legmagasabb hegyét, a Schneeberget
(2.075 m) keressük fel. Puchbergből a híres Salamander fogaskerekű vonattal – gyönyörű erdőkön keresztül –, kapaszkodunk
fel az 1.800 m-en lévő végállomáshoz, ahol pazar körpanoráma fogad bennünket. Mesés a kilátás a környező hegyekre és
a virágos alpesi rétekre. Fent túrázási lehetőség, majd szabadprogram, mely során a tájban gyönyörködve tudnak utasaink
kávézni. Délután szintén vonattal jutunk vissza autóbuszunkhoz. Hazaindulunk. Az esti órákban érkezünk Budapestre.
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 99.500-, Ft
Időpont:
2019. május 15 – 19.; augusztus 08 – 12.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	4 éjszaka ***-os szálloda
2 ágyas zuhanyzós/ WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

28.000,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

LÁTVÁNY A SCHNEEBERG TETEJÉRŐL
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Belépők ára: kb. 97 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Turazas
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VIGYÜK KIRÁNDULNI GYEREKEINKET, UNOKÁINKAT!
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

6 – 14 éveseknek javasolt programok
 Buszon gyerekeknek való filmek, programok
 Gyerekkedvezmény 3 ágyas elhelyezésnél
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Kalandpark, Dinók, Práter, Élményvár – ezek mind pompásan
csengő fogalmak – váltsuk hát élménnyé ezeket a gyermekek
legnagyobb örömére!
Kámán József – 2017 Év Idegenvezetője III. helyezett

SÉKE

1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST –
ST. GILGEN – SANKT WOLFGANG HAJÓZÁS
Reggeli indulás után, Hegyeshalomnál lépjük át a határt Ausztria
felé és a Salzkammergut vidékére buszozunk. St. Gilgenben
séta a tóparton, majd hajóra szállunk és elhajózunk Sankt
Wolfgangba. Kicsit sétálunk még a hangulatos városban, majd
elhelyezkedünk autóbuszunkban és az osztrák-német határ
közelében lévő szállásunkra megyünk.

DINÓPARK AUSZTRIÁBAN

2. NAP: DINOPARK
Reggeli után a szállás közelében lévő Steinplattéra felvonózunk. A hegyen található a Triassic Park. A többszintes parkban életnagyságú dinoszauruszokat állítottak ki és több
helyen tájékoztatókat és leírásokat olvashatunk az őslényekről.
www.triassicpark.at Az elmúlt időszak kiválóan sikerült
útjainak tapasztalatait felhasználva idén, ezen a napon, több
időt töltünk a Dinóparkban, mert a gyerekek nagyon élvezték az
ottani játékokat, látnivalókat (kilátóterasz, mászófal, csúszdák,
pancsolók, mini tutaj – jó idő esetén – váltó és/vagy -fürdőruha
is javasolt). Mindemellett a hegyről körbetekintve gyönyörködünk a látványba, aki akar, kirándulhat, túrázhat is egy kicsit.
Programunk után szállásunkra utazunk (2 éj).
3. NAP: ALLGÄU SKYLINE PARK
Reggeli után a bajorországi Rammingen-Allgäu családi élményparkba buszozunk. A város melletti szabadidőparkban minden korosztály megtalálja szórakozási lehetőségét. Javasoljuk,
keressék fel a www.skylinepark.de weboldalt, ahol található
egy térkép is, mely segíti az alaposabb tájékozódást. A parkban
több mint 60 különböző játékra lehet felülni, vagy használni.
Egész nap szabad szórakozás. A helyszínen lesz étkezési lehetőség is. A koraesti órákban megyünk vissza szállásunkra, ekkor is
van fakultatív vacsora.
4. NAP: LEGOLAND
Reggeli után Günzburgba buszozunk. Itt található Németország
legnagyobb legoparkja. A Legolandben töltjük a napunkat.
Itt szinte minden legoból készült. Különleges látványosságok
mellett több fajta játékot lehet kipróbálni. A www.legoland.de
web oldalon látható az a rengeteg attrakció mely színesíti ezt a
hatalmas játszóparkot. Késő délután utazunk szállásunkra.
5. NAP: HELLBRUNN – BUDAPEST
Reggeli indulás után utazás a Salzburg melletti Hellbrunn vízi
kastélyához. A kastély parkjában lévő játékos szökőkutak olyan
szempontból is érdekesek, hogy teljesen váratlan helyről érkeznek a vízsugarak a látogatókra. A kastélypark megtekintése
után elhelyezkedünk a buszban és hazaindulunk. Budapestre
várható érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

LEGOLAND Fotó: Sipos Péter
AZ ELMÚLT 2 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 109.500,- Ft
Időpont:
2019. július 09 – 13.; augusztus 08 – 12.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szállodákban
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
41.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
24.000,- Ft
Gyerekkedvezmény (12 éves korig, ha 3. személy): 10.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
2.950 – 3.800,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

GYEREKPROGRAMOK AZ ISKOLASZÜNETBEN
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

6 – 14 éveseknek javasolt programok
 Rövid távolságok érdekes programok
 Gyerekkedvezmény 3 ágyas elhelyezésnél
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Ragyogó gyermekarcok, sok játék, lego, élmények, varázslatok
és persze szövődő barátságok, ezek mind egy programban! Így
lesz ez igazi családi kikapcsolódás.		
Kámán József – 2017 Év Idegenvezetője III. helyezett

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST –
AUSZTRIA – KALANDPARK – SOPRON
Reggeli indulás után utazás Ausztriába. Határátlépés után nem
sokkal elmegyünk egy Kalandparkba. www. familypark.at/hu
Ebben a parkban sokféle hullámvasútra és pörgő, forgó játékra
lehet felülni. Itt töltjük a napot. A park zárása után visszajövünk
a pár km-re lévő Sopronba, ahol szállás (3 éj), fakultatív vacsora.
2. NAP: CSOKOLÁDÉGYÁR – DINÓPARK
Délelőtt Kittseeben megállunk egy csokoládégyárban, ahol bepillanthatunk a gyártási folyamatba, majd ingyenes kóstolás mellett
kedvezményes vásárlási lehetőség lesz a gyár boltjában. Ezt követően folytatjuk utunkat és Szlovákia fővárosába, Pozsonyba
megyünk. A város közelében található egy Dinópark, ezt keressük fel. Szabadidő a parkban: www.dinopark.eu/en/bratislava
Programunk után rövid sétára bemegyünk a szlovák főváros központjába. Ezt követően buszozunk vissza soproni szállásunkra.

DINÓPARK POZSONY MELLETT
3. NAP: BÉCS
Reggel elmegyünk a Schönbrunni Állatkertbe. Szabad nézelődés a parkban, majd a híres Prátert keressük fel. Ez az osztrák főváros szórakoztató központja, ahol megtalálható többek
között a sokak által ismert Óriáskerék. A Práterbe történő belépésért nem kell fizetni, csak azokért a szórakoztató elemekért,
melyeket igénybe szeretnénk venni. A mellékelt weboldalon
magyar nyelven is tájékozódhat a látványosságokat illetően:
www.prater.at Programunk végén, kb. 18 órakor elhelyezkedünk autóbuszunkban és megyünk vissza Sopronba.
4. NAP: SOPRON – LÉKA – BUDAPEST
Reggeli után ismét Ausztriába buszozunk, de most dél felé fordulunk. Egy fotó erejéig megállunk Doborjánban, ahol lefényképezzük Liszt Ferenc szülőházát, majd Burgenland talán legszebb
várát keressük fel Lékán. A várban vannak gyerekek számára is
érdekes, interaktív látnivalók. A vár megtekintése után jövünk
vissza Magyarországra. Rövid séta Kőszegen, majd Szombathely
érintésével utazunk vissza Budapestre. Várható érkezés az esti
órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
Az utazás részvételi díjából 21.000 Ft-ot fizethet
a SZÉP kártya szállás zsebéből is.

GYERMEKKÖZPONTÚ IDEGENVEZETÉS AZ ÚT SORÁN

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. április 18 – 21.:
59.500,- Ft
augusztus 17 – 20.:
63.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	3 éjszaka *** szállodákban
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
9.500,- Ft
Gyerekkedvezmény (12 éves korig):
12.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
3.700 – 4.750,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára (Vigyük kirándulni): kb. 97 € / 64 € | Belépők ára (Gyerekprogramok): kb. 61 € / 49 € (felnőtt / gyerek ár)
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AUSZTRIA

Blumau
Heiligenblut
Lienz Pyramidenkogel

A SZOMSZÉD HEGYE
MINDIG ZÖLDEBB
panorámában lehet része. Mindenkinek lesz lehetősége a
közel 3000 méteres magasságban sétálni, a tavakkal tarkított
hegyvidékről fényképeket készíteni. Délután indulunk vissza
buszunkhoz, majd szállásunkra.

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Kedvezményes felvonózások Karintia kártyával
 Minden nap túrázás a hegyekben
 Ausztria legmagasabb panorámaútjára is felmegyünk

4.NAP: HEILIGENBLUT – VIRGENTAL – LIENZ
A nap első felét a Lienzi-Dolomitok közelében töltjük. Látvá
nyos hegyi úton érjük el Kelet-Tirol vadregényes részét, a
híres Virgental-völgyet. A pazar tájképet a Dolomitok változatos ormai, bájos falvak, műemlékek is gazdagítják, mint
pl. Obermauern gótikus temploma, melyet meg is tekintünk.
A Virgental végében már megpillanthatjuk Ausztria 2. legnagyobb többlépcsős vízesését. Meredek terepen gyalogolunk fel
a rendkívüli látvány megtekintéséhez. Fáradságunkat az élmény
elfeledteti. Kora délután indulunk vissza, rövid ebédelési és
vásárlási lehetőség lesz Osttirol legjelentősebb városában,
Lienzben. Délután érkezünk vissza Heiligenblutba. A nap hátralevő részében aki akar pihenhet vagy a szálloda wellness szolgáltatását veheti igénybe vagy részt vehet egy kb. 1,5 órás erdei
kiránduláson a környéken.
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Heilingerbrutnál, mikor reggelente kilépünk a szállodánkból, és
elénk tárul a Grossglockner lenyűgöző vonulata, az egyszerűen
leírhatatlan.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

RÁ ZÁS

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS – DEBRECEN) – BUDAPEST –
BLUMAU – HEILIGENBLUT
Reggel indulás. Az M1-es autópályán megyünk, majd Bucsu
nál átlépjük az osztrák-magyar határt. Ausztriában először Blumauban a Hundertwasser városrészt keressük fel.
Hundertwasser különleges formájú és színhatású épületeit
nemcsak Bécsben, hanem itt is meg lehet csodálni. Ezután látványos úton, közel 3.000 m magas hegyek közt kanyarodva
haladunk nyugati irányba. Este érkezünk az 1.300 m magasan
lévő szállásunkra, mely Heiligenblutban van és ****-os (4 éj).
Szállásunk wellness részlegét ingyen lehet használni. (Fedett
medence, szauna…) Megérkezésünk után kedvezményesen
kapjuk meg a Karintia kártyát, mellyel utána több szolgáltatást
ingyenesen vehetünk igénybe.
2. NAP: HEILIGENBLUT – GROSSGLOCKNER
HOCHALPENSTRASSE
A délelőttöt a nagyon hangulatos, tipikus alpesi kisvárosban,
Heiligenblutban töltjük. Gyönyörködünk a szép házakban és
megtekintjük a szárnyas oltáráról híres templomot. Ezt követően a Schareck felvonóval felmegyünk 2.600 m magasra, ahonnan jó idő estén 33 (!) háromezer méteres csúcsot láthatunk.
Természetesen itt is túrázunk. (Kártyánkkal a felvonózás ingyenes). Aki akar, a félállomástól gyalog jöhet vissza. Ebédelési
lehetőség, majd délután Ausztria legmagasabb alpesi útján, a
Grossglockner Hochalpenstrassen haladunk buszunkkal. A híres
Ferenc József-kilátónál megállunk, ahol közelről is megcsodálhatjuk a 3.798 m magas „Nagy harangot” (Grossglocknert), és
a hozzá tartozó gleccserfolyót, mely alattunk látható. Kiváló
felvételek készülhetnek Ausztria legmagasabb hegycsúcsáról
és a virágokkal borított pazar völgyekről. A túrázni vágyók itt
is kapnak lehetőséget egy kb. 2,5 órás gyalogos kirándulásra,
2.400 m-es magasságban. Csodaszép alpesi virágok, aranyos
mormoták és a gleccser látványa kápráztat el bennünket. Késő
délután indulunk vissza szállásunkra.

VIRGENTAL Fotó: Jezoviczki Zoltánné
3. NAP: HEILIGENBLUT – RAGGA-SZURDOK –
MÖLTTALI-GLECCSER
Ezt a napot a túrázást kedvelők különösen élvezni fogják.
Első programunk a Ragga patak 800 m hosszú vadregényes
szurdokánál lesz, ahol aki akar, egy nehéz terepen túrázhat.
Itt több mint 200 m szintkülönbséggel is meg kell birkóznunk.
(Kártyánkkal ez ingyenes.) Továbbutazunk buszunkkal, hogy a
környék másik nevezetességét is megnézzük. A mölltali glec�cserhez hegyi felvonókkal jutunk fel. Először a Mölltali Gleccser
Express siklóval teszünk meg 8 perc alatt 1.000 méter szintkülönbséget. Ezt követően 6-személyes kabinos felvonókba szállunk át és így érünk fel 2.800 méter magasságba. Innen csodás
képet kapunk tiszta időben a környező hegyekről, a Schareck
3.122 méteres csúcsától a Lienzi-Dolomitokig. Egy különleges étterem is található itt, melynek üveg borításán visszatükröződnek a környék sziklái. Erről a hegyi állomásról még
további lehetőség van a feljebb jutásra, hiszen 6-személyes
ülőliftek járnak a 3.122 méteres csúcsra, de erre a szakaszra
már nem érvényes a kártyánk. Aki akarja, külön díj ellenében
(kb. 15 €) ezt is igénybe veheti, hiszen szép időben gyönyörű

5. NAP: H
 EILIGENBLUT – PYRAMIDENKOGEL – BP.
A hazafelé tartó úton Karintiában elmegyünk a Wörthi-tóhoz.
Itt található a világ legmagasabb fából készült kilátója, a
Pyramidenkogel. A panoráma kilátó 83 m magasan van. Lesz idő
a felvonóval felmenni ide és körbetekinteni a szép tóra és a környező hegyvonulatokra. Tovább folytatjuk utunkat, ismételten
Bucsunál lépjük át a határt és várhatóan az esti órákban érkezünk
Budapestre. Ezután a Szeged, Pécs, Miskolc-Debrecen útvonalon
felszállt utasainkat visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.

OBERMAUERN TEMPLOMA Fotó: Jezoviczki Zoltán
AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 134.000,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 16 – 20.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	4 éjszaka ****-os szállodában
2 ágyas zuhanyzós/ WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
28.000,- Ft
Karintia kártya + Glossglockner út:
30 €
Utasbiztosítás (típustól függően):
3.700 – 4.750,- Ft

TÚRÁZÁS A GROSSGLOCKNERNÉL Fotó: Varga Dániel
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Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét, Kkfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 43 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/SzomszedHegye

NÉMETORSZÁG

AUSZTRIA

BAROKK PALOTÁK ÉS KASTÉLYOK
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HOHENSCHWANGAU KASTÉLYA
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Osztrák és bajor kastélyok, városok
 II. Lajos bajor király kastélyai
 Németország legmagasabb csúcsa a Zugspitze
 A híres Sasfészek és Neuschwanstein várkastélya
A mesekirály mesekastélya meseszép helyen, a Bajor Alpok
lábánál mindig elkápráztat. Hatása alá kerülök, beteljesült
földi léte örök rejtély marad…
Vendégh Edit – 30 éve idegenvezető
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
DÜRNSTEIN – HAJÓZÁS A DUNÁN
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után érkezünk
Ausztriába, rövid buszozással érjük el Dürnsteint. Itt raboskodott Oroszlánszívű Richárd. A Duna partjára épült várfallal körülvett városkában olyan az érzésünk, mintha 400 éve
megállt volna itt az idő. Sétálunk, nézelődünk a főutcán,

betérünk néhány üzletecskébe. Szabadidő alatt van lehetőség arra, hogy megtekintsék az Ágoston-rendi kolostort és a
Plébánia templomot mely Ausztria egyik szép barokk épületegyüttese. Városnézésünk után hajóra szállunk és végighajózunk a Dunának legszebb szakaszán az UNESCO Világörökség
Listájában is szereplő Wachau-kultúrtájon. Nem véletlenül
került a világörökségek közé, erről mi magunk is meggyőződhetünk. Melkben szállunk ki a hajóból. Autóbuszunk itt már vár
bennünket és Salzburg közeli szállásunkra utazunk (1 éj).
2. NAP: SASFÉSZEK – HELLBRUNN – CHIEMSEE
Reggeli után kirándulunk a hírhedt „Sasfészekhez”. Berchtes
gadennél a Kehlsteinhaushoz megyünk fel. A történelmi helyszín
megközelítése a parkolóból helyi buszokkal történik. Káprázatos,
részben sziklába vájt úton haladunk felfelé. Közben már kezd
kirajzolódni a táj szépsége. Ezt követően egy korabeli lift visz fel
bennünket a hegytetőre. A szikla tetejéről jó idő esetén ellátni
a Königsseeig és Salzburgig is. Fent eltöltött kellemes nézelődésünk után jövünk le a hegyről és megtekintjük a Salzburg
mellett található Hellbrunni Kastély parkját. A mesés park különleges vízi játékairól ismert. Marcus Sittikus, Salzburg hercegérseke építtette az olasz Solarival ezt a nyári rezidenciát és a mókás
szökőkutakat. Ezt követően a „Bajor-tengerhez” (Chiemsee)
buszozunk. Rövid hajókázást és sétát követően az Urak-szigetén
a Herrenchiemseen megtekintjük II. Lajos – Versailles mintájára
épült – barokk kastélyát, és annak gyönyörű parkját. A kastélyban található egy, a királyról elnevezett emlékmúzeum is. A gazdag tárlat az uralkodó sorsát és élettörténetét dokumentálja
festmények, mellszobrok és történelmi fényképek segítségével.
Itt tekinthető meg többek között a keresztelőruhája és a koronázási palástja is. A szigetről hajóval megyünk vissza buszunkhoz és
folytatjuk utunkat a szállásunkra (3 éj).
3. NAP: LINDERHOF – ZUGSPITZE –
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Reggeli után első programunk egy érdekesség lesz. A vadregényes környezetben található barokk-rokokó Linderhof-kastély
úgy külső, mint belső megjelenésében lenyűgöző. A különleges
termek és a csodás park minden látogatót elvarázsol. Nagyon
látványos a kastélypark szökőkútja is. A kastélyt elhagyva újabb
érdekesség következik. Rövid időre átmegyünk Ausztriába, hogy
onnan felvonóval közelítsük meg Németország legmagasabb
csúcsát. A kabin 2.962 m magasra visz fel bennünket, itt található a Zugspitze kilátó, ahol az Ausztria és Németország határát
jelző táblát is megtalálhatjuk. Tiszta időben fantasztikus körpanorámában gyönyörködhetünk. Innen több 3.000 m magas
csúcsot, köztük a Grossglocknert is láthatjuk. Rövid pihenő,
majd egy másik kabinos felvonóval a hegy túloldalára, 2.500 m
magasságra utazunk, ahol lehetőség van rövid sétára is. Innen
vonattal megyünk a hegy túloldalára. A végállomás GarmischPartenkirchenben lesz. Leérkezésünk után gyalogos séta a téli
sportolás német fővárosában, mely már olimpiának is adott otthont. Innen pár perces buszozással érünk vissza szállásunkra.

4. NAP: H
 OHENSCHWANGAU – NEUSCHWANSTEIN –
OBERAMMERGAU
Reggeli után II. Lajos bajor uralkodó két egymáshoz nagyon
közeli mesés, barokk kastélya felé vesszük az irányt. A Hohen
schwangau kastélyt édesapja, II. Miksa építette, nyári laknak.
Lajos itt töltötte gyerekkorának nagy részét. Ennek a kastélynak
megtekintése után megyünk a másik lenyűgöző építményhez,
a Neuschwanstein-várkastélyhoz. II. Lajos Wagner tiszteletére
emeltette a várat, ezért is kapta a Lohengrin (Hattyú-lovag)
elnevezést. A hatalmas és sejtelmes kastély több mint 360 szobával rendelkezik. Ezek legszebbjeit tekintjük meg, mely hatalmas élményt ígér. A szép kastélyok után Oberammergauban
állunk meg legközelebb, mely passiójátékairól híres. Belvárosa,
mint egy képeskönyv, festett falu házak sora követi egymást.
Szállás, mint előző nap.
5. NAP: LAXENBURG – BUDAPEST
Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és hazaindulunk. A mai
programunk, a Habsburgok híres vadászkastélya, a Laxenburg
várkastély. Ennek fő látványossága a hangulatos park közepén található Franzensburg vár. Belső termei igazi kuriózumok. A fakazettás mennyezetei, és a magyar koronázási terem
különösen érdekes. Ezt követően rövid pihenőkkel és hegyeshalmi határátlépéssel jövünk hazafelé. Az esti órákban érkezünk
Budapestre. Ezután mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

LINDERHOF PARKJA Fotó: Juhász Andrea
A tavaszi katalógusunkban és a web oldalon olvasható a
májusi 15 –19. és a júniusi 06 – 10. időpontra szervezett
Barokk paloták és városok című utunk. Annak 3. és 4. napi
programja részben eltér az itt leírtaktól, a többi program
megegyezik. Pontos leírást lásd a weboldalon: „Barokk paloták
és városok” www.prokotravel.hu/BarokkTavasz
12 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 105.000,- Ft
Időpont:
2019. május 15 – 19.; június 06 – 10.;
július 17 – 21.; augusztus 22 – 26.;
szeptember 26 – 30.; október 19 – 23.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka *** szállodákban
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora:
Utasbiztosítás (típustól függően):

NEUSCHWANSTEIN KASTÉLYA AZ ALPOK VONULATAIVAL

Belépők ára: kb. 198 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Barokk

28.000,- Ft
19.000,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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CSEHORSZÁG
Plzen

Würzburg
Nürnberg
Augsburg

NÉMETORSZÁG

Cesky Krumlov

Regensburg

Mayerling

München

AUSZTRIA

KÖZÉP-EURÓPAI KÖRKÉP

Budapest

Berchtesgaden

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Klosterneuburg csodaszép kolostora
 Hangulatos cseh városok és várak
5 bajor város megtekintés
 Hajózási lehetőség a Königseen
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Letűnt korok patinás csillogását ma is büszkén magukon viselő
városokban a világi és szakrális kincsek között maga a gyönyörűség egy kis nosztalgia!
Kámán József – 2017 Év Idegenvezetője III. helyezett

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
KLOSTERNEUBURG – CESKY KRUMLOV –
CESKE BUDEJOVICE
Reggeli indulás, utazás hegyeshalmi határátlépéssel Ausztriába.
Első megállónk Klosterneuburgban lesz. Az itt található
apátság alapjai a XIII. századig vezethetőek vissza. Nagyon
látványos barokk templomának kialakítása az 1730-as években kezdődtek. Kincstára különösen gazdag gyűjtemén�nyel rendelkezik. Ezek megtekintése után folytatjuk utunkat
Csehországba. A délutáni órákban érünk Cesky Krumlovba,
amely szerepel a világörökségek listáján. Elsőként megtekintjük a Moldva kanyarulatában kiépített történelmi óvárost (Főtér,
Szent Vitus-templom, városháza), majd onnan felkapaszkodunk a várba, amely Csehország második legnagyobb építménye. Megcsodáljuk pompás épületeit, belső udvarait és az
innen tárulkozó páratlan panorámát. Ezt követően folytatjuk
utunkat Ceske Budejovicébe. A város az itt gyártott söréről, a
Budweisserről lett ismert. Megérkezésünket követően, sétálunk
a belvárosban. A főtéren és környékén megtekintjük a városházát, a Fekete-tornyot, a Sámson-kutat, a Dominikánus templomot és a kolostor, majd elfoglaljuk szállásunkat.
2. NAP: HLUBOKA – PLZEN – REGENSBURG
Reggeli után Hlubokára megyünk. Itt van Csehország egyik leglátványosabb vára. Barokk és angol gótikus stílusjegyek keverednek a vár épületében. Megtekintjük a belső termeket is.
Folytatva utunkat a másik híres „sörvárost”, Plzent keressük fel.
Itt van egy látványos múzeum, ahol láthatjuk a plzeni sör történetét és kóstolhatunk is a híres nedűből. Ezt követően rövid
séta a központban és indulunk tovább Németországba. Délután
érkezünk Regensburgba. Átsétálunk a Kőhídon, melynek alapjai a XII. századig vezethetőek vissza. Középkorban, a Dunán az
egyik legfontosabb átkelőhely volt ez a híd. A nagy forgalom
miatt érthető, hogy komoly fejlődésnek indult a város. Beérve
a központba kezdjük városnézésünket. A legszebb látnivalóik:

NÜRNBERGI VÁRTORONY

dóm, püspöki palota, régi kápolna, Kepler Emlékház és a régi
városháza. 2006-ban az óvárost a világörökség részének nyilvánították. Regensburgi programunk befejezése után elfoglaljuk
szállásunkat (2 éj).

Miasszonyunk temploma, városháza, gótikus kapuk, Maximilian
utca szecessziós épületei. Látjuk, hogy Németország egyik legelegánsabb és leggazdagabb városa München. Lesz szabadprogram
is a központban. Programunk végeztével elfoglaljuk szállásunkat.

3. NAP: NÜRNBERG – WÜRZBURG – ROTHENBURG
Reggeli után Nürnbergbe utazunk. Sok német-római császár
választotta tartózkodási helyéül a várost. Az 1470–1530 közötti
időszak számít a város virágkorának. Gazdagságát kiváló kézművesiparának és a kereskedelem szempontjából kedvező
fekvésének köszönhette. Az ezekkel kapcsolatos emlékeket
is felkeressünk. Ízelítő a legfőbb látnivalókból: Szent Lőrinctemplom, Főpiac tér, Miasszonyunk temploma, Ó-városháza,
Felsőváros. Dürer-ház, vár (kívülről). Folytatjuk bajorországi
nézelődésünket és Würzburgba utazunk. Először felkeressük az
Érseki Palotát mely az UNESCO Világörökségek Listáján is szerepel. Csodaszép barokk szobái, freskói megérik, hogy eltöltsünk itt kb. 1 órát. A palotához egy nagyon szép gondozott
park is tartozik. Folytatjuk a Majna-parti város megismerést a
városközponttal. Itt a fő ékesség a román alapokra épült Dóm.
Az ezt követő szabadprogram után a mesebeli középkori városkába, Rothenburgba megyünk. A belvárost többszáz éves városfal veszi körül. Először megtekintjük a város főbb látnivalóit, a
Spital-bástyát, a főteret és a gótikus Szt. Jakab-templomot.
Késő délután indulunk vissza szállásunkra.

5. NAP: M
 ÜNCHEN – BERCHTESGADEN – KÖNIGSEE –
AUSZTRIA
Reggel elhagyjuk a bajor fővárost és továbbindulunk a hírhedt „Sasfészekhez”. Berchtesgadennél a Kehlsteinhaushoz
megyünk fel. A történelmi helyszín megközelítése a parkolóból
helyi buszokkal történik. Káprázatos, részben sziklába vájt úton
haladunk felfelé. Közben már kezd kirajzolódni a táj szépsége.
Ezt követően egy korabeli lift visz fel bennünket a hegytetőre.
A szikla tetejéről jó idő esetén ellátni a Königseeig és Salzburgig
is. Ezt követően a közelben egy encián likőrkészítő üzemet, látogatunk meg. Itt beszélnek az elkészítési módról, majd meg lehet
kóstolni a gyógylikőrt, sőt akinek ízlik, vásárolhat is belőle.
Délután egy hajókirándulást tehetünk a Königsee-n. Az Alpok
vonulatai ölelik körbe ezt a tengerszemet. Akinek kedve van az
velünk tart és hajózik St. Bartolome kikötőig. Kiszállás után itt
egy templomot is meg lehet tekinteni, majd visszahajózunk.
Ezt követően ausztriai szállásunkra buszozunk.

4. NAP: AUGSBURG – MÜNCHEN
Reggeli után Augsburgba visz utunk. Programunkat a belváros megtekintésével kezdjük. Nagyon szép a Városháza épülete. Megtekintjük a monumentális dómot, és a központot. Ezt
követően elmegyünk a Fuggerei-hoz. A híres bankárról nevezték el, a negyedet. Fugger szociális célból építette ezeket a házakat a XVI. században. Ezt követően a bajor fővárosba, Münchenbe
buszozunk. Dél-Németország gazdasági, közlekedési és kulturális központja, egyike Európa legvirágzóbb városainak. Neve a
német Mönch szóból ered – mely magyarul szerzetest jelent –,
és alakja a város címerében is megtalálható. Városnézés: belváros,

6. NAP: KREMSMÜNSTER – MAYERLING – BUDAPEST
Reggeli után Kermsmünster-be indulunk, melynek apátsági templomát tekintjük meg. Nagyon szép freskókkal díszített. Ennek megtekintése után folytatjuk utunkat hazafelé.
Útközben még megállunk Mayerlingben. Megtekintjük azt az
emlékhelyet, melyet Rudolf trónörökös emlékére emeltetett
Sisi. Jelenleg múzeum is üzemel ott ahol az a vadászkastély állt,
melyben öngyilkos lett Rudolf és szeretője. Programunk befejezése után hazafelé indulunk. Az esti órákban hazaérkezés.
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KIBŐVÍTETT PROGRAM, MÉG TÖBB ÉLMÉNNYEL

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 120.000,- Ft
Időpont:
2019. július 25 – 30.; augusztus 24 – 29.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	5 éjszaka *** - **** hotelben
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora (5 alkalom):
Utasbiztosítás (típustól függően):

38.000,- Ft
35.000,- Ft
4.440 – 5.700,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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HAJÓVAL PASSAUBA
3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:
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3 folyó találkozása passaunál nagy élmény hajóról
 Napközben kikötések városnézésekkel
 Autóbuszunk kíséri a hajót

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BP. – KOMÁROM – BŐSI VÍZLÉPCSŐ – POZSONY
Indulás reggel autóbusszal Budapestről. Komáromban
(1765 folyamkilométer) hajóra szállunk, majd elhaladunk a
Monostori Erőd, majd Koppánymonostor mellett. A Mosoni-Duna
torkolatától kezd a folyam felsőszakasz jelleget ölteni. Bősnél zsili
pelve a felvízen folytatjuk utunkat, a templomok tornyával egy
magasságban hajózunk. Somorja térségében tóvá terebélyesedik
a Duna. Megismerjük a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer történetét. A víztározó felett az ismét sebes Dunán érjük el Pozsonyt
(1868 fkm). Városnéző sétával zárjuk a napot.
2. NAP: POZSONY – DÉVÉNY – BÉCS – TULLN – KREMS
Reggeli után autóbusszal Dévénybe (1880 fkm) utazunk, a
vár tövében, a Porta Hungarica-nál hajóra szállunk, s elindulunk a sebes Dunán felfelé. A Morava folyó torkolatától már
Ausztriában hajózunk. Rövidesen feltűnik a bájos Hainburg
városa. Bécs közelében zsilipelünk Freudenaunál, majd áthajazunk az osztrák fővároson, megismerkedünk az osztrák főváros hídjaival és az ENSZ negyeddel. A Bécsi Erdő hegyeit kerülve
elérjük a greifensteini zsilipet, majd kikötés Tullnban (1965
fkm). Megcsodáljuk a Niebelung legenda egy eseményét feldolgozó szoborcsoportot, mely Attila hun vezér lánykérését
mutatja be. Tullnból autóbusszal szállásunkra utazunk, júniusban
Kremsbe, szeptemberben a Bécsi Erdőbe.
3. NAP: KREMS – WACHAU – MELK – WIESELBURG
Júniusban reggeli után városnéző séta a Wachau fővárosában,
Kremsben, szeptemberben reggeli után a pompázatos göttweigi
bencés apátságba utazunk. Mindkét alkalommal Kremsben

hajóra szállunk és nekivágunk a Kulturális Világörökség részét
képező Wachaunak. A a bámulatos vidéken templomok és várak
között hajózunk. Aggsbachnál kikötünk, autóbusszal felmegyünk az aggsteini várba, ahonnan lenyűgöző kilátás tárul elénk.
Elhajózunk Schönbühel kastélya mellett, majd júniusban Melkből,
szeptemberben Pöchlarnból busszal szállásunkra megyünk.
Júniusban a Niebelungengau nyári napforduló tűzijátékos ünnepségére jelentkezők este 8 óra körül autóbusszal Pöchlarnba utaznak, s ott hajóra szállnak. Hajózás lassú menetben Ybbs-ig. Mikor
besötétedik, megkezdődik a tűzijáték, a partokon máglyák gyúlnak. Más hajókkal konvojban Pöchlarnig haladunk, miközben
a településekről tűzijátékokat lőnek fel, Maria Taferl temploma
fényárban úszik. Útközben egy pohár italt, s kis falatkákat szolgálnak fel a hajón. Kikötés Pöchlarnban, és a 15 km-re lévő szállásunkra utazunk autóbusszal. Érkezés éjfél körül.
4. NAP: YBBS – STRUDENGAU – GREIN – LINZ
Reggeli után Ybbsben hajóra szállunk, majd áthaladunk a
Habsburg vár és uradalom tövében épült Ybbs-persenbeugi vízlépcsőn, Ausztria legrégibb dunai műtárgyán. A duzzasztó szépséges felvízén haladva érjük el a Strudengau vidékét, melynek
látványa összemérhető a Wachau tájaival. Werfenstein vára
mellett elhaladva kikötünk Greinben. Séta a várhoz, látogatás a Szász-Coburg család kastélyának termeiben. Júniusban
Greinben, szeptemberben Wallsee-n szállunk vissza hajónkra,
a Dunáról csodáljuk meg a ma is Habsburg uradalmat alkotó
Wallsee-i várkastélyt, majd ismét zsilipelünk. Délután elérjük az
Enns folyót. Júniusban és kikötünk Mauthausenben szállunk át
buszunkra, Linzbe utazunk: rövid séta a főtéren és környékén,
majd elfoglaljuk szállásunkat. Szeptemberben egészen Linzig
hajózunk, a főtéri séta után szállásunkra megyünk.
5. NAP: LINZ – ASCHACH – ENGELHARTSZELL – PASSAU – BP.
Autóbusszal Aschachba utazunk, itt hajóra szállunk (2163
fkm). Indulás után röviddel zsilipelünk a legnagyobb szintkülönbségű osztrák duzzasztónál, majd a Duna tündérvilágába érünk. Hegyek között az összeszűkült folyón kanyarogva
végighajózunk nagy folyamunk legfestőibb táján. A Dunahurokban (Donauschlinge) kiszállási lehetőség azoknak, akik
meg szeretnék tekinteni az engelszelli trappista templomot.

AUSZTRIA
HAJÓNK A DUNÁN

Engelhartszellnél kikötés, visszaszállnak a templomot felkereső
utasok, majd elérjük a jochensteini vízlépcsőt, ahol a bal part
már Németország. A zsilip előtt elhajózunk Nepomuki Szent
János zátonyra épült kápolnája és szobra mellett. Maradva a
hegyek között délután elérjük a három folyó városát Passau-t
(2225 fkm). Hajónkról kiszállva rövid városnéző séta, majd utazás rövid pihenőkkel Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.

Időpont, részvételi díj:
2019. június 13 – 17.; szeptember 17 – 21: 124.800,- Ft
Utazás:
hajóval és légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli
Szállás:	***-os szállodában, 2 – 3 ágyas
fürdőszobás szobákban
Egyágyas felár:
Júniusban nyári napfordulós tűzijáték
a Dunán (min. 25 fő):
Félpanziós felár:
Kikötői illeték:
Audio guide felár:
Útlemondási biztosítás:
Utasbiztosítás:

PASSAU – BUDAPEST HAJÓVAL
3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Városnézés duna-menti településeken
 Megtekintjük Klosterneuburg kolostorát
 Hangulatos várak és kastélyok
PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MELK – YBBS – LINZ
Indulás Budapestről reggel 6 órakor. Autóbuszos utazás rövid
pihenőkkel Melkbe, ahol megnézzük a híres, bencés apátságot:
márványterem, könyvtár, templom, múzeum. Továbbutazás
Ybbs-be: látogatás az Ybbs-persenbeugi vízlécső erőművében. Következő állomásunk Linz, Felső-Ausztria fővárosa, ahol
belvárosi sétát teszünk: a dóm, a városháza, Mozart ház, főtér.
Szállás a városban.
2. NAP: LINZ – PASSAU – DONAUSCHLINGE – LINZ
Reggel Passauba utazunk. Városnéző sétát teszünk, majd elindulunk hajónkkal a 2225-ös folyamkilométertől. A németosztrák határszakaszon elérjük a jochensteini vízlépcsőt. Első
zsilipelésünk után osztrák területre érve nekivágunk a Duna
legfestőibb szakaszának, áthaladunk a „Donauschlingén”, majd
még kétszer zsilipelünk: Aschachnál, és az ottensheimi kastély
felett. Kora este elérjük Linzet. Szállás az előző napi helyen.
3. NAP: LINZ – WALLSEE – MARIA TAFERL – WACHAU –
DÜRNSTEIN – BÉCSI-ERDŐ/KREMS
Reggeli után autóbusszal Wallsee-be utazunk, itt szállunk fel
hajónkra. Hamarosan elérjük a Felső-Duna egyik legszebb szakaszát, a Struden-t, az egykor hírhedten veszélyes víziutat.
Elérjük az első nap már megismert ybbs-i vízlépcsőt, kisvártatva
kikötünk, Autóbusszal felmegyünk a Maria Taferl csodálatos

SZLOVÁKIA

31.000,- Ft
9.900,- Ft
25.400,- Ft
14.800,- Ft
2.280,- Ft
1.880,- Ft
2.825,- Ft

DUNA-MENTI LÁTKÉP

kegytemplomához. Emmersdorfból elhajózva elérjük a Duna
egyik leghíresebb szakaszát, a Wachau-t. Aggsbachban kikötünk, s buszunkkal felmegyünk a hegycsúcson magasló Aggstein
várába, ahonnan pazar panoráma tárul elénk. Hajónkra visszaszállva a híres bortermő vidék szőlős hegyoldalai között hajózunk júniusban Dürnsteinig (2008 fkm), ahol kiszállva sétálunk
az ódon városkában, majd autóbusszal a Bécsi-erdőbe, szállásunkra utazunk. Szeptemberben Kremsig (2002 fkm) hajózunk,
városnézés után foglaljuk el a városban lévő szállásunkat.
4. NAP: BÉCSI-ERDŐ/KREMS – KLOSTERNEUBURG –
TULLN/KORNEUBURG – HAINBURG – POZSONY
Reggeli után autóbusszal Klosterneuburgba utazunk, megcsodáljuk az Ágoston-rendi kolostort, majd júniusban Tullnban
(1964 fkm), szeptemberben Korneuburgban (1943 fkm) hajóra
szállunk. Áthajózunk az osztrák fővároson, ismét zsilipelünk, és
a gyorsfolyású „bécsi Dunán” hamar elérjük Hainburgot, ahol
kikötünk, és autóbusszal a közeli Scloßhof bámulatosan felújított kastély együtteséhez utazunk. Visszatérve Hainburgba
visszaszállunk hajónkra és a Porta Hungarica-n áthajózva elérjük Dévényt, majd Pozsonyt (1868 fkm). Rövid városnéző séta
után szállásunkra megyünk.
5. NAP: POZSONY – BŐS – DUNA-KANYAR – BUDAPEST
Reggeli után hajóra szállva nekivágunk az utolsó 220 km-nek.
Pozsony alatt hamar elérjük a Bősi duzzasztó felvizét, a tóvá
szélesedő folyón, majd az erőmű üzemvíz csatornájában hajózunk a zsilipig. Útközben megismerkedünk a Bős-nagymarosi
Vízlépcsőrendszer történetével. Utolsó zsilipelésünk után elérjük a sebes szigetközi Dunát. Budapestig tartó utunkon láthatjuk
a komáromi erődöt, Esztergomot, majd a Duna-kanyaron áthajózva Visegrádot. Érkezés Budapestre (1653 fkm) az esti órákban.

Időpont, részvételi díj:
2019. június 17 – 21.; szeptember 21 – 25: 133.800,-Ft
Utazás:
hajóval és légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli
Szállás:	***-os szállodában,
2 – 3 ágyas fürdőszobás szobákban
Egyágyas felár:
Félpanziós felár:
Kikötői illeték:
Rádióvevős fülhallgató felár:
Útlemondási biztosítás:
Utasbiztosítás:

31.000,- Ft
26.800,- Ft
13.800,- Ft
2.280,- Ft
2.010,- Ft
2.825,- Ft

Partneriroda: Hon Tours Utazási Iroda Eng. szám: U-000687 További inf.: 6. old. Belépők kb.: Hajóval Passauba: 35 €, Passau – Bp. hajóval: 50 € 65

NÉMETORSZÁG

Potsdam

Lipcse

KELET-NÉMET NOSZTALGIA

Berlin

Meissen
Drezda

Valtice
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Részletes városnézés Berlinben és Drezdában
 Meissen híres porcelánjainak megtekintés
 A híres zeneszerző, Bach városa, Lipcse
Két szép kastély felkeresése Csehországban
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A régi diáinkat újrafényezzük és máris nem ismerünk rá egykori
élményeinkre, a pompás városokban, kastélyokban és a főváros
új és fiatalos lüktetésében.
Kámán József – 2017 Év Idegenvezetője III. helyezett

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
LEDNICE – DREZDA
Reggeli indulás, utazás Szlovákián keresztül Csehországba.
A határátlépés után nem sokkal megállunk az UNESCO Világ
örökségek Listáján is szereplő Lednicei Kastélynál. A Liechten
stein család már a XIII. században épített ide várat. Később több
átépítésen ment át a kastély az évszázadok során, míg a mostani neogótikus stílus kialakult. A csodás épület nyári rezidenciaként funkcionált. A szépen felújított belső termek a nemesi
család kiváló ízlését mutatják. A kastélyhoz látványos angolpark is tartozik. Kastélylátogatásunk után folytatjuk utunkat
Csehországon keresztül. Az esti órákban érkezünk a Drezda melletti szállásunkra, ahol fakultatív vacsora lehetőség is van.
2. NAP: DREZDA – MEISSEN – BERLIN
Reggeli után Szászország fővárosát, Drezdát tekintjük meg.
A várost az Elba folyó szeli ketté. Sétánk során a II. Világháború
alatt sokat szenvedett, majd utána gyönyörűen újjáépített város
épületeit csodálhatjuk meg. Látjuk a híres Semper-operát, a
Miasszonyunk-templomát, a híres Albertinumot, mely otthont
ad immáron 2010 óta két nagy kiállításnak, amelyek átfogó
képet adnak a „modern” művészetről a romantika korszakától
egészen napjainkig. Megtekintjük még a régi és az új piacteret, a Brühl-teraszt, melyet Európa erkélyeként is emlegetnek.
Drezda Elba-parti területe is világörökség volt, de elvették tőle
a címet. Miért? Erről is beszél idegenvezetőnk. Az ezt követő
szabadprogram alatt, aki akar, megtekintheti a Zwinger egyik
kiállítását és parkját. Délután továbbutazunk Meissenbe, ahol
felkeressük a világhírű porcelángyárat. A gyárat 1710-ben alapította Erős Ágost választófejedelem, azóta világhírre tett szert.
Látogatásunk során megtekintjük a porcelánkészítés legfontosabb fázisait, majd bepillantást nyerhetünk a gyár gazdag

DREZDAI LÁTKÉP AZ ELBÁVAL

A BUNDESTAG ÉPÜLETE BERLINBEN
porcelántörténeti kiállításába, ezt követően vásárlási lehetőségünk is lesz. Programunk után a „régi-új” német fővárosba,
Berlinbe utazunk. Szállás.
3. NAP: BERLIN
Reggel kezdjük az ultramodern stílusban újjáépült, a „harmadik évezred fővárosának” is nevezett metropoliszban az
autóbuszos és gyalogos városnézést. Programunk során megismerjük a legfontosabb látványosságokat. A kormányzati negyed
a Bundestaggal (ez volt a Reichstag), Brandenburgi-kapu közelében található. A kapu volt a két Berlint elválasztó határ jelképe.
Potsdamer Platz, az Alexanderplatz és környéke a TV-toronnyal,
mely az NDK-s időkben is az egyik legkeresettebb látványosság
volt. Felkeressük a Checkpoint Charlie-t, mely a leghíresebb katonai ellenőrzőpont volt a szovjet és az amerikai zóna határánál.
Később itt alakult ki a Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin egyik leghíresebb átkelőpontja. Sétákat teszünk a „régi Berlin” negyedeiben
is, mint pl.: a Nikolai-viertelben, vagy éppen a Csendőr-téren.
De látjuk még a Vörös-városháza, a hatalmas berlini Dóm épületét is. Ezt követően kirándulunk buszunkkal a Humbold Egyetem
és az Unter den Linden érintésével Charlottenburgba és a híres
Kurfürstendammra. Még mindig észreveszi a figyelő szem a két
Berlin közötti építészeti különbséget, valamint a hírhedt elválasztó fal mementóit is, melyeket gyalogosan és buszunkból is
megszemlélünk. Szállás Berlinben.
4. NAP: BERLIN – POTSDAM – LIPCSE
Reggeli után Potsdamba látogatunk. A híres uralkodó Nagy
Frigyes nyári rezidenciáját, a „porosz Versailles-nak” nevezett, Sanssouci-kastélyt keressük fel. A barokk kastély maga
is látványos, de a parkja még csodálatosabb. Ez is a világörökség része. Kastélylátogatásunk után továbbutazunk Lipcsébe.
Megérkezésünk után kezdjük a város látnivalóinak megtekintését. Bach itt élt és zenélt. Láthatjuk „munkahelyét” a
Tamás-templomot, mely előtt van a zeneszerző szobra is.
Lefényképezhetjük a piactér szépen gondozott palotáit, a régi
kereskedelmi tőzsdét, az óvárosházát és a Mädler-passzázst,
majd a muzsika fellegvárainak is nevezett épületeket, a
Gewandhaust és az Operaház épületét (kívülről). Ezt követően

sétálunk a hangulatos belvárosi utcákon. Koradélután hagyjuk el a város központját, és felkeressük a város határában lévő,
Népek csatájának emlékművét. Napóleon első vereségének
helyszínén, ott ahol több mint 120.000 ember halt meg, most
egy hatalmas mementó magasodik. Aki szeretne, felmehet az
emlékmű tetején kialakított teraszra, ahonnan csodás panoráma tárul elénk a környékre és Lipcsére. A kilátóterasz lifttel és
lépcsök igénybevételével közelíthető meg. Ezt követően továbbutazunk szállásunkra.

MEISSENI PORCELÁNOK
5. NAP: NÉMETORSZÁG – VALTICE – BUDAPEST
Reggeli után elhagyjuk Németországot és visszautazunk
Csehországba. Mielőtt azt ist elhagynánk Szlovákia felé, még
egy szép kastélyt keresünk fel. A Valticei Kastély szintén a
liechtensteini család rezidenciája volt 1387-től majd 600 éven
keresztül. Míg a lednicei a nyári a valticei a téli tartózkodás helyszíne volt. A kastély legszebb terme a tükörterem. Díszítése utal
a család gazdagságára, de a többi terem berendezése, festményei és míves munkák. Programunk után folytatjuk utunkat hazafelé. Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
MEGÚJÍTOTT, KÜLÖNLEGES PROGRAM

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 98.500,- Ft
Időpont:
2019. július 17 – 21.; augusztus 22 – 26.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka *** hotelekben
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora:
Utasbiztosítás (típustól függően):

32.000,- Ft
24.500,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Belépők ára: kb. 76 € + 520 CZK | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Nosztalgia
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Prága
Kutna Hora
Karlovy Vary
Brno
Telc
Lednice

N

CSEHORSZÁG

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Öt világörökségi helyszín Csehországban
 Alapos városnézés Prágában
 Esti hajózás a Moldván vacsorával
 Sörözési lehetőség egy hangulatos helyen
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Prága szépsége mindig mindenkit lenyűgöz. Többszöri visszatérés után sem lehet betelni vele. Utcáit járva folyton megelevenedik a történelme, bája.
Kádár Zsolt – 10 éve a Proko Travel idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
LEDNICE – BRNO – PRÁGA
Reggel indulás, Szlovákiába a rajkai határátkelés után érkezünk. A Duna fölött áthaladva Pozsony látképe tárul elénk.
A cseh határt átlépve megérkezünk Lednice-be, mely egyben
első világörökségi helyszínünk. Az angol gótika és a romantikus stílus keveréke a nagyon szépen felújított kastély. Az itt látható fa kidolgozások és csillárok kiváló művészek munkái.
Továbbhaladva Brnoban, az ország második legnagyobb
városában tartunk gyalogos városnézést. Megtekintjük az
Óvárosházát, a Piac teret, a Szent Péter és Pál-katedrálist. Az esti
órákban érkezünk Prágába a szállásunkra. (3 éj)
2. NAP: PRÁGA – KARLOVY VARY – PRÁGA
Délelőtt gyalogos városnézés Prágában. Városnézésünket a
Hradzsinban, a várban kezdjük. Szent Vitus hatalmas katedrálisa a turisták kedvelt célpontja. Mellette található a Sárkányölő
Szent György-szobor, a Királyi Palota és a Szent György Bazilika.
Szépen felújították a fogalommá vált Aranyutcácskát. Ebben a
keskeny utcában dolgoztak régen a mesterek, akiknek kis üzletei manapság a nagy forgatagtól hangosak. Délután, akinek
kedve tartja, önálló egyéni programot szervezhet magának
Prága történelmi óvárosában. Másik lehetőségként egy hangulatos, kb. 6 órás fakultatív kirándulásra és időutazásra jöhet
velünk a meseszép Karlovy Varyba. A Tepla folyó mellett teraszosan kiépült város csodaszépen felújított, monarchia-korabeli
épületei között sétálunk. Közben valamelyik kellemes teraszon
megpihenhetnek utasaink vagy megkóstolhatják a híres gyógyhatású vizet, melyet a vendégek általában egy különleges formájú bögréből szürcsölnek. Megízlelhetjük Karlsbad finom
ostyáját is. Késő délutáni órákban hagyjuk el Karlovy Varyt,
este érkezünk vissza prágai szállásunkra. Fakultatív Karlovy

Vary kirándulás (Garantált indulás, jelentkezés a
helyszínen): 20 €.

PRÁGAI LÁTKÉP A KÁROLY-HÍDDAL Fotó: Király Ernő
3. NAP: PRÁGA ÉS HAJÓKIRÁNDULÁS
Folytatjuk prágai városnézésünket. A mai nap első látványossága a Vencel-tér, mely a cseh történelemben többször is fontos szerepet játszott. Továbbsétálunk a belvárosban a főtérig.
Itt megtekintjük többek között a híres órát (Orloj), láthatjuk
Husz János monumentális szobrát, továbbá gyönyörködhetünk
a teret ölelő szépen felújított házakban. Az óváros felkerült az
UNESCO Világörökségek Listájára. Ezt követően folytatjuk utunkat Prága másik híres építményéhez, a Károly-hídhoz. A hidat
fenséges barokk szobrok díszítik. A hídon sétálva szép fotókat készíthetünk a műemlékekről, szobrokról. Városnézésünket
a zsidó negyednél fejezzük be. Ezt követően a szabadprogram
alatt egyéni sétára, nézelődésre, ajándékvásárlásra nyílik lehetőség. Aki gondolja, megkóstolhatja a jellegzetes cseh ételeket
és megízlelheti a híres cseh söröket is. Igény esetén az idegenvezető ajánlani fog hangulatos sörözőt, éttermet. A koraesti
órákban szervezünk egy hangulatos, kb. 2 órás fakultatív hajókirándulást a Moldván, mely svédasztalos vacsorával van egybekötve. Akik nem a vacsorás hajókázást választják, azoknak
lehetőség nyílik önálló sétára a kivilágított belvárosban. Este
autóbusztranszfer a szállodába. Fakultatív hajókirándulás

vacsorával (ital nélkül): 8.000,- Ft.

4. NAP: PRÁGA – KUTNÁ HORA – TELČ – BUDAPEST
Ez a nap is a cseh világörökségekről szól, ugyanis a nap során
felkeresendő városok mindegyike szerepel az UNESCO listáján. Délelőtt a Prága közelében lévő Kutná Hora látványosságai
közül megtekintjük a csodaszép Szent Borbála-katedrálist, mely
a közép-kelet-európai gótikus építészet egyik legszebb példája,
szépségében a prágai Szent Vitus-székesegyházzal vetekszik.

KARLOVY VARY KÖZPONTJA Fotó: Király Ernő

A város peremén található egy csontkápolna, melyet szintén felkeresünk. Folytatjuk utunkat Csehországban. Délután Telčben
állunk meg. A város egységes hangulatú, látványos főterén sétálunk, ahol szép fotókat készíthetünk az árkádos-lábas
házakról, valamint a közelben lévő várról. Szabadprogram után
hazaindulunk és az esti órákban érkezünk Budapestre, majd
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

BRNO FŐTÉR Fotó: Függ Róbert
AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN 4441 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 66.000,- Ft
Időpont: 2019. április 18 – 21.; május 09 – 12.;
június 16 – 19.; június 21 – 24.,
július 01 – 04.; július 15 – 18.;
július 28 – 31.; augusztus 03 – 06.;
augusztus 08 – 11.; augusztus 17 – 20.;
augusztus 31 – szeptember 03.;
szeptember 05 – 08.; szeptember 22 – 25.;
október 20 – 23.; október 31 – november 03.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	3 éjszaka *** szállodában
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Április és májusi csoport szállása ****-os hotel.
Szállásfelár: 8.900,- Ft; Vacsora felár: 2.400,- Ft
Egyágyas felár: (időponttól függően): 16.000 – 29.000,- Ft
Fakultatív vacsora (1. és 2. nap a hotelben): 7.500,- Ft
Előszezoni kedvezmény (júniusi csoportok): 6.500,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
2.960 – 3.800,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 800 CZK + fakult. prog. + IFA: 700 Ft | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Praga
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CSEHORSZÁG
Mlada Boleslav
Jičín

CSEH PARADICSOM KIRÁNDULÁS

Hradec Králové
Olmütz
Kroměříž
Lednice

Trencsény

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Különleges sziklák és homokkövek
Kelet-Csehország különleges városai
 Barlangtúra és más természeti különlegességek
Kirándulást, túrázást szeretőknek ajánljuk
A Paradicsom elnevezés egyáltalán nem túlzás. Mesebeli sziklavidékeken, elragadó városkákban járunk. Sőt, egy nem mindennapi barlangtúrán is részt veszünk.
Kádár Zsolt – Idegenvezető, a program összeállítója
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PROKO CSOPORT A SZIKLÁK KÖZT Fotó: Ali Éva
EHÉZSÉ

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LEDNICE – KOLIN
Reggel indulás, rajkai határátlépés után érkezünk Szlovákiába.
A Dunán átkelve Pozsony látképe tárul elénk, majd a cseh határt
átlépve megérkezünk Lednice-be, mely egyben első világörökségi helyszínünk. Az angol gótika és a romantikus stílus keveréke a nagyon szépen felújított kastély. Az itt látható
fakidolgozások és csillárok kiváló művészek munkái. Ezt követően továbbutazunk Kolinba. Lenyűgöző látványt nyújt a város
díszkutas főtere a gazdagon díszített polgárházakkal és hatalmas tornyos városházával. Csodálatos a gótikus St. Bertalan
templom is. Rövid séta a belvárosban, majd elfoglaljuk az itt
lévő szállásunkat. (3 éj)
2. NAP: CSEH PARADICSOM – HRADEC KRALOVE
Reggeli után elutazunk a Cseh Paradicsom területére. Cesky Raj az
ország elsőként védetté nyilvánított területe, mely nemrég felkerült az UNESCO geoparkjainak listájára. A terület ma Csehország
egyik szimbóluma, az ország leglátogatottabb térségei közé tartozik. Közép-Európában sehol máshol nem található olyan hely,
ahol néhány kilométeren belül ilyen változatos táj látványa
fogadná a turistákat. A Cseh Paradicsom déli határán emelkednek
a Prachovi sziklák (Porladó sziklák), ez a terület egyik legfrekventáltabb turistaközpontja. Ezt követően Jičin irányába folytatjuk
utunkat. Ki ne ismerné a jičini bíró és Rumcájsz kalandjait? Jičín
főtere a legszebb látnivaló. A Szent Jakab templom és a már említett, 52 méter magas torony, illetve a teret övező árkádos, reneszánsz és barokk stílusú házak határozzák meg leginkább a tér
sajátos karakterét. Megnézzük kívülről Wallenstein gróf kastélyát,
aki a 30 éves háború nagy hadvezére volt. Ezt követően Hradec
Kraloveba buszozunk. A város hagyományosan a cseh királynék

JIČÍN FŐTERE Fotó: Nábrádi Benedekné

városa, egyben Kelet-Bohémia egyik turisztikai és kulturális központja, mely egyedi panorámával rendelkezik. Az óvárosban több
építészeti stílus keveredése figyelhető meg. Városnézésünk után
visszatérünk előző napi szállásunkra.
3. NAP: ADRŠPACHI HOMOKKÖVEK – NACHOD
A mai napon Csehország egyik leglátogatottabb természeti nevezetessége a célpont. A lengyel határ közelében elterülő Adršpach–teplicei homokkő sziklavidék lenyűgöző tájára
utazunk, amely kedvelt úti cél a turisták számára. Adršpach,
Janovice, Skály és Teplice nad Metuji települések által határolt terület a leglátogatottabb. A két névadó településhez tartozik egy-egy ún. homokkő sziklaváros. A víz és a szél eróziós
munkájának köszönhetően az egykor vélhetőleg egységes
homokkőtömb az évmilliók során lepusztult, feldarabolódott.
Itt túrázunk, melyhez megfelelő öltözet, különösen gumitalpúvagy túracipő szükséges. A jól kiépített és kitáblázott turista
ösvények, helyenként létrák teszik változatossá a haladást.
A túra nagyjából 3–4 órát vesz igénybe. Kirándulásunk után
Nachodra utazunk, ahol városnézésünk keretében megtekintjük a XIII. században épült várkastélyt. Szobáinak festményei
és rokokó stukkói különösen szépek. A gyalogos nézésünk programjában a Főtér Szt. Lőrinc temploma és a Városháza is szerepel. Szállás a már megszokott helyen.
4. NAP: PUNKVA-BARLANG – MACHOCA-SZAKADÉK –
OLOMOUC
Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és a Punkva-barlanghoz
buszozunk. A Morva karszt területén található barlang
2 szakaszra oszlik: az első egy hagyományos cseppkőbarlang,
ez beletorkollik egy kb. 150 m mély töbörbe, ami fantasztikusan szép. Ezután egy rövid sétával a csónakkikötőhöz érünk,
ahol elektromos csónakba kell beszállni. A csónaktúra hatalmas

barlangkapun keresztül egy gyönyörű tóban ér véget. Ezután
megyünk a Macocha-szakadékhoz. A közel 140 m mély szakadék tulajdonképpen a barlang tetejének beszakadásával jött
létre, nevének eredete egy népszerű legendából származik,
miszerint a közeli Vilémovice faluban élő fiút, mostohaanyja
bedobta a szakadékba, azonban a fiú szerencséjére egy ágon
fennakadt és élve kecmergett vissza a faluba, ahol szétkürtölte a gyalázatos esemény hírét, mire a mostoha (cseh nyelven
„macocha”) a megtorlástól való félelmében belevetette magát
a szakadékba. A szakadék felső részére a parkolóból könnyű
sétával elérhető platformot építettek, ahonnan elénk tárul a
lenyűgöző mélység. Ezt követően Olomoucbe utazunk, itt lesz a
szállásunk is. Prága után itt találhatók a legsűrűbben műemlékek, történelmi épületek, valamint itt áll az ország második legrégebbi egyeteme. Városnézés, majd szálláshely elfoglalása.
5. NAP: KROMĚŘÍŽ – TRENCSÉNY – BUDAPEST
Reggeli után hazaindulunk. Első megállónk Kroměřížben
lesz. Történelmi központja a főtér és a mellette álló Püspöki
palota területe, a palotakerttel és a közelben található reneszánsz-barokk virágoskerttel, melyet 1998-ban az UNESCO a
világörökség részévé nyilvánított (külső fotózás). A város KözépMorvaország kulturális centruma és 1997-ben Csehország
legszebb történelmi városává választották. Hazaúton, már
Szlovákiában, megállunk Trencsényben, mely a Vág mentén
talán a legszebb várral büszkélkedik. A településhez az egykori kiskirály, Csák Máté neve köthető. Megnézzük a város felett
magasodó várat, majd folytatjuk utunkat Magyarország felé.
Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.87

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 92.000,- Ft
Időpont:
2019. május 15 – 19.; július 09 – 13;
augusztus 08 – 12.; szept. 02 – 06.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka ***-**** hotelekben
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora:
Májusi időpont kedvezmény:
Utasbiztosítás (típustól függően):

19.000,- Ft
17.000,- Ft
6.000,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Belépők ára: kb. 5 € + 800 CZK | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Paradicsom

KALANDOZÁS DÉL-LENGYELORSZÁGBAN
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Czestochowa
Krakkó

Zakopane
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Audioguide Krakkóban, a sóbányában és Auschwitzben
 Látogatás a wieliczkai sóbányában
Krakkói városnézés magyar emlékekkel
 Tutajozás a Dunajecen
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Lengyel családból származóként megtisztelő érzés nagyszüleim hazáját bemutatni magyar utasoknak. Különösen igaz ez
Báthory sírjánál állva a krakkói székesegyházban.
Kéki Viktória – 5 éve lengyelországi utak idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
ZAKOPANE
Reggel parassapusztai határátlépéssel megyünk Szlovákiába.
Az országon áthaladva, kisebb pihenőkkel érkezünk Lengyel
országba. Kora délután egy mesés városkában állunk meg.
Zakopane csodálatos fekvésű település, Közép-Európa egyik
legkedveltebb és leglátogatottabb téli turisztikai központja.
Zakopánéban, gyalogos séta. A faházakból épült kis hegyi falucska
ma már több tízezres létszámával egész évben egy nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlít. A sícentrum, a hangulatos sétáló utca, a
hatalmas piac, az új Fogadalmi fatemplom, a Gubalowka-hegy
mind ezt a tényt bizonyítják. A szabadidő alatt lesz vásárlási lehetőség a piacon (pl. helyi sajtok). Programunkban szerepel felvonózás a Gobalowkára, ahonnan mesés kilátás lesz a környékre és a
városra. (Ezt a programot természetesen csak megfelelő időjárási
körülmények közt valósítjuk meg.) Ezt követően Krakkó melletti
szállásunkra utazunk, ahol fakultatív vacsora (3 éj).
2. NAP: AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA
Reggeli után mindenki eldönti, hogy sétál, nézelődik a szálloda környékén, vagy eljön velünk egy nagyon érdekes kirándulásra. Először a történelem egyik legmegrázóbb helyszínét
keressük fel. Az auschwitzi láger manapság már csak emlékhely. Idegenvezetőnk beszél az itt történt sajnálatos eseményekről. Ezt követően a birkenaui tábornál is megállunk egy
rövid időre, ahol szintén lehet fényképezni. A megrázó látványok után kifejezetten jó a nyugodt zarándokhely felkeresése
Czestochowaban, ami e nagy katolikus ország legismertebb
zarándokhelye. A Jasna Gorai kolostort a magyar pálos rend alapította 1382-ben, nevét is a magyar pálosoktól kapta. A Fekete

KRAKKÓ, FŐTÉR A MÁRIA TEMPLOMMAL
Madonna kegykép két évvel később került a kolostorba. Azóta
is hívők százezrei zarándokolnak a kápolna szentéjéhez. A helyszínen nekünk is lesz időnk egy kis elmélyülésre. Estére érünk
vissza a szállásunkra. Garantált fakultatív Auschwitz –

Czestochowa kirándulás (belépővel, helyi idegenvezetővel): 5.800,- Ft. A fakultatív kirándulásra történő

jelentkezést kérjük, még megrendeléskor eldönteni szíveskedjenek, mert a belépőjegyeket – az utazási irodának – előzetesen
meg kell rendelnie, utólagos jelentkezés esetén az auschwitzi
belépést nem tudjuk garantálni.
3. NAP: WIELICZKA – KRAKKÓ
Reggeli után napunkat a Világörökségi Listán is szereplő
wieliczkai sóbányába megtekintésével kezdjük. Itt leszállunk
a bánya mélyébe. A közel kétórás program során bemutatják
a nehéz munka rejtelmeit. A sóbányászat veszélyei, évszázados technikája és egy varázslatos világ tárul a látogató szeme
elé. Programunkat folytatjuk Krakkóval. Először a Visztula partján fekvő királyi várba, a Wawelbe látogatunk el. A termekben
tett sétánk közben a kalauzunktól alapos tájékoztatást kapunk
e csodálatos palota történelméről és lakóinak életéről. A várban tett nézelődésünket a székesegyházban fejezzük be, ahol
Báthory István végső nyughelyét láthatjuk. Krakkó felfedezése
a belvárossal folytatódik. Fő látványosságok: Rynek, Posztóház,
Mária-templom. Gyalogos sétánk után szabadprogram a központban. Ezt követően egy hangulatos kisbusszal kb. 45 perces körsétát teszünk a város azon negyedeibe, melyet sem
gyalog, sem nagy busszal nem érintettünk, így Krakkó újabb
arcát ismerjük meg. A program a buszparkolóban fejeződik be.
Szállás, mint előző napokon.

TUTAJUNKRÓL GYÖNYÖRKÖDHETÜNK A DUNAJEC FOLYÓRÓL Fotópályázat I. helyezett: Czafik Kitti

4. NAP: DUNAJEC – BUDAPEST
Reggeli után hazaindulunk. Elhagyjuk Lengyelországot. Szlová
kiában, a határhoz közel egy különleges tutajozáson veszünk
részt a Dunajec folyón (ha az időjárás nem oly szélsőséges, hogy
veszélyeztetné ezt a szép programot). Nemcsak a tutajon való
utazás az érdekes, hanem a táj is megkapó. Kikötésünk után
egy hangulatos helyi vendéglőben, akinek kedve van, a szabad
idő alatt, a szlovák konyha finomságait is meg tudja kóstolni.
Ezt követően rövid pihenőkkel hazautazunk Magyarországra.
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

KRAKKÓ, WAWEL

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN 2120 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 52.000,- Ft
Időpont: 2019. á prilis 18 – 21.; május 09 – 12.;
június 16 – 19.; július 01 – 04.;
július 15 – 18.; július 28 – 31.;
augusztus 03 – 06.; augusztus 17 – 20.;
augusztus 31 – szept. 03.; szept. 22 – 25.;
október 20 – 23.; október 31 – november 03.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	3 éjszaka *** szálloda
2 ágyas tusolós WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Fakultatív vacsora:
Utasbiztosítás (típustól függően):

17.000,- Ft
9.500,- Ft
2.960 – 3.800,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 10 € + 215 PLN + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Krakko
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LENGYELORSZÁG

Gdansk
Torun

Varsó

FEHÉROROSZORSZÁG

LENGYELORSZÁGI KÖRUTAZÁS
Breszt

Fehéroroszországgal színesítve

Lublin

Wrocław
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Varsó műemlékeinek alapos megismerése
 Világörökség része Malbork és Torun is
 Áprilisi program 5 napos, a nyáriak 6 naposak
 Júliusi csoportnál kirándulás Fehéroroszországba
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Édesanyám szülőhazája. Lengyelország sokaknak Krakkónál
véget ér, holott Gdansk, Varsó vagy Torun mind meseszépek, és
érezni, hogy a helyiek szeretik a magyarokat.
Kéki Viktória – 5 éve lengyelországi utak idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. – WROCLAW
Reggeli indulás és utazás Lengyelországba. A határ átlépése
után nem sokkal az Odera partján fekvő szépséges Wrocław felfedezésére indulunk, amely 2 éve Európa Kulturális Fővárosa
volt. A várost „Száz híd városának” vagy más néven a „lengyel
Velencének” is nevezik. Óvárosának különleges látnivalója az
egykori piactér, a gótikus stílusú városházával, díszes homlokzatú polgári házaival. A város érdekessége az 1913-ban épült
Centenárium Csarnoka, melyet a világ első vasbeton-szerkezetű
építményének tartanak, ezért felkerült az UNESCO Világörökség
Listájára. Ha nincs hivatalos esemény az épületben (gyakran
van), akkor belülről is megtekintjük. Szállás Wrocławban.
2. NAP: WROCŁAW – TORUN – MALBORK
Reggeli után elindulunk Kopernikusz szülővárosába, Torunba.
Európa egyik legszebb, évszázadokon át változatlan középkori
óvárosa méltán lett a Világörökség része. Legfőbb nevezetességei
az Óvárosi Városháza, mely Észak-Európában az egyik legimpozánsabb; a Szt. János katedrális és a gyönyörű gótikus Szt. Jakab
templom. A híres csillagász, Kopernikusz szülőháza jelenleg
múzeum. Ezt követően utazás Malborkba, ahol a világ legnagyobb téglából épült várát nézzük meg. A középkori erődítmény
az UNESCO Világörökség Listáján is szerepel. Különleges vörös
téglái igazán egyedi látványt nyújtanak. Az esti órákban Gdansk
közelében lévő szálláshelyünkre buszozunk.
3. NAP: GDANSK – MAZURI-TAVAK – VARSÓ
Reggeli után bemegyünk a Balti-tenger partján fekvő Hanzavárosba, Gdanskba. A település már a középkorban fontos kereskedelmi és kikötőváros volt, több jelentős műemléke maradt
fenn ebből az időszakból. Városnézésünket a Királyi út fő nevezetességeivel kezdjük, majd a gótikus Szent Mária templommal
folytatjuk, mely a világ legnagyobb szentélye és 25 ezer hívő
befogadására képes. Láthatjuk a XIV. században emelt monumentális városházát is. Nagyon látványosak a régi bástyák és a
városkapuk is. A déli órákban továbbindulunk és a csodálatos
Mazuri-tavak vidékére utazunk. A gleccserek által kialakított, változatosan dombos tóvidék festői szépségű. Megérkezésünk után
hajókirándulásra jöhet velünk, akinek kedve van hozzá, amely
során élvezhetjük a tó és a vidék varázsát. Megbizonyosodhatunk

TORUN FŐTÉRE A VÁROSHÁZÁVAL

WROCŁAW, SZÁZAD CSARNOKA
róla, hogy nem véletlenül mondják, hogy „Lengyelország a tízezer tó hazája”. Ezt követően Varsóba buszozunk, elfoglaljuk
szállásunkat, ahol két éjszakát töltünk.
4. NAP: VARSÓ/ BRESZT
Reggeli után városnézés a II. világháború után újjáépített
Varsóban. Az Óvárost, a főváros történelmi központját a háború
után szinte az alapokról állították helyre, amely a világon az
egyetlen ilyen jellegű városrész-rekonstrukcióként kiérdemelte,
hogy felvették az UNESCO Világörökség listájára. Itt található a
Piactér, a tér körül pedig impozáns polgárházak. Ezt követően
felkeressük a Királyi palotát, melynek termeit is meglátogatjuk. További látnivalók: Barbakán körbástya valamint a gótikus
Szent János katedrális. Az Óvárostól vezető királyi út mentén
gyönyörű paloták és templomok sora. A Szent Kereszt templom
főhajójában őrzik a Chopin szívét tartalmazó urnát. A város központjában emelkedik a főváros legmagasabb épülete, a Kultúra
és Tudomány Palotája, mely a Szovjetunió ajándéka volt. A júliusi csoport a késő délutáni órákban továbbindul a fehéroroszországi Breszt városába, ahol a szállásunk ****-os szállodában
lesz. Az áprilisi és az augusztusi csoport marad Varsóban, és
ugyanott alszik, mint előző éjszaka.
5. NAP: VARSÓ / (BRESZT – LUBLIN)
Innentől kezdve különbözik az április, a júliusi és az augusztusi
csoport további programja.
Az áprilisi csoport ezen a napon elhagyja Varsót és Zakopane
érintésével, ahol városnézés is lesz, hazaindul és a kirándulás
5. napjának estéjén hazaérkezik Budapestre. Ezt követően természetesen, mindenkit a felszállási helyére transzferálunk.
A júliusi csoport reggeli után megtekinti Breszt belvárosát, mely
középkori eredete mellett, napjainkban Fehéroroszország egyik
leghaladóbb városa. Legfontosabb nevezetessége a XIX. században épült erőd, amely ma a Nagy Honvédő Háború emlékhelye.
A program befejezése után a csoport továbbindul a lengyel
országi Lublinba, ahol a szállásunk is lesz.
Az augusztusi csoport ezen a napon folytatja Varsó nevezetességeinek megtekintését. Ebben szerepel a Lazienski park, a város legszebb zöld területe. Ezt követően a város közelében lévő nagyon
szép barokk kastélyt, a Willanow palotát keressük fel. A délután
hátralévő részében szabadprogram Varsó belvárosában. Szállás az
augusztusi csoportnál továbbra is Varsóban, mint előző este.

6. NAP: (VARSÓ – ZAKOPANE) / LUBLIN – SZLOVÁKIA – BP.
Reggeli után a júliusi csoport megtekinti Lublin belvárosát.
A várost a VI. században alapították. A központban több szép
épület pl. vár, Krakkói kapu, Katedrális… található. Ezt követően hazafelé indulnak.
Az augusztusi csoport elindul Varsóból, és mielőtt elhagyná
Lengyelországot, megáll Zakopanéban. Séta a belvárosban,
mely során jellegzetes helyi sajtokból is vásárolhatnak.
Mindkét nyári csoport Szlovákián keresztül az esti órákban érkezik Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére
transzferálunk.

BRESZTI ERŐD
LENGYEL SZÁRMAZÁSÚ TAPASZTALT MAGYAR IDEGENVEZETŐ

Időpont, részvételi díj: (útlemondási biztosítással):
2019. április 27 – május 01. (5 napos):
109.500,- Ft
július 25 – 30. (6 napos)
135.500,- Ft
augusztus 24 – 29. (6 napos)
126.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	***szállodákban
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára (áprilisi csoportnál): 29.500,- Ft
(júliusi és aug.-i csoportnál): 33.000,- Ft
Fakultatív vacsora (áprilisi csoportnál):
23.000,- Ft
(júliusi és aug.-i csoportnál): 28.000,- Ft
Fehérorosz vízum költség:
5.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
4.440 – 5.700,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Belépők ára: kb. 133 PLN (júl.) vagy 158 PLN (ápr., aug.) | Utas vélemények, fotók: www.prokotravel.hu/LengyelKorutazas

OROSZORSZÁG

ÉSZTORSZÁG

LETTORSZÁG

LITVÁNIA

Szentpétervár

BALTIKUM, SZENTPÉTERVÁR
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Riga

 Szentpétervár helyi magyar idegenvezetővel
 Mindhárom balti főváros megtekintése
 Hanza-városok építészeti remekművei
 Lengyelországi városnézések

Vilnius
Varsó

A pétervári hidak éjszakai nyitását minden alkalommal izgatottan várom, hogy minduntalan szemtanúja lehessek az
ismétlődő Néva-parti csodának.
György Péter – Baltikum-specialista idegenvezető

7. NAP: SZENTPÉTERVÁR – TALLINN
Délelőtt először Nagy Péter házát és az Auróra cirkálót tudjuk
lefényképezni a Néva-parton. Ezt követően megnézzük a Vérző
Megváltó Székesegyházat, melynek sokszínű hagymakupolái
meseszépek. Közelében ajándék- és emléktárgy vásárlási lehetőség. Szentpétervári programunkat a Péter Pál erőd és székesegyház megtekintésével fejezzük be. Kora délután hagyjuk el a
várost és Észtország felé indulunk. Szállás Tallinnban.
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Baltikum
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZLOVÁKIA – VARSÓ
Reggeli indulás, Parassapuszta után Szlovákián keresztül utazás Lengyelországba. Varsóba érve az esti órákban belvárosi
séta és nézelődés. Barokk házak, főtér, dóm környéke… Szállás
Varsóban. A késő esti érkezés miatt itt nincs vacsora.
2. NAP: VARSÓ – TRAKAI – VILNIUS
Litvániába érkezve kis kitérőt teszünk Trakai felé. Gyönyörkö
dünk a tájban, melyet 61 tó színesít. Megtekintjük a Vytautas
várat belülről is, melyet szintén egy tó ölel körbe. A litván fővárosba érve városnézés; a hangulatos óvárosban megcsodáljuk
többek közt a gótikus Szent Anna-templomot és a barokk Péter
Pál-templomot. A főtér katedrálisa és harangtornya szintén látványos. Szállás Vilniusban.
3. NAP: VILNIUS – RIGA
Reggeli után, amennyiben valami még kimaradt az előző napi
vilniusi városnézésből, akkor azt még indulás előtt megtekintjük. Ezt követően Lettországba utazunk. A Balti-tengerhez tartozó Rigai-öböl partján lévő festői fővárosban városnézés. A régi
kereskedővárost, a most 1 millió lakosú Rigát a Hansa időkben városfal védte. Ennek a lőportornyát, a dómot (XIII. századi), a Szt. Péter-templomot, a Fekete fejek házát és sok
egyéb középkori emléket tekintünk meg, miközben sétálunk a
zegzugos óvárosi utcákon. Ezt követően szabadprogram vagy
múzeumlátogatási lehetőség az óvárosban. Szállás Rigában.
4. NAP: RIGA – SZENTPÉTERVÁR
Korán reggel indulunk tovább Oroszországba, Szentpétervárra.
A határátlépések időtartamának függvényében alakul az esti
sétalehetőség az orosz metropoliszban. Szállás Szentpéterváron.
5. NAP: SZENTPÉTERVÁR – CARSZKOJE SZELO
Reggel kezdjük az oroszországi programunkat. Buszos városnézés (helyi, magyar nyelvű idegenvezetővel) a Néva-parti
gyöngyszemben. Ízelítőként a látnivalókból: Admiralitás

Tallinn

SZENTPÉTERVÁR, VÉRZŐ MEGVÁLTÓ TEMPLOM
épülete, Néva-parti paloták, Nagy Péter-lovasszobor, Palota
tér, Téli Palota. Ezt követően az Ermitázs megtekintésével
(belépő) folytatódik szentpétervári programunk. Délután fakultatív program keretében Carszkoe Szeloba megyünk, mely 200
éven keresztül a cárok nyaralója volt. Mesés a barokk Katalinpalota, világhírű a felújított Borostyánterem és a Trónterem.

Garantált fakultatív program: Carszkoje Szelo megtekintése belépővel: 20.000,- Ft. Estére érkezünk vis�-

sza Szentpétervárra, majd szállásunkra. Idegenvezetőnk ezen
az éjszakán érdekes programot szervez, mely során, akik szeretnék, meg tudják tekinteni a hidak éjszakai nyitását. Jelentkezés
a helyszínen, ár a jelentkezők számától függően alakul.
Visszaérkezés a szállodába kb. 01:30 – 02 órára.
6. NAP: SZENTPÉTERVÁR – PETRODVOREC
Délelőtt fakultatív program keretében a csodaszép régi cári
kastélyt, az orosz Versailles-t, Petrodvorecet és annak gondozott parkját, szökőkútjait tekinthetjük meg. I. Péter alakította
ki a palotát és a nagyon hangulatos díszparkot. Látjuk azt a
pompát, amely a cári család életét körbe ölelte. Garantált

Petrodvorec fakultatív kirándulás belépővel:
18.500,- Ft. Kora délután érkezünk vissza Szentpétervárra,
ahol folytatjuk a városnézést (Izsák-székesegyház, Kazányiszékesegyház, Művészetek tere, Nyevszkij Proszpekt), majd
szabadprogram. Aki nem szeretne jönni a fakultatív programokra, annak önálló séta Szentpéterváron. A fakultatív programokra a helyszínen nem tudunk jelentkezést elfogadni, mert a
belépőket előre meg kell rendelnünk.

8. NAP: TALLINN – LETTORSZÁG
Délelőtt városnézés az észt fővárosban, Tallinnban. A várost a
Hansa időkben várfal védte, melyből a mai napig maradtak fenn
tornyok, várfalak, körbástyák. A hangulatos óvárosban sétálunk, ahol éttermek, emléktárgyak is utalnak a gazdag Hansa
időkre. A szépen renovált épületek mellett megtekintjük a
Nyevszkij-székesegyházat, a városházát és több régi céhházat is.
Láthatjuk, milyen finoman elegáns város Tallinn. Észtországot
és Lettországot elhagyva érkezünk vissza Litvániába. Útközben
látványos fenyőerdőket és lombos erdőket is érintünk. Késő
délután kitérőt teszünk a Keresztek hegyéhez. Ez egy érdekes, különleges zarándokhely, ahol sokféle anyagból (fa, fém,
kő…) állítottak fel különböző méretű kereszteket ezek száma
már több 100.000 db. Utasainknak is lesz lehetőségük keresztet elhelyezni az emlékhelyen. (A helyszínen is lehet több fajta
keresztet vásárolni.) Szállásunk Litvániában lesz.
9. NAP: LITVÁNIA – KAUNAS – LENGYELORSZÁG
Reggeli után folytatjuk utunkat az Litvánia második legnagyobb városába, Kaunasba. A város egy időben ideiglenes főváros is volt. Gyalogos sétánk során megtekintjük többek között
a „Fehér hattyú”-nak nevezett régi városházát, a jellegzetes téglagótika stílusában épített Perkunas-házat, valamint a
Vytautas-templomot. Továbbutazunk és az esti órákban érkezünk Kielcébe, szállásunkra.
10. NAP: KIELCE – SZLOVÁKIA – MAGYARORSZÁG
Reggeli után rövid séta Kielce központjában: XII. századi katedrális, Püspöki palota, főutca... Városnézésünk után hazaindulás. Parassapusztai határátlépéssel érkezés az esti órákban
Budapestre, majd mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
Oroszországba vízum szükséges. Igény esetén a vízumot irodánk
intézi. Ebben az esetben, már jelentkezéskor kérjük az útlevél
fénymásolatát. Az útlevélnek a hazaérkezéstől min. 6 hónapig
érvényesnek kell lennie!!
17 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 229.000,- Ft
Időpont:
2019. július 09 – 18.; augusztus 17 – 26.

CARSZKOJE SZELO PALOTA BEJÁRATA Fotó: Varga László

Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	9 éjszaka ***-**** szállodákban
tusoló/WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
87.000,- Ft
Fakultatív vacsora (8 alkalom):
55.000,- Ft
Vízumdíj + ügyintézés:
27.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
7.400 – 9.500,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 37 € + 1.250 RUB + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Baltikum
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OROSZORSZÁG

ÉSZTORSZÁG

LETTORSZÁG

LITVÁNIA

LENGYELORSZÁG

BALTIKUM, SZENTPÉTERVÁR
repülővel

Szentpétervár
Tallinn

Riga
Vilnius

programot szervez, mely során, akik szeretnék, meg tudják
tekinteni a hidak éjszakai nyitását. Jelentkezés a helyszínen, ár a
jelentkezők számától függően alakul. Visszaérkezés a szállodába
kb. 01:30 – 02 órára.
5. NAP: SZENTPÉTERVÁR – PETRODVOREC
Délelőtt fakultatív program keretében a csodaszép régi cári
kastélyt, az orosz Versailles-t, Petrodvorecet és annak gondozott parkját, szökőkútjait tekinthetjük meg. I. Péter alakította
ki a palotát és a nagyon hangulatos díszparkot. Látjuk azt a
pompát, amely a cári család életét körbe ölelte. Garantált

SZENTPÉTERVÁR, IZSÁK-SZÉKESEGYHÁZ
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Szentpétervár helyi magyar idegenvezetővel
 Mindhárom balti főváros megtekintése
 Hanza-városok építészeti remekművei
 Magyar buszos csoporthoz csatlakozás
Repülőről is látni a Balti-tengert körbeölelő vidéket, de a természeti és kulturális látnivalók sokasága mellett finom ételek és
kedvező árak is fogadnak bennünket.
György Péter – Baltikum-specialista idegenvezető
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Baltikum

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – VILNIUS
Reggel egyénileg bechekkolás és repülés Vilniusba, Varsón
keresztül. Kora délutáni megérkezés után transzfer a szállodába,
majd szabadprogram a magyar buszos csoport érkezéséig.
Szállás belvárosi, a központ gyalogos sétával könnyen elérhető.
A közös városnézés előtt tudnak csatlakozni a magyar csoporthoz. (Forgalom függvényében, a kora esti órákban érkezik ez a
buszos csoport Vilniusba.) A hangulatos óvárosban megcsodáljuk többek közt a gótikus Szent Anna-templomot a barokk Péter
Pál-templomot. A főtér katedrálisa és harangtornya szintén látványos. Szállás Vilniusban.

2. NAP: VILNIUS – RIGA
Reggeli után, amennyiben valami még kimaradt az előző napi
vilniusi városnézésből, akkor azt még indulás előtt megtekintjük. Ezt követően Lettországba utazunk. A Balti-tengerhez tartozó Rigai-öböl partján lévő festői fővárosban városnézés. A régi
kereskedővárost, a most 1 millió lakosú Rigát a Hansa időkben városfal védte. Ennek a lőportornyát, a dómot (XIII. századi), a Szt. Péter-templomot, a Fekete fejek házát és sok egyéb
középkori emléket tekintünk meg, miközben sétálunk a zegzugos óvárosi utcákon. Ezt követően szabadprogram vagy múzeumlátogatási lehetőség az óvárosban. Szállás Rigában.
3. NAP: RIGA – SZENTPÉTERVÁR
Korán reggel indulunk tovább Oroszországba, Szentpétervárra.
A határátlépések időtartamának függvényében alakul az esti
sétalehetőség az orosz metropoliszban. Szállás Szentpéterváron.
4. NAP: SZENTPÉTERVÁR – CARSZKOJE SZELO
Reggel kezdjük az oroszországi programunkat. Buszos városnézés (helyi, magyar nyelvű idegenvezetővel) a Néva-parti
gyöngyszemben. Ízelítőként a látnivalókból: Admiralitás épülete, Néva-parti paloták, Nagy Péter-lovasszobor, Palota tér, Téli
Palota. Ezt követően az Ermitázs megtekintésével (belépő) folytatódik szentpétervári programunk. Délután fakultatív program
keretében Carszkoe Szeloba megyünk, mely 200 éven keresztül
a cárok nyaralója volt. Mesés a barokk Katalin-palota, világhírű
a felújított Borostyánterem és a Trónterem. Garantált fakul-

tatív program: Carszkoje Szelo megtekintése belépővel: 20.000,- Ft. Estére érkezünk vissza Szentpétervárra,
majd szállásunkra. Idegenvezetőnk ezen az éjszakán érdekes

HANSA HÁZAK RIGÁBAN

Petrodvorec fakultatív kirándulás belépővel:
18.500,- Ft. Kora délután érkezünk vissza Szentpétervárra,
ahol folytatjuk a városnézést (Izsák-székesegyház, Kazányiszékesegyház, Művészetek tere, Nyevszkij Proszpekt), majd
szabadprogram. Aki nem szeretne jönni a fakultatív programokra, annak önálló séta Szentpéterváron. A fakultatív programokra a helyszínen nem tudunk jelentkezést elfogadni, mert a
belépőket előre meg kell rendelnünk.

6. NAP: SZENTPÉTERVÁR – TALLINN
Délelőtt először Nagy Péter házát és az Auróra cirkálót tudjuk
lefényképezni a Néva-parton. Ezt követően megnézzük a Vérző
Megváltó Székesegyházat, melynek sokszínű hagymakupolái
meseszépek. Közelében ajándék- és emléktárgy vásárlási lehetőség. Szentpétervári programunkat a Péter Pál erőd és székesegyház megtekintésével fejezzük be. Kora délután hagyjuk el a
várost és Észtország felé indulunk. Szállás Tallinnban.
7. NAP: TALLINN – BUDAPEST
Délelőtt városnézés az észt fővárosban, Tallinnban. A várost a
Hansa időkben várfal védte, melyből a mai napig maradtak fenn
tornyok, várfalak, körbástyák. A hangulatos óvárosban sétálunk, ahol éttermek, emléktárgyak is utalnak a gazdag Hansa
időkre. A szépen renovált épületek mellett megtekintjük a
Nyevszkij-székesegyházat, a városházát és több régi céhházat is.
Láthatjuk, milyen finoman elegáns város Tallinn. Kora délután
transzfer a reptérre és átszállással egyénileg hazautaznak utasaink. A Liszt Ferenc Repülőtérre érkezés az esti órákban.
Oroszországba vízum szükséges. Igény esetén a vízumot irodánk
intézi. Ebben az esetben, már jelentkezéskor kérjük az útlevél
fénymásolatát.
Az útlevélnek a hazaérkezéstől min. 6 hónapig
érvényesnek kell lennie!!
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.88

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 262.000,- Ft
Időpont:
2019. július 10 – 16.; augusztus 18 – 24.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	6 éjszaka *** szállodákban
tusoló/WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
55.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
65.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):
48.000,- Ft
Vízumdíj + ügyintézés:
27.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft
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OROSZORSZÁG

Szentpétervár

SZENTPÉTERVÁR – MOSZKVA
Az orosz cárok fővárosai

Moszkva

4 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

számon tartott állomását is. Nemzeti képtár – Tretyakov
és Metro (metróval): 9.500 Ft/fő. Este egy újabb lehetőségként tárul elénk egy fakultatív, hangulatos séta a régi
Arbaton, a város legrégebbi sétálóutcáján, majd felejthetetlen
napunk Moszkva esti fényekben úszó autóbuszos megtekintésével zárul. Arbat – esti Moszkva: 8.500 Ft/fő. (Június közepén a fehér éjszakák miatt kevésbé látványos ez a program).
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 Szentpétervár látványos palotái
Petrodvorec és Carszkoje Szelo kastélyai
 Szuperexpresszel a két város között
 Moszkva székesegyházai és a Kreml

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – SZENTPÉTERVÁR
Indulás Budapestről 06:35-kor közvetlen menetrend szerinti járattal. Érkezés 10:10-kor, majd autóbuszos városnézés, melynek
során megtekintjük a városközpontot, a lélegzetelállító pompával jellemezhető Nyevszkij sugárutat, a Szt. Izsák Székesegyházat,
a híres Téli Palotát, a Nyári Kertet és a Felvonulás teret. A kora délutáni órákban transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása. Késő
este kb. 2 órás fakultatív program formájában a városi hidak megnyitásának megtekintését ajánljuk. Egész évben, minden éjszaka
felnyitják a Névát átívelő hidakat a hajóforgalom számára. Ez az
esemény a nyári, „fehér éjszakák” csúcspontja. A program része
egy esti buszos városnézés is. Éjszakai városnézés és a hidak

fakultatív program: 8.900 Ft/fő.

2. NAP: SZENTPÉTERVÁR
A reggelit követően folytatjuk az autóbuszos városnézésünket.
Átsétálunk a Vasziljevszkij-szigeten és a Szenátus téren. A kirándulás során bemegyünk a Péter-Pál erődbe is, ahonnan Szentpétervár
történelme indult, és megnézzük az orosz cári családok sírjait.
Az idegenvezetővel egy sétát teszünk a Palota téren. Az egész
utunk fénypontjaként fakultatívan ellátogathatunk a Téli Palota
magvát képező Ermitázsba. Az Ermitázs Oroszország legnagyobb
és leghíresebb múzeuma, mely a Néva partján található. Néhány
nevet idézve a gazdag kínálatból: Michelangelo, El Greco, Leonardo
da Vinci, Rembrandt. Ermitázs program: 9.500 Ft/fő.
Pihenésképpen, fakultatív programként, a délutáni órákban hajókirándulásra nyílik lehetőség Szentpétervár hangulatos csatornáin és
a Néván. Fakultatív sétahajózás a Néván: 7.900 Ft/fő. Az
1 órás sétahajózással válik a városnézés teljessé és felejthetetlenné.
3. NAP: PUSKIN (CARSZKOJE SZELO) – PAVLOVSZK
A reggelit követően fakultatív kirándulást javasolunk Puskinba
(Carszkoje Szeloba), amely 200 éven keresztül a cárok nyaralója
volt. Itt található az európai barokk építészet egyik legnagyszerűbb
alkotása, a Katalin-palota is. Világhírét az ún. Borostyánterem, a
Zöld Ebédlő, és a Trónterem alapozta meg. Ezután a kirándulást
Pavlovszkban folytatjuk, amely Katalin és I. Pál kedvelt vadászterülete volt. Említésre méltó a Béke Szalon és a Lovagterem.
Puskin és Pavlovszk program: 22.000 Ft/fő. A városba kb.
16:30 óra körül érünk vissza. Esti fakultatív programajánlatunk
egy eredeti orosz folklór est zenével, tánccal, népviseletbe öltözött művészek előadásában. E nélkül nem teljes az orosz kultúrával való ismerkedésünk. A színvonalas előadás magával ragadó!
Kezdés az esti órákban. Orosz folklór est: 15.500 Ft/fő.
4. NAP: PETRODVOREC
A reggelit követően, fakultatív programként, kirándulást ajánlunk Szentpétervár környékére, Petrodvorecbe, amely csupán 29
km-re fekszik a várostól. Kastély és park, az orosz művészetek

MOSZKVA, VÖRÖS TÉR
kincse, az „orosz Versailles” néven emlegetett pompázatos cári
nyaraló együttes I. Péter nevét viseli, amelyet a több szintből álló
park, szökőkutakkal, vízesésekkel, szobrokkal és pavilonokkal tesz
lenyűgözővé a látogató számára. Igazán kihagyhatatlan kirándulás a Szentpétervárra látogatóknak! Petrodvorec 20.500 Ft fő.
A délutáni órákban lehetőség lesz Szentpétervár legnagyobb és
legismertebb templomainak, a Szent Izsák Székesegyház és a
Vérző Megváltó templomának részletes, kb. 3 órás megismerésére
gyalogosan (jelentkezés az idegenvezetőnél, Belépők (a hely-

színen fizetendők, rubelben): kb. 11.000 Ft/fő.

5.NAP: SZENTPÉTERVÁR – MOSZKVA
A reggeli órákban a szállodák mellett található Moszkovszkij
vasútállomásról a Szapszan (EVS1 Siemens Velaro) szuper expresszel Moszkvába utazunk. A 600 kilométeres távolságot mindössze 4 óra alatt tesszük meg, mert utazásunk sebessége elérheti
a 250 km/h. Érkezés után megkezdjük városnézésünket. Elsőként
a Lomonoszov Egyetem főépületét érintjük, mely a Veréb-hegyen
található. Tartunk egy rövid pihenőt, mivel a hegyről gyönyörű
kilátás nyílik Moszkvára. Majd utunkat Moszkva délnyugati része
felé folytatjuk, ahol célpontunk a Novogyevicsij kolostor. Az épületegyüttes 2004-től az UNESCO világörökség részét képezi.
A kolostor temetőjében számos híresség sírja található, mint
például: Mihail Bulgakov, Nyikolaj Gogol, Anton Csehov, Szergej
Prokofjev. A temetőben egy rövid sétát teszünk, a kolostort viszont
csak kívülről tekintjük meg. Ezt követően a Megmentő Krisztus
Székesegyházat, az ortodox vallás egyik páratlan remekművét
keressük fel. Autóbuszos városnézésünk az UNESCO világörökség
listáján szereplő Vörös térre vezet utolsó állomásként, ahol egy
rövid séta keretében látjuk a Vaszilij Blazsennij-székesegyházat,
GUM áruházat, Állami Történeti Múzeumoz, Lenin-mauzóleumot.
Transzfer a szállodába, a szállás elfoglalása.
6. NAP: MOSZKVA
Reggeli után városnézésünk fakultatívan folytatódik a kihagyhatatlan, szintén a világörökség részévé vált Kreml és Kincstár
megtekintésével, melyhez metróval utazunk. A kincstárban látható a cári udvar tárgyi történelme, az orosz mesterek által készített ezüst és arany ékszerek, a cári koronázási
kellékek és ruházat, díszes étkészletek, a híres Faberge tojások, régi fegyverek, illetve a külföldi delegációk ajándékai.
Kreml és Kincstár: 17.500 Ft/fő. Délutáni fakultatív programként az orosz művészet leghatalmasabb és műkincseiben
páratlan gyűjteményének, a Nemzeti képtár (Tretyakov) megcsodálására invitáljuk Önöket. A képtár megtekintése után a
szállodába metróval utazunk vissza, mely utazás során megtekintjük a világhírű metróhálózat néhány igazi műalkotásként

PETRODVOREC LÁTVÁNYOS SZÖKŐKÚTJAI

7. NAP: SZERGIJEV POSZÁD – VDNH
Reggeli után fakultatív kirándulásra hívjuk Önöket Szergijev
Poszádba, az ősi orosz ortodox egyház centrumába, mely
templomokban, kolostorokban és szent helyekben gazdag.
(Moszkvától 71 km-re észak-keletre található.) A város legismertebb, meghatározó épületegyüttese a Szentháromság–
Szergij kolostor, mely 1993 óta a világörökség része. A program
végén ebéd Szergiev Poszadban, egy hagyományos orosz étteremben, ahol az orosz gasztronómia legismertebb és legízletesebb ételeit fogyasztjuk el. A késő délutáni órákban érünk
vissza Moszkvába, ahol a VDNH (más néven: Összoroszországi
Kiállítási Központ) területét keressük fel. Hatalmas területén a
volt szovjet tagköztársaságokat bemutató pavilonok kerültek
kialakításra. A moszkvaiak kedvelt pihenő parkja. A park közvetlen közelében látható a 100 méter magas Szputnyik emlékmű,
amely egy kilőtt rakétát ábrázol. Az emlékmű mellett várja látogatóit az Űrhajózási múzeum, melyben a Vosztok–1 is megtalálható. (A múzeumlátogatás egyénileg történik; belépőjegy a
helyszínen fizetendő: kb. 250 rubel.) A program végén a szállodába metróval utazunk vissza. Szergiev Poszad (Zagorszk)

ebéddel és VDNH kiállítási központ 25.500 Ft/fő.

8. NAP: MOSZKVA – BUDAPEST
A reggelit követően kijelentkezés a szállodából. (A bőröndöket az
autóbusz csomagtartójába tesszük.) Autóbusszal a belvárosba, a
Vörös térre megyünk, ahol az idegenvezetőnk segítségével, egyénileg a következő lehetőségek közül választhatnak: Lenin mauzóleum (ingyenes belépés), Vaszilij Blazsennij székesegyház
(belépő a helyszínen, külön fizetendő), GUM áruház, Zarjadje
park. A délutáni órákban autóbusszal a Kolomenszkoje építészettörténeti múzeumot keressük fel. A múzeum legkorábbi épülete
a Feltámadás-templom, amely 1994-ben az UNESCO világörökségi listájára került. A park területére Oroszország több tájáról
fából készült épületeket szállítottak, például Nagy Péter 1702-ben
készült arhangelszki faházát. Kolomenszkojéból transzfer a repülőtérre. Utazás Budapestre közvetlen menetrend szerinti járattal,
indulás 22:10-kor, érkezés 23:45-kor.
A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartása miatt
változhat. Oroszországban kötelező a vízum!
A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-,
baleset- és poggyászbiztosítás, illetve a hazaérkezéstől
számított min. 6 hónapig érvényes útlevel!

Szállás árak és időpontok:
Szálloda kategóriája:
2019. május 22 – 29.
2018. június 02 – 09.; 16 – 23.;
június 19 – 26.;
június 30 – július 07.
2019. július 14 – 21.; 21 – 28.;
július 28 – augusztus 04;
aug. 04 – 11.; 18 – 25.
2019. szept. 04 – 11.; 18 – 25.

3* +
4*
197.000,- Ft 215.000,- Ft
197.000,- Ft 235.000,- Ft
175.000,- Ft 219.000,- Ft
175.000,- Ft 205.000,- Ft

Utazás:	repülővel (közvetlen járattal), a helyszínen
légkondicionált autóbusszal, vonattal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	7 éjszaka *** + vagy **** szállodában
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Repülőjegy illetékkel (1 db 20 kg bőrönd az árban): 79.500,-Ft
Vízum + ügyintézés költsége:
19.000,- Ft
Egyágyas felárak:
68.000,- Ft-tól
Fakultatív vacsora 3* + (7 alk.):
36.500,- Ft
Fakultatív vacsora 4* (7 alk., 3*+-os hotelben): 36.500,- Ft
Útlemondási biztosítás:
1,5%

Partneriroda: 1000 Út Utazási Iroda Engedélyszám: U-001681/2015

További információk: 6. old.
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SVÉDORSZÁG

FINNORSZÁG

OROSZORSZÁG

ÉSZAK ARANYHÁROMSZÖGE
Stockholm – Helsinki – Szentpétervár

Helsinki
Stockholm

Szentpétervár

STOCKHOLM, ÓVÁROSI LÁTKÉP A VÁROSHÁZÁTÓL

ebben a régióban. Az esti órákban visszaszállunk a hajóra és
irány Szentpétervár. Fakultatív vacsorázási lehetőség a hajón.
4. NAP: SZENTPÉTERVÁR – CARSZKOE SZELO
Reggeli a hajón. Várhatóan 9 órakor kötünk ki. A kikötőben vár
bennünket autóbuszunk és kezdjük programunkat. Buszos és
gyalogos városnézés a Néva-parti gyöngyszemben. Ízelítő a
látnivalókból: Admiralitás épülete, Néva-parti paloták, Nagy
Péter-lovasszobor. Ezt követően megnézzük a Vérző Megváltó
Székesegyházat, melynek sokszínű hagymakupolái meseszépek. Közelében ajándék- és emléktárgy vásárlási lehetőség.
Szentpétervári programunkat Palota tér, Ermitázs (Téli Palota)
megtekintésével (belépő) folytatjuk. Délután fakultatív program keretében Carszkoe Szeloba megyünk, mely 200 éven
keresztül a cárok nyaralója volt. Mesés a barokk Katalinpalota, világhírű a felújított Borostyánterem és a Trónterem.
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Repülővel Stockholmba, vissza Szentpétervárról
 A városok közt utazás hajón, helyszínen busz
 A három legszebb északi város
 Szentpétervár melletti paloták
Helsinki kikötőjében nagy a nyüzsgés a piacon, ahol a helyiek
mellett a turisták is szívesen esznek sült halat, vagy kóstolják
meg a rénszarvasburgert.
György Péter – Baltikum-specialista idegenvezető
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NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – STOCKHOLM
Menetrend függvényében, várhatóan a délelőtti órákban találkozunk az idegenvezetővel a reptéren. Bechekkolás után utazás
Stockholmba. Megérkezés után transzfer a szállodába. Útközben
megállunk a Városháza épületénél. A város egyik ékessége ez az
épület. Itt szokták tartani a Nobel díj átadása utáni fogadásokat.
Továbbhaladva, elfoglaljuk szállásunkat majd elkezdjük ismerkedésünket a svéd fővárossal. Stockholmot 1252-ben alapították,
ma közel egy millió lakossal rendelkezik. Különleges a fekvése,
mivel 14 szigetre épült. A szigeteket összesen 53 híd köt össze.
A modern városnegyed megtekintésével kezdünk. Sétánk során
érintjük az újonnan kialakított belvárost, a sétálóutcát, a piacteret melynél található az az épület, ahol át szokták adni a Nobel
díjakat és felkeressük a meggyilkolt Olof Palme-emlékhelyét is.
Városnézésünket szabadprogram követ, mely során lehet vacsorázni. Ebben segít az idegenvezető. Szállás Stockholmban.

2. NAP: STOCKHOLM – BEHAJÓZÁS
Reggeli után folytatjuk a svéd főváros megtekintését. Beme
gyünk az óvárosba a Gamla Stan területére. Itt vannak a város
régi épületei. Az utcák keskenyek, több saroknál még láthatóak a kerékvető oszlopok. A keskeny magas házak homlokzatai
különleges színezetet kaptak. Megtekintjük a katedrálist, melyben koronázzák a svéd királyokat évszázadok óta. Másik érdekes templom a Lovagok temploma, melyben az uralkodó család
több síremléke is megtalálható. Szintén itt az óvárosi területen
található a Parlament (Ricksdagshuset) épülete. Az óváros ékessége a Királyi Palota. Az épület melletti udvaron van minden
nap a látványos őrségváltás. Természetesen ezt is megtekintjük.
A délután folyamán lesz lehetőség a Királyi Palota szobáinak felkeresésére. Különösen látványos a Koronázási terem. Késő délután transzfer a kikötőbe és elhelyezkedünk a kabinunkban.
Fakultatív vacsorázási lehetőség a hajón. (Az árban sör, bor, üdítő
korlátlan fogyasztása is benne van). Éjszaka 4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) kabinokban. Itt 2 éjszakát töltünk.
3. NAP: HELSINKI – BEHAJÓZÁS
A délelőtti órákban kötünk ki a finn fővárosban. A csomagunk marad a kabinban és úgy kezdjük Helsinki megismerését.
Először busszal elmegyünk az Olimpiai Standionhoz. Mai napig is
1952-es Helsinki olimpia volt a legsikeresebb a magyar aranyérmeket tekintve. Sétálunk az Olimpiai Parkban, lefényképezhetjük a híres finn futó, Nurmi szobrát is, majd továbbindulunk a
Sibelius- emlékműhőz. Egy hölgy alkotása ez a különleges építmény. Továbbhaladunk és felkeressük a Sziklatemplomot. Nem
véletlen az elnevezése, mert a modern templom kialakítása
egy hegyoldalon kőzetek kivágása során valósult meg. Buszos
körutunkat befejezve a belvárosban állunk meg. Séta a központban, mely során megtekintjük a Szenátus teret, és a föléje
magasodó hatalmas templomot. Közelben található a Parlament
is. Továbbsétálva érjük el a kikötőt, melynek előterében mindig hatalmas a nyüzsgés, mert egy piac és éttermek sorakoznak

Garantált fakultatív program: Carszkoje Szelo megtekintése belépővel: 20.000,- Ft. Estére érkezünk vis�-

sza Szentpétervárra, majd szállásunkra. Idegenvezetőnk ezen
az éjszakán érdekes programot szervez, mely során, akik szeretnék, meg tudják tekinteni a hidak éjszakai nyitását. Jelentkezés
a helyszínen, ár a jelentkezők számától függően alakul.
Visszaérkezés a szállodába kb. 01:30 – 02 órára.
5. NAP: SZENTPÉTERVÁR – PETRODVOREC
Délelőtt fakultatív program keretében a csodaszép régi cári kastélyt, az orosz Versailles-t, Petrodvorecet és annak gondozott
parkját, szökőkútjait tekinthetjük meg. I. Péter alakította ki a
palotát és a nagyon hangulatos díszparkot. Látjuk azt a pompát,
amely a cári család életét körbe ölelte. Garantált Petrodvorec
fakultatív kirándulás belépővel: 18.500,- Ft. Kora délután érkezünk vissza Szentpétervárra ahol folytatjuk a városnézést (Izsák-székesegyház, Kazányi-székesegyház, Művészetek
tere, Nyevszkij Proszpekt), a Péter Pál erőd és székesegyház majd
szabadprogram. Aki nem szeretne jönni a fakultatív programokra, annak önálló séta Szentpéterváron. A fakultatív programokra a helyszínen nem tudunk jelentkezést elfogadni, mert a
belépőket előre meg kell rendelnünk.
6. NAP: SZENTPÉTERVÁR – BUDAPEST
Várhatóan a délelőtti órákban indul gépünk Szentpétervárról
hazafelé. Ezért reggeli után transzfer és hazautazás. A Liszt
Ferenc Repülőtérre várható érkezés, a kora délutáni órákban.
Oroszországba vízum szükséges. Igény esetén a vízumot irodánk
intézi. Ebben az esetben, már jelentkezéskor kérjük az útlevél
fénymásolatát. Az útlevélnek a hazaérkezéstől min. 6 hónapig
érvényesnek kell lennie!!
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 252.000,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 13 – 18.
Utazás:	repülővel + hajóval, a helyszínen busszal
Ellátás:	reggeli
Szállás:	3 éjszaka *** szállodában 2 ágyas
zuhanyzós, WC-s szobákban + 2 éj hajón
4 ágyas (igény esetén 2 ágyas kabinban)

SZENTPÉTERVÁR, VÉRZŐ MEGVÁLTÓ SZÉKESEGYHÁZ BELSŐ
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Reptéri illeték kb.:
60.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Vízumdíj + ügyintézés:
27.000,- Ft
2 ágyas kabin (2 éjszakára):
26.000,- Ft
Kikötői illetékek:
12.000,- Ft
Vacsora (hajón 2 alk.):
22.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 48.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
4.440 – 5.700,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.630,- Ft

Belépők ára: kb. 3 € + 200 SEK + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Eszak

SVÉDORSZÁG

FINNORSZÁG

ÉSZTORSZÁG

LETTORSZÁG

FEHÉR ÉJSZAKÁK
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

9 országot érintünk és 6 főváros keresünk fel
Különleges északi táj, erdőkkel, tavakkal
 Hajóutak a fehér éjszakákban
 Skandináv és balti államok megtekintése
Különleges élmény a kihajózás Stockholmból. Búcsút veszünk
Svédországtól, és ráeszmélünk a Balti-tengerre bukó naplemente misztikus végtelenségére.
György Péter – Baltikum-specialista idegenvezető
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SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZLOVÁKIA – CSEHORSZÁG – DREZDA
Reggeli indulás után utazás Szlovákián és Csehországon keresztül Németországba. Először Szászország fővárosát, Drezdát
tekintjük meg. Sétánk során a II. Világháború után gyönyörűen
újjáépített város épületeit csodálhatjuk meg: a Semperopert, a
Miasszonyunk-templomát, a Brühl-teraszt, melyet Európa erkélyeként is emlegetnek. Érdekes, hogy az Elba partjánál végzett
modernizálások – egy autópályahíd építése – miatt az UNESCO
elvette a várostól a világörökségi címet. Szállás Drezdánál.
2. NAP: BERLIN – ROSTOCK/TRAVEMÜNDE –
TRELLEBORG
Reggel továbbindulunk, a déli órákban betérünk egy buszos
városnézésre Berlinbe. Megtekintjük a TV tornyot, városházát, Brandenburgi kaput, a Parlament épületét (Reichstag) és
az Arany Angyal szobrot is. Berlini nézelődésünk után folytatjuk utunkat észak felé. A tengerhez érve kimegyünk a kikötőbe, ahol hajóra szállunk és elhagyjuk Németországot. Éjszaka
kompátkelés a Balti-tengeren. Szállás a hajón 4 ágyas (igény
esetén 2 ágyas) tusolós/WC-s kabinokban.
3. NAP: MALMÖ – GRÄNNA – STOCKHOLM
Kb. 6 órakor érkezés Svédországba. Korai reggeli a hajón.
Kikötés után az ország harmadik legnépesebb településének,
Malmönek a megtekintése szerepel programunkban. Láthatjuk
a Malmöhus egykori erődítményét, a Szent Péter-templomot,
valamint Svédország legmagasabb épületét. Ezt követően folytatjuk utunkat a főváros felé. Útközben egy rövid sétát teszünk a
cukorkák városában: Grännában. Itt megtekintünk egy cukorkakészítő műhelyt (vásárlási lehetőség) és sétálunk a városkában.
Szállás már Stockholmnál.
4. NAP: STOCKHOLM – TURKU
Reggeli után egész napos városnézés Stockholmban. Megcso
dáljuk többek között a királyi palotát, melynek udvarán a
királyi őrségváltás is népszerű látványosság. A palota szobái
díszítésükben méltóak a királyi családhoz. A palota mellett van

RIGA, FŐTÉR Fotó: Arató Zsuzsanna

a koronázási templom és az érdekes finn templom. Az óváros,
a Gramla Stan egy szigeten található, épületei többszáz évesek. Közelükben található a parlament. A stockholmi városháza Észak-Európa egyik legszebb épülete. Délután sétálunk a
modern belvárosban. Ezt követően egy különleges látványosságot, a Vasa múzeumot keressük fel. Itt egy csodaszép régi
vitorlás hadihajó tekinthető meg, mely első útján elsüllyedt.
Kiemelték a vízből, renoválták és kiállították. Este ismét hajóra
szállunk és elindulunk Finnország felé. Szállás a hajón 4 ágyas
(igény esetén 2 ágyas) tusoló/WC-s kabinokban. A hajó fedélzetén vannak székek, ekkor van lehetőség megcsodálni, hogy
a napkorong milyen későn bukik bele a tengerbe, továbbá azt,
hogy éjfél után nem sokkal már ismét megjelenik a keleti horizonton. Erre a napra a vacsorát külön lehet rendelni.
5. NAP: TURKU – HELSINKI
Reggel érkezés Turkuba. Kezdjük is egyből a városnézést Finnország egyik legjelentősebb történelmi városában.
Az ország első egyetemét, a Turkui Királyi Egyetemet itt alapították. Ezt követően folytatjuk utunkat a finn fővárosba,
Helsinkibe. A déli órákban érkezés Helsinkibe. Buszos és gyalogos városnézésünk során megcsodáljuk többek között a híres
Olimpiai stadiont, a magyar olimpikonok legsikeresebb olimpiájának központi épületét. A Sibelius-emlékmű egy női szobrászművész különleges alkotása. A Szenátus téren található a város
legnagyobb temploma. További érdekességek: kikötő nagy forgatagú piaccal, illetve a Sziklatemplom, mely a modern építészet egyik legszebb alkotása. Programunk befejezése után
a központ közelében található kikötőben hajóra szállunk és
elhagyjuk a skandináv térséget, a Baltikum felé vesszük az
irányt. A kompátkelés során gyönyörködhetünk a Finnországhoz
tartozó sok szigetben és a Balti-tengerben. Észtországba,
Tallinnba érkezésünk után szállás ***-os hotelben.
6. NAP: TALLINN –TURAIDA – RIGA
Reggeli után városnézés Tallinnban. Az óváros várfallal volt körbevéve, ennek több emléke látszik mai napig is: ágyútorony,
városfal, körbástyák… A Nyevszkij-székesegyház, a városháza
és a belváros, mind-mind megkapó látványosság. Láthatjuk,
milyen finoman elegáns város Tallinn. Szabadprogram után
déli irányba indulunk és elhagyjuk Észtországot és Lettországba
lépünk át. Először a Turaida várat keressük fel, mely egy természetvédelmi parkban található. A többszáz éves erődöt szépen felújították. Továbbutazva Rigában elfoglaljuk szállásunkat
***-os hotelben.
7. NAP: RIGA – RUNDALE – VILNIUS
A reggelit követően megismerhetjük a Balti-tengerhez tartozó Rigai-öböl partján lévő festői lett fővárost. A régi kereskedővárost, a most 1 millió lakosú Rigát a Hansa-időkben
városfal védte. Városnézésünk során ennek lőportornyát, a
dómot (XIII. századi), a Szt. Péter-templomot és sok egyéb
középkori emléket tekintünk meg. A történelmi belváros az
UNESCO Világörökség Listáján is megtalálható egyedi szépségének köszönhetően. Délután továbbindulunk Litvánia felé.
Útközben megállunk a Balti államok egyik legszebb látványosságánál, a Rundale kastélynál. A barokk építészet gyöngyszeme

LITVÁNIA
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HELSINKI, USPENSKI-KATEDRÁLIS
a szépen felújított palota. A parkja is megérdemel egy kellemes
sétát. Programunk után elhagyjuk Lettországot. Az esti órákban
érkezés a szállásra, Vilniusba mely ***-os hotelben lesz.
8. NAP: VILNIUS – KIELCE
Reggel városnézés a litván fővárosban. A gyalogos sétánk során
megtekintjük a hangulatos óváros mellett a gótikus Szent
Anna-templomot, a barokk Péter Pál-templomot. Az ezt követő
szabadprogram alatt lehet emléktárgyakat is vásárolni. Délután
elhagyjuk Litvániát és továbbutazunk Lengyelországba. Az esti
órákban szállásfoglalás **** hotel Kielcénél.
9. NAP: LENGYELORSZÁG – SELMECBÁNYA – BUDAPEST
Lengyelországon és Szlovákián keresztül hazautazunk. Útköz
ben rövid sétára megállunk a világörökség listán is szereplő
Selmecbányán és a belvárosban nézelődünk: Óvár, plébánia templom, városháza. Folytatjuk utunkat, Parassapusztánál
lépünk be hazánk területére. Budapestre érkezés az esti órákban. Ezután utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.
AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 225.000,- Ft
Időpont:
2019. június 26 – július 04.;
augusztus 03 – 11.;
augusztus 31 – szeptember 08.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	8 éjszaka (6 éj ***-**** szállodákban
tusoló/WC-s szobában); 2 éj hajón
4 ágyas tus/WC-s kabinokban
Egyágyas felár (6 alk., hajókon egyágyas nem lehetséges,
de 2 ágyas igen, ha igénylik): 44.000,- Ft
2 ágyas kabin felár:
(Rostock – Trelleborg között):
12.000,- Ft
(Stockholm – Turku között):
12.000,- Ft
Vacsora (7 alkalom):
42.000,- Ft
Vacsora (Stockholm – Turku közti hajón): 11.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
6.660 – 8.550,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes felszállás: Budaörs, Tatabánya, Győr
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 42 € + 420 SEK | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/FeherEjszakak
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NORVÉGIA

DÁNIA

SVÉDORSZÁG

Bergen

FJORDOK KÖZT A
SKANDINÁV-FÉLSZIGETEN
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

3 skandináv fővárosban városnézés
 Hajózás a hegyekkel körbeölelt fjordokon
 Több tucat vízesés érdekes sziklák
Különleges természeti környezet
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Elképzelhetelennek tűnt felmászni az oslói Operaház hófehér márvány oldalán a legtetejéig… Megcsináltuk! Előttünk
feküdt a fjord és a modern város.
Székely László – 20 éve a Skandináv utak specialistája

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG
Reggeli indulás, utazás Ausztrián keresztül Németországba.
Közben rövid kitérőt teszünk a Walhallához, ahol megtekinthetjük a híres emberek csarnokát, szobrait. Este szállás Fuldánál.
2. NAP: FULDA – HAMBURG – LÜBECK
Hamburg felé indulunk. Repülős utasokkal együtt rövid buszos
városnézés Hamburgban: kikötői negyed, belváros… Ezt követően Lübeckbe utazunk, ahol gyalogos városnézés. Az óvárosa
az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. Megtekintjük a
Mária-templomot, a Buddenbrook-házat, a különböző stílusokat magán viselő városházát, és a Holstentort. Szállás a közelben.
3. NAP: RØDBY – KOPPENHÁGA – SVÉDORSZÁG
Reggel kompátkelés Puttgarden-Rødby között. Dániai szige
teket érintve haladunk keresztül az országon. A déli órákban Koppenhágába érkezés. A dán fővárosban városnézés:
Amalienborg-palota, mely a királyi pár otthona, városháza, Strøget, Nyhavn-kikötő, Christiansborg, és a közismert
„Kis hableány” szobor, mely Dánia jelképe. Városnézés után
Európa leghosszabb hídján kelünk át Svédországba. Szállás már
Közép-Svédországban.

6. NAP: KÖZÉP-NORVÉGIA – FJORDI HAJÓZÁS
Reggeli után folytatjuk utunkat Közép-Norvégiába. Haladunk
a csodaszép Tyri-fjord mentén. Az út során gyönyörködhetünk a panorámában. Szinte megszámlálhatatlan a vízesések száma. Egymást érik a gyorsfolyású patakok, érdekes hegyi
tavak. Több fotószünetet is tartunk. A Hallingskarvet-hegység
lábánál haladva megérkezünk a Sogne-fjordhoz, amely a leghosszabb és legmélyebb fjord a világon. Fläm faluból lehetőség nyílik fakultatív programként 2 órás csodálatos hajóútra az
Aurlands-fjordon. Különleges élmény a meredek sziklafalak közt
a keskeny, de nagyon mély fjordon hajózni. Ez Norvégia egyik
legszebb fjordi szakasza, nem véletlen, hogy a helyiek ide szervezik a hajókirándulásokat. A hajózás során láthatjuk a híres
Stalheim-kanyont, a különleges, vadregényes tájat, rengeteg vízesést és meredek sziklafalakat. Az út egyik csúcspontja ez a program. Fakultatív fjordi hajózás: 18.500,- Ft. Visszaszállunk
a buszba. A nap további részében is számtalan szép vízesést láthatunk. Szállásunk egy csodás fekvésű településen lesz.
7. NAP: HARDANGER-FJORD – BERGEN – HAUGESUND
Délelőtt utazás a Hardanger-fjord mentén. Leírhatatlan az a
látvány, amit utunk során tapasztalunk; a kanyargó patakok,
hangulatos zuhatagok, csodálatos hegyvonulatok. A nap során
ismét meggyőződhetünk arról, hogy Norvégia a legszebb skandináv ország. Itt halad keresztül a Skandináv-hegység és láthatunk hófödte csúcsokat, gleccsert, vízeséseket, fjelleket,
erdőkkel övezett tavakat. Kora délután érkezünk NyugatNorvégia legnagyobb településéhez. Városnézés Bergenben:
Bryggen – a világörökség része –, halpiac, kikötő. Aki akar a
szabadprogram alatt, felmehet a város fölött található kilátóhoz, melyről mesés látvány nyílik a városra és az óceánra.
Városnézésünk után elhagyjuk Bergent és déli irányban folytatjuk utunkat. Ismét több meseszép és hatalmas fjordot
érintünk, illetve keresztezünk, így például a Bjørnafjordot,
Hardangerfjordot, miközben Nyugat-Norvégia tavakkal és
fenyőerdőkkel övezett tájain haladunk keresztül. míg elérjük
este szállásunkat.

Stavanger
Hirtshals

Koppenhága

Hamburg

OSLO, VÁROSHÁZA
8. NAP: HAUGESUND – STAVANGER – BEHAJÓZÁS
Indulás után átmegyünk a Boknafjordon, közben láthatjuk az
Atlanti-óceánt is. Egy életre szóló élmény a norvég fjordvidék
látványa. Stavangerbe érve gyalogos séta. Stavanger NyugatNorvégia kereskedelmi és gazdasági központja, az ország
negyedik legnagyobb városa. Óvárosában található Európa
egyik legnagyobb faházakból álló épületsora. Ezt követően szabadprogram a nagyon hangulatos Stavangerben, majd irány a
kikötő. Este bekompolás. Szállás a hajón 4 ágyas (igény esetén
2 ágyas) tusoló/ WC-s belső kabinokban.
9. NAP: H
 IRTSHALS (DÁNIA) – NÉMETORSZÁG
Éjszaka kompátkelés az Atlanti-óceánon egy kb. 10 szintes tengerjáró hajóval (éttermek, bár, disco, üzletek). Reggeli a hajón.
Dániába érkezésünk után, déli irányban haladunk és megállunk egy különleges látványosságnál. Régi vikingírású köveket tekintünk meg. (UNESCO Világörökség). Délután érkezünk
Németországba. Szállás Magdeburgnál lesz.
10. NAP: NÉMETORSZÁG – PRÁGA – BUDAPEST
Reggel indulás és folyamatos utazás rövid pihenőkkel Cseh
országon keresztül Magyarországra. Az esti órákban hazaérkezés. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
A TAVALYI ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

N

FJORDI HAJÓZÁS A HEGYEK ÉS A VÍZESÉSEK KÖZÖTT

ÓBB

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 298.000,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 03 – 12.
OLCS
IDÉ

4. NAP: STOCKHOLM
Busszal bemegyünk Stockholmba. Programunkat a Gamla
Stan-on kezdjük. Ezen a szigeten van többek közt az óváros, a
Királyi palota, a Parlament és a Koronázó templom. A királyi palota
termei meseszépek. Szabadidő alatt, aki szeretné meg is tekintheti ezeket. Impozáns látvány a Városháza is. Folytatva a városnézésünket bemegyünk a modern városrészbe. Lefényképezhetjük
a Nobel díj átadásnak helyet adó épületet, a piacteret és a sétálóutcát. Tiszteletünket tesszük a meggyilkolt miniszterelnök, Olof
Palme sírhelyénél is. Szállásunk a város közelében.

5. NAP: OSLO
Reggeli után indulás a norvég fővárosba. Látványos, fenyő
erdőkkel és tavakkal színesített tájon halad autóbuszunk. Osloba
történő megérkezésünk után gyalogos városnézés. Láthatjuk a
Királyi palotát, a Parlamentet, a Nemzeti Színház és az Egyetem
épületét. A monumentális városháza belső tere modern freskókkal díszített. Itt szokták átadni a Béke-Nobel-díjat. Az épület előtt láthatjuk a szép Oslo-fjordot. Ezt követően kimegyünk
a különleges Vigeland-szoborparkba. Több mint 100 különlegesebbnél-különlegesebb szobor található itt. Napunk zárásaként
a híres Skanzent tekintjük meg. A Skanzenben az északi építészet különleges, több száz éves házai láthatóak. Ezt követően
elfoglaljuk szállásunkat.

Stockholm

Oslo

Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
büféreggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	8 éjszaka ***- **** hotelekben,
2 ágyas tusolós/WC-s szobákban és
1 éj hajón, 4 ágyas (2 ágyas)
zuhanyzós/WC-s belsőkabinokban
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 87.000,- Ft
2 ágyas kabin felár:
18.000,- Ft
Fakultatív vacsora (8 alkalom):
67.000,- Ft
Fakultatív vacsora hajón:
16.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 7.400 – 9.500,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes felszállás: Budaörs, Tatabánya, Győr
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

76

Belépők ára: kb. 6 € + 370 SEK + 490 NOK + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Fjord

SVÉDORSZÁG

FINNORSZÁG

Narvik

Skandináv körutazás az Északi-fokkal
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Nordkapp, Európa legészakibb szárazföldi pontja
 Fjordok, tengeröblök, vízesések, rénszarvasok
Koppenhága, Oslo, Helsinki, Stockholm
18 éve folyamatosan indítjuk ezt az utat
Szinte gyermeki türelmetlenséggel vártuk, hogy megpillantsuk
az első szabadon kószáló rénszarvasokat a lappföldi tundrán.
Életre szóló élmény volt.
Székely László – 20 éve a Skandináv utak specialistája
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Ejfeli

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG
Reggel indulás, utazás Ausztrián át. Bajorországban rövid kitérőt teszünk a Walhalla-hoz, ahol megtekinthetjük a híres német
emberek csarnokát, szobrait. Szállás Közép-Németországban.
2. NAP: HAMBURG – LÜBECK
Reggeli után Hamburg felé indulunk. A repülős utasaink
Hamburgba csatlakoznak a buszos csoporthoz. Délután rövid
városnézés Hamburgban: kikötői negyed, városháza, belvárosi
séta… Ezt követően Lübeckbe utazunk, ahol szintén gyalogos
városnézés. Az óvárosa az UNESCO Világörökség Listáján is szerepel. Lefényképezhetjük a Mária-templomot, a Buddenbrook
házat, a különböző stílusokat magán viselő városházát és a
Holstentort... Szállás.
3. NAP: PUTTGARDEN – RØDBY – KOPPENHÁGA
Puttgarden-Rødby útvonalon kompátkelés Dániába. Délben
érkezés Koppenhágába. Városnézés: Amalienborg palota épületegyüttese, mely a királyi pár otthona, városháza, sétálunk a
Strøgeten, Európa egyik leghosszabb sétálóutcáján, felkeressük
a Kerek Tornyot, Nyhavent, és a „Kis hableány” szobrot. Délután
folytatjuk utunkat és Európa leghosszabb hídján jutunk át
Svédországba. Különlegesség egy tengerszoroson átívelő hos�szú hídon átkelni. Szállás.
4. NAP: SVÉDORSZÁG – OSLO
Svédországban a tengerpart mentén haladunk Norvégia felé.
A határátkelésnél a 420 m-es Svinesund-hídon megyünk át,
ahonnan egy csodálatos fjord látványa tárul elénk. Osloba érkezésünk után, gyalogos és buszos városnézés (múzeumok, királyi
palota, színház, parlament, Vigeland-szoborpark...). Belvárosi
szállás Osloban. Este, aki akar, a hangulatos kikötői negyedben és a központban sétálhat, és élvezheti már itt is, hogy este
milyen sokáig van világos.

5. NAP: OSLO – LILLEHAMMER – TRONDHEIM
Oslot elhagyva a Mjosa-tó mentén utazás Lillehammerbe. Itt az
olimpiai sísáncot és a különleges skanzent tekintjük meg. A skanzenben a norvég népi építészet jellegzetes darabjait állították
ki. Ezt követően a csodaszép Gundbrandsdal-völgyön haladunk
keresztül, melyet gyorsfolyású folyók, vízesések tarkítanak.
6. 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.
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7. NAP: MO I RANA – TROMSØ
Ezen a napon lép át a csoport az Északi-sarkkörön. Megállás,
fényképezés, sarkköri emléktárgyak vásárlása a sarkkörön kialakított boltban. Fantasztikus hegyvonulatok, fjordok látványa
végig a nap folyamán. Rövid pihenő a híres kikötővárosban,
Narvikban. Észak-Norvégia egyik legkülönlegesebb fekvésű
városánál, Tromsø-nél szállás.
8. NAP: TROMSØ – HAMMERFEST
Utazás a csipkés észak-norvég partvonalon. Közben szép látványt nyújtanak a fjordok és a Lyngen-Alpok. Különleges lesz
a táj változása, ahogy a legészakibb vidékre érkezünk. Altaban
megtekintjük a világörökség részét képező több ezer éves
sziklarajzokat. Szállásunk a világ (!) legészakibb városának,
Hammerfestnek a közelében lesz. Ha az időjárás engedi, már itt
is lehet gyönyörködni az éjszakai napsütésben.
9. NAP: HAMMERFEST – ÉSZAKI-FOK (NORDKAPP)
Délelőtt gyalogos séta Hammerfestben, mely érdekes belvárossal, és kikötővel rendelkezik. Délután az utolsó 120 km-t
tesszük meg az Északi-fokig. Keresztülhaladunk a vadregényes Sennalandon, a Porsangerfjord partján, míg elérjük
Magerøya szigetét. A nap során számtalan alkalommal találkozunk az úton, ill. közvetlenül mellette sétáló rénszarvasokkal. Alagúton keresztül jutunk Honningsvágig, majd 1 óra
múlva elérjük az Északi-fokot. Itt az éjféli napsütésben lehet
gyönyörködni, melyet reméljük, az időjárás is lehetővé tesz.
(Tavalyi évbe felhőtlen ég volt éjfélkor.) Felejthetetlen élmény
azt látni, hogy a nap közeledik a horizont felé és éjfél után anélkül, hogy lebukna, elkezd emelkedni. Az egészet, egy több
mint 300 m magas sziklaszirtről követhetjük, mely a kontinensünk legészakibb(!) pontja. A Nordkapp-csarnokban vásárolni és étkezni is lehet. Mindenki kap egy színes igazolást, hogy
az Északi-foknál, Európa legészakibb szárazföldi pontján járt.
Kb. fél 1-kor indulunk le a szikláról. Szállás.

12. NAP: JYVÄSKYLÄ – HELSINKI – TURKU
A déli órákban érkezünk Helsinkibe. Kb. 3 órás városnézés. Fő látnivalók: Sibelius-emlékmű, Szenátus tér, kikötő,
Sziklatemplom, majd rövid szabadprogram és indulunk
Turkuba. 21 órakor behajózás Svédország felé. Szállás 4 ágyas
(igény esetén 2 ágyas) tusoló/WC-s belsőkabinokban.
13. NAP: STOCKHOLM
Korai reggeli a hajón. Kikötés után kezdjük a városnézést
Stockholmban. Fő látványosságok: Királyi palota, óváros, városháza, Olof Palme-emlékhely... Az érdeklődők megtekinthetik a
parádés zenés őrségváltást a királyi palotánál. A repülős utasok

TRONDHEIM KATEDRÁLISA
hazarepülnek. A Stockholmba látogatók nem mulaszthatják el a
Vasa Múzeum felkeresését. Skandinávia leglátogatottabb kiállítóhelye őrzi II. Gusztáv Adolf fenséges hajóját, amely 333 hullám
sírban eltöltött év után tekinthető meg itt. Továbbindulás
a kikötőbe és éjszaka kompátkelés Lengyelországba. Szállás a
hajón 4 ágyas (felár esetén 2 ágyas) belsőkabinokban.
14. NAP: GDANSK – LODZ
A késő délelőtti órákban kötünk ki és megyünk Gdanskba,
a több mint 1000 éves városba. Városnézés: Mária-templom,
Neptun-kút, óváros… Folytatjuk utunkat Lodzba, ahol szállás.
15. NAP: LODZ – KRAKKÓ – BUDAPEST
Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk az egyik
legszebb lengyel városban, Krakkóban. Rövid séta az óvárosban: Főtér, Posztócsarnok, Mária-templom... Szlovákián
Parassapusztán áthaladva, várhatóan az esti órákban érkezünk
Budapestre, majd a Szeged, Pécs, Miskolc–Debrecen útvonalon
felszállt utasainkat visszaszállítjuk a felszállási helyükre.
18 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 448.000,- Ft
Időpont:
2019. július 07 – 21.
LC
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10. NAP: ÉSZAKI-FOK – FINNORSZÁG – ROVANIEMI
Irány Finnország. Karigasnieminél lépjük át a határt. Haladunk
dél felé, közben az úttesten sétáló rénszarvasok mellett a fenyvesekkel és tavakkal díszített finn tájban gyönyörködhetünk.
Nem véletlenül hívják az ezer tó országának Finnországot.
A szinte érintetlen természet csodás látványa kíséri utunkat.
Szállás Rovanieminél.
11. NAP: ROVANIEMI – JYVÄSKYLÄ
Délelőtt az Északi-sarkkörön lévő „Mikulás városkában” nézelődés, ajándékvásárlási lehetőség. Aki akar, „A” Mikulással is
fényképezkedhet. Különleges lehetőség: olyan képeslap feladása, melyet karácsonyra kézbesítenek! Továbbhaladunk Délre,
Ouluban, a kellemes hangulatú kikötővárosban városnézés. Este
érjük el Jyväskylät, ahol a szállásunk lesz.

RÉNSZARVAS Fotó: Balogh Pál
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Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
büféreggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	12 éjszaka ***-**** 2 ágyas tusoló / WC-s
szobákban – 2 éjszaka hajón
4 ágyas (2 ágyas) tusoló/WC-s kabinokban
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 152.000,- Ft
2 ágyas belső kabin felár a hajókon
(Finnország és Svédország közt):
18.000,- Ft
(Svédország és Lengyelország közt):
18.000,- Ft
Fakultatív vacsora (12 alkalom):
108.000,- Ft
Fakultatív vacsora hajókon (2 alkalom): 18.500,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 11.100 – 14.250,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, Gyöngyös,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes felszállás: Budaörs, Tatabánya, Győr
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 7 € + 150 SEK + 630 NOK + 15 PLN + fakult. prog. | Utas vélemények, fotók: www.prokotravel.hu/Ejfeli
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FJORDOK KÖZT A
SKANDINÁV-FÉLSZIGETEN

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

3 skandináv fővárosban városnézés
 Hajózás a hegyekkel körbeölet fjordokon
 Több tucat vízesés, érdekes sziklák
Különleges természeti környezet

ÉR
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Ez az egy hetes körutazás olyan, mint egy idilli koncentrátum
Skandináviából. Fjordi hajózás, három történelmi főváros és
lenyűgöző tájak.
Székely László – 20 éve a Skandináv utak specialistája

SÉKE

LÁTVÁNY A SOGNE-FJORDNÁL
PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – HAMBURG – LÜBECK
Délelőtt egyénileg bechekkolás és repülés Hamburgba. Megér
kezés a kora délutáni órákban. A reptérre érkezik a magyar buszos
csoport kb. 15 órakor, melyhez csatlakoznak repülős utasaink.
(Forgalom függvényében várakozás előfordulhat). Rövid, buszos
városnézés Hamburgban: kikötői negyed, belváros… Ezt követően Lübeckbe utazunk, ahol gyalogos városnézés. Az óvárosa az
UNESCO Világörökség Listáján is szerepel. Megtekintjük a Máriatemplomot, a Buddenbrook-házat, a különböző stílusokat magán
viselő városházát, és a Holstentort. Szállás.
2. NAP: RØDBY – KOPPENHÁGA – SVÉDORSZÁG
Reggel kompátkelés Puttgarden-Rødby között. Dániai szigeteket érintve haladunk keresztül az országon. A déli órákban Koppenhágába érkezés. A dán fővárosban városnézés:
Amalienborg-palota, mely a királyi pár otthona, városháza,

Bergen

Stockholm

Oslo
Stavanger

repülővel

Strøget, Nyhavn-kikötő, Christiansborg, és a közismert „Kis
hableány” szobor, mely Dánia jelképe. Városnézés után Európa
leghosszabb hídján kelünk át Svédországba. Szállás már
Svédországban.
3. NAP: STOCKHOLM
Busszal bemegyünk Stockholmba. Programunkat a Gamla
Stan-on kezdjük. Ezen a szigeten van többek közt az óváros, a
Királyi palota, a Parlament és a Koronázó templom. A királyi
palota termei meseszépek. Szabadidő alatt, aki szeretné meg
is tekintheti ezeket. Impozáns látvány a tengerpartra épített
Városháza is. Folytatva a városnézésünket bemegyünk a modern
városrészbe. Lefényképezhetjük a Nobel díj átadásnak helyet
adó épületet, a piacteret és a sétálóutcát. Tiszteletünket tes�szük a meggyilkolt miniszterelnök, Olof Palme sírhelyénél is.
Este foglaljuk el szállásunkat a város közelében.
4. NAP: OSLO
Reggeli után indulás a norvég fővárosba. Látványos, fenyőerdőkkel és tavakkal színesített tájon halad autóbuszunk. Osloba
történő megérkezésünk után gyalogos városnézés. Láthatjuk a
Királyi palotát, a Parlamentet, a Nemzeti Színház és az Egyetem
épületét. A monumentális városháza belső tere modern freskókkal díszített. Itt szokták átadni a Béke-Nobel-díjat. Az épület előtt láthatjuk a szép Oslo-fjordot. Ezt követően kimegyünk
a különleges Vigeland-szoborparkba. Több mint 100 különlegesebbnél-különlegesebb szobor található itt. Napunk zárásaként
a híres Skanzent tekintjük meg. A Skanzenben az északi építészet különleges, több száz éves házai láthatóak. Ezt követően
elfoglaljuk szállásunkat.
5. NAP: KÖZÉP-NORVÉGIA – FJORDI HAJÓZÁS
Reggeli után folytatjuk utunkat Közép-Norvégiába. Haladunk
a csodaszép Tyri-fjord mentén. Az út során gyönyörködhetünk a panorámában. Szinte megszámlálhatatlan a vízesések száma. Egymást érik a gyorsfolyású patakok, érdekes hegyi
tavak. Több fotószünetet is tartunk. A Hallingskarvet-hegység
lábánál haladva megérkezünk a Sogne-fjordhoz, amely a leghosszabb és legmélyebb fjord a világon. Fläm faluból lehetőség nyílik fakultatív programként 2 órás csodálatos hajóútra az
Aurlands-fjordon. Különleges élmény a meredek sziklafalak közt
a keskeny, de nagyon mély fjordon hajózni. Ez Norvégia egyik
legszebb fjordi szakasza, nem véletlen, hogy a helyiek ide szervezik a hajókirándulásokat. A hajózás során láthatjuk a híres
Stalheim-kanyont, a különleges, vadregényes tájat, rengeteg vízesést és meredek sziklafalakat. Az út egyik csúcspontja ez a program. Fakultatív fjordi hajózás: 18.500,- Ft. Visszaszállunk
a buszba. A nap további részében is számtalan szép vízesést láthatunk. Szállásunk egy csodás fekvésű településen lesz.

Koppenhága

Hamburg

OSLO, VIGELAND SZOBROK

6. NAP: HARDANGER-FJORD – BERGEN – HAUGESUND
Délelőtt utazás a Hardanger-fjord mentén. Leírhatatlan az a
látvány, amit utunk során tapasztalunk; a kanyargó patakok,
hangulatos zuhatagok, csodálatos hegyvonulatok. A nap során
ismét meggyőződhetünk arról, hogy Norvégia a legszebb skandináv ország. Itt halad keresztül a Skandináv-hegység és láthatunk hófödte csúcsokat, gleccsert, vízeséseket, fjelleket,
erdőkkel övezett tavakat. Kora délután érkezünk NyugatNorvégia legnagyobb településéhez. Városnézés Bergenben:
Bryggen – a világörökség része –, halpiac, kikötő. Aki akar a
szabadprogram alatt, felmehet a város fölött található kilátóhoz, melyről mesés látvány nyílik a városra és az óceánra.
Városnézésünk után elhagyjuk Bergent és déli irányban folytatjuk utunkat. Ismét több meseszép és hatalmas fjordot
érintünk, illetve keresztezünk, így például a Bjørnafjordot,
Hardangerfjordot, miközben Nyugat-Norvégia tavakkal és
fenyőerdőkkel övezett tájain haladunk keresztül. míg elérjük
este szállásunkat.
7. NAP: STAVANGER – BUDAPEST
Indulás után átmegyünk a Boknafjordon, közben láthatjuk az
Atlanti-óceánt is. Egy életre szóló élmény a norvég fjordvidék
látványa. Stavangerbe érve gyalogos séta. Stavanger NyugatNorvégia kereskedelmi és gazdasági központja, az ország
negyedik legnagyobb városa. Óvárosában található Európa
egyik legnagyobb faházakból álló épületsora. Ezt követően
transzfer a repülőtérre és átszállással hazarepülnek utasaink.
A Liszt Ferenc Repülőtérre érkezés a késő esti órákban.
SKANDINÁVIÁRA SPECIALIZÁLÓDOTT IDEGENVEZETŐVEL

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 299.500,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 04 – 10.

KOPPENHÁGA Fotó: Mészáros Istvánné
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	büféreggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	6 éjszaka ***- **** hotelekben,
2 ágyas tusolós/WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
55.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
75.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):
52.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 5.180 – 6.650,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft

Belépők ára: kb. 370 SEK + 490 NOK + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/FjordRepul
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – HAMBURG – LÜBECK
Várhatóan kora délután bechekkolás és utazás egyénileg, a
cégünktől kapott repülőjeggyel Budapestről Hamburgba. A reptéren találkozás az idegenvezetővel és csatlakozás a magyar
buszos csoporthoz. (Menetrend, forgalom függvényében kis várakozás előfordulhat). Ezt követően rövid városnézés Hamburgban:
kikötői negyed, városháza, belvárosi séta… Ezt követően
Lübeckbe utazunk, ahol szintén gyalogos városnézés. Az óvárosa
az UNESCO Világörökség Listáján is szerepel. Lefényképezhetjük a
Mária-templomot, a Buddenbrook házat, a különböző stílusokat
magán viselő városházát és a Holstentort... Szállás.
2. NAP: PUTTGARDEN – RØDBY – KOPPENHÁGA
Puttgarden-Rødby útvonalon kompátkelés Dániába. Délben
érkezés Koppenhágába. Városnézés: Amalienborg palota épületegyüttese, mely a királyi pár otthona, városháza, sétálunk a
Strøgeten, Európa egyik leghosszabb sétálóutcáján, felkeressük
a Kerek Tornyot, Nyhavent, és a „Kis hableány” szobrot. Délután
folytatjuk utunkat és Európa leghosszabb hídján jutunk át
Svédországba. Különlegesség egy tengerszoroson átívelő hos�szú hídon átkelni. Szállás.
3. NAP: SVÉDORSZÁG – OSLO
Svédországban a tengerpart mentén haladunk Norvégia felé.
A határátkelésnél a 420 m-es Svinesund-hídon megyünk át,
ahonnan egy csodálatos fjord látványa tárul elénk. Osloba érkezésünk után, gyalogos és buszos városnézés (múzeumok, királyi
palota, színház, parlament, Vigeland-szoborpark…). Belvárosi
szállás Osloban. Este, aki akar, a hangulatos kikötői negyedben és a központban sétálhat, és élvezheti már itt is, hogy este
milyen sokáig van világos.
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7. NAP: TROMSØ – HAMMERFEST
Utazás a csipkés észak-norvég partvonalon. Közben szép látványt nyújtanak a fjordok és a Lyngen-Alpok. Különleges lesz
a táj változása, ahogy a legészakibb vidékre érkezünk. Altaban
megtekintjük a világörökség részét képező több ezer éves
sziklarajzokat. Szállásunk a világ (!) legészakibb városának,
Hammerfestnek a közelében lesz. Ha az időjárás engedi, már itt
is lehet gyönyörködni az éjszakai napsütésben.
8. NAP: HAMMERFEST – ÉSZAKI-FOK (NORDKAPP)
Délelőtt gyalogos séta Hammerfestben, mely érdekes belvárossal, és kikötővel rendelkezik. Délután az utolsó 120 km-t
tesszük meg az Északi-fokig. Keresztülhaladunk a vadregényes Sennalandon, a Porsangerfjord partján, míg elérjük
Magerøya szigetét. A nap során számtalan alkalommal találkozunk az úton, ill. közvetlenül mellette sétáló rénszarvasokkal. Alagúton keresztül jutunk Honningsvágig, majd 1 óra
múlva elérjük az Északi-fokot. Itt az éjféli napsütésben lehet
gyönyörködni, melyet reméljük, az időjárás is lehetővé tesz.
(Tavalyi évbe felhőtlen ég volt éjfélkor.) Felejthetetlen élmény
azt látni, hogy a nap közeledik a horizont felé és éjfél után anélkül, hogy lebukna, elkezd emelkedni. Az egészet, egy több
mint 300 m magas sziklaszirtről követhetjük, mely a kontinensünk legészakibb(!) pontja. A Nordkapp-csarnokban vásárolni és étkezni is lehet. Mindenki kap egy színes igazolást, hogy
az Északi-foknál, Európa legészakibb szárazföldi pontján járt.
Kb. fél 1-kor indulunk le a szikláról. Szállás.
9. NAP: ÉSZAKI-FOK – FINNORSZÁG – ROVANIEMI
Irány Finnország. Karigasnieminél lépjük át a határt. Haladunk
dél felé, közben az úttesten sétáló rénszarvasok mellett a fenyvesekkel és tavakkal díszített finn tájban gyönyörködhetünk.
Nem véletlenül hívják az ezer tó országának Finnországot.
A szinte érintetlen természet csodás látványa kíséri utunkat.
Szállás Rovanieminél.

11. NAP: JYVÄSKYLÄ – HELSINKI – TURKU
A déli órákban érkezünk Helsinkibe. Kb. 3 órás városnézés. Fő látnivalók: Sibelius-emlékmű, Szenátus tér, kikötő,
Sziklatemplom, majd rövid szabadprogram és indulunk
Turkuba. 21 órakor behajózás Svédország felé. Szállás 4 ágyas
(igény esetén 2 ágyas) tusoló/WC-s belsőkabinokban.
12. NAP: STOCKHOLM – BUDAPEST
Korai reggeli a hajón. Kikötés után kezdjük a városnézést
Stockholmban. Fő látványosságok: Királyi palota, óváros, városháza, Olof Palme-emlékhely… Az érdeklődők megtekinthetik
a parádés zenés őrségváltást a királyi palotánál. Ezt követően
transzfer a reptérre, hazarepülés. Várható érkezés Budapestre a
késő délutáni órákban.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.83

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 466.000,- Ft
Időpont:
2019. július 08 – 19.
OLCS
N

IDÉ

10. NAP: ROVANIEMI – JYVÄSKYLÄ
Délelőtt az Északi-sarkkörön lévő „Mikulás városkában” nézelődés, ajándékvásárlási lehetőség. Aki akar, „A” Mikulással is
fényképezkedhet. Különleges lehetőség: olyan képeslap feladása, melyet karácsonyra kézbesítenek! Továbbhaladunk Délre,
Ouluban, a kellemes hangulatú kikötővárosban városnézés. Este
érjük el Jyväskylät, ahol a szállásunk lesz.

NORVÉG FATEMPLOM

ÓBB

4. NAP: OSLO – LILLEHAMMER – TRONDHEIM
Oslot elhagyva a Mjosa-tó mentén utazás Lillehammerbe. Itt az
olimpiai sísáncot és a különleges skanzent tekintjük meg. A skanzenben a norvég népi építészet jellegzetes darabjait állították
ki. Ezt követően a csodaszép Gundbrandsdal-völgyön haladunk
keresztül, melyet gyorsfolyású folyók, vízesések tarkítanak.

A
TV

Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Ejfeli

6. NAP: MO I RANA – TROMSØ
Ezen a napon lép át a csoport az Északi-sarkkörön. Megállás,
fényképezés, sarkköri emléktárgyak vásárlása a sarkkörön kialakított boltban. Fantasztikus hegyvonulatok, fjordok látványa
végig a nap folyamán. Rövid pihenő a híres kikötővárosban,
Narvikban. Észak-Norvégia egyik legkülönlegesebb fekvésű
városánál, Tromsø-nél szállás.

JÍ

Ott állni az Északi-foknál és éjfélkor szemlélni a napkorongot
a tenger horizontja fölött egyszerűen leírhatatlan érzés. Életre
szóló élmény!
Székely László – 20 éve a Skandináv utak specialistája

Ú

 Európa legészakibb szárazföldi pontjára megyünk
 Fjordok, fjellek, vízesések, tavak, rénszarvasok
 Négy észak-európai főváros megtekintése
18 éve folyamatosan indítjuk ezt az utat

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.

Alta

Narvik

Skandináv körutazás az Északi-fokkal
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:
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Utazás:

r epülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
büféreggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	10 éjszaka *** 2 ágyas tusoló / WC-s
szobákban – 1 éjszaka hajón
4 ágyas (2 ágyas) tusoló/WC-s kabinokban

NAPSÜTÉS ÉJFÉLKOR AZ ÉSZAKI-FOKON

Reptéri illeték kb.:
55.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 138.000,- Ft
2 ágyas belső kabin felár a hajón:
18.000,- Ft
Fakultatív vacsora (10 alkalom):
89.000,- Ft
Fakultatív vacsora hajón:
9.800,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 8.880 – 11.400,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft

Belépők ára: kb. 7 € + 150 SEK + 630 NOK + fakult. prog. | Utas vélemények, fotók: www.prokotravel.hu/EjfeliRepul
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IZLAND, A TŰZ, JÉG ÉS GEJZÍREK FÖLDJE
fakultatív kb. félórás kirándulásra, egy kétéltű hajóval a jéghegyek között (ennek ára 50 € helyszínen
fizetendő, de az igényt előre kell jelezni). Délelőtt

Myvatn

Höfn kikötővárosába érkezünk, majd továbbmegyünk a keleti
fjordok felé. Meglátogatjuk Djúpivogur halászfaluját, mely
a környék fontos kikötője is, majd Hvalnes világítótornyát,
Stöðvarfjörður-t tekintjük meg. Utunk továbbra is az 1-es főúton
vezet. Ez az egyetlen kiépített főút, amely körbe megy Izlandon.
Ezt az utat is időnként elmossa a kiömlő láva illetve a hóolvadás.
Fáskrúðsfjörðurba, egy volt francia halászfaluba érkezünk, ami
szinte visszarepít minket az időben. Szállásunk is itt lesz.

Akureyri

Reykjavik

Djúpivogur

Arany vízesés
Hella

Höfn
Dyrhólaey

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Körbejárjuk az egész szigetet
 Egyedülálló természeti látványosságok
 Bálnales hajóról
 Hajókázás a jéghegyek között
A nyugalom és a szabadság páratlan. Mindeközben testközelben érződik a természeti erők mozgása: ropogó gleccser,
bugyogó forró víz, sziszegő feltörő gáz... .
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Izland

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – KEFLAVIK – REYKJAVÍK
Indulás várhatóan a reggeli órákban Budapestről, délelőtt érkezés a keflavíki repülőtérre, ahol a helyi magyar idegenvezető
várja a csoportot. Bepakolunk az autóbuszunkba és indulunk
a híres Kék Lagúnához. A Svartsengi Geotermikus Erőműből
kiömlő, és a láván felhevült tengervíz jótékony hatására a
helyiek jöttek rá, és az 1980-as években hoztak létre nyilvános fürdőt. Itt fakultatív fürdési lehetőség. (A belépő

75 €, mely a helyszínen fizetendő. Az igényt előre
kell jelezni, a foglalás nem lemondható). Fürdés után

transzfer Reykjavíkba, szabadidő mely során ebédelni is lehet,
majd városnézés. Utunk során érintjük Perlant, a 360 fokos
kilátót, a Hallgrímskirkja templomot, a Harpa kulturális központot, mely operaház is egyben. Ennek különleges homlokzata nem kis munkával a dán Henning Larsen Architects, a
dán-izlandi médiaművész-látványtervező, Olafur Eliasson irányításával valósult meg. Megnézzük a kikötőt, majd sétálunk
a belvárosban, ahol a régi faházak mellett lefényképezhetjük
az Alþingot (parlament), Dómkirkja (katedrális) épületeit is.
Szállás Reykjavík közelében lesz (2 éj).

STUKKER GEJZÍR
2. NAP: ARANY HÁROMSZÖG
Egész napos kirándulásra indulunk az Arany Háromszögbe.
Meglátogatjuk a Þingvellir Nemzeti Parkot, amely az UNESCO
Világörökségi listáján szerepel, ez egyben Izland legelső nemzeti
parkja is. Továbbhaladva a Laugarvatn tavat nézzük meg, melynek érdekessége, hogy alulról meleg vizű források fűtik, így egész
évben lehet benne fürdeni. Utunk során látunk még híres gejzíreket és vízeséseket, például Izland ikonikus vízesését, a Gullfoss-t.
Nevének jelentése Arany-vízesés. Ezután következik Faxi, egy
másik gyönyörű vízesés, mely lazaclépcsőjével pazar látványt
nyújt. Végül, de nem utolsó sorban a Skálholt tekintjük meg, mely
püspöki székhely volt a középkorban. Szállás, mint előző este.
3. NAP: SELJALANDSFOSS – SKÓGAFOSS – DYRHÓLAEY
Reggeli után Dél-Izland felfedezése következik, amely az
ország méltán legszebb része. Fontosabb látnivalói többek
közt a Seljalandsfoss vízesés, amit a 2010-es kitöréséről elhíresült Eyjafjallajökull vulkán nyugati lábainál lehet megcsodálni.
A 66 m magas zuhatag azért is különleges, mert a vízfüggöny
mögé sétálva egészen egyedi perspektívából lehet gyönyörködni
az izlandi tájban. Csoportunk megnézi a Þorvaldseyri-t is, melyről remek kilátás nyílik az Eyjafjallajökull vulkánra. Felkeressük
a közeli Hofban a templomot, melynek teteje szigetelési okok
miatt is fűvel van beültetve. Utunkat folytatjuk Skógafoss zuhatagához, majd Dyrhólaey félszigetére, egyik legizgalmasabb
pontunk Reynisfjara, a fekete lávahomokos strand. Szerencsés
esetben egy lundát, Izland híres madarát is tudunk fényképezni.
Szállás Dél-Izlandon, gyönyörű természeti környezetben.
4. NAP: GLECCSERLAGÚNA – HÖFN – DJÚPIVOGUR –
STÖÐVARFJÖRÐUR – FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Ezen a napon Izland talán legkülönlegesebb látnivalójához,
Jökursárlón gleccserlagúnájához érkezünk. Ez Izland egyik legmélyebb tava is a maga 248 méterével. Itt lehetőség lesz

ARANY-VÍZESÉS, IZLAND EGYIK LEGSZEBB ZUHATAGA

5. NAP: E GILSSTAÐIR – NÁMAFJALL – DIMMUBORGIR –
MYVATN-TÓ
Egilsstaðir érintésével Észak-Izland változatos tájai következnek.
Elmegyünk a Dettifoss vízeséshez, amelyet Európa legerőteljesebb vízeséseként tartanak számon. 45 méteres magasságával
és 100 méteres szélességével lenyűgöző látványt nyújt. Ezt követően megnézzük az örökké forrongó Námafjall geotermikus területet, amely meleg vizű forrásokból, fumarolákból (olyan nyílás
a földkérgen, amelyen keresztül gőz és gázok törnek a felszínre)
és iszapmedencékből áll. Következő állomásunk Dimmuborgir
lávaalkotta sziklaformáció lesznek, amely mai arculatát egy
2300 évvel ezelőtti vulkánkitörésnek köszönheti. Változatos
domborzatát kőhalmok, üregek és barlangok tarkítják. Ezen az
estén szállásunk a Myvatn tó közelében lesz.
6. NAP: HÚSAVÍK – AKUREYRI
Délelőtt elmegyünk a Goðafoss vízeséshez, amely Izland egyik
leglátványosabb vízesése: a Skjálfandafljót folyó zuhan alá
12 méteres magasságból. A vízeséshez egy érdekes történet
tartozik, idegenvezetőnk ezt is elmeséli. Utunk ezt követően
Húsavíkba, Izland legrégebbi településére vezet. Itt fakulta-

tív bálnalesre lesz lehetőség 85 € (helyszínen fizetendő), de előre kell foglalnunk. Egy életre szóló élményt

nyújt ezeknek a hatalmas teremtményeknek a látványa. Kora
délután érkezünk Észak-Izlandra, ezt követően Akureyri városában szabadprogram. A városka a 60 km hosszú csodálatos Eyjafjörður fjord mentén fekszik. Szállásunk ezen az estén
Akureyri és Reykjavík között lesz.
7.NAP: DEILDARTUNGUHVER – BORGARNES – REYKJAVÍK
Ezen a napon Nyugat-Izland legfontosabb látnivalóit nézzük
meg. Elsőként Deildatunguhver geotermikus területét, ahol
Európa legerőteljesebb meleg vizű forrása található. A víz nagy
részét két közeli városka, Borgarnes és Akranes házainak fűtésére használják fel. Utunk ezt követően a Hraunfossar vízeséshez vezet, amely egy ritka természeti jelenség. Egy földalatti
hideg vizű forrás utat törve a felszínre, apró vízesések formájában sebesen zuhan alá a Hvita folyóba. Következő állomásunk
a Barnafoss vízesés lesz. A Barnafoss név jelentése „Gyerekek
vízesése”, amelyhez egy régi izlandi monda kapcsolódik.
Idegenvezetőnk természetesen ezt is elmeséli. Szállásunk ezen
az estén Reykjavík közelében lesz.
8. NAP KEFLAVIK – BUDAPEST
Reggeli után transzfer a repülőtérre. Hazarepülünk Budapestre a
menetrend függvényében, érkezés várhatóan a délutáni órákban.
IZLANDON ÉLŐ TAPASZTALT MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 775.000,- Ft
Időpont:
2019. szeptember 14 – 21.
Utazás:	repülővel, a helyszínen autóbusszal
Ellátás:
reggeli
Szállás:	7 éjszaka *** szálláshelyen
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
90.000,- Ft
+ transzfer:
10.000,- Ft
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
220.000,- Ft
Vacsora: a szállodákban lehetséges (jelentkezés a helyszínen)
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.920 – 7.600,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
4.400,- Ft
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Belépő nincs, csak fakultatív programok. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Izland
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UKRAJNA

Csorba-tó

FELVIDÉK VÁROSAI ÉS A MAGAS-TÁTRA
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Túrázás a Magas-Tátra és a Csorba-tó vidékén
Különleges élmény Dunajecnél a tutajozás
 Magyar történelmi városok megtekintése
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Lőcse egy igazi időutazás! Csodálatos érzés visszarepülni a
középkorba a Szent Jakab-templomban, ahol megelevenedik a
város sok száz éves élete.
Holló Krisztina – 10 éve oktató és idegenvezető

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
MISKOLC – KASSA – LŐCSE
Reggeli indulás után Tornyosnémetinél lépünk át Szlovákiába.
A magyar történelemben is fontos szerepet játszó Kassa belvárosában nézelődünk: Szt. Erzsébet templom, Orbán-torony,
Színház, Rákóczi Emlékház. A déli órákban továbbindulunk
Észak-Szlovákiába. Az első látványosság Lőcse városa lesz. Ez a
város több magyar elbeszélés színhelyéül szolgált. A központban
lévő Szt. Jakab-templommal kezdjük a városnézést, ezt követi a
Városháza, a Szégyenketrec és a Thurzó-ház megtekintése. Este
érkezünk a Magas-Tátrában lévő szállásunkra (3 éj), vacsora.
2. NAP: NEDEC – DUNAJEC – KÉSMÁRK
Reggeli után felkeressük Nedec várát, mely már az Árpád-házi
királyok idején is határunkat védő vár volt, majd magyar és lengyel főurak kedvelt főúri kastélya lett. A vár a határhoz nagyon
közel, de már Lengyelországban található. Ezt követően a déli
órákban egy különleges tutajozáson veszünk részt a Dunajec
folyón. Nemcsak a tutajon való utazás az érdekes, hanem a táj
látványa is megkapó. Kikötésünk után egy hangulatos helyi
vendéglőben – a szabadidő alatt – a szlovák konyha finomságait is meg lehet megkóstolni. A délután második felében

Lőcse
Zólyom

Koszorúzás a Vereckei-hágónál
 Legszebb kárpátaljai városok megtekintése
 Színvonalas **** szállodában 3 éj
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Aki szereti a történelmet, annak sokat jelent a Vereckei-hágó.
Jó érzés ott elénekelni Kölcsey Himnuszát, miközben őseinkre
emlékezünk.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST, (MISKOLC – DEBRECEN) –
BEREGSZÁSZ – TISZACSOMA
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Érkezés Bereg
szászba, a kárpátaljai magyarság központjába, a határátkelés
függvényében. Pénzváltási lehetőség. Ismerkedés Bereg
szásszal: Bethlen-Rákóczi kastély, II. Rákóczi Ferenc Kárpát
aljai Magyar Főiskola, Szent István és Petőfi szobra, Fedák
Sári-kastély, volt úri kaszinó. Beregszászi városnézésünk után
ellátogatunk Tiszacsomára, ahol a honfoglalás kori temető tiszteletére állított emlékparkot tekintünk meg. Szálláshely elfoglalása. Vacsora.
2. NAP: VERECKEI-HÁGÓ – SZOLYVA – FELSŐ-GEREBEN –
MUNKÁCS
Reggeli után a Munkácsi várral ismerkedünk. Utunkat a
Vereckei-hágó felé vesszük, ahol őseink Árpád vezetésével átjöttek a Kárpát-medencébe, a hágó előtt kitérőt teszünk Szolyvára.
az emlékparkba, fejet hajtva a sztálini lágerek (malenkij

Kassa

megtekintünk egy magyar szempontból fontos templomot
Késmárkon. A fából készült evangélikus templom vallástörténeti kuriózumnak számít. A mellette épült új templom érdekessége, hogy ebben található Thököly Imre mauzóleuma. A rövid
szabadidő során lehetőség nyílik elsétálni a késmárki várhoz,
ahol Thököly Imre született.
3. NAP: LOMNIC – ÓTÁTRAFÜRED – HREBIENOK –
CSORBA-TÓ
Ez a napunk a Magas-Tátra vidékének megtekintéséről szól.
Reggel felvonóval a Lomnici-csúcs közép-állomásához utazunk,
mely 1.732 m magasan, a Kőpataki-tónál van. Itt kirándulási
lehetőség, majd visszautazás. Délután Ótátrafüreden is egy szép
túrán veszünk részt. Fogaskerekűvel felmegyünk a Hrebienokra
(Tarajka) és innen elsétálunk a Tarpataki-vízeséshez. Délután
ellátogatunk egy másik ismert természeti látványossághoz, a
Csorba-tóhoz, mely gleccser vájta tengerszem. Aki akarja, körbesétálhatja a tavat, vagy kirándulást tehet a téli sícentrumhoz,
de azt is lehet, hogy a tó körül lévő padok egyikére leülve gyönyörködünk a táj nyújtotta csodás látványban. Természeti látványosságokban gazdag napunk befejeztével kellemesen elfáradva
érünk vissza szállásunkra, ahol már vár bennünket a vacsora.
4. NAP: ZÓLYOM – SELMECBÁNYA – BUDAPEST
Reggeli után elhagyjuk a Magas-Tátrát és átlépünk az AlacsonyTátra vidékére. Zólyomban – mely Balassi Bálint szülővárosa –,
felgyalogolunk a várhoz, megtekintjük az itt található múzeumot. Továbbutazva Szt. Antal városában felkeresünk egy hallatlanul értékes és ritka gyűjteményekből álló kiállítást, amely
a Couburgok által lakott várban található. A belső berendezések és relikviák az itt élők életvitelét, a kor legelegánsabb használati tárgyait mutatja be. A kastélyban található egy vadászati
gyűjtemény is. Folytatjuk utunkat a világörökség részeként nyilvántartott Selmecbánya felé. A város a magyar ércbányászat
legértékesebb koráról árulkodik, erről meg is győződhetünk.
A Lévai-kapu mellett található kör alakú Asszonyok-várának
felső szintjéről szép rálátás lesz a városra. Parassapusztánál történő határátlépés után érkezünk Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

KASSA Fotó: Kovács Krisztián
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.85

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 66.000,- Ft
Időpont:
2019. július 01 – 04.; augusztus 08 – 11.;
augusztus 31 – szeptember 03.;
október 31 – november 03.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	3 éjszaka *** szálloda 2 ágyas
tusolós WC-s szobáiban
2 ágyas zuhanyzós/WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

robot) magyar áldozatai előtt. A Vereckei-hágóra érve rövid
túrát (500 m) teszünk a millecentenáriumra felépített hányatott sorsú emlékműhöz. Őseink történelmi múltjának, felidézése, a himnusz eléneklése és a természeti szépségben való
gyönyörködés után autóbuszunkkal lassan leereszkedünk
Felső-Gerebenbe, ahol piknik-bográcsgulyással várnak vendégfogadóink (ez az út árában benne van). Megálló Munkácson egy
rövid belvárosi sétára, ismerkedés a Rákócziak nyári rezidenciájával, a Munkácsy Mihály emlékekkel, tisztelgés szülőházának
emléktáblája előtt. Visszautazás a szálláshelyre, vacsora.
3. NAP: CSETFALVA – TISZAÚJLAK – HUSZT –
SZINEVÉRI-TÓ
Ezen a napon elsőként Csetfalvára látogatunk, ahol megtekintjük a fakazettás mennyezetű református templomot, illetve a
Makovecz stílusban épült ökumenikus templomot. Útközben
a Rákóczi-szabadságharc emlékére állított Turul-emlékművet
nézzük meg Tiszaújlakon. Huszton felkapaszkodunk a híres várromhoz, amely Kölcsey Ferencet, a Huszt című vers megírására
ihlette. Vásárlási lehetőség Izán, a „kosárfonó faluban”. A nap
végén kisebb túrát teszünk a Szinevéri-tóhoz, amely Kárpátalja
legmagasabban fekvő tava (989 m), majd visszatérünk szálláshelyünkre, vacsora.
4. NAP: UNGVÁR – BUDAPEST
Reggeli után Ungvárral, a megyeszékhellyel ismerkedünk. A vár
megtekintése, Bercsényi Miklós és II. Rákóczi Ferenc korának
felidézése, miután átsétálunk a szomszédságban létrehozott
skanzenbe, ahol Kárpátalja XVIII-XIX. századi népi építészetét bemutató gyűjtemény látható. Séta a belvárosban, az Ung
folyón átívelő sétálóhídról gyönyörködhetünk Európa leghos�szabb (2,5 km) hársfasorában. Itt lehetőségünk van az utolsó fillérek elköltésére, majd irány a határátkelőhelyhez. Budapestre
érkezés az esti órákban. A debreceni, miskolci utasokat útközben, a többieket Budapest után a felszállási helyükre szállítjuk.

Belépők ára (Felvidék városai): kb. 78 € | Belépők ára (Magyar emlékek): kb. 3.000 Ft

16.000,- Ft
2.960 – 3.800,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, Gyöngyös,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

MAGYAR EMLÉKEK KÁRPÁTALJÁN
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Dunajec

Ungvár

Vereckei-hágó
s
kác
Mun
Szinevéri-tó
Huszt

MUNKÁCS LÁTKÉPE A VÁRRAL
9 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 75.000,- Ft
Időpont:
2019. július 01 – 04.; augusztus 08 – 11.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	3 éj **** szálloda
2 ágyas zuhanyzós/WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
21.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
2.960 – 3.800,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BP., Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,
KKfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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ROMÁNIA

Budapest

NAGY ERDÉLYI KÖRUTAZÁS

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Mátyás király szülőháza és a Drakula kastély
 Erdély 18 történelmi települése
 Erdély csodái: Tordai hasadék, Gyilkos-tó
 Hangulatos, zenés vacsoraest a csángóknál

Nagyvárad

Marosvásárhely
Kolozsvár
Csíkszereda
Arad
Tö
Gyulafehérvár rcsvá Sinaia
r

GYULAFEHÉRVÁR, ORTODOX PÜSPÖKI PALOTA Fotó: Velkovics Viktória
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Erdély egyedi szépségét, különleges kultúráját az ott élők barátságát érdemes minden magyar embernek megtapasztalni.
Szívet melengető érzés.
Dobos Árpád – Kb. 120 korábbi erdélyi út idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS) – BUDAPEST – (MISKOLC) –
ÁRTÁND – NAGYVÁRAD – KOLOZSVÁR
Reggeli indulás után Debrecen érintésével érkezünk Ártándra.
Határátlépés. A nagyváradi városnézésünket a Szt. László Székes
egyháznál kezdjük, majd a Kanonok sor, Püspöki Palota következik.
Busszal bemegyünk a hangulatos belvárosba, ahol séta keretében
megtekintjük a színházat, Sas palotát, valamint a nyáron tűzkárokat szenvedett görög-katolikus Püspöki Palotát. Ezt követően rövid
szabadprogram. Továbbutazva a csodaszép 575 m magas Királyhágón átkelve érjük el a történelmi Erdély területét. Kolozsváron
először Mátyás király szülőházához megyünk. Folytatva gyalogos
városnézésünket a Szt. Mihály plébániatemplomot érintjük, majd
legnagyobb királyunk, Mátyás király lovas szobránál kiváló fotókat készíthetünk. Elhaladunk a Babes-Bólyai Egyetem előtt is.
Szállásunk ****-os szállodában a belvárosban.
2. NAP: KOLOZSVÁR – SEGESVÁR – SZÉKELYUDVARHELY
– CSÍKSZEREDA
Reggeli után a Házsongárdi temetőt tekintjük meg Kolozsváron
és amennyiben a határátlépés lassúsága miatt valami kimaradna az előző napi kolozsvári városnézésből, azt itt reggel pótoljuk, majd továbbutazás Segesvárra, ahol városnézés:
Óváros, majd rátekintés a fájdalmas csatamezőre. Ezt követően Fehéregyházán a Petőfi Emlékmúzeumot keressük fel.
Megtekintjük a csata tragikus napjának történéseit bemutató
kiállítást és emlékparkot. Ezt követően Szejkefürdőre utazunk.
A várostól 5 km-re található Orbán Balázs végső nyughelye.
A dombtetőn lévő síremlékhez 14 székelykapu alatt jutunk
fel. Székelyudvarhelyen buszos városnézés közben megállunk
a nemrég kialakított emlékparknál, ahol a magyar történelem és irodalom jeles alakjainak szobrait tekintjük meg. Szállás
Csíkszeredán, a város szívében található Hunguest Hotel Fenyő
szállodában (3 éj). (Szauna, fitness terem…)
3. NAP: SZENT ANNA-TÓ – CSÍKSOMLYÓ – GYIMESBÜKK
Reggeli után utazás a Szt. Anna-tóhoz. A közel 1.000 m-es
magasságban fekvő krátertó páratlan élményt nyújt. Érkezés
után egy órás séta a Mohos-láp varázslatos világában, majd

séta a tó körül. Délután Csíkszeredán keresztül Csíksomlyóra
utazunk, ahol a búcsújáró kegytemplomot látogatjuk meg.
Ezt követően fakultatív program keretében Gyimesbükkre, a gyimesi csángókhoz kirándulunk, ami a régi Magyarország legkeletibb pontjánál található. Itt a Rákóczi-várat is megtekintjük,
majd egy hangulatos csángó esttel zárul programunk. A műsoros vacsoraest során 3 fogásos menüt szolgálnak fel aperitiffel és szabad italfogyasztással (sör, bor, üdítő). Fakultatív

kirándulás a csángók földjére, műsoros vacsoraesttel
(Garantált indulás, jelentkezés a helyszínen): 30 €.

4. NAP: TÖRCSVÁR (DRAKULA KASTÉLY) – SINAIA –
BRASSÓ
Reggeli után mindenki eldöntheti, hogy élvezi a Hunguest
Hotel Fenyő wellness szolgáltatásait, vagy eljön velünk egy
fakultatív kirándulásra. A Tusnádi-szoroson keresztül utazunk
Törcsvárra. Ezen a sziklatömbön már a XIV. században kővár
állott. A legenda szerint ez volt Drakula gróf legkedveltebb várkastélya az 1400-as évek közepén. Ezt követően továbbutazunk
Sinaia városába. A Prahova völgyének legjelentősebb üdülőhelye e város, melynek legértékesebb látnivalója az 1873-ban
épült kastélyegyüttes. A Peles kastély több tucat szobája az
érdeklődők számára nem mindennapi élményt nyújt. A gyűjteményes kiállítás megtekintése során láthatunk ritka, értékes
szobrokat, bútorokat, faliszőnyegeket, kerámiákat, ötvösmunkákat és fegyvereket. A kastély parkjában is sétálunk. A vis�szaút során rövid séta Brassó belvárosában, amikor is láthatjuk
a Fekete templom épületét és a körötte található műemléképületeket. Fakultatív kirándulás: Törcsvár, Sinaia, Brassó:
7.500,- Ft. Vacsorára érünk vissza szállásunkra.
5. NAP: BÉKÁS-SZOROS – GYILKOS-TÓ – PARAJD –
KOROND – MAROSVÁSÁRHELY
Folytatjuk Erdély természeti látványosságainak felfedezését. Utunk első állomása a Békás-szoros. Rövid sétát teszünk a
félelmetes látványt nyújtó sziklaszurdokban. Folytatva utunkat
a Gyilkos-tó partjához érkezünk, ahol megismerjük a tó keletkezésének történetét és legendáját. Séta a part mentén, majd

szabadprogram, étkezési lehetőséggel. Kora délután a Bucsintetőn keresztül utazunk Parajdra, ahol látogatást teszünk a
sóbányába. Továbbutazva, Korondon fafaragások, szőttesek
és kerámiák közt válogathatunk, melyekből vásárolhatunk is.
Szováta Erdély leghíresebb fürdőhelye, rövid időtöltés az itt
lévő Medve-tó partján. A kora esti órákban érkezünk marosvásárhelyi szálláshelyünkre.
6. NAP: M
 AROSVÁSÁRHELY – TORDAI HASADÉK –
TOROCKÓ
Reggeli után városnézés Marosvásárhelyen: Rózsák tere, ortodox katedrális, Kultúrpalota. Tordán étkezési és ajándékvásárlási
lehetőséggel kezdjük programunkat. Ezt követően felkeressük
a kilátódombot, ahonnan jól láthatjuk a hasadékot is. Délután
érkezünk Torockóra, mely rejtőzködő kis zuga Erdélynek.
Itt megtekintjük a régi vízimalmot. A Székelykő alatt található település évszázadok történelméről mesél, melyet a helyi
múzeumban részletesebben is megismerhetünk. Este szállás,
vacsora a közelben.
7. NAP: N
 AGYENYED – GYULAFEHÉRVÁR – DÉVA –
ARAD – BUDAPEST
Reggeli után Nagyenyeden megnézzük a Bethlen Kollégiumot,
majd Gyulafehérvárra érkezünk, ahol városnézés következik. Első
megállónk a Bazilika, ahol több királyunk és fejedelmünk nyughelye található. Továbbhaladva a Fejedelmek háza, valamint a
Püspöki palota megtekintése szerepel programunkban. A Maros
völgyében haladva érkezünk Dévára, ahol látogatást teszünk
a várba, mely történelmi emlékeinket idézi. Folytatjuk utunkat Aradra. A Tűzoltó téren megtekintjük az 1849. október 6-án
kivégzett vértanuk emlékhelyén felállított szoborkompozíciót.
Ezt követően Nagylaknál határátlépés. Este érkezünk Budapestre.
Természetesen most is mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 9 ÉVBEN 1315 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. május 01 – 07.; május 25 – 31.: 129.000,- Ft
július 7 – 13.; augusztus 14 – 20.;
szeptember 10 – 16.:
137.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	6 nap reggeli, + 5 nap vacsora és a
3. nap fakultatív műsoros vacsora
Szállás:	6 éjszaka *** - **** szálloda
2 ágyas tusoló/WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

SZEJKEFÜRDŐ, ORBÁN BALÁZS NYUGHELYE Fotó: Schenider Nóra
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34.000,- Ft
5.180 – 6.150,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 238 RON + fakultatív programok | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Erdely
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ROMÁNIA

DUNA-DELTA ÉS AZ ISMERETLEN
ORSZÁG: MOLDÁVIA

Nagybánya

Iasi

Voronet
Vaslui

Chisinau
Tulcea

Nagyszeben
Curtea de Argeș

Bukarest

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Európa legelzártabb országa; Moldávia
 Románia legérdekesebb vidékeinek bejárása
 Városnézés a fővárosban, Bukarestben
5 órás hajózás a mesébe illő Duna-deltában
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Gondolom nem én vagyok az egyetlen aki szívesen végigutazna
a Dunán. Ennek legkülönlegesebb szakasza a folyó deltája.
Régóta vágyok rá, hogy ide eljussak.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

SÉKE

BUKAREST Fotó: Gy. Juhász Mária

PROGRAM:
1. NAP: PÉCS (DEBRECEN) – BUDAPEST – SZEGED –
NAGYLAK – NAGYSZEBEN
Reggeli indulás után nagylaki határátlépés, folyamatos utazás
kisebb megállókkal, Arad – Máriaradna – Marosillye – Déva
érintésével Nagyszebenig. A város megyeszékhelyként fontos
ipari és kereskedelmi központ, az erdélyi szászok kulturális és társadalmi székhelye, emellett 2007-ben Európa kulturális fővárosa
volt. Szállásunk elfoglalása előtt ismerkedünk a várossal egy belvárosi séta keretében. Többek között látni fogjuk a Nagypiacteret,
a Kispiacteret, a monumentális késő gótikus stílusú Evangélikus
székesegyházat, a Brukenthal palotát. Szállás, vacsora.
2. NAP: BALEA VÍZESÉS – CAPRA VÍZESÉS –
VIDRARU TÓ – CURTEA DE ARGES
Reggeli után továbbutazás a meseszép Fogarasi-havasokon
keresztül. Megállunk a Balea vízesésnél, a 2.040 m magasságban lévő Balea-tónál, mely a Déli-Kárpátok legnagyobb

VORONETI FESTETT FALÚ TEMPLOM
gleccsertava. Ezután átkelünk az 1 km hosszú alagúton, a
Transfogarasi műút déli oldalán, újabb megállónk a csodás
Capra vízesésnél lesz. Majd folyamatos utazás az Arges folyón
kialakított Vidraru-tó mentén. A tavon lévő gátnál a 166 méter
mély betonfal nagyon különleges látványt nyújt. Érkezés Curtea
de Arges (Argyasudvarhely) nevezetű Havasalföldi kisvárosba,
ahol a szállás elfoglalása előtt megtekintjük a román királyi család sírhelyeit. Vacsora, szállás belvárosi szállodában.
3. NAP: BUKAREST
Reggeli után továbbutazunk Bukarest felé, a Pitest-Bukarest
autópályán, amelyet az ország első autópályájaként tartanak
számon. Érkezés Bukarestbe dél körül, ahol helyi idegenvezetővel egy tartalmas városnézésen veszünk részt. Látni fogjuk a
lenyűgöző új Parlament épületét, mely a világ második legnagyobb kormányzati épületkomplexuma, a Pentagon méreteivel
vetekszik. Megtekintjük többek között a román Királyi Palotát,
a Nemzeti Színházat, az Operaházat, a Katonai Akadémiát és
Causescu magán rezidenciáját. Vacsora, szállás Bukarestben.
4. NAP: BUKAREST - TULCEA – DUNAI HAJÓZÁS
Elhagyjuk Bukarestet és Tulceaba utazunk. A déli órákban
indulunk a kb. 5 órás hajózásra a Duna-deltába. A több mint
3.000 km2 területen rengeteg kis csatorna és folyóág található.
Gazdag a növény- és állatvilága, ezért is került be az UNESCO
világörökségei közé. Fakultatív Duna-delta hajózás költsége ebéddel 40 € (helyszínen fizetendő). Programunk
befejezése után elfoglaljuk Tulceában a Duna parton elhelyezkedő szállásunkat. Szabadprogram, majd vacsora.
5. NAP: TULCEA – MOLDÁVIA – CHISINAU
Délelőtti programunk a tulcsai Duna-delta Múzeum és
Akvárium megtekintése, majd ezt követően Galatinál buszunkkal átkompolunk a Dunán. Folyamatos utazás a moldáv határig. Az ország 1991-ben lett független, addig Szovjetunió

(majd FÁK) része volt. Az új ország hivatalos neve: Moldovai
Köztársaság. Mi a régi nevét szoktuk használni az országnak
(Moldávia) és a fővárosnak is, mely régen Kisinyov volt, a mai
neve Chisinau. Magyarok nagyon ritkán jutnak el erre a vidékre.
Szállás elfoglalása, vacsora Chisinauban.
6. NAP: CHISINAU – IASI
Reggel kezdjük a moldáv főváros megtekintését: Központi park,
Krisztus Születése Székesegyház, Diadalkapu, Stefan cel Mare
emlékmű. A várost Európa egyik legzöldebb fővárosaként tarják számon. Ezt követően meglátogatjuk a híres Chisinau-i
csokoládégyár bemutatótermét (vásárlási lehetőség). Késő
délután utazunk vissza Romániába. Szállás Iasiban.
7. NAP: I ASI – BUCOVINA – HUMORULUI – VORONET –
VATRA-DORNEI
Reggeli után rövid séta Jászváros (Iasi) központjában Kultúrpalota,
Fejedelmi Templom, Római katolikus Templom és Püspöki
palota, Nemzeti Színház, majd továbbindulunk Bucovinába.
Humoruluiban és Voronetben megnézünk egy-egy festett csodaszép kolostort, melyek az UNESCO világörökségéhez tartoznak.
Vatra-Dornei érintésével érkezünk esti szálláshelyünkre, mely egy
mesés környezetben lévő Dracula Kastélyszálló.
8. NAP: B ESZTERCE – NAGYBÁNYA – CSENGERSIMA –
NYÍREGYHÁZA – BUDAPEST
Reggeli után Besztercén rövid belvárosi városnézés. Fő látnivalók: Szász-evangélikus templom, mely gótikus reneszánsz és
barokk elemek egyvelege, kereskedők háza, belváros... Következő
megállónk Nagybányán lesz. Központi sétánk során megtekintjük a Szentháromság templomot és a Szt. István-tornyot.
Csengersimánál lépünk határt és Nyíregyháza érintésével utazunk
Budapestre. Útközben a K-Magyarországon (Miskolc, Debrecen...)
felszállt utasainkat visszatranszferáljuk felszállási helyükre.
Budapest után a többi utasunkat is felszállási helyére szállítjuk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.84

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 174.000,- Ft
Időpont:
2019. július 23 – 30; szeptember 18 – 25.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	7 éjszaka *** szálloda
2 ágyas tusoló/WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

IASI, KULTÚRPALOTA Fotó: Győri István

34.000,- Ft
5.920 – 7.600,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 123 RON + fakultatív prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Dunadelta
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Budapest Nagyvárad
Marosvásárhely
Kolozsvár
Korond
Arad
Gyulafehérvár

KIS ERDÉLYI KÖRÚT

3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Szovátai fürdőzési lehetőség a kellemes gyógyvízben
 Részletes városnézések régi magyar városokban
 Marosvásárhelyen a városközpontban van a szállás
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Erdélybe utazni mindig élmény. Lehetőség nyílik Erdély ízeit
megkóstolni, hangulatos embereit és gyönyörű tájait részletekben is megismerni, felfedezni.
Dobos Árpád – Kb. 120 korábbi erdélyi út idegenvezetője
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, MISKOLC) – BUDAPEST
– SZOLNOK – ÁRTÁND – NAGYVÁRAD –
MAROSVÁSÁRHELY
Reggeli indulás után, Szolnok érintésével érkezünk Ártándra.
Határátlépés. A nagyváradi városnézésünket a Szt. László székesegyháznál kezdjük, majd a Kanonok sort és a leégett
Püspöki Palota romjait is megtekintjük. Ezt követően buszunkkal még egy kis városnézés élményét élvezhetjük. Továbbutazva
a csodaszép 575 m magas Királyhágón átkelve érjük el a történelmi Erdély területét. Az esti órákban foglaljuk el szállásunkat
Marosvásárhelyen (3 éj). Vacsora a hotelben.
2. NAP: MAROSVÁSÁRHELY – TORDA – KOLOZSVÁR
Városnézés Marosvásárhelyen. A város legszebb terét a rózsákról nevezték el, mely virágok látványában nyáron tudunk gyönyörködni. A téren található az ortodox katedrális épülete,
mely mindössze 90 éves, de kupolái és belső díszítése nagyon

Szabadka

3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Magyar kötődésű emlékek a vajdaságban
 Bor- és pálinkakóstolási lehetőségek
 Ménesbirtok megtekintése
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Külföldön járunk, de annyi magyar kötődés és történet kísér
végig minket, hogy azt hiheti az ember, hogy otthon van.
Különleges érzés.
Vajagic Barbara – A szerb utak szakreferense

VÁROSLÁTOGATÁS

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – PALICS – SZABADKA
Indulás reggel Budapestről, Szeged érintésével határátlépés a
Vajdaságba. Először Szabadkára utazunk, ahol megtekintjük
a városházát, mely Szabadka és a délvidéki szecesszió szimbó-

SZABADKA, ZSINAGÓGA

84

látványos. A főtér másik ékessége a szecessziós Kultúrpalota.
Továbbutazva, Tordán lemegyünk a 110 m mélységben lévő
sóbányába. A bányában elmesélik a bányászok kemény munkáját, és látunk több érdekes, sóból készült tárgyat. Délután
Kolozsvárra buszozunk. Megérkezésünk után először Mátyás
király szülőházát látogatjuk meg. Folytatva gyalogos városnézésünket a Szt. Mihály plébániatemplomot érintjük, majd
legnagyobb királyunk, Mátyás király lovas szobránál kiváló
fotókat készíthetünk. Elhaladunk a Babes-Bolyai Egyetem
előtt is, ezt követően a Házsongárdi temetőt tekintjük meg.
Szabadprogram is lesz napközben. Programunk után visszaindulunk Marosvásárhelyre, ahol már vacsorával várnak bennünket.
3. NAP: FARKASLAKA – KOROND – SZOVÁTA –
MAROSVÁSÁRHELY
Átmegyünk Farkaslakára. Itt található Tamási Áron síremléke.
Folytatjuk utunkat Korondra. A fazekasok termékeiből tudunk
válogatni és más érdekességeket is láthatunk a híres kézműves tárgyak készítőinek falujában. Egy kisvonatos városnézésre
indulunk Szovátán. Ezt követően fakultatív fürdőzés a Medvetóban vagy aki nem szeretne fürdeni, azoknak séta a környéken.
Este visszatérünk a szállásunkra, ahol vacsora.
4. NAP: MAROSVÁSÁRHELY – NAGYENYED –
GYULAFEHÉRVÁR – ARAD – BUDAPEST
Indulás után Nagyenyeden megnézzük a Bethlen Kollégiumot,
majd Gyulafehérvárra érkezünk, ahol városnézés. Itt megtekintjük a székesegyházat, a Püspöki Palotát és a Fejedelmek Házát.
A déli órákban továbbindulunk és a Maros völgyében haladva a
délutáni órákban érkezünk Aradra. A Tűzoltó téren megtekintjük
az 1849. október 6-án kivégzett vértanuk emlékhelyén felállított
szoborkompozíciót. Ezt követően Nagylaknál határátlépés. Este
érkezünk Budapestre. Ezt követően a Miskolc – Debrecen, Szeged,
Pécs vonalon felszállt utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.

ARAD, VÁROSHÁZA

KIEMELKEDŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ AJÁNLAT

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. április 18 – 21.:
69.500,- Ft
augusztus 03 – 06.; szept. 05 – 08.: 74.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	3 éjszaka *** szállodában
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

18.000,- Ft
2.960 – 3.800,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

A VAJDASÁG ÉS BELGRÁD

Zenta
Újvidék
Belgrád

TERMÉSZET

SZERBIA

luma. A városháza díszterme és a tornyának kilátója különösen
szép. Folytatjuk városnézésünket a klasszicista Népszínházzal,
végigsétálunk a Korzón, megtekintünk egy különleges palotát
és a zsinagógát. Ezután Palicsra megyünk, ahol gyönyörködünk
a meseszép tóban és környezetében. Megtekintjük az 56-os
magyar emigránsok palicsi befogadó táborának emlékművét,
továbbá a Zsolnay vázákat, a Vigadót, a Hangász Pavilont. A nap
zárásaként megismerkedünk a DiBonis Pincészet pálinkáival,
boraival. Ezt követően szállásunkra megyünk.
2. NAP: SZABADKA – ÚJVIDÉK – RUMA
Ma először Péterváradot és annak erődjét nézzük meg, ahonnan csodás kilátás nyílik a környékre. A Duna-kanyar fölé emelkedő péterváradi szikla tövében egy cisztercita kolostor is épült
a középkorban. Ezt követően Újvidék belvárosában teszünk
egy sétát: látni fogjuk a központi Szabadság teret, a neoreneszánsz stílusú városházát és a plébániatemplomot. A belváros
dísze a Duna-park, és a Vajdasági Múzeum impozáns épülete.
Végigmegyünk a folyton nyüzsgő sétálóutcán, a Duna utcán.
Újvidéket elhagyva, borkóstolása indulunk. A Fruska-Gorától
délre eső rész, jelentős bortermelő vidék, számos méltán híres
borászat található itt, amelyekből kettőt meglátogatunk.
Amennyiben a borok elnyerik a tetszésünket, vásárolhatunk is
belőlük. Programunk végeztével megyünk szálláshelyünkre és
megvacsorázunk (2 éj).
3. NAP: BELGRÁD – ZIMONY
Reggeli után Belgrádba buszozunk. Bejárjuk a híres nándorfehérvári várat. Hunyadi János itt verte vissza a török ostromot, és
a legenda szerint itt halt hősi halált Dugovics Titusz. A győztes
csata emlékére szól minden délben a harangszó. Ezt követően
városnézés a központban: színház épülete, királyi palota, koronázási templom, parlament épülete. Déli órákban felkeressük
Zimonyt, megtekintjük a Magyar Millenniumi Emlékművet, felsétálunk a torony kilátójába. Utunk következő állomása közvetlenül a Duna-partjára épült hatalmas Szendrői vár, ahol Kinizsi
Pál töltötte utolsó napjait. Ennek megtekintése után visszamegyünk a szállásunkra.

4. NAP: ZENTA – KELEBIA – BUDAPEST
Reggel útnak indulunk és felkeressük Zentát. A magyar történelem jelentős csatája, a zentai csata zajlott itt. Ennek emlékére
emeltek a Tisza partján egy emlékművet, ennek megtekintése
után a város központjába sétálunk. A városháza épületében láthatjuk a makettet, amit a zentai magyar lakosok készíttettek a
csata bemutatására. Továbbhaladunk Vajdaság északi része felé
és délután Kelebiára érkezünk. Megállunk, ugyanis itt található
a térség legnagyobb lipicai ménesbirtoka, ahol több mint 60
lipicai lovat tartanak. Megtekintjük a ménistállót, a kocsiszínt
és a Kocsi Múzeumot. Természetesen látni fogunk gyönyörű csikókat, kancákat is. Programunk végeztével buszra szállunk, és
hazaindulunk. Útvonalunk: Szeged, Budapest. Természetesen
most is mindenkit visszaszállítunk a felszállási helyére.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE A HOTELEKRŐL 5-BŐL: 4.93

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 72.000,- Ft
Időpont:
2019. július 15 – 18.;
augusztus 31 – szeptember 03.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	3 éjszaka **** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

19.000,- Ft
2.960 – 3.800,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára (Kis erdélyi körút): kb. 95 RON | Belépők ára (A Vajdaság és Belgrád): kb. 2.050 RSD

BELGRÁD, KILÁTÁS A VÁRBÓL A DUNA-SZÁVA TALÁLKOZÁSÁRA

Vaskapu

Belgrád

Ű

BELGRÁDTÓL A VASKAPUIG

Temesvár
Herkulesfürdő
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N
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Széchenyi és Vásárhelyi munkásságának nyomában
 Háromórás hajózás a Kazán- és a Vaskapu-szorosban
Péterváradi erőd és a nándorfehérvári vár felkeresése
 Történelmi magyar városok, látványosságok
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A dunai hajózás a szemünket gyönyörködteti, míg a szívünknek
legkedvesebb a Nándorfehérvári székesegyház, aminek romjainál
tartotta Kapisztrán János a szentmisét a török elvonulása után.
Szatmári Sándor – 13 éve a Proko Travel idegenvezetője

SÉKE

a várossal, séta a városháza téren és a főutcán, majd láthatjuk a Monarchia egyik legjelentősebb és Európa 2. legnagyobb
erődjét, a péterváradi erődöt. Régen védelmi szerepet töltött
be, napjainkban kedvelt kirándulóhely. A vár toronyórájának
mutatói különlegesek: a nagymutató mutatja az órák múlását,
nem pedig a kismutató. Miért? Erről is beszél idegenvezetőnk.
Utunkat a Szerémségben folytatjuk. Rövid városnézés Karlócán,
majd szálláshelyünkre utazunk, ahol vacsora.

TEMESVÁR
PROGRAM:
1. NAP: PÉCS (DEBRECEN) – BUDAPEST – SZEGED –
SZABADKA – KARLÓCA
Reggeli indulás Budapestről, Szeged érintésével határátkelés a Vajdaságba. Városnézés Szabadkán: városháza díszterme,
Zsolnay-kutak és séta a belvárosban. Továbbutazva átszeljük
Bácskát és Újvidékre megyünk, mely a Vajdaság tartományi
székhelye és Szerbia harmadik legnagyobb városa. Ismerkedés

2. NAP: BELGRÁD – ZIMONY – SZENDRŐ
Reggeli után bejárjuk a híres nándorfehérvári várat. Hunyadi
János itt verte vissza a török ostromot és a legenda szerint itt
halt hősi halált Dugovics Titusz. A győztes csata emlékére szól
minden délben a harangszó. Ezt követően buszos városnézés a
központban: színház épülete, királyi palota, koronázási templom, parlament épülete. Déli órákban felkeressük Zimonyt,
ahol megtekintjük a Magyar Millenniumi Emlékművet, mely a
hét híres millenniumi emlékművek egyike. Felsétálunk a torony
kilátójába. Utunk következő állomása közvetlenül a Duna partjára épült hatalmas Szendrői vár, ahol Kinizsi Pál töltötte utolsó
napjait. Ezt követően szálláshelyünkre utazunk.
3. NAP: GALAMBÓC – ORSOVA – VASKAPU
Ez a napunk a méltán híres szorosokról, a Kazánról és a
Vaskapuról szól. Délelőtt a folyó mentén elérjük a Duna-áttörés
felső végét. Megcsodáljuk az érdekes fekvésű, stratégiailag

fontos Galambóc várát, majd a mesés al-dunai vidéken haladva
a hegyekről csodáljuk meg a tájat, majd a Vaskapu erőművön átkelünk Romániába. Délelőtt Orsovánál hajóra szállunk és végighajózunk a Dunán, Orsovától a Traianus tábla, a
Kis Kazán-szoros és a Dunatölgyesi-öböl érintésével egészen
a Nagy Kazán-szorosig, és vissza. A legszűkebb helyen a szoros szélessége 150 m, pedig a Duna itt a legmélyebb, 90 méter!
Hajókirándulási lehetőség a Dunán. Fakultatív több mint

3 órás hajókirándulás a Vaskapunál és a Kazánszorosokban (Garantált indulás, jelentkezés a helyszínen): 20 €. Orsovai kiszállásunk után autóbuszunkkal
szállásunkra utazunk.

4. NAP: TEMESVÁR – BUDAPEST
A mai napon a Bánságon átutazva érjük el Temesvárt.
Városnézés a kulturált, többnemzetiségű városban. Fő látnivalói: a római katolikus dómtemplom, a szerb püspöki palota,
a szerb székesegyház, az egykori váltóbank, a Szentháromságszobor, a Bástya és a Hunyadi-palota. Tapasztalni fogjuk,
hogy milyen különleges város Temesvár, ugyanis a belvárosban több, szépen kialakított, látványos teret is megtekintünk.
Szabadprogram is lesz a nap során. Elhagyva a várost Makónál
érjük el Magyarországot. Szeged érintésével utazás Budapestre.
Érkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit a felszállási
helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 7 ÉVBEN 1654 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

GALAMBÓC VÁR RÉSZLETE Fotó: Huszty László

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 78.000,- Ft
Időpont:
2019. április 18 – 21.; május 09 – 12.;
június 16 – 19.; július 28 – 31.;
augusztus 17 – 20.; szept. 05 – 08.;
szeptember 22 – 25.;
október 31 – november 03.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	3 éjszaka ***- **** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
25.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
2.960 – 3.800,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,
Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 1.100 RSD + fakultatív program | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Vaskapu
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SZLOVÉNIA

Bled

Ptuj

Ljubljana
Zágráb
Postojna

HORVÁTORSZÁG

ADRIA, POSTOJNA ÉS
A PLITVICEI-TAVAK

Opatija

PLITVICEI-TAVAK VÍZESÉSEI

Plitvice
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Vonatozás a Postojnai-cseppkőbarlangban
Kirándulás a Savica-vízeséshez
 Fürdési lehetőség a tengerben
 Túrázás a Plitvicei-tavak között
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A természet egyedülálló csodái a postojnai cseppkőbarlang és
Plitvice tórendszere. Garantáltan örök élmény minden korosztály számára.
Dr. Kakuszi Péter – 11 éve idegenvezető, egyetemi oktató

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
LETENYE – PTUJ – ŽALEC
Reggeli indulás. Szlovéniába érve megállunk a Lendva közelében lévő kilátónál, melynek különlegessége, hogy körbetekintve 3 országba (Szlovénia, Magyarország, Horvátország)
is bepillanthatunk. Délután már Ptujt, az ókor egyik fontos
kereskedelmi útvonalának központját keressük fel. A belvárosban sétálunk, megnézzük az Orfeus-oszlopot, városházát,
Szt. György templomot és a Dráva partját. Utazásunk következő állomása egy Žalec nevű kisváros. Ellátogatunk ahhoz a
2016 ban létrehozott nevezetességhez, amely ismertté teszi
Žalec városát. A központban sörkutakat állítottak fel. Itt vásárolhatunk egy „varázskorsót”, amelybe 6 féle, azaz 6-szor 1 dl sört
csapolhatunk. A sörkóstolás mellett (sör)vásárlási lehetőség is
lesz. Továbbhaladva Szlovénia tájait csodálhatjuk meg. Az esti
órákban érkezünk szállásunkra, vacsora (2 éj).
2. NAP: BOHINJ – BLED – LJUBLJANA
Délelőtt a Triglav Nemzeti Parkhoz tartozó Bohinji- és Bleditóhoz kirándulunk. Megkapó a magas hegyek és a türkizkék tavak harmóniája. Érintetlen természet, pompás erdők,
meredek hegyek övezik a Savica-vízesést. Ide is elsétálunk,
túrázós cipő szükséges. A túra után rövid pihenő a szépséges Bohinji-tónál, Szlovénia legnagyobb tavánál. Ha szerencsénk van, Szlovénia és a Júliai Alpok legmagasabb csúcsát, a
Triglavot is megpillanthatjuk. Ezt követi a Bledi-tó varázslatos
látványa. Itt megcsodálhatjuk a híres monarchiabeli üdülővárost. Csónakázási lehetőség a tó közepén lévő kegytemplomhoz. Délután folytatjuk utunkat a fővárosba. A ljubljanai

városnézés során megtekintjük az óvárost, melynek épületeit a függetlenség után fokozatosan újították fel, majd a
dómot, és a Hármas hidat, mely a város szíve és mindig hömpölyög körötte a tömeg. Felkeressük a ferences templomot is.
Láthatjuk milyen finoman elegáns város Ljubljana.
3. NAP: POSTOJNA – OPATIJA – RIJEKA
Délelőtt megnézzük Közép-Európa egyik legszebb és legnagyobb
cseppkőbarlangját Postojnán. A hatalmas cseppkőbarlangot először kisvonattal, majd gyalogosan tekintjük meg. Káprázatosak a
cseppkövek hatalmas oszlopai és csipkéi. A hűvös barlangból a
mediterrán Adriai-tengerpartra utazunk. Opatijában, mely híres
monarchiai üdülőhely volt, sétálunk a szépen kialakított tengerparton, miközben gyönyörködhetünk a több mint 100 éves
elegáns szállodákban. Megtekintjük a Villa Angiolina botanikus parkját és a Szent Jakab-templomot. Aki akar, az napozhat
és fürdőzhet az Adriai-tengerben. Ezt követően a közeli Rijekába
megyünk, mely a Monarchia idején az egyik legnagyobb tengeri
kikötőváros volt Fiume néven. Most is Horvátország 3. legnépesebb települése. Séta a belvárosban és a Korzón, mely mindig
rendkívül népszerű. A kikötőben tengerjáró hajókat, teherszállító
hajókat láthatunk. Szállás Rijekában.
4. NAP: RIJEKA – PLITVICEI-TAVAK
Reggeli után a Plitvicei-tavakhoz buszozunk. A nap további
részében gyönyörködünk a természetvédelmi terület mesés
tavaiban, vízeséseiben. A tórendszer 16 tavát szinte megszámlálhatatlan vízesés köti össze. A nemzeti parkot gyalogosan és
helyi kisbusszal tekintjük meg. Nézelődésünk során pallókon,
erdei ösvényeken, egyenetlen talajon is sétálunk, ezért túracipő

szükséges. Lesz olyan alkalom is, hogy kishajóval megyünk át
a tó túloldalára. Több mint 5 órás gyalogtúrás kirándulásunk
– melyet természetesen pihenőkkel szakítunk meg – ugyan
fárasztó lesz, de a csodás látvány ezt feledteti velünk. Nem
véletlenül választotta az UNESCO a világörökség részévé ezt a
tórendszert. A nemzeti park pihenőhelyein lesz étkezési és ajándékvásárlási lehetőség is. Az esti órákban foglaljuk el Plitvice
környéki szállásunkat, vacsora.
5. NAP: PLITVICE – ZÁGRÁB – BUDAPEST
Reggeli után az ország fővárosába, Zágrábba megyünk.
Gyalogos városnézést tartunk az óvárosban. Megtekintjük a
Kaptol városrészben a székesegyházat, sétálunk a város mai
központjában, a Jelasics téren, a Gradecben megnézzük a kormányzati negyedet, a mellvédről letekinthetünk a Donji Gradra
(Alsóváros), ez a három városrész így együtt alkotja Zágráb óvárosát. Városnézésünk után szabadprogram keretében tehetünk
egy alig egyperces utazást Európa legrövidebb pályájú (66 m)
siklójával, így gyorsan eljutunk az Ilica nevű bevásárló utcába.
Lehetőségünk lesz emléktárgyak vásárlására, beülhetünk a
hangulatos kávézók egyikébe vagy elfogyaszthatunk egy kellemes ebédet a sok szép étterem egyikében. Zágrábi programunk befejezése után hazaindulás. Letenyénél határátlépés.
Hazaérkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 2 ÉVBEN 350 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 106.000,- Ft
Időpont:
2019. május 15 – 19.; június 06 – 10.;
július 22 – 26.; augusztus 22 – 26.;
szeptember 10 – 14.; szept. 26 – 30.;
október 19 – 23.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	4 éjszaka *** szállodák 2 ágyas
tusolós /WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

HAJÓZNI INDULUNK A BLEDI-TAVON Fotó: Jakab Mónika
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17.500,- Ft
3.700 – 4.750,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 63 € + 280 HRK | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Adria
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Postojna

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Cseppkőbarlang és két ámulatba ejtő szurdok
 Magyar emlékek Szlovéniában
 Városnézés a hangulatos Ljubljanában
 Sziklába ágyazott vár és káprázatos vízesés
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A Bohinjt ölelő Alpok, a Vintgar-szurdok, az elragadó mediterrán városok és az Adria a felejthetetlen csillogó kék színével
igazi varázslat.
Dr. Kakuszi Péter – 11 éve idegenvezető, egyetemi oktató

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
NAGYKANIZSA – LENDVA – LJUBLJANA
Reggel indulás. Tornyiszentmiklósnál határátlépés. Déli órákban érkezés Lendvára. Itt felkeressük a magyar emlékeket, Szt. István szobrát és Makovecz Imre tervei szerint épült
Kultúrházat és a Szt. Katalin templomot. Ezt követően felmegyünk a szőlőhegyre, ahol található egy kilátó, melynek
érdekessége, hogy innen 3 ország tájaira is rápillanthatunk.
Folytatjuk utunkat Ljubljanába. A fővárosba érve városnézést
tartunk. Az egyetem reprezentatív épülete a szlovén történelemnek is fontos helyszíne volt. A ferences templom barokk stílusú XVII. századi épületének megtekintése után átmegyünk
a Hármas hídon az Óvárosba. A híd környékén mindig nagy a
nyüzsgés. A helyieknek ez az egyik kedvelt találkahelye. A főváros szépen felújított főutcája mindenki tetszését elnyeri. Lesz
ajándékvásárlásra is idő. Szállás egy szép ***-os szállodában
Ljubljanától 30 km-re, vacsora (3 éj).
2. NAP: SAVICA – BOHINJ – BLED – VINTGAR-SZOROS
Ezen a napon a Triglavi Nemzeti Park leghíresebb térségét
keressük fel. Először a Savica Vízesést tekintjük meg. Kis gyaloglás után érjük el a szép vízesést. A túránk után a megemlékezés pillanatai következnek. Az ukanci temetőben az
I. világháborús magyar hősökre emlékezünk. Ezt követően a
varázslatos Bohinji-tóhoz megyünk. Megkapó a magas hegyek
és a türkizkék tó harmóniája. Érintetlen természet, pompás
erdők, meredek hegyek övezik a tavat. Tovább utazunk a Bleditóhoz. Megcsodáljuk a híres monarchiabeli üdülővárost és a
tóparton található szép parkot. Ezt követően csónakázási lehetőség a tó közepén lévő kegytemplomhoz. Ezután a Vintgarszurdokban teszünk egy gyalogos kirándulást. A másfél km-es

szurdok kényelmesen járható. Többször átmegyünk a Radovna
gyors folyású patakja fölött kialakított fahidakon. Este érünk
vissza szállásunkra.
3. NAP: POSTOJNA – PREDJAMA – ADRIA – PIRAN
Reggelit követően a Postojnai-barlangrendszerhez utazunk.
Ez nemcsak Szlovénia több mint 7.000 barlangjának része,
hanem Európa egyik leglátogatottabb barlangja is. A földalatti
„csoda” egymáshoz kapcsolódó termekkel, cseppkövekkel kápráztat el bennünket. A fantasztikus túra időtartama kb. 1,5 óra.
(Meleg öltözet szükséges.) Programunk után elmegyünk egy
hangulatos vár megtekintésére. A Predjama vár egy sziklába
ágyazott monumentális épület. A várban középkori berendezési tárgyak és egy múzeum található. Ezt követően irány az
Adriai-tenger. A szlovén tengerpart leghangulatosabb városkájába, Piranba látogatunk. Óvárosa csak gyalog járható be.
Megtekinthetjük a belső kikötőt, a központi teret, melyet számos érdekes, szép épület és szűk utca ölel körbe. A középkori
városfal kapuin belül rendkívül kellemes olaszos hangulatú
belvárost találunk. A Szt. György-templom teraszáról csodás
panoráma tárul elénk. Szabadidő alatt sétálhatnak a tengerparton a barátságos kis üzletek és éttermek között. Este vissza
térünk szállásunkra.

szlovén városban. Megtekintjük a Dráva partján lévő 400 éves
szőlőtőkét, a főteret, a városházát, a székesegyházat és a sétálóutcát. Programunk befejezése után hazaindulás és az esti
órákban megérkezés Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

VINTGAR-SZURDOK Fotó: Berta Ádám

4. NAP: SKOFJA LOKA – MARIBOR – NAGYKANIZSA –
BUDAPEST
Reggeli után Szlovénia legrégebbi városát, Skofja Lokat
keressük fel, amely már a XIII. században városi rangot
kapott. Gyalogos sétánk során láthatjuk a XVI. századi magtár épületét, majd a főteret, melyet csupa műemlékház szegélyez. Az ódon hangulatú épületek sora a gótikus Szent
Jakab-templommal zárul. Ezután érjük el a több évszázada
épült kőhidat, a Kapucinus-hidat. Szabadprogram után folytatjuk utunkat Mariborba. Városnézés a második legnagyobb

LJUBLJANA BELVÁROSA A LJUBLJANICA FOLYÓVAL

16 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 83.000,- Ft
Időpont:
2019. április 18 – 21.; május 09 – 12.;
június 16 – 19.; július 15 – 18. ;
július 28 – 31.; augusztus 08 – 11.;
augusztus 31 – szeptember 03.;
szeptember 22 – 25.;
október 31 – november 03.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	3 éjszaka *** szálloda 2 ágyas,
tusolós/WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
15.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
2.960 – 3.800,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 69 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Legszebb
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PLITVICEI-TAVAK ÉS
AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGET
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Rijeka

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

ROVINJ, BELVÁROSI LÁTKÉP

Porec, Rovinj és Pula megtekintése
 Barangolás és hajózás a Plitvicei-tavaknál
 Tengerparti fürdési lehetőség Opatijában
 A horvát főváros, Zágráb megtekintése
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A Plitvicei-tavak Európa egyik legszebb természeti kincse. A tavaknál sétálva olyan érzésünk van, mintha egy mesevilágba csöppennénk. Csodálva nézi az ember a víz játékát, tündöklő színeit.
Dr. Kakuszi Péter – 11 éve idegenvezető, egyetemi oktató

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST –
ZÁGRÁB
Reggel indulás, utazás rövid pihenőkkel. Letenyei határátlépés után továbbutazva Horvátország fővárosába, Zágrábba
érkezünk. A mai lüktető nagyvárost már a buszból szemlélhetjük. Gyalogos városnézést tartunk az óvárosban. Megtekintjük
a Kaptol városrészben a székesegyházat, sétálunk a város mai
központjában, a Jellasics téren, a Gradecben megnézzük a kormányzati negyedet, a mellvédről letekinthetünk a Donji Gradra
(Alsóváros), ez a három városrész így együtt alkotja Zágráb óvárosát. Városnézésünk után szabadprogram keretében tehetünk
egy alig egyperces utazást Európa legrövidebb pályájú (66 m)
siklójával, így gyorsan eljutunk az Ilica nevű bevásárlóutcába.
Lehetőségünk lesz emléktárgyak vás árlására, vagy éppen beülhetünk a hangulatos kávézók egyikébe. Zágráb robbanásszerű
fejlődése a XX. század utolsó évtizedeiben ment végbe. Áthaladva
a Száva folyó hídján, „Új-Zágrábba” jutunk. Ezt követően utazunk
szállásunkra, mely a Plitvicei-tavak közelében lesz. Vacsora.
2. NAP: PLITVICEI-TAVAK – RIJEKA
Reggeli után a Plitvicei-tavakhoz buszozunk. A tórendszer
16 tavát szinte megszámlálhatatlan vízesés köti össze. A nemzeti parkot gyalogosan és helyi kisbusszal tekintjük meg.
Nézelődésünk során, pallókon, vizes köveken is sétálunk, ezért
túracipő szükséges. Lesz olyan alkalom is, hogy kishajóval
megyünk át a tó túloldalára. Több mint 5 órás gyalogtúrás kirándulásunk – melyet természetesen pihenőkkel szakítunk meg –,
ugyan fárasztó lesz, de a csodás látvány ezt feledteti velünk.
A délutáni órákban indulunk Rijekába, mely a Monarchia idején
az egyik legnagyobb tengeri kikötőváros volt Fiume néven. Most
is Horvátország 3. legnépesebb települése. Séta a belvárosban
és a Korzón, majd elfoglaljuk szálláshelyünket (2 éj).

3. NAP: RIJEKA – POREC – ROVINJ – PULA
Egésznapos kirándulást teszünk az Isztriai-félsziget legszebb
városaiba. Átszeljük a félszigetet és gyalogos programunkat a
hangulatos, római emlékektől hemzsegő kisvárosban, Porecben
kezdjük. A belváros ma is az ősi római városszerkezetre épül.
Látni fogjuk többek közt az Euphrasius-bazilika épületegyüttesét, melyet az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított.
Ezt követően egy kiálló szirtfokra épült festői szépségű városkába, Rovinjba utazunk. A települést a barbárok támadásai elől
menekülők alapították. A velenceiek védelme idején a szerény
kis halászfalu lakói hajósok, matrózok, nem ritkán kalózok voltak. Délután érkezünk Pulába. A város egyik legismertebb és
leggyakrabban látogatott híressége az I. századból ránk maradt,
gyönyörű római kori Amfiteátrum. Ez a kiváló állapotban megőrzött aréna valamikor a gladiátorjátékok helyszíne volt.
Megnézzük a város főterén lévő Augustus-templomot, valamint
a boltíves Aranykaput is. Mindhárom városban lesz idő emléktárgyak vásárlására is. Vacsorára érünk vissza szállásunkra.
4. NAP: RIJEKA – OPATIJA – BUDAPEST
Reggeli után átmegyünk a közelben lévő Opatijába, mely
a Monarchia idején az egyik legkedveltebb üdülőhely volt
Abbázia néven. A „horvát riviérán” töltjük a délelőtti órákat.

Sétálunk a szépen kialakított tengerparton, miközben gyönyörködhetünk a több mint 100 éves elegáns szállodákban.
Megtekintjük a Villa Angiolina botanikus parkját és a Szent
Jakab-templomot. Szabadprogram alatt, aki akar, egy kellemeset fürödhet is a tengerben. Programunk befejezése után hazaindulunk. Budapestre érkezést követően utasainkat a felszállási
helyükre szállítjuk.

OPATIJA TENGERPARTJA
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.89

LÁTVÁNYOS VÍZESÉS A PLITVICEI TAVAKNÁL
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 89.500,- Ft
Időpont:
2019. július 23 – 26.; augusztus 03 – 06.;
szeptember 05 – 08.
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	3 éjszaka *** szállodák
2 ágyas tusolós /WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Utasbiztosítás (típustól függően):

12.000,- Ft
2.960 – 3.800,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Belépők ára: kb. 343 HRK | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Plitvice
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Trogir Split

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

A LÁTVÁNYOS KRKA-VÍZESÉS

Pihenés és programlehetőségek
 Tengerparti szálloda sok szolgáltatással
3 világörökség megtekintése
 Gyerekeknek kedvezmény
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Üdítő érzés volt Splitben belépni a Szent István-templomba,
ahol Diocletianus palotájának nyüzsgése után mérhetetlen
nyugalom és béke fogadott.
Holló Krisztina – 10 éve oktató és idegenvezető

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
LETENYE – SIBENIK – TROGIR
Reggel indulás autóbusszal Horvátország felé. Délután megállunk Sibenikben, séta az Óvárosban. Két reneszánsz épület a
fő látványosság, az UNESCO Világörökségi Listáján is szereplő
Szt. Jakab székesegyház és az árkádos városháza. A 3 hajós
katedrális 1505-ben épült. A városfalak a XVII. századból valók,
melyek egyes részei ma is láthatók. Továbbindulva az esti órákban érkezés szálláshelyünkre. A júniusi 06-án induló csoport
a Hotel Sveti Kriz ****-os (Proko besorolás szerint: jó ***-os
szállodában lesz, (4 éj), mely Trogir közelében van, 40 m-re a
tengerparttól. Konditeremmel és kis medencével rendelkezik.
www.hotel-svetikriz.hr/en/ . A június 23-én és a szeptember 18-án induló csoport pedig a Hotel Panoráma **** hotelben Sibenikben. www.hotel-panorama.hr/ A Hotel Panoráma
saját medencével rendelkező szálloda a Krka kanyonnál.
Az étteremből mesés a kilátás.
2. NAP: PIHENÉS
Egész napos szabadprogram, pihenés, napozás.
3. NAP: TROGÍR – SPLIT
Ezen a napon vagy tovább pihennek, vagy eljönnek velünk egy
fakultatív kirándulásra. Először a „kis Velenceként” is emlegetett
Trogirba utazunk, mely a középkori mediterrán kultúra valóságos emlékkönyve. Óvárosa rendkívül gazdag múltról tanúskodik,
ugyanis romai, görög és velencei hatás is érződik a városban.
Az óváros tulajdonképpen a szárazföldhöz nagyon közel helyezkedő kis szigeten terül el. Szűk, kanyargós utcái miatt KözépEurópa egyik leglátványosabb középkori városkája. Nem véletlen,
hogy az UNESCO világörökség részéhez tartozik. Továbbutazva
a déli órákban érkezünk Splitbe, mely a horvát tengerpart legnagyobb városa és az ország 2. legnépesebb települése. Kiváló

mediterrán hőmérsékletét a várost övező hegyek biztosítják.
A történelmi belváros szűk utcáin és széles sétányain pezseg
az élet. Az egyik legjelentősebb látnivaló a világviszonylatban is egyedinek számító fehér márványból készült, római kori
Diocletianus-palota (UNESCO világörökség). Városnézésünk
után lesz szabadprogram is a központban, majd a délutáni órákban indulunk vissza szállásunkra. Fakultatív Trogir – Split

kirándulás (garantált indulás 2 belépővel): 25 €.
4. NAP: PIHENÉS
Egész napos pihenés, napozás.

SPLIT, DIOCLETIANUS-PALOTA

5. NAP: KRKA – LETENYE – BUDAPEST
Reggel hazaindulás. Útközben megállunk a Krka Nemzeti
Parknál és megtekintünk egy hangulatos vízesést. Folytatva
utunkat, Letenyénél lépünk át Magyarországra, s az esti órákban érünk Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási
helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 5 IDŐPONTNÁL MINDEN HELY ELKELT AZ ÚTON

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. június 06 – 10. Hotel Sveti Kriz ****: 112.500,- Ft
június 23 – 27. Hotel Panoráma ****: 119.000,- Ft
szept. 18 – 22. Hotel Panoráma ****: 119.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió
Szállás:	4 éjszaka **** 2 ágyas
tusolós/WC-s szállodai szobában
Egyágyas szoba felára:
35.000,- Ft
Üdülőhelyi díj:
2.500,- Ft
Gyerekkedvezmény (12 éves korig) (jún. 6 – 10.) 10.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
3.700 – 4.750,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépő nincs, csak fakultatív program. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Pillanatkepek
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CSILLÁMLÓ TENGER ÉS KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉGEK A BALKÁNON

Plitvice

M

BOSZNIA

Sarajevo
Zadar

DUBROVNIK TENGER FELŐLI VÁROSRÉSZE

Mostar
Neum
Dubrovnik

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Tengerparti fürdőzés, napozás
 Városnézés Dubrovnikban, Szarajevóban
 Fél nap a Plitvicei-tavaknál
 Hajókirándulási lehetőség
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Újra és újra rácsodálkozom Bosznia-Hercegovina kincseire: vadregényes tájak, közepkori városok és a varázslatos, romantikus
tengerpart.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, MISKOLC) – BUDAPEST –
PÉCS – UDVAR – SZARAJEVÓ
Reggeli indulás után Udvarnál határátlépés, utazás Horvát
országon keresztül Boszniába. A fővárosba, Szarajevóba érkezés
a késő délutáni órákban. Séta, városnézés: török műemléképületek, Főtér, Nemzeti Könyvtár, óváros, és látjuk Gavrilo Princip
merényletének helyszínét is. Különleges látvány, ahogy sétánk
során az iszlám szukokat, mecseteket monarchia-korabeli épületek és egy katolikus katedrális váltja. Ez is mutatja a város sokszínűségét. Szállás, vacsora Szarajevóban, **** szállodában.
2. NAP: SZARAJEVÓ – MOSTAR – TENGERPART
Reggeli után utazunk Mostarba. Séta az óvárosban, megcsodálhatjuk az újjáépített hidat, melynek felépítésében magyar mérnökök is segédkeztek. Ez is az UNESCO Világörökségek Listáján
szereplő látványosság. A híd körül ajándéktárgy-árusítók sorát
láthatjuk. Városnézésünk után továbbutazunk Neumba, a tengerparti városba, ahol szállás közvetlenül a tengerpartnál
**** szállodában (4 éj). Várhatóan a kora délutáni órákban foglaljuk el szállásunkat, melyet követően lesz fürdési lehetőség az
Adriai-tengerben.
3. NAP: PIHENÉS
Egész nap fürdés, pihenés a tengerparton.
4. NAP: DUBROVNIK
Reggeli után fakultatív programlehetőség, mely során bemegyünk az egyik legszebb horvát városba, Dubrovnikba. A város
régen Raguza néven az Adriai-tenger fontos kereskedelmi

MOSTAR, ÖREG HÍD Fotó: Petz Ildikó Judit

kikötője volt. A város ma a világörökség része. Gyalogos séta,
városnézés: főutca, Ferences kolostor, Domonkos-templom és
kolostor, hangulatos kikötő, katedrális és a Sponza palota. Közös
nézelődés után szabadidő. Akinek kedve van, körbesétálhat a
várfalon és gyönyörködhet a csillámló tenger lát-ványában, de
arra is van lehetőség, hogy egy étteremben megismerkedjünk
a kitűnő helyi konyhával, vagy egy kávézó teraszán üldögélve
figyeljük a város forgatagát. Délután visszaindulás a szállásra.

Fakultatív Dubrovnik kirándulás (2 belépővel, helyi
idegenvezetővel): 35 € (garantált indulás, jelentkezés a helyszínen). Aki nem jön Dubrovnikba, egész nap

7. NAP: PLITVICEI-TAVAK – BUDAPEST
Reggeli után a Plitvicei-tavakhoz megyünk. A tórendszert, melyet
16, többnyire összefüggő tó alkotja, a szintkülönbségek miatt
megszámlálhatatlan vízesés köti össze. A nemzeti parkot gyalogosan és helyi kisbusszal tekintjük meg. Nézelődésünk során pallókon, vizes köveken is sétálunk, ezért túracipő vagy nem csúszós
edzőcipő szükséges a kiránduláson. Lesz olyan alkalom is, amikor kishajóval megyünk át a tó túloldalára. Többórás nézelődésünk után indulunk haza. Esti órákban hazaérkezés Budapestre.
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

fürödhet, pihenhet a szálloda környékén.

5. NAP: HAJÓKIRÁNDULÁS
Reggeli után, jó időjárási körülmények és megfelelő jelentkező
esetén, fakultatív hajókirándulás, mely során láthatjuk a környező szigeteket is. Aki nem akar jönni a kirándulásra, azoknak egész nap, a többieknek délután szabadprogram, fürdőzés.

Fakultatív hajókirándulás: kb. 30 € (előjelentkezés
kötelező, fizetés a helyszínen).

6. NAP: DALMÁCIA – ZADAR
Reggelit követően északnak indulunk. Gyalogos városnézésre
megállunk egy újabb gyönyörű horvát városban, Zadarban.
A városkapun ma is díszeleg a velencei szárnyas oroszlán utalva
arra, hogy a Velencei Köztársaság is uralta a területet és fejlesztette a várost. A hangulatos Kalelarga főutca megannyi kávézónak és üzletnek ad otthont. Mindenki csodálatát elnyeri a
Szt. Donát-körtemplom és a szintén román alapokra épült
Szt. Anasztázia-katedrális, mely Dalmácia legnagyobb katedrálisa. Sétánk után folytatjuk utunkat szálláshelyünkre, a ***-os
hotel a Plitvicei-tavak közelében lesz.

HOTEL NEUM Fotó: Gulyás Tibor
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.91

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. június 21 – 27.; szept. 10 – 16. : 149.500,- Ft
június 29 – július 05.:
165.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	6 éjszaka ***- **** szálloda
2–3 ágyas tusolós/WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
Üdülőhelyi díj:
Utasbiztosítás (típustól függően):

48.000,- Ft
3.200,- Ft
5.180 – 6.650,- Ft

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes leszállás: Nagykanizsa, Siófok, Székesfehérvár
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Paralia

Meteorák
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Nyaralás a görög tengerparton
 Meteorák, a sziklaszirtre épített kolostorok
 Olümposz, az istenek hegye
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Görögország semmihez nem fogható csoda. Ehhez nem elég
a tenger és a Meteóra kolostorainak megtekintése, de az életszemlélet átélése is szükséges.
Dr. Balogh Ádám – 12 éve idegenvezető, Balkán-specialista

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: PÉCS (DEBRECEN) – BUDAPEST – SZEGED –
SZABADKA – BELGRÁD
Reggeli indulás után Szeged-Röszke útvonalon érkezés
Szerbiába. Szabadkán séta, városnézés. Ez a város Paliccsal
együtt a Monarchia idején kedvelt üdülőhely volt, mivel a
közelében található a Palicsi-tó. Megtekintjük a városok fő
nevezetességeit. Városháza díszterme és a tornyának kilátója különösen szép. Folytatjuk városnézésünket a klasszicista
Népszínházzal, végigsétálunk a Korzón, megtekintünk egy gyönyörű palotát és a zsinagógát. A szabadkai Jakab és Komor téri
zsinagógát 1902 szeptemberében, a zsidó nagyünnepek alkalmával szentelték fel, ekkor vehette birtokába a szabadkai zsidóság az új, nagy zsinagógáját. Építészei Komor Marcell és Jakab
Dezső budapesti műépítészek voltak, akik az épületet a magyar
szecesszió stílusában álmodták meg. Városnézésünk után
keresztülutazunk a Vajdaságon és Belgrád érintésével érkezünk
Nis környékére. Szállás, vacsora.
2. NAP: MACEDÓNIA – GÖRÖGORSZÁG – THESSZALONIKI
– PARALIA RÉGIÓ
Reggeli után folytatjuk utunkat és a kora délutáni órákban
érkezünk Tesszalonikibe. Buszos városnézés, majd rövid gyalogos séta Észak-Görögország legnagyobb városában. A Fehér
torony a város legismertebb látványossága. XVIII. században
az „Oroszlántorony” és a „Kalamaria erőd” néven volt ismert.
Majd a XIX. században a „Janicsárok tornya” és a „Véres torony”
néven híresült el. E neveket azért kapta, mert börtönként szolgált és a janicsárok gyakran itt végezték ki a fogjokat. 1890-ben
zsidó fogjok fehérre meszelték a tornyot, hogy így visszaszerezzék szabadságukat. Azóta nevezik Fehér toronynak, ezután

KALAMBAKA ÉS A METEORÁK
már csak rövid ideig volt börtön, jelenleg múzeum. A környéke
a város egyik legpezsgőbb hangulatú központja. Este érkezünk Paralia közelében lévő szállásunkra, Hotel Ammos Beach
www.ammos-beach.gr (5 éj).
3. NAP: PIHENÉS
Egész nap fürdés, pihenés a homokos tengerparton. Ezen a
napon lesz idejük körbejárni a hangulatos tengerparti várost,
és néhány helyi finomságot is kipróbálni, mint például a gyros,
vagy a bátrabbaknak a tenger gyümölcsei.
4. NAP: HOTEL – METEORÁK – HOTEL
Reggeli után, aki akar, fürdik, napozik az aranysárga színű
homokos tengerparton, de van egy fakultatív programjavaslatunk is. Jöjjenek, tekintsék meg velünk az UNESCO Világörökség
Listáján is szereplő Meteorákat. A sziklaszirtekre épített kolostorok a világ egyedülálló látványosságai. A Meteorákon huszonnégy bizánci kolostor található, melyek egyenként 600 évnél
idősebbek – a környék ennek köszönhetően igen híres zarándokhellyé vált. A kolostorok közül ma már csak ötöt használnak
valójában a szerzetesek. 1920‑ig ezeket az épületeket csak létrákon lehetett megközelíteni. A létrák egyenként 30 méteresek,
vagy ennél magasabbak voltak, némelyeket a sziklákhoz rögzítették. Az első világháborút követően, különösen az 1960-as
évektől új utat építettek Kalambakától a kolostorokig. Ma már
hosszú, sziklába vájt lépcsősorokon és mély szakadékokat áthidaló hidakon bárki elérheti az épületeket. Két kolostor megtekintése szerepel programunkban. Ezt követően egy ikonfestő
műhelyt keresünk fel, ahol emléktárgyak vásárlására is lesz
lehetőség. Délután Kalambakában séta, nézelődés. Visszaúton
megállunk a Tempi-völgyben. Itt az Aphrodithe forrásnál megszépülhetünk. Késő délutáni órákban érkezünk vissza a szállodába. Garantált fakultatív Meteorák kirándulás

(belépővel, jelentkezés a helyszínen): 25 €.

5. NAP: HOTEL – OLIMPOSZ – HOTEL
Délelőtt folytatjuk Görögország megismerését, autóbuszunkkal elmegyünk a görög mitológiából is ismert Olimposz hegy
megtekintésére. Az Olimposz hegység több mint 200 millió
éve formálódik Görögország területén. Legmagasabb csúcsa
a Mitikas 2.918 méter magasról tekint le Pieria megyére és az
Olimposzi riviéra part menti településeire. Az akkori vallás szerint a 12 ókori isten lakhelyéül szolgált. Az ókorban több város
és templom is megtalálható volt a környéken. A tengerparttól több mint 1.000 m-t emelkedünk a kilátóig, ahol gyönyörködünk a tájban. Reméljük, felhők nem árnyékoljk be a mesés
kilátást. Aki a kirándulás helyett a szállodában akar maradni,
természetesen azt is lehet. Délután érünk vissza szállásunkra,
majd fürdés, pihenés a tengerparton.

TENGERPARTI CSENDÉLET SZÁLLÁSUNKNÁL
6. NAP: PIHENÉS
Egész nap sportolási lehetőség vagy fürdés, pihenés a tengerparton, illetve a szállodánkban.
7. NAP: GÖRÖGORSZÁG – BUDAPEST
Korán reggel, hidegcsomaggal indulunk Macedónián és Szerbián
keresztül hazafelé. Határátlépés. Szeged után Budapestre érkezés
– határátlépések időtartamának függvényében – az esti órákban.
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
A TAVALYI ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. június 21 – 27.:
148.000,- Ft
szeptember 10 – 16.
152.500,- Ft

OLIMPOSZ, AZ ISTENEK HEGYE

Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli + 1 vacsora
Szállás:	6 éjszaka *** szállodákban
2–3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Egyágyas szoba felára:
38.000,- Ft
Üdülőhelyi díj:
2.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépő nincs, csak fakultatív programok. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Zeusz
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GÖRÖGORSZÁG

AZ ÓKORI HELLÁSZ SZÉPSÉGEI

Delphoi
Athén
Olümpia

Nafplion

3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Repülővel Budapest – Athén – Budapest
 A legszebb antik emlékek megtekintése
Körutazás Dél-Görögországban
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Athén az európai kultúra bölcsője, a Peloponnészosz-félsziget
viszont az „élő történelem", amely narancsligeteivel és festői
tájaival elvarázsolja az utazót.
Dr. Balogh Ádám – 12 éve idegenvezető, Balkán-specialista

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – ATHÉN
Menetrend függvényében, várhatóan reggel indulás Buda
pestről, és a délelőtti órákban érkezés Athénba. Egyből a görög
főváros felfedezésére indulunk. Autóbuszos és gyalogos városnézés keretében ismerkedünk Athénnal: Újkori Olimpiai Stadion,
Akadémia, Dionüszosz-színház, Zeusz templom, visszavezetnek
bennünket Archimedes korába. Természetesen bebarangoljuk az ikonikus Akropoliszt és környékét is. Az Akropolisz görögül „felső várost” jelent, ami az épület elhelyezkedésére utal.
Az épület fő funkciója a valláshoz kötődött, ezért is épült a város
legmagasabb pontjára. Görögországban számos Akropolisz
épült, azonban méreteiben az athéni a legnagyobb, és egyben
a legismertebb is. Ezt követően megtekintjük az Új Akropolisz
Múzeumot. Itt található például a számos ókori emlék mellett
a „Moszkhotorosz”, az a nevezetes archaikus kori szobor, amely
egy fiatalembert ábrázol, aki kost visz a vállán (Kr. e. 570). A délután folyamán továbbutazunk a Peloponészoszi-félszigetre.
Útközben megállunk a Korinthoszi-csatornánál, melynek építésében magyar szakemberek is segédkeztek. Este elfoglaljuk
szálláshelyünket a félsziget keleti részén.
2. NAP: EPIDAUROSZ – NAFPLION – MÜKÉNÉ
Délelőtt Epidauroszba látogatunk el, ahol az ókori Görögország
legjobb állapotban fennmaradt színházát keressük fel ami időszámításunk előtt a negyedik században épült. A színház akusztikája a mai napig elképesztő. A terület az ókorban nagyon
fontos gyógyhely is volt. A görög mitológiában a gyógyítás istenének számító Aszklépiosznak a szentélye, az Aszklépieion állt
itt. Ez egyúttal gyógyhely és kezelési központ is volt, mert a szentély papjai egyben orvosok is voltak, akik orákulumokkal és az

orvostudomány eszközeivel igyekeztek visszaadni a páciensek
egészségét. Ezután a félsziget talán leghangulatosabb kisvárosába, Nafplionba utazunk, ahol a belvárosban egy kellemes
sétát teszünk. Láthatjuk a város fölé magasodó Palamidi erődöt, 216 méteres magasságban építették a velenceiek barokk
stílusban, majd 1715-től több mint száz évig török kézen volt; a
városból közel 1000 lépcsőn lehet feljutni. A déli órákban továbbutazunk Mükénébe és a város gazdag történelmi emlékeivel
ismerkedünk. Ez az első olyan város, amelynek volt fellegvára,
ennek romjait is természetesen meg fogjuk nézni. Láthatjuk
majd többek között a világhíres oroszlános kaput is, ami a fellegvár bejárataként szolgált. Az ókor ősi útjain sétálni és közel
2.000 éves épületek maradványait megtekinteni maradandó
élmény. A nap végén elfoglaljuk szállásunkat a félsziget közepén.

babérágakból készített kunyhó állt itt – ami a Föld istennőjének, Gaiának szentelt hely volt. Azért választották éppen ezt a
helyet, mert a talaj nyílásaiból kábító hatású vulkáni gázok szivárogtak elő, és az ősi hiedelem szerint a jóserő a Föld méhéből áradt. Az archaikus időkben a települést a világ közepének
tartották, itt volt a „Föld köldöke”. Az Apollón-templom szívében égett az az örökmécses, amelynek lángját Prométheusz az
Olümposzról lopta el az embereknek. Többek között eme templom és az ókori színház romjai között is fogunk sétálni. A hangulat magával ragadó lesz. Mitológiai és vallási emlékek tucatjával
ismerkedünk meg abban a városban, amely több mint ezer évig
volt a hellén világ vallási központja. Delphoi programunk után
az athéni repülőtérre indulunk. Várhatóan a késő esti órákban
hazautazás Budapestre.

3. NAP: OLÜMPIA
Reggeli után Olümpia romvárosába látogatunk el, mely az ókor
legfontosabb sporteseményének, az olimpiai játékok helyszíne
volt. A versenyt minden olimpiászban (négyévente) tartották. Az eseményt i. e. 776-ban vagy korábban rendezték meg
először Zeusz tiszteletére, majd 1170 évvel később, 393-ban
törölte el I. Theodosius római császár, mivel a versenyt pogány
jellegűnek tartotta. Megtekintjük az ókori arénát, a futópályákat, sőt idegenvezetőnk megmutatja, hol gyújtják meg 4 évente
az olimpiai lángot. Ezt követően megnézzük a város népszerű
múzeumát, amelynek legértékesebb darabja a híres Hermészszobor. Hermészt a görög istenek hírnökének tartották, ismert
volt ravaszságáról és furfangjairól. Olümpiai nézelődésünk után
továbbutazunk és Pátranál elfoglaljuk szállásunkat, ahol szintén
lesz fakultatív vacsorázási lehetőség.

UTASAINK KÍVÁNSÁGAI ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

4. NAP: DELPHOI – ATHÉN – BUDAPEST
A reggelit követően Apollón híres jóshelyére, Delphoiba látogatunk el. A delphoi jóshely eredete a mükénéi korba, az i. e. 1500
körüli időkre nyúlik vissza. Ekkor még csupán egy egyszerű,

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 198.000,-Ft
Időpont:
2019. augusztus 04 – 07.;
szeptember 29 – október 02.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	3 éjszaka *** szállodákban
2 ágyas tusolós/WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
45.000 ,-Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
22.000,-Ft
Fakultatív vacsora:
17.000,-Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
2.960 – 3.800,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
2.472,- Ft

ATHÉNI LÁTKÉP AZ AKROPOLISSZAL
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Belépők ára: kb. 86 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Hellasz

BOSZNIA

MONTENEGRÓ

SZERBIA

AHOL MÉG ÖN SEM JÁRT – ALBÁNIA

Belgrád
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ALBÁNIA

Dél-Balkán körút

Szarajevó

TIRANA FŐTERE SZKANDER BÉG SZOBRÁVAL

Mostar

Kotor

Shkodra

Durres

Tirana

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

7 albán város nevezetességei
 Albán tengerparton fürdés
Kotor városának és az öbölnek megtekintése
 Szarajevó és Mostar, Bosznia híres városai

ÉR

LT

VÁROSLÁTOGATÁS

M

TERMÉSZET

EHÉZSÉ

G

N

Egy ismeretlen ország, amely szédületesen fejlődik. A múlt
emlékei kivételes egyveleget alkotnak a modern jelennel.
Merüljünk el ebben a különleges kavalkádban!
Kádár Zsolt – 17 korábbi albán út idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: PÉCS (DEBRECEN) – BUDAPEST – SZEGED –
BELGRÁD
Reggeli indulás után Röszkénél határátlépés Szerbiába, majd
a gazdag termőföldjéről híres Vajdaságon keresztül érkezünk
a szerb fővárosba, Belgrádba. Itt városnézés (Nemzeti Színház,
Királyi Palota, óváros), valamint megtekintjük Nándorfehérvár
várát, mely 1829-ig jelentős erődítmény volt. Itt aratott világraszóló győzelmet Hunyadi János a török csapatok felett
1456‑ban. Belgrád után még 150 km-t haladunk déli irányba és
akkor érjük el szállásunkat. Vacsora.
2. NAP: MORACA – MONTENEGRO – ALBÁNIA
Utazás Szerbián keresztül Montenegróba. Festői tájakon, (Jahorina, Zlatibor, Jelica, Pester) a hegyek között lévő
völgyben suhan autóbuszunk. Útközben rövid nézelődés a
Moraca-kolostornál, mely a maga nemében páratlan bájjal és gazdagsággal bír. Csörgedező patak, meredek hegyoldal
és hangulatos völgy veszi körbe a kolostort. Nagyon idilli hely.
Montenegró fővárosán áthaladva az albán határ felé vesszük az
irányt, és Han i Hotit-nál lépünk be az országba. A határátkelést követően 45 perces buszozás után érkezünk első albán szállásunkra Shkodrába, mely Észak-Albánia legjelentősebb városa.
3. NAP: SHKODRA – ROZAFA – TIRANA
Délelőtt városnézés Shkodrában, mely során a belvároson kívül
egy szép muzulmán mecsetet és egy katolikus templomot is
láthatunk. A város Albánia 5. legnagyobb települése. Ezután
a közelben lévő Rozafa várát keressük fel, ahonnan szép kilátás nyílik a környékre (kis túrázással lehet a várhoz feljutni).
Folytatjuk utunkat Tiranába, ahol városnézés szerepel programunkban. A Szkander bég téren csoportosulnak a látnivalók. Et’hem Bey-mecset, Óratorony, a tér névadójának szobra,

Nemzeti Könyvtár, Nemzeti Történeti Múzeum és végül az egyetemi negyed. Látni fogjuk, hogy még nagy fejlesztés előtt áll
a népességét tekintve sokarcú főváros. Tirana után Durresba
megyünk, ahol a tengerpart közelében lesz a szállásunk.
4. NAP: DURRES – KRUJA – LEZHA – SHKODRA
Reggeli után Durresban, az ország második legnagyobb városá
ban teszünk gyalogos sétát. Megtekintjük az érdekes módon
felfedezett amfiteátrumot és a belváros tengerparti szakaszát.
Ezt követően elmegyünk a Szkander bégről elnevezett konyakgyárba. Itt bemutató és kóstoló is lesz, melynek a végén, akinek
ízlik a brandy, vásárolhat belőle. Sőt a bemutató shopjában más
fajta helyi italok közt is válogathatnak, vásárolhatnak utasaink.
Programunk után továbbindulunk Szkander bég szülővárosába,
Krujaba. A hegytetőn álló várban, ahol egykoron Szkander bég
a törökök ellen harcolt, jelenleg a nemzeti hősnek szentelt
múzeum várja a látogatókat. Az épület mellől mesés kilátás
tárul elénk (túracipő ajánlott). Ezt követően a csodás etnográfiai
múzeumot tekintjük meg, mely Albánia leggazdagabb ilyen
jellegű emlékhelye. A hegyről legyalogolva helyi termékeket árusító butikosok üzletei mellett haladunk el. Emléktárgy
vásárlási lehetőség is lesz. Délután folytatjuk utunkat Lezhaba,
ahol Szkander bég látványos mauzóleumát fényképezhetjük le.
Estére érkezünk szálláshelyünkre, Shkodrába.
5. NAP: SHKODRA – MONTENEGRÓ – KOTOR –
HORVÁTORSZÁG – BOSZNIA
Ez a napunk a tengerről fog szólni: Montenegróban haladva érkezünk meg a Kotori-öbölbe, ahol meglátogatjuk a Világörökségi
Listán is szereplő gyönyörű várost. Sétálunk a belvárosban és közben megtekintünk egy látványos katedrálist. Szabadidőt követően folytatjuk utunkat a tengerpart mentén Montenegróban,
majd Horvátországban halad autóbuszunk. Dubrovnik mellett
elhaladva egy látványos panorámaúton érkezünk meg BoszniaHercegovina tengeri kijáratához, az ország egyetlen tengerparti
településéhez, Neumhoz. Elfoglaljuk szállásunkat.
6. NAP: MONTENEGRÓ – MOSTAR – SZARAJEVÓ
Reggel vadregényes úton, a Neretva folyó völgyében kanyarog buszunk észak felé. Megállunk Mostar festői városában.
Megcsodáljuk az újjáépített hidat, melynek helyreállításában magyar mérnökök is segédkeztek. A híd körül ajándéktárgyakat árusítók sorát láthatjuk. Este az 1697-ben Savoyai Jenő
által is kifosztott városba, Bosznia-Hercegovina fővárosába,

KOTORI-ÖBÖL LÁTKÉPE Fotó: Tóth Lajos

Szarajevóba érkezünk. Ezt a várost – a hároméves délszláv
háborút követően – soknemzetiségű lakói építették újjá és
varázsolták pezsgő életűvé. Szállás, vacsora Szarajevóban.
7. NAP: SZARAJEVÓ – HORVÁTORSZÁG – BUDAPEST
Reggeli után kb. 2 órás gyalogos séta Szarajevó belvárosában.
Török műemléképületek, Főtér, Nemzeti Könyvtár, óváros és
látjuk Gavrilo Princip merényletének helyszínét is. Emléktábla
mutatja azt a helyet a folyó mellett, ahonnan leadta a merénylő
Ferenc Ferdinándra és feleségére a gyilkos golyókat 1914. június
28-án. Elhagyva a várost megannyi szép erdővel, hegyekkel és
kis fehér mecsetekkel tarkított úton halad autóbuszunk. A szép
táj mellett több helyen, sajnos a háború okozta nyomokat is láthatjuk még. Határátlépést követően az M6-os úton haladva az
esti órákban érkezés Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

KRUJA, MÚZEUM Fotó: Tóth Lajos
13 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. április 18 – 24.; május 01 – 07.;
május 25 – 31.; június 21 – 27.: 119.500,- Ft
július 15 – 21.; augusztus 14 – 20.;
szeptember 10 – 16.
139.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	6 éjszaka *** - **** szálloda 2 ágyas
tusolós/WC-s szobáiban
Egyágyas szoba felára:
35.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
22.000,-Ft
Üdülőhelyi díjak (április, május, június):
2.500,-Ft
Üdülőhelyi díjak (július, augusztus, szept.): 3.500,-Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 23 € + 200 RSD | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Albania
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ALBÁNIA

MACEDÓNIA

A BALKÁN ISMERETLEN SZEGLETE
Tirana

Albánia és Macedónia

Ohrid Bitola
Elbasan
Korça

Apollonia

Saranda
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Repülővel Budapest – Tirana – Budapest útvonalon
Programok a különleges Dél-Albániáig
Két érdekes ország megtekintése
 Macedónia legszebb vidékét keressük fel

NT

ENZÍ

V

VÁROSLÁTOGATÁS

I

TERMÉSZET

EHÉZSÉ

G

N

A Balkán még ma is rengeteg felfedezésre váró csodát rejt.
Albánia és Macedónia igazi gyöngyszemeket rejtő helyszínei
tárulnak fel az út során.
Dr. Balogh Ádám – 12 éve idegenvezető - Balkán-specialista

APOLLONIA

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – TIRANA – KRUJA
Repülővel indulunk Albánia fővárosába. Tiranába érkezés várhatóan a kora délutáni órákban. Miután felvettük csomagjainkat
buszra szállunk és Kruja középkori hangulatot idéző városába
indulunk. Sétát teszünk a régi piac környékén, majd felsétálunk a hegyre, ahol felkeressük a Skanderbeg- majd a Néprajzi
Múzeumot. Szállásunk és vacsoránk ebben a középkori hangulatú városban lesz.
2. NAP: KRUJA – DURRES – BERAT
Reggeli után Durres ősi városába indulunk, ami Albániának tengerészeti szempontjából is az egyik legfontosabb települése.
Városnézésünket az Amfiteátrummal kezdjük mely a Balkánfélszigeten a legnagyobb, 15 ezer néző befogadására alkalmas
nézőtérrel rendelkezett. Láthatunk itt egy ritka mozaikkal borított falat is, ami a II. századból származik. Elhagyjuk Durrest és

LÁTKÉP BERAT FOLYÓMENTI NEGYEDÉRŐL
Beratba indulunk. A város központja felé haladva a helyi építészetre jellemző házakat tekinthetünk meg. Meglátogatjuk az itt
található kastélyt is, ami egy köves dombra épült 260 méterrel a
tenger szintje felett. Falai adnak otthont az Onurfi Múzeumnak,
amit szintén meg lehet tekinteni. A városban töltött idő alatt
több mecsetre és a Gorica hídra is vethetünk néhány pillantást. A napi program végeztével berati szállásunkra megyünk és
megvacsorázunk.
3. NAP: BERAT – ELBASAN – OHRID
Megreggelizünk és útnak indulunk Macedónia felé. A határt
Elbasannál lépjük át. Dél körül érkezünk Ohridba. Körülnézünk
az óvárosban, meglátogatjuk a Sámuel Erődöt és a legszebb
ortodox templomot. Programunk végeztével elfoglaljuk szállásunkat Ohrid városában és megvacsorázunk (2 éj).
4. NAP: OHRID – BITOLA – OHRID
Reggel buszra szállunk és Bitola felé vesszük az irányt a Galichica
Nemzeti Parkon keresztül, miközben a buszból csodálatos természeti képek tárulnak elénk. Bitolába érkezve meglátogatjuk
a Szent Dimitri templomot, ami a XIX. században épült, majd
felújították és jelenleg az egyik legnagyobb templom a Balkánfélszigeten. Megnézzük a Yeni mecsetet, ami 1559-ben épült és
jelenleg művészeti galériaként funkcionál, és a város központjában vethetünk egy pillantást az óratoronyra is. Városnézésünk
végeztével Heraclea Lyncestis ókori városába buszozunk. Ez volt
az első jelentősebb város, amit a Palegonia völgyben alapítottak
időszámításunk előtt a negyedik században. Programunk után
visszamegyünk Ohridba. Szállás, mint előző nap.
5. NAP: OHRID – SVETI NAUM – KORCA
Reggeli után a Sveti Naum kolostor látogatásával kezdjük a
napot, ahonnan csodálatos látvány nyílik az Ohridi-tóra, így ez
egy remek alkalom fotók készítésére. A kolostor megtekintése
után visszaindulunk Albániába, most az ország dél-keleti szegletét látogatjuk meg. Teszünk egy sétát a város központjában,
majd szállásunkra megyünk Korcaban, és megvacsorázunk.
6. NAP: KORCA – PERMET – GJIROKASTRA
Reggel Gjirokastra felé indulunk. A városba érve először a
Múzeum Várost nézzük meg, ami 2005 óra az UNESCO világörökség részét képezi. A karakterisztikus házak a tornyokat idézik és
egymás fölé épültek. Nagyon különböznek egymástól, egyetlen
egy közös dolog van bennük: a kő. Meglátogatjuk a város kastélyát, ami teraszként magasodik a város felé és lehetőséget nyújt,
arra hogy a tájat fentről is megszemléljük. Látogatást teszünk

a Nemzeti Fegyver Múzeumban ahol nagyon sokféle harci eszközt megtekinthetünk, az őskortól kezdve melyeket Albániában
készítettek. Éjszakánkat Gjirokastraban töltjük.
7. NAP: G JIROKASTRA – BLUE EYE – BUTRINTI –
SARANDA – LLOGARA
Reggeli után útnak indulunk, és először megtekintjük a Blue
Eye természetes vízforrást, majd Saranda tengerparti városába
megyünk, ahol lesz szabadprogram, és lehetőség nyílik egy sétát
tenni a tengerparton. A napunk fénypontja Butrint ókori városa
lesz. Itt megnézzük a régi amfiteátrumot, Aesculapis templomát,
a Keresztelő Kápolnát, amit csodás színes mozaikokkal dekoráltak,
majd sétát teszünk a régi városfal mentén. A régi erőd, ami egy kis
múzeumnak is otthont ad, egyike az utolsó háborítatlan területeknek a mediterrán térségben. Este a szállásunk Llogarában lesz,
ahol megvacsorázunk, és kipihenjük a nap fáradalmait.
8. NAP: LLOGARA – APOLLONIA – TIRANA
Reggeli után az Albán Riviéra felé indulunk, elhaladunk Lukova,
Borsh, Qeparo és Himara csodás kis falvai mellett, majd a Llogara
Nemzeti Parkon keresztül folytatjuk utunkat. A buszból gyönyörködhetünk a csodás tájban. Délutáni látogatásunkat Apolloniaban
kezdjük, ami egy a legismertebb archeológiai látványosságok
közül az országban. Itt is megnézzük az Amfiteátrumot és a kolostor kertet, ahol láthatunk egy bizánci stílusú templomot is, amely
a XIV. században épült. A városban felkeressük többek közt a
Mozaik házat, a Szent Mária templomot és a belvárost. Folytatjuk
utunkat Tiranába, szállás elfoglalása (2 éj), majd vacsora.
9. NAP: TIRANA
Reggeli után szabadidő és strandolási lehetőség. A busz kiviszi a csoportot a tengerpartra, de aki pihenne, természetesen
maradhat a hotelben is. Szállás és vacsora, mint az előző este.
10. NAP: TIRANA – BUDAPEST
Az egész napot Tirana felfedezésével töltjük. Sétát teszünk a főutcán, ahol láthatjuk az egyetem épületét, az elnök hivatali irodáját
és megtekintjük a Művészeti Galériát is. Elsétálunk a Skanderbegtérre ahol a Kultúra Palotáját és az Óratornyot láthatjuk. Vethetünk
néhány pillantást a XVIII. században épült E’them Bey mecsetre
is. Sétánk végén bemegyünk a Nemzeti Történeti Múzeumba,
és megnézzük annak kiállításait. Lehetőség van felvonóval felmenni a Dajti-hegyre. Délután a Bunkart 2 Múzeumot látogatjuk
meg, a kiállítás Albánia kommunista periódusára enged rálátást.
Programunk végeztével a repülőtérre megyünk és hazautazunk
Budapestre. Érkezés várhatóan az esti órákban.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 298.000,- Ft
Időpont:
2019. július 23 – augusztus 01.

OHRIDI-TÓ A KOLOSTORRAL
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	9 éjszaka ***-****-os szállodákban
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
55.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
62.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 7.400 – 9.500,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft

Belépők ára: kb. 42 € | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Balkan

Várna

Szófia
Plovdiv
Rila

-

KOLOSTOROK ÉS RÓZSÁK
FÖLDJÉN BULGÁRIÁBAN

Obzor

Veliko Tarnovo
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BULGÁRIA

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Az ortodox kultúra hagyományainak megismerése
 Világörökség: Rilai kolostor
 Az egyedülálló Kőerdő Várnánál
 Fürdési lehetőség a Fekete-tengerben
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Bulgária kapcsán sokaknak csak a tengerparti szakasz ismert.
Kevesen tudják milyen fantasztikus történelmi emlékei vannak
az országnak. Kultúra és pihenés egy utazásban.
Vajagic Barbara – A bolgár utak szakreferense

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: DEBRECEN (PÉCS) – BUDAPEST – SZEGED –
SZERBIA – SZÓFIA
Reggel indulás. Határátlépés Szerbiába, majd Bulgáriába.
Szófiába érve, este rövid séta a belvárosban. Látjuk a kivilágított
fővárost és néhány épületet, melyet másnap jó fényiszonyok
közt is le tudunk fényképezni. Szállás Szófiában.
2. NAP: SZÓFIA – VELIKO TARNOVO
Reggeli után buszos városnézés során – rövid kiszállásokkal
–, megtekintjük a Szófia legfőbb nevezetességeit: Alekszandr
Nyevszkij Székesegyházat, Banja Basi mecsetet, Parlamentet
és a Nemzeti Balett és Operaház épületét. Ezután elhagyjuk
Szófiát és a jelenlegi fővárosból, az egykori fővárosba, Veliko
Tarnovoba utazunk. A település Bulgária egyik legszebb városa.
Több dombra épült, melyet a Jantra folyó vesz körül. A városban tartották az első nemzetgyűlést és itt fogadták el az állam
első alkotmányát is. Egyik legfőbb nevezetessége az a hatalmas
vár, melynek alapjai a római korból származnak. Ma elsősorban
erődített falai, bástyái és kapui maradtak meg. Ellátogatunk a
Caravec-negyedbe, ahol többek között a város egyik legnagyobb
templomát, a Történeti Múzeumot és a régi börtön épületét is
látni fogjuk. Az esti órákban elfoglaljuk szálláshelyünket.
3. NAP: VELIKO TARNOVO – ARBANASI – VÁRNA –
OBZOR
A reggelit követően a XIV. század végén alapított gyöngyszemet, Arbanasi műemlékfalvát nézzük meg. Az itt látható templomok és épületek egyedülálló építészeti és művészeti emlékek.
Van köztük olyan templom, melyet 3.600 bizánci freskó díszít.
Arbanasi megtekintése után továbbindulunk Várnába, ahol
programunkat városnézéssel folytatjuk: várnai csata emlékparkja, katedrális, belváros. Ezt követi egy különleges természeti

NESZEBÁR, MELY VILÁGÖRÖKSÉG
képződmény megtekintése. Ez a Kőerdő. Egyedülálló látványosság. Továbbhaladva az Aladzsa sziklakolostort keressük fel.
Ez egy mészköbe vájt templom. Az esti órákban megérkezünk
szálláshelyünkre, amely a tengerpart közelében található (2 éj).
4. NAP: PIHENÉS
Ezen a napon szabadprogram, napozás a tengerparton. Remek
alkalom a kikapcsolódásra, lazításra.

valamint a reneszánsz stílusú hazákat tekintjük meg sétánk
során. Ezt követően a főváros felé tartva kitérőt teszünk a pravoszláv egyház egyik legismertebb kolostorához Rilába, amely
szintén a Világörökség részét képezi. A meseszép kolostort a
X. század környéken remeteségbe vonult Rilai Szent János követői alapították. Talán ez Bulgária legismertebb látványossága,
így megéri a kitérőt. A kolostor megtekintése után Szófiában
elfoglaljuk szállásunkat.

5. NAP: NESZEBÁR – POMORIE – PLOVDIV
Reggeli után az ország legnagyobb üdülőövezetének, a
Napospartnak a legrégebbi településére, Neszebárba megyünk.
Az óvárost a görögök alapították időszámításunk előtt az
V. században, mely napjainkban az UNESCO világörökség része.
A kis szigeten 41 templom található, mely bizánci stílusban
épült. Jellegzetes bolgár faházaival, kis vendéglőivel, szűk utcáival felejthetetlen élményt nyújt. Ezt követően a pomorie-i Szent
György kolostort látogatjuk meg. A kolostor különlegességét, az
adja, hogy ez az egyetlen pravoszláv kolostor Bulgáriában, ami
nem a hegyekben, hanem a tengerparton épült. Szent György a
pravoszláv egyház egyik legnépszerűbb szentje, ezért ő a névadó. Programunk következő állomása a pomoriei konyakgyár
lesz, amelynek megtekintése után lehetőség lesz az ott készített
italok kóstolására és megvásárlására is.
6. NAP: PLOVDIV – RILA – SZÓFIA
A reggelit követően Bulgária második legnagyobb városát,
Plovdivot fedezzük fel. A települést időszámításunk előtt alapították. Főként a római kori emlékeket továbbá a fából készült,

A RILAI KOLOSTOR FRESKÓI
7. NAP: SZÓFIA – SZERBIA – BUDAPEST
Reggel hazaindulunk és Szerbián keresztül. A határátlépések időtartamának függvényében érkezünk Magyarországra és
Szeged érintésével az esti órákban érünk Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 2 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. május 25 – 31.
155.000,- Ft
június 29 – július 05.; szept. 10 – 16. 162.000,- Ft

A FÜRDŐ LÁTVÁNYOS ÉPÜLETE SZÓFIÁBAN

Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	6 éjszaka ***-**** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
32.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
5.180 – 6.650,- Ft
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 119 BGN | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Bulgaria
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OLASZORSZÁG

FRANCIAORSZÁG

SPANYOLORSZÁG

PORTUGÁLIA

MAROKKÓ

GIBRALTÁRON KERESZTÜL AZ ATLANTI-PARTRA
3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS

EHÉZSÉ

G

N

 Magyar csoportkísérő az út teljes ideje alatt
 Teljes ellátással (italfogyasztás nélkül)
 A fakultatív kirándulások árai a weboldalunkon

KÖ

NNYED

PROGRAM:
1.NAP: BUDAPEST – GENOVA
Az esti órákban indulás Budapestről Genovába. Éjszaka az autóbuszon.
2. NAP: GENOVA, OLASZORSZÁG
Érkezés a reggeli órákban, beszállás a hajóra, ebéd, majd
szabadidő a 17:00 órai indulásig.
3. NAP: TENGEREN
4. NAP: MALAGA, SPANYOLORSZÁG
Érkezés Andalúzia második legnagyobb városába, Malagába,
a délelőtti órákban. Lehetőségük nyílik fakultatív programon
részt venni, hogy megismerjék a kikötőváros látványosságait.

Csoportos tengeri hajóút

5. NAP: CASABLANCA, MAROKKÓ
A Gibraltári-szoroson áthajózva megérkezünk Marokkó gazdasági fővárosába, Casablanca-ba. Fakultatív program lehetőség.
6. NAP: TENGEREN
Az egész napos hajózás során lesz lehetőség a fedélzeten
napozni, illetve a hajó sportolási és egyéb szolgáltatási és szórakoztatási lehetőségeit kipróbálni.
7. NAP: LISSZABON, PORTUGÁLIA
Érkezés Portugália fővárosába, Lisszabonba reggel 7:00 órakor.
Fakultatív programjainkon keresztül megismerhetik a kikötőváros történelmi emlékeit, csodálatos építészetét és lüktetően
modern oldalát.
8. NAP: TENGEREN
Egész napos hajózás a tengeren.
9. NAP: BARCELONA, SPANYOLORSZÁG
Kikötünk Barcelonában. Itt is lehetőségük nyílik fakultatív programon részt venni, mely során a katalán főváros fő látnivalóit,
nevezetességeit tudják utasaink megtekinteni. Ha valaki nem
választja a kirándulást, tud pihenni a hajón.

Malaga

Casablanca

10. NAP: MARSEILLE, FRANCIAORSZÁG
Érkezés Franciaország második legnagyobb városába,
Marseille-be, reggel 8:00 órakor. Lehetőség lesz fakultatív programokon részt venni.
11. NAP: GENOVA – BUDAPEST
Érkezés 8:00-kor a kikötőbe, reggeli után kiszállás, majd hazautazás autóbusszal Budapestre. Érkezés az éjszakai órákban.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Részvételi díj:
Belső kabinban (Bella):
899 EUR (305.660,- Ft)/fő
Ablakos kabinban (Bella): 1049 EUR (356.660,- Ft)/fő
Balkonos kabinban (Bella): 1199 EUR (407.660-, Ft)/fő
Fantastica kategória felár: 100 EUR (34.000,- Ft)/fő
Gyerekár 2 – 11 éves korig: 349 EUR (118.660,- Ft)/fő
Gyerekár 12 – 17 éves korig: 499 EUR (169.660,- Ft)/fő
Időpont:
2019. október 28. – november 06.

(ld. kabinleírás)

AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG NYOMÁBAN

Velence

Csoportos tengeri hajóút

Kotor
Bari

Korfu
Olympia

Athén
Santorini

3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

VÁROSLÁTOGATÁS

EHÉZSÉ

KÖ

G

N

 Magyar csoportkísérő az út teljes ideje alatt
 Teljes ellátással (italfogyasztás nélkül)
 A fakultatív kirándulások árai a weboldalunkon

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – VELENCE
Várhatóan az esti órákban indulás Budapestről Velencébe.
Éjszaka az autóbuszon.
2. NAP: VELENCE, OLASZORSZÁG
Érkezés a reggeli órákban, beszállás a hajóra, ebéd, majd szabadidő a 17:00 órai indulásig.
3. NAP: BARI, OLASZORSZÁG
Érkezés az Adriai-tenger partján fekvő Bari városába. Fakultatív
program lehetőség.
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Barcelona
Lisszabon

Utazás:	Budapest – Genova – Budapest
autóbusszal, Genovából MSC Preziosa
hajóval (végig magyar kísérő)
Ellátás:	
leírás szerint
Szállás:	
9 éjszaka választott kabinkategóriában

AZ MSC PREZIOSA HAJÓ, AMIVEL UTAZNI FOGUNK

TERMÉSZET

Genova

Marseille

A MESÉS SANTORINI

4. NAP: KATAKOLON, GÖRÖGORSZÁG
Kikötünk Görögország partjainál Katakolon városában. Autó
busszal utazhatnak fakultatív kirándulásra azok az utasok, akik
szeretnék megtekinteni az olimpiai játékok szülőhelyét és stadionját, Olympiát.
5. NAP: SZANTORINI, GÖRÖGORSZÁG
Érkezés Szantorini szigetére a reggeli órákban. Fakultatív program keretében megismerik a lenyűgöző kék tetős fehér házakkal teli szigetet.
6. NAP: PIRAEUS, GÖRÖGORSZÁG
Érkezés az Attikai-félsziget szélén fekvő kikötővárosba,
Piraeus-ba. Innen is lesz fakultatív kirándulás, mely során megismerhetik Athén történelmét és látványosságait, többek közt
az Akropoliszt.
7. NAP: KORFU, GÖRÖGORSZÁG
Érkezés a Jón-szigetekhez tartozó Korfu szigetére. Fakultatív
program a homokos-fövenyes partszakaszairól híres görög szigeten.
8. NAP: KOTOR, MONTENEGRÓ
Megérkezünk Montenegró híres tengerparti városába, Kotorba.
Itt is lehetőségük nyílik fakultatív program keretében megismerni a zegzugos utcákkal teli várost, a csodálatos fekvésű
kotori-öblöt és a lenyűgöző tengerpartot.
9. NAP: VELENCE – BUDAPEST
Érkezés 9:00-kor a kikötőbe, reggeli után kiszállás, majd haza
utazás autóbusszal Budapestre. Érkezés az éjszakai órákban.
A programváltozás jogát fenntartjuk.

Részvételi díj:
Belső kabinban (Bella):
899 EUR (305.660,- Ft)/fő
Ablakos kabinban (Bella): 1049 EUR (356.660,- Ft)/fő
Balkonos kabinban (Bella): 1199 EUR (407.660-, Ft)/fő
Fantastica kategória felár: 100 EUR (34.000,- Ft)/fő
Gyerekár 2 – 11 éves korig: 349 EUR (118.660,- Ft)/fő
Gyerekár 12 – 17 éves korig: 499 EUR (169.660,- Ft)/fő
Időpont:
2019. június 15 – 22.
Utazás:	Budapest – Velence – Budapest
autóbusszal, Velencéből MSC Magnifica
hajóval (végig magyar kísérő)
Ellátás:	
leírás szerint
Szállás:
7
éjszaka választott kabinkategóriában
(ld. kabinleírás)

Partneriroda: NUR Neckermann Kft. Weboldal: www.neckermann.hu Eng. szám: R00801/1999/1999 További információk: 6. old.

OLASZORSZÁG

FRANCIAORSZÁG

SPANYOLORSZÁG

A MŰVÉSZETEK ÉS A TÖRTÉNELEM GYÖNGYSZEMEI
Csoportos tengeri hajóút
3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS

EHÉZSÉ

KÖ

G

N

 Magyar csoportkísérő az út teljes ideje alatt
 Teljes ellátással (italfogyasztás nélkül)
 A fakultatív kirándulások árai a weboldalunkon

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – GENOVA
Az esti órákban indulás Budapestről Genovába. Éjszaka az autóbuszon.
2. NAP: GENOVA, OLASZORSZÁG
Érkezés a reggeli órákban, beszállás a hajóra, ebéd, majd szabadidő a 18:00 órai indulásig.
3. NAP: LA SPEZIA, OLASZORSZÁG
Érkezés Olaszország legnagyobb hadikikötőjével rendelkező
La Spezia-ba. Fakultatív program igénybevételével felfedezhetik a táj csodás látnivalóit.

4. NAP: CIVITAVECCHIA, OLASZORSZÁG
Érkezés Róma legfontosabb kikötővárosába, Civitavecchia-ba.
Megismerhetik Róma pompás történelmi és természeti értékeit
fakultatív programunk keretében.
5. NAP: CANNES, FRANCIAORSZÁG
Érkezés az éves nemzetközi filmfesztivál otthonába, Cannes
városába. Bepillantást nyerhetnek a Francia Riviéra látnivalóiba
(fakultatív program).
6. NAP: PALMA DE MALLORCA, SPANYOLORSZÁG
Kikötünk a Baleár-szigetek legnagyobb városában Palma de
Mallorcán 14:00 órakor. Fakultatív programlehetőségeket kínálunk a szigeten.

Genova
Cannes

La Spezia

Barcelona

Róma
Ajaccio
(Korzika)

Mallorca

HAJÓNK, AZ MSC SEAVIEW

7. NAP: BARCELONA, SPANYOLORSZÁG
Kikötünk Barcelonában. Fakultatív program lehetőség.
8. NAP: AJACCIO, FRANCIAORSZÁG
Kikötünk Korzika szigetének fővárosában, Ajaccio-ban. Itt is
fakultatív program keretében bemutatjuk a sziget látványosságait és nevezetességeit.
9. NAP: GENOVA – BUDAPEST
Érkezés 7:00-kor a kikötőbe, reggeli után kiszállás, majd haza
utazás autóbusszal Budapestre. Érkezés az éjszakai órákban.

RÓMA, TREVI-KÚT

A programváltozás jogát fenntartjuk.

Részvételi díj:
Belső kabinban (Bella):
799 EUR (271.660,- Ft)/fő
Ablakos kabinban (Bella): 999 EUR (339.660,- Ft)/fő
Balkonos kabinban (Bella): 1149 EUR (390.660,- Ft)/fő
Fantastica kategória felár: 100 EUR (34.000,- Ft)/fő
Gyerekár 2 – 11 éves korig: 349 EUR (118.660,- Ft)/fő
Gyerekár 12 – 17 éves korig: 499 EUR (169.660,- Ft)/fő
Időpont:
2019. június 16 – 23.
Utazás:	Budapest – Genova – Budapest
autóbusszal, Genovából MSC Seaview
hajóval (végig magyar kísérő)
Ellátás:	
leírás szerint
Szállás:	7 éjszaka választott kabinkategóriában
(ld. kabinleírás)

HASZNOS TUDNIVALÓ A TENGERI HAJÓUTAKHOZ
A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
Utazást Budapestről a kikötőig és vissza, magyar nyelvű utaskísérőt az út teljes idejére, szállást a hajón az adott 2 ágyas
kabinkategóriában, teljes ellátással (reggeli, ebéd, vacsora,
büfé a nap 20 órájában, italfogyasztás nélkül), korlátozott
italfogyasztás a büféétterem nyitva tartási ideje alatt, a hajón
található legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használatát, a közös rendezvényeket és szórakoztató programokat,
a csomaghordást ki-és beszálláskor.
A RÉSZVÉTELI NEM DÍJ TARTALMAZZA:
A kikötői illetéket kb. 160 €/fő, (kb. 54.400 Ft/fő), az alkoholtartalmú italok és az üdítőitalok egy részének fogyasztását, a helyszínen fizetendő kötelező borravalót: kb. 10 EUR/
fő/éj (kb. 3.400 Ft/fő/éj), gyermek számára (12 éves korig)
kb. 5 EUR/fő/éj (kb. 1.700 Ft/fő/éj), az esetleges vízumköltségeket, a személyes kiadásokat (telefon, minibár, orvosi ellátás
stb.), a fakultatív kirándulásokat, a személyre szabott szolgáltatások díjait, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást,
útlemondási biztosítást. Gyerekár (2–11 éves korig) 2 fizető
felnőttel egy kabinban érvényes.

KABINOK
BELSŐ KABIN, BELLA KATEGÓRIA
Ablak nélküli kabin, standard felszereltséggel (WC, zuhanyozó, hajszárító, széf; térítés ellenében minibár és bekészített ásványvíz),
vacsora étkezés időpontja választható, de nem garantált.
BELSŐ KABIN, FANTASTICA KATEGÓRIA
Ablak nélküli kabin, standard felszereltséggel (WC, zuhanyozó, hajszárító, széf; térítés ellenében minibár és bekészített ásványvíz),
a vacsora étkezési időpontja választható és prioritást élvez, 24 órás szobaszerviz és kabinba rendelhető reggeli, kedvezmény a
csoportos fitnesz órákból, gyermekprogramok.
ABLAKOS VAGY TENGERRE NÉZŐ KABIN, BELLA KATEGÓRIA
Fixen rögzített ablakkal rendelkező kabin, alapfelszereltséggel (ld. belső bella kabin). Egyes kabinok előtt mentőcsónak található,
amely zavarja a kilátást.
ABLAKOS VAGY TENGERRE NÉZŐ KABIN, FANTASTICA KATEGÓRIA
Fixen rögzített ablakkal rendelkező kabin, fantastica felszereltséggel (ld. belső fantastica kabin) korlátlan kilátással.
BALKONOS KABIN, BELLA KATEGÓRIA
Kis balkonnal rendelkező kabin, a balkonon 2 szék asztallal, alap felszereltséggel (ld. belső bella kabin). Bizonyos kabinok korlátozott kilátással rendelkeznek.
BALKONOS KABIN, FANTASTICA KATEGÓRIA
Kis balkonnal rendelkező kabin, a balkonon 2 szék asztallal, fantastica felszereltséggel (ld. belső fantastica kabin).

A hajótársaság az útvonal változtatás jogát fenntartja. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A fakultatív kirándulásokra előre kell jelentkezni, a pontos programokról érdeklődjön a Neckermann irodáiban vagy a www.neckermann.hu oldalon!
Árainkat Euróban garantáljuk. A fenti forint árak 1 EUR = 340,00 Ft árfolyam esetén érvényesek. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a Neckermann érvényes EUR árfolyamakciója vagy a
K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. Foglalás a szabad helyek függvényében lehetséges! A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletekről érdeklődjön a megadott elérhetőségeken. Utazásszervező: N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. Nyilvántartási szám: R00801/1999/1999.

Partneriroda: NUR Neckermann Kft. Weboldal: www.neckermann.hu Eng. szám: R00801/1999/1999 További információk: 6. old.
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PERU

Peru – Paraguay – Brazília – Argentína

 Machu Picchu ezoterikus romjai
 Repülés a Nazca vonalak felett
 Iguacu a világ egyik legnagyobb vízesése
Krisztus szobor és a Copacabana Rióban
Az Iguacu grandiózussága mindekire nagy hatással van, de az
én gyermekkori vágyam Peru misztikus földje volt. Magasak
voltak az elvárásaim, de a valóság még azokat is felülmúlta.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Peru

SÉKE

A LENYŰGÖZŐ IGUACU-VÍZESÉS

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LIMA
Elutazás európai átszállással Peru fővárosába, Limába. Érkezés a
kora esti órákban. Transzfer a szállodába, este szabadprogram.
Ezen a napon nincs vacsora.
2. NAP: LIMA – NAZCA
Reggel autóbusszal elutazunk a híres Nazca-vonalakhoz. Nazca
városkába megérkezve a repülőtérre megyünk. Fakultatív
program keretében 6 személyes kis gépekkel 1 órás repülés a
Nazcavonalak felett. Mivel alacsonyan repülünk, a gépből kitekintve jól láthatóak a máig tisztázatlan, rejtélyes eredetű rajzolatok, formák. Fakultatív repülés a Nazca vonalak
felett: 39.000,- Ft. Szállás Nazcaban.
3. NAP: NAZCA – AREQUIPA
Reggeli után útnak indulunk Arequipa felé. Varázslatos tájon haladunk keresztül. Balra az Andok nyúlványai, jobbra az óceán sziklákkal tarkított partszakasza. Késő délután érkezünk az Andok
déli területén fekvő Arequipába, mely Peru második legnagyobb
városa 2.325 méterrel a tengerszint felett. Szálláshely elfoglalása.
4. NAP: AREQUIPA – PUNO
Városnézés a 3 vulkán lábánál található Arequipaban. Előttünk
magasodik a Misti Vulcano majd 6.000 m (!) magas csúcsa. Jó
fotótéma. Az itt uralkodó kellemes klíma miatt építettek ide várost
a spanyolok. Séta a városban, megnézzük a XVII. században épült
katedrálist és a Santa Catalina kolostort. A kolostor lakásai máig jó
állapotban maradtak meg. Különlegességeket tudunk meg az itt
élő apácák életviteleiről is. Ezután elhagyjuk Arequipát, szállásunk
Punoban lesz. Szabadprogram, alkalmazkodás a magaslati klímához, hiszen a város 3.827 méterrel van a tengerszint felett.
5. NAP: PUNO – TITICACA-TÓ – PUNO
A mai napon hajókirándulásra indulunk Urosba, az úszó szige
tekhez a Titicaca-tavon, mely Dél-Amerika legnagyobb és a
világ egyik legmagasabban fekvő tava. Az itt élők egy speciális
nádból, totorából készítik el a lakóhelyükként szolgáló szigeteket, amit állandóan javítgatniuk kell. Vásárlási lehetőség nyílik
a helyi kézművesek termékeiből. Ezt követően szabadprogram.
6. NAP: PUNO – CUSCO
Reggeli után autóbusszal elindulunk Cusco felé. Az út során ismerkedünk a helyi növény- és állatvilággal, láthatunk lámát és alpakát. Délután megnézzük egy inka város romjait Raqchiban, majd
egy bájos andokbeli falut, Andahuyalillast. Szállás Cuscoban (3 éj).
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7. NAP: CUSCO
Városnézés Cuscoban, mely 3.250 méterrel van a tengerszint
felett. Megismerjük a régi fővárost, ami még ma is az Andokban
élő indiánok központja. Megtekintjük a katedrálist, a Nap templomát és a belvárost. Lenyűgöző azt az építészeti módszert
látni, ahogy az inkák csupán kézi csiszolásokkal összeillesztették a hatalmas köveket. Délután kirándulunk a város közelében található inka régészeti központba, megnézzük Kenkot,
Sacsayhuaman titokzatos kőfalait és a Puka-Pukara erőd romjait.
8. NAP: CUSCO – MACHU PICCHU – CUSCO
Egész napos kirándulást teszünk vonattal a Machu Picchuhoz,
az inkák elveszett városához, mely az Urubamba, az inkák szent
folyójának völgye felett épült. Az út során gyönyörködünk a tájban. Az utolsó szakasz már szinte dzsungelvidéken vezet keresztül. A vonatból kiszállva busszal megyünk fel a világ 7 új csodája
közé is beválasztott inka emlékhez. Több órán keresztül mutatja
be és magyarázza el idegenvezetőnk a citadella és a romterület
látnivalóit. Szállásunkra este érünk vissza.
9. NAP: CUSCO – LIMA
Transzfer a repülőtérre és elrepülünk Limába. A fővárosban fél
napos városnézés. Limát az 1746-os földrengés szinte teljes
egészében elpusztította, így kevés épület, palota maradt meg a
korai időkből. A Fő tér, a Plaza de Armas az elnöki palotával és a
városházával még őrzi az egykori pompát. További sétánk során
felkeressük a Csendes-óceán partját, a Ferencesek templomát és
kolostorát. Szabadprogram, majd szállás.
10. NAP: LIMA – BUDAPEST. HOSSZABBÍTÁS ESETÉN:
TOVÁBBUTAZÁS ASUNCIONBA
Ezen a napon, mindenki számára szabadprogram Limában és
este transzfer a repülőtérre. Akik úgy döntöttek nem utaznak
tovább velünk, azok európai átszállással hazautaznak. Másnap
(induláshoz viszonyított 11. napon) az esti órákban érkezés Budapestre. Ezen a napon esti étkezés csak a repülőgépen
lesz. A csoport többi tagja a késő esti órákban indul Limából
Paraguay fővárosába, Asuncionba. Éjszaka a repülőn.
+1 NAP: ASUNCION
Érkezés a kora reggeli órákban, transzfer a repülőtérről a városi
szállodánkba, szobák elfoglalása és pihenés. Délután 3 órás
városnézés Asuncionban, Dél-Amerika legrégebbi városában,
amit ezért Városok Anyjának is hívnak. Főbb nevezetességek:
Paraguay hőseinek Pantheonja, Elnöki palota, Szenátus épülete,
vasútállomás a déli kontinens első gőzmozdonyával, kikötő.
Elmegyünk a város legnagyobb piacára ahol számos kézműves termék között válogathatunk. Szabadidő után térünk vissza
szállásunkra.
+ 2. NAP: ASUNCION – MONDAY’S FALL – IGUACU
Reggeli után elhagyjuk a szállodát és autóbusszal elutazunk
Brazília felé. Útközben rövid pihenőket tartunk, majd a brazil
határ előtt megtekintünk még Paraguayban egy másik vízesést,
a Monday’s Falls-t. Az azonos nevet viselő nemzeti park területén található vízesés 45 méter magas és néhol 120 méter széles.
Továbbutazunk a mindössze 24 km-re fekvő Foz de Iguacuba,
ahol elfoglaljuk szállásunkat. (2 éj)
+3. NAP: IGUACU – ARGENTÍNA – BRAZÍLIA
Reggel átlépünk a határon Argentínába. Először az Iguacu vízesés argentin oldalához látogatunk el. Ez a látványosabb szakasz. A vízesés kb. 270 zuhatagból áll, ami 70 nagyobb egységre
oszlik. Érthető, hogy több órát is el tudunk tölteni a vízesések
megtekintésével. A folyó mentén lévő ösvényeken haladunk.
Lenyűgöző az UNESCO Világörökségek Listáján is szereplő zuhatag látványa. A legnagyobb és leglátványosabb az „Ördögtorok
vízesés”, melynél előttünk, teljes pompájában, 4 km szélességben zubog alá a víz. Ide kisvonattal juthatunk el. Este vissza
térünk a brazil oldalon található szállásunkra.
+ 4. NAP: IGUACU – RIO DE JANEIRO
Délelőtt autóbuszos kirándulás az Iguacu-vízesés brazil oldalához, ahol szemből látható a lenyűgöző Ördögtorok, melynél
4 km szélességben (!) zubog alá a víz. Itt messzebbről nagyobb
egységében láthatjuk azokat a vízeséseket, ahol előző nap közvetlenül sétáltunk. Az „Ördögtorok" zubogó vízesését innen
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más szemszögből csodálhatjuk meg. Mindkét nap kiváló fotók
készülhetnek. Menetrend függvényében transzfer a repülőtérre
és irány Rio de Janeiro. Transzfer a szállásra (2 éj).
+ 5. NAP: RIO DE JANEIRO VÁROSNÉZÉS
Délelőtt fakultatív városnézés Rióban. Megtekintjük a széles
homokos tengerparti szakaszt, a Copacabanat és az Ipanemat.
Folytatjuk nézelődésünket a modern katedrálisnál, ezt követi a
Sambadrom, melyet hatalmas tribünök szegélyeznek. Itt rendezik a Riói Karnevál nagy felvonulását, a szamba iskolák
bemutatóját. Következő programunk során drótkötélpályán,
átszállással felmegyünk Brazília egyik jelképére, a Cukorsüveghegyre. A hegy meredeken emelkedik a Guanabara-öböl fölé.
Káprázatos a kilátás a Copacabanara, az Atlanti-óceánra, a
városra és a Krisztus szoborra. Fakultatív Rio de Janeiro

városnézés magyarul, (belépőkkel, helyszíni jelentkezéssel): 100 USD. Akik nem jönnek a programra, azoknak egész nap, a többieknek délután szabadprogram és fürdési
lehetőség, napozás a homokos tengerparton.

+ 6. NAP: RIO DE JANEIRO
Nemcsak Rió csodája a Megváltó Krisztus szobor, ezt is beválasztották a világ 7 új csodája közé. A Tijuca őserdőn keresztül,
mely a világ legnagyobb városi őserdeje, busszal megyünk fel a
Corcovado-hegyre. Ez 710 m-re emelkedik a város fölé. Lenyűgöző
a 38 m magas 1.145 tonna súlyú Krisztus szobor lábainál állni és
gyönyörködni a fantasztikus látványban. Méltó lezárása ez a mesés
2 hétnek. Transzfer a repülőtérre. Hazautazás, éjszaka a repülőn.
+ 7. NAP: BUDAPEST
Hazaérkezés menetrend függvényében Budapestre.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza de az utasbiztosítást és
a helyi borravalókat nem, mely kb. 40 USD!
Peru programnál min. létszám: 15 fő. Hosszabbításnál min.: 10 fő
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon találják.
11 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
(csak Peru):
545.000,- Ft
Repülőjegyek (5 szakasz): kb.
330.000,- Ft
+ 7 nap Paraguay – Brazília hosszabbítás: 254.000,- Ft
Repülőjegyek (+2 szakasz): kb.
138.000,- Ft
Időpont:	2019. november 5 – 15. (21.)
(a 2019. március 12 – 22. (26.) induló út
árai megtalálhatóak a weboldalunkon)
Utazás:	repülővel, a helyszínen légkondicionált
autóbusszal
Ellátás:
reggeli
Szállás:	9 (vagy 15) éj ***-**** szállodákban
2 ágyas szobákban + 1 éj repülőn
Reptéri illetékek (csak Peru):
198.000,- Ft
+ Paraguay – Brazília:
107.000,- Ft
Repéri transzfer (csak Peru):
18.000,- Ft
+ Paraguay – Brazília
8.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas felár (csak Peru):
132.000,- Ft
Hosszabbítás időszakára:
92.000,- Ft
Peru 8 vacsora felár:
69.000,- Ft
Paraguay – Brazília 4 vacsora felár:
30.000,- Ft
Utasbiztosítás csak Peru (típustól függ.): 7.400 – 9.500,- Ft
Utasbizt. hosszabbított (típustól függ.): 12.580 – 16.150,- Ft
Útlemondási bizt. csak Peru (repjegy + illeték): 29.040,- Ft
Útlemondási bizt. hossz. (repjegy + illeték): 56.485,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Peru
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 Buenos Aires és Montevideó megtekintése
Perrito Morino és Upsala gleccserek
 Magellán-szoros, Amerika legdélebbi pontja
 A felejthetetlen Torres del Painehoz kirándulunk
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Életem egyik legkülönlegesebb élménye volt a Perito Moreno
gleccsernél tett hajózás. Alig pár tíz méterről látni és hallani is
lehet a gleccser leszakadásokat, fantaszikus!
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BUENOS AIRES
Elutazás Budapestről a menetrend függvényében. Repülés
európai átszállással Argentína fővárosába, Buenos Airesbe.
Éjszaka a repülőn.
2. NAP: BUENOS AIRES
Érkezés Buenos Airesbe a reggeli órákban. Ezt követően városnézésre indulunk, mely során megtekintjük a történelmi Plaza
de Mayot, a város főterét. A teret kormányzati épületek veszik
körbe, melyek közül a leghíresebb a rózsaszín Casa Rosada
palota, ahol a kormány székel. Láthatjuk még a Cabildot, a régi
városházát és a Katedrálist. A tér déli részén kezdődik a híres
sugárút, az Avenida de Mayo. A sugárút mentén épült kevert
stílusú épületek a város lakosságának sokszínűségét híven tükrözik. A városban egymást váltják a széles sugárutak és zöld
területek. Erre jó példa a 9 de Julio Avenue, melynek 8 sávja
között szobrok, fák és szökőkutak helyezkednek el. Utunk
San Telmoba vezet, mely gyarmati korból származó, szépen
restaurált házaiban ma művészek élnek és dolgoznak. A környék éjszaka is nyüzsög, rengeteg tangóbár, étterem és pub
közül választhatnak az idelátogatók. Megnézzük még a modern
Puerto Madero-negyedet, amely elegáns épületeiről és zöld
parkjairól ismert. Programunkat Recoletába érve fejezzük be,
amely a legkifinomultabb városrész. Itt található az a temető,
ahol Evitát eltemették. A programok után elfoglaljuk szállásunkat. Vacsora a hotelben vagy egy étteremben.
3. NAP: BUENOS AIRES – MONTEVIDEO
Reggelit követően transzfer a kikötőbe. Hajóra szállunk, majd
elutazunk Uruguay fővárosába, Montevideoba. Megérkezésünk
után egyből kezdjük városnézésünket, mely során ellátogatunk
az Óvárosba, az Alkotmány térre. Megnézzük a katedrálist és a
gyarmati Városházát, a Solis Színházat, a Függetlenség terét,
melynek közepén a nemzeti hős José Gervasio Artigas mauzóleuma található, tetején pedig a szobra áll. A térrel szemben áll a
kormányépület, ahol helyet kapott az elnöki múzeum. A sétáló

Argentína – Uruguay – Chile

utcán, a 18 de Julio-n egymást váltják a boltok, a kávézók és
az irodaépületek. Ezt követően megállunk a Kongresszus épületénél egy fényképezésre. Ez az óriási épület Uruguay büszkesége. 1908 és 1925 között épült, az építkezés során helyileg
bányászott 52 féle színű márványt és 12 féle fát használtak
fel. Továbbutazunk a Prado-negyedbe, ahol a város legrégebbi
parkjai találhatóak. Itt látható a híres La Diligencia, postakocsi
szobor, valamint az utolsó Charrueas indián emlékműve és a
Rózsa kert is. Körbesétálhatjuk a Prado Hotelt is, mielőtt továbbmegyünk a Battle és Ordonez parkba. Elhaladunk az Obeliszk
mellett, megnézzük a La Carreta szobrot, amely egy ekhós kocsit
ábrázol. Elmegyünk még a futball stadionhoz és a Carrasco lakónegyedbe. Útközben megállunk a Plaza Virgilion, ahol a haditengerészet elesett katonáinak műemléke áll. Programunk
végén transzfer a szállásra, majd.

Buenos Aires

Montevideo

Calafete
Punta Arenas

4. NAP: MONTEVIDEO – BUENOS AIRES - EL CALAFETE
Reggeli a szállodában, majd transzfer a kikötőbe. Hajóra szállunk és visszajövünk Buenos Airesbe. A kikötőből transzer a
repülőtérre, és elrepülünk El Calafetebe. Érkezés után transzfer
a szállodába és vacsora.
5. NAP: EL CALAFETE – PERITO MORENO – EL CALAFETE
Reggeli, majd majd irány a Perito Moreno-gleccser, a világ egyik
legnagyobb aktív gleccsere. A Los Glaciares Nemzeti Park, amely
más híres gleccserek otthonául szolgál is szolgál, természetesen az UNESCO Világörökségek Listáján szerepel. A 30 km hosszú
jégképződmény egyike a dél-patagóniai jégmező által táplált
48 gleccsernek. Ez a jégmező a világ harmadik legnagyobb ivóvíz-tartaléka! A Perito Moreno-gleccser egy tóban végződő 5 km
széles és 60 m magas jégtömb. Ez a világon egyedülálló látványosság! Aki akar, kis költségért hajóval közel mehet ehhez a
lenyűgöző jégfalhoz, de a partról is káprázatos felvételek készíthetőek. Talán ez utunk csúcspontja. Az egész napot a helyszínen
töljük. A nap végén visszatérünk szállásunkra, vacsora.
6. NAP: EL CALAFATE – TORRES DEL PAINE
Reggeli a szállodában, majd útra kelünk a Torres del Paine
Nemzeti Parkba. Elsőként a Milodon-barlangot tekintjük meg.
Továbbhaladva a nemzeti parkban a Lago Amarga tó partjára érkezünk. Nevét a tó vizének rendkívül keserű ízéről kapta,
ugyanis nagyon magas az ásványi só koncentrációja. Innen már
fantasztikus felvételeket készíthetünk a vidékről. A nemzeti
park egyedülállósága, a több mint 3.000 m magas hófödte csúcsok és az itt látható különleges növényzet, folyók és tavak harmóniája. Kirándulásunkat végigkíséri ez a mesés táj. Egy újabb
élményekkel teli nap után elfoglaljuk szállásunkat, vacsora.
7. NAP: EL CALAFATE – TORRES DEL PAINE – EL CALAFETE
Reggeli, majd ismét egy egész napos túrázás a Torres del Paine
Nemzeti Parkban. Elmegyünk a Lago Pehoe tó partján és így
érjük el a Rio Paine folyón található gyönyörű vízesést. Délután

PERITO MORENO FANTASZTIKUS GLECCSERE

TORRES DEL PAINE KÜLÖNLEGES HEGYEI
rövid gyalogtúrát teszünk a Grey-gleccserhez. A gleccser egy
tóban végződik, itt közelről látható több hatalmas úszó jégtömb.
Programunk végén visszatérünk El Calafetebe, szállás és vacsora.
8. NAP: EL CALAFETE
Reggeli, majd kirándulás Puerto Banderaba. Fél napos hajókázás az Upsala gleccsernél. Láthatunk úszó jégtáblákat az
Argentino-tavon. Az Upsala gleccser az egyik legnagyobb a
világon: 50 km hosszú és 10 km széles. Este visszatérünk szállásunkra, vacsora.
9. NAP: EL CALAFETE – BUENOS AIRES
Reggeli után transzfer a repülőtérre, indulás vissza Buenos
Airesbe. Érkezés után transzfer a szállodába. Este látogatást
teszünk egy tango klubban, ahol a műsor mellett a helyi ízeket
is élvezhetjük.
10. NAP: BUENOS AIRES – BUDAPEST
A reggelit követően szabadprogram. A menetrend függvényében
transzfer a repülőtérre, majd hazautazás átszállással Budapestre.
Éjszaka a repülőn. Budapestre érkezés másnap hajnalban.
A helyszínen kötelezően 30 USD/fő borravalót kell adniuk
utasainknak a helyi szolgáltatásokért.
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon találják.
A színvonalasabb szolgáltatásért a csoport létszámát
15 főben maximáljuk.
SZEMÉLYES BEJÁRÁS SORÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 1.120.000,- Ft
Repülőjegyek (6 szakasz) kb.:
330.000,- Ft
Időpont: 2019. november 12 – 22.
Utazás:	repülővel, a helyszínen autóbusszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	8 éjszaka **** szállodákban,
2 ágyas tusolós szobákban + 2 éj repülőn
Reptéri illetékek kb.:
240.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
295.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 7.400 – 9.500,- Ft
Útlemondási biztosítás (repjegy + illeték): 31.350,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Patagonia
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Cartagena

Kolumbia – Ecuador – Galapagos

10. NAP: GUAYAQUIL – GALAPAGOS
Reggel transzfer a repülőtérre és elutazás a Galapagosszigetekre. Transzfer Santa Cruz szigetre. Szállás elfoglalása. Ezt követően, délután a Darwin Intézet felkeresése, ahol
beszámolnak az ott folyó természetvédelemről, ahol láthatunk
védett, különleges madarakat, sok fajta teknőst és egyéb állatot. (3 éjszaka). Vacsora.

Bogota
Galapagos

Quito

Guayaquil

11. NAP: GALAPAGOSON SZIGETLÁTOGATÁS HAJÓVAL
Galapagoson 3 nagyobb sziget van (Északi-Seymour, Plazas,
Bartolomé), ebből egyik nap az egyik másik nap egy másik szigetet mutatnak meg. Hogy melyiket, az akkor derül ki, amikor
megérkezik a csoport. Szigeteken iguánák, fókák, madárkolóniák, rákok, óriásteknősök és sok egyéb állat él. Szakértő vezetővel megyünk körbe a szigeten. Galapagoson (2 napon) ebéd
és vacsora is lesz.

Riobamba
Cuenca

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A két főváros: Bogota és Quito fő látványosságai
 Galapagos védett állat- és növényvilága
 Állhatunk egyszerre a déli és északi féltekén
Közel 6000 m magas vulkánok Ecuadorban
Kolumbia és Ecuador pazar kulturális látnivalóit is felülmúlja az
a hihetelen érzés, amikor ott áll az ember az Egyenlítő vonalán.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon
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AZ EGYENLÍTŐ EMLÉKMŰVE
gyarmati óvárosába érkezünk, ahol a pompás palotákat, szűk sikátorokat csodálhatjuk. A városnézés végén a Jezsuita templomot és
a San Pedro Claver monostort keressük fel, majd szabadprogram.
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Egyenlito

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BOGOTA
Reggeli indulás Budapestről. Átszállással utazás Kolumbia fővárosába, Bogotába. Érkezés, majd transzfer a szállodába. Szállás
elfoglalása után vacsoráig szabadprogram.
2. NAP: BOGOTA
Első állomásunk a Bogota szívében lévő híres piac. Aki szeretne,
bele is kóstolhat a helyi specialitásokba. Majd 3.048 m magasra
megyünk fel, ahonnan lepillantunk Bogota zsúfolt városára.
Ezt követően ellátogatunk La Candelariaba, a történelmi belvárosba. A barokk épületek között sétálva érjük el a Simon Bolivar
főteret. Megtekintjük az Arany majd a Botero Múzeumot, amelyekben aranytárgyakat, illetve a híres kolumbiai festő és szobrász műveit láthatjuk. Szállás Bogotában.
3. NAP: BOGOTA – CARTAGENA
Repülés Cartagenába. A várost 1533-ban alapította a spanyol
Pedro de Heredia. Cartagenaban cseréltek gazdát hosszú ideig
a termények és rabszolgák mivel ez volt a régió legfontosabb
kikötője. Manapság Cartagena óvárosa és a vár környéke egy
gyöngyszem, Világörökség. A város körüli tengerparti szállodák
sokasága pedig mutatja, hogy a terület népszerű nyaralóhely is.
4. NAP: CARTAGENA
Reggeli után elsőként a La Popa monostort látogatjuk meg, amely
a város legmagasabb hegyén fekszik. Innen élvezhetjük a városra
és az öbölre nyíló lenyűgöző panorámát. Ezután utunk Fort San
Felipébe vezet, és a város hatalmas erődjét nézzük meg. Innen a

FÓKÁK KÖZT GALAPAGOS SZIGETÉN

5. NAP: CARTAGENA – BOGOTA – QUITO
Menetrend függvényében, de várhatóan a déli órákban utazás
Cartagenaból bogotai átszállással Ecuador fővárosába, Quitóba.
Transzfer a szállodába.
6. NAP: QUITO
Ma a 2.850 méter magasan fekvő főváros felfedezésére indulunk. Quito csupán 22 kilométerre fekszik az Egyenlítő vonalától. Hegyvonulatok övezik a várost körös-körül. Quito egyedülálló
koloniális kincsekkel rendelkezik, méltán Világörökség. Város
nézésünk során láthatjuk a Függetlenség teret, az Elnöki és
a Püspöki Palotával. Itt található Quito legnagyobb katedrálisa, valamint a híres La Compania (az Aranytemplom), amely
talán a legszebb barokk templom Dél-Amerikában. Délután
az Egyenlítő-vonal Emlékműhöz megyünk, amelyet a „Világ
Közepének” is neveznek. Itt valóban átélhetjük azt a nem mindennapi élményt, hogy egyszerre állunk Földünk északi és a déli
féltekéjén. Lesz lehetőség az emlékmű mellett az Etnográfiai
Múzeum megtekintésére is.
7. NAP: QUITO – RIOBAMBA
Reggeli után a híres Cotopaxi Nemzeti Parkba indulunk, amely
Ecuador legismertebb természetvédelmi területe. A Cotopaxi
vulkán, hófödte, 5.987 m magas csúcsával Ecuador második legmagasabb hegye, és a legnagyobb a működő vulkánok között.
Délután folytatjuk utunkat Riobamba városába, amely Chimbo
razo provinciájának fővárosa. Itt rengeteg bennszülött közösség él
a mai napig. Szállásunkról a tájra elképesztő látvány tárul.
8. NAP: RIOBAMBA – CUENCA
Kora reggel Alausí városába megyünk, ahol felszállunk a híres
„Ördög Orra” vonatra és egy lélegzetelállító utazásra indulunk az Andok vonulatai közé. Káprázatos a látvány. Ezt követően egy kb. 2 órás utazással Cuenca városába érünk. Útközben
megállunk Ingapirca romjainál. A 3.100 m magasan lévő inka
emlékek között sétálva láthatjuk, hogy hol éltek az őslakosok,
milyen szertartásaik és rituáléik voltak. Szállás Cuencaban.
9. NAP: CUENCA – GUAYAQUIL
Ezen a napon városnézés Ecuador harmadik legnagyobb városában, Cuenca-ban. Sokak szerint Cuenca az ország legszebb
városa, igazi művészeti központ, amely az ezüst és az arany tárgyak készítésének központja. Cuenca is Világörökség. Láthatjuk
a történelmi épületeket a Tomebamba folyó mentén, a „Todos
los Santos” romjait, a főteret a régi és az új katedrálissal és betekintést nyerhetünk egy Panama-kalap gyárba. Ezután Ecuador
legnagyobb városába, Guayaquil-be indulunk, amely az ország
fontos gazdasági és kereskedelmi központja. Elfoglaljuk szállásunkat, majd gyalogos séta a központban.
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12. NAP: GALAPAGOSON SZIGETLÁTOGATÁS HAJÓVAL
Ezen a napon egy másik sziget flóráját és faunáját ismerjük
meg. Mivel vulkánikus mindegyik sziget a felszín is különleges
és érdekes a vegetáció is. Ezek a szigetek a világ egyik legféltettebb és legjobban óvott természeti területei. Erről magunk is
meggyőződhetünk.
13. NAP: GALAPAGOS – ECUADOR – REPÜLÉS
Visszarepülés a Guayaquilbe, majd átszállással Európába.
Éjszaka a repülőn.
14. NAP: EURÓPA – BUDAPEST
Európai átszállással utazás Budapestre. Érkezés a délutáni órákban.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon talál.
A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a csoport létszámát
14 főben maximáljuk.

ÓCEÁN-PARTI CSENDÉLET

KÜLÖNLEGES PROGRAM, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 14 FŐ)

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 988.000,- Ft
Repülőjegy (6 szakasz):
390.000,- Ft
Időpont: 2019. október 13 – 26.
Utazás:	repülővel, a helyszínen autóbusszal
Ellátás:	12 reggeli + fakultatív vacsora
(Galapagoson: teljes panzió)
Szállás:	12 éjszaka ***-**** szállodákban
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)+1 éj repülőn
Reptéri illeték (6 szakasz) kb.:
230.000,- Ft
Transzfer (9 alkalom):
18.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
240.000,- Ft
Fakultatív vacsora (9 alkalom):
121.000,- Ft
Belépési illeték Galapagoson:
38.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 10.360 – 13.300,- Ft
Útlemondási biztosítás (repjegy + illeték): 34.100,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Egyenlito

COSTA RICA

Panama – Costa Rica

LA FORTUNA-VÍZESÉS

San Jose

 Természeti látványosságok 3 országban
 Trópusi állatvilág különlegességei
 Hajózás a Panama-csatornán
 Fürdés, pihenés a Csendes-óceán partján

Panama

Costa Rica dzsungeljét felfedezni életem egyik legcsodálatosabb élménye, amit Panama egzotikus kultúrája jól kiegészít,
hogy egy igazán komplett utazás jöjjön létre.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon

7. NAP: RINCÓN DE LA VIEJA – TAMARINDO
Reggeli után elindulunk Tamarindó felé, ami a térség egyik legismertebb nyaralóparadicsoma. Egész nap fürdés, pihenés. Ekkor
van fakultatív program lehetőség is, erről tájékoztatást a helyi
partner ad a szállodában. Jelentkezés, fizetés a helyszínen.
8. NAP: PIHENÉS
Ezen a napon is fürdés, pihenés
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Amerika

VÁROSLÁTOGATÁS

La Fortuna
Tortuguero

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:
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PANAMA

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST –PANAMA – COSTA RICA
Repülés átszállásokkal Budapestről Costa Rica fővárosa San
Joséba. Transzfer a szállásra (3 éj).
2. NAP: SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Reggel elindulunk a Braulio Carrillo Nemzeti Parkba. Itt szembesülünk először az ország elképesztően gazdag növény- és állatvilágával. Útközben banánültetvényeket is láthatunk, miközben
számtalan érdekességet megtudhatunk az ország egyik legfontosabb exportcikkéről. A Tortuguero Nemzeti Parkhoz érve autóbuszunkról átpakolunk kis hajókra, mivel erre a területre nem mehet
be gépjármű. Közel két órás hajókázásra indulunk a Tortuguero
csatornákon. Magával ragadó látványban lesz részünk, egy igazi
egzotikus paradicsomban érezhetjük magunkat. Köröttünk mindenhol az érintetlen természet. Déli órákban érkezünk szálláshelyünkre, ahol frissítő ebéddel kedveskednek nekünk. Szállásunk
stílszerűen komfortos fabungalókban lesz. A nap zárásaként megtekintjük a közelben lévő Tortuguero városkát. Sehol egy autó,
csak a mosolygó helyi lakosok. Szálláshelyünkön vacsora.
3. NAP: TORTUGUERO
A hajnali órákban egy kb. másfél órás motorcsónakos kirándulásra indulunk. Ekkor egészen más arcát mutatja, a vidék, mint
a többi napszakban. A madarak és az állatok a csatornák mentén hatalmas zajjal ébredeznek. A túra csúcspontja a napfelkelte
lesz az Atlanti-óceán felől. Visszaérve reggeli. A nap további részében gyalogosan, majd ismét motorcsónakos kirándulás keretében tovább ismerkedünk a Tortuguero Nemzeti Park egyedülálló
növény és állatvilágával. A terület a mindennapos esők övezetében van, ezért csapadék várható. A sok eső miatt a vegetáció fantasztikusan változatos és dús. Napközben ebéd, este vacsora.
4. NAP: TORTUGUERO – GUÁPILES – LA FORTUNA
Reggeli után elhagyjuk a szállásunkat, majd hajóval a Cano
Blanco kikötőbe csónakázunk miközben biztos, hogy több állatot

fogunk látni a lagunák mentén. Megérkezésünk után megyünk
Guápilesbe, ebéd, majd folytatjuk utunkat az ország közepe felé
a La Fortuna régióba, melynek területén két ősi vulkán is található, a Chato és az Arenal. Az Arenal vulkánt a világ tíz legaktívabb vulkánjai között tartják számon, annak ellenére, hogy
2010 óta nem volt látványos kitörés. Szállás és vacsora (2 éj).

9. NAP: PIHENÉS
Ezen a napon is élvezhetjük a strandot és a gyönyörű környezetet, pihenhetünk. A bátrabbak kipróbálhatják vízi sportokat, vagy tengeri halászatot vagy egyéb fakultatív programot.
Választási lehetőség és jelentkezés a szállodában.
10. NAP: TAMARINDO – SAN JOSE – PANAMA
Reggeli után visszautazunk a fővárosba és Transzfer a repülőtérre
és átrepülünk Panama városba. Az utazás után transzfer a hotelbe.

5. NAP: ARENAL – LA FORTUNA
Kora reggel az Arenal Parkban kezdjük a túránkat, ahol a természet szépségétől eltekintve megtekinthetjük az eredeti
1968‑ból fennmaradt lávafolyam nyomait, túránk végeztével a La Fortuna vízeséshez látogatunk el. Utunk során nagyon
szép példáját láthatjuk a Costa Rica-i vidéki életnek, farmokkal, különféle mezőgazdasági területekkel és különleges
élővilággal. Megérkezésünk után egy rövid sétát követően megcsodálhatjuk a 70 méter magas vízesést. A zuhatag aljában egy
természetes medencét is láthatunk, ennek kristálytiszta vizében
a bátrabbak úszhatnak is egyet. Szállás, mint előző nap. Vacsora.

11. NAP: PANAMA-CSATORNA
Reggeli után van lehetőség arra, hogy az olcsó árfekvésű fővárosban vásárolunk, és egyénileg osztjuk be napunkat. A másik
lehetőség során részt veszünk egy kb. 4 órás hajókiránduláson,
a Panama csatornán, melyet sokan a világ 8. csodájának tartanak, mely az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt köti össze.
A túránk fő látványosságai: Miraflore Locks, Miraflores Lake,
Pedro Miguel locks, Gaillar Cut és a legkeskenyebb pont, Gatun
Lake. Ebéd a hajón. Útközben láthatjuk a hatalmas óceánjárókat és teherhajókat ahogy zsilipelnek, (mi is fogunk zsilipelni).
Visszaérkezés után szabadprogram, vásárlási lehetőség.

6. NAP: LA FORTUNA – RINCÓN DE LA VIEJA
Reggeli után elhagyjuk a szépséges La Fortunat, és Rincón de
la Viejaba megyünk. Ez a terület a Guanacaste Nemzeti Parkban
található, még ma is aktív vulkán és számos más vulkáni hővel
kapcsolatos jelenséget figyelhetünk meg, mint a fumarolák
lagúnák és langyos mocsári gödrök. Természetes szaunák is
kialakultak a térségben a számos meleg vizű forrásnak köszönhetően. A délután folyamán lesz lehetőségük rá, hogy rész
vegyenek a Canopy túrán, ami az egyik legnagyobb kaland a
térségben. Egyik része egy kötélpálya, amire gondosan felrögzítenek, és a fák fölött végigcsúszhatunk a kötélen, megtapasztalva a repülés élményét, végigmehetünk függőhidakon
a keskeny folyóvölgy felett. A túra végén eltölthetünk néhány
relaxáló órát a Rio Negro meleg termál vízében. Aki ezen a programon nem szeretne részt venni, eltöltheti a délutánt a csodálatos természeti környezetben.

11. NAP: PANAMA – HAZAINDULÁS
Reggelit követően megkezdjük városnézésünket Panamában,
mely a Világörökség része. Panama város az ország gazdasági
központja. Bankok és világcégek felhőkarcolói találhatók itt.
Ezután ellátogatunk a Panama Viejo romjaihoz. Az ország első
gyarmata még a XVI. században jött létre, a mostani város határain kívül. Ebéd. Délután a régi városközpontba Casco Antiguába
indulunk, ahol a gyarmati építészet dominál. Innen továbbmegyünk a Miraflores Locksba, ez a Panama-csatorna partján van.
Közvetlenül alattunk zsilipeznek az óceánokat átszelő hatalmas
hajók. Délután transzfer a reptérre, majd megkezdjük utunkat,
átszállással hazafelé. Éjszaka a repülőn.

ZSILIPELÉSRE VÁRVA A PANAMA-CSATORNÁN

12. NAP: EURÓPA – BUDAPEST
Dél körüli érkezés az európai reptérre. Átszállás és a kora esti
órákban szállunk le a Liszt Ferenc Repülőtérre.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon talál.
A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a csoport létszámát
20 főben maximáljuk.
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2018 ÉV IDEGENVEZETŐJÉNEK SLÁGERÚTJA

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 786.000,- Ft
Repülőjegyek:
386.000,- Ft
Időpont:
2019. október 09 – 20.
Utazás:	repülővel, a helyszínen autóbusszal
Ellátás:	félpanzió (reggeli + 4 ebéd és 6 vacsora)
Szállás:	10 éj ***-**** szintű szálláshelyeken, 1 éj repülőn
Reptéri illeték kb.:
290.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Belépési illetékek és adók:
15.000,- Ft
Egyágyas szoba felára:
215.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 8.880 – 11.400,- Ft
Útlemondási biztosítás (repjegy + illeték): 37.180,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/KozepAmerika
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USA

KÖRUTAZÁS A VADNYUGATON
USA – Nyugati part

SAN FRANCISCO HÍRES HÍDJA: A GOLDEN GATE

4 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:
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 Los Angeles, Beverly Hills és Hollywood fényei
 A káprázatos Grand Canyon és igazi western táj
 San Francisco, Golden Gate és az Alcatraz hajóról
 A világ szórakoztató központja: Las Vegas

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LOS ANGELES
Elrepülés Budapestről egy átszállással Los Angelesbe. Étkezések
a gép fedélzetén. Érkezés a délutáni/esti órákban. Szállás Los
Angeles körzetében.
2. NAP: BEVERLY HILLS – HOLLYWOOD – LAUGHLIN
(COLORADO-FOLYÓ)
Reggeli, majd autóbusszal felkeressük Los Angeles legismertebb
látnivalóit, többek között a régi városmagot, a Mexikói negyedet,
Beverly Hills-t, a dúsgazdagok bevásárló utcáját, a Rodeo Drive-ot,
a Hollywood Boulevard-t, a filmcsillagok kéz- és láblenyomatait,
Down Townt stb. Napközben ebéd. Délután utazás a Mojave sivatagon keresztül Laughlinba, a Colorado-folyó partjára, a vízi sportok és kaszinók városába. Vacsora, szállás Laughlinban.
3. NAP: LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF
Reggeli, majd indulás a Grand Canyonhoz, melynek kapuját dél
körül érjük el. A délután folyamán a Déli peremnél gyönyörködhetünk a 2200 m magas fennsík csodálatos formációiban, letekintve élvezhetjük a mélyben kanyargó Colorado-folyó által
vájt kanyon lélegzetelállító szépségét. Fakultatív prog-

ramlehetőség: kisrepülővel repülés a kanyon felett
(kb. 199 USD – időjárásfüggő). Megérkezés Flagstaffbe.
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Flagstaffben.

4. NAP: FLAGSTAFF – MONUMENT-VÖLGY –
GLEN CANYON – POWELL-TÓ – KANAB
Reggeli, majd utazás a Monument-völgybe, ahol sötétvörös hegyek vesznek minket körül. Ezen az impozáns helyen számos westernfilmet forgattak. A 25 mérföld hosszú és 16 mérföld
széles sivatagos fennsík tele van ámulatba ejtő formájú gigantikus homokkövekkel. Részt veszünk egy piknikkel egybekötött dzsiptúrán, ahol megkóstolhatjuk az igazi navajo ételeket.
Ezt követően utazás Page-be. Út közben megállunk a Powelltónál és a Glen Canyon gátnál. Fakultatív programlehető-

ség: repülőút a szigetek, hegycsúcsok, szurdokok által
szabdalt, káprázatos tájképet nyújtó Powell-tó felett
(kb. 189 USD – időjárásfüggő). Vacsora, szállás Kanabban.
5. NAP: KANAB – BRYCE ÉS ZION CANYON – LAS VEGAS
Korai reggeli, majd utazás a gyönyörű fennsíkon keresztül a
Bryce Canyonhoz, mely Utah állam egyik legelbűvölőbb természeti parkja. A helyet a mormonok fedezték fel a XIX. században. Az emlékezetes rózsaszín sziklák köveinek káprázatos
alakzatai, színei és árnyékai állandóan változnak hajnaltól egészen szürkületig. Ezt követően átutazunk Utah állam legrégebbi
parkjába, a Zion Canyonba, a katedrális formájú kövekhez,
melyek 3.000 lábnál is magasabbak. Gyönyörködhetünk a park

LAS VEGAS TELJES POMPÁJÁBAN

egyedi földrajzából eredő növény- és állatvilág sokféleségében.
Délután tovább utazás Las Vegasba, a világ kaszinó-fővárosába.
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Las Vegasban.
6. NAP: LAS VEGAS – TŰZ VÖLGYE – LAS VEGAS
Reggeli, majd indulás a Nevada sivatagba, a szivárvány minden színében csillogó, híres Tűz völgyébe (Valley of Fire).
A durva talaj és a csipkézett falak olyan vörös homokkő-formációkat alkotnak, amelyek kb. 150 millió évesek. Kora délután visszaérkezés Las Vegasba, majd szabadprogram, a város
kaszinóinak egyéni felfedezése, vagy kedvező vásárlási lehetőségek. Este fakultatív programlehetőség: Las Vegas

hetőség: látogatás a filmvilág fővárosába, a Universal
Studios-ba, ahol a virtuális technikák segítségével az
űrutazástól a katasztrófák széles soráig felejthetetlen
élményeknek lehetünk túlélői (belépő kb. 115 USD).

by night: autóbusszal bemenetel a belvárosba, majd
kb. 3 órás gyalogos városnézés számtalan fotóstoppal a káprázatos fények városában (az öreg Las Vegas
és a világon egyedülálló, képzeletet felülmúló Strip
sugárút, ára: kb. 55 USD/fő, minimum létszám: 20 fő).

Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Los Angeles elővárosában.

7. NAP: LAS VEGAS – CALICO GHOST – FRESNO
Reggeli, délelőtt indulás a sivatagon keresztül Calico Ghost
városába, ahol a száz évvel ezelőtti vadnyugati ezüstbányász
városka élete elevenedik meg. A város nevét a környező hegyekről kapta, amelyek az ásványi anyagoktól különböző színekben
pompáznak. Megérkezés Fresno-ba. Napközben ebédszünet.
Vacsora, szállás Fresno-ban.

13. NAP: LOS ANGELES – BUDAPEST
Érkezés Budapestre.

Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Las Vegasban.

8. NAP: FRESNO – YOSEMITE – SAN FRANCISCO
Reggeli, majd utazás Amerika nemzeti parkjainak egyik ékszerébe, a Yosemite Nemzeti Parkba, amely gleccserek formálta
görgő köveket és kanyargó patakokat, kristálytiszta tavakat,
látványos vízeséseket, és igen gazdag növény- és állatvilágot
– többek közt az amerikai fekete medvét – őrzött meg az utókornak. Megcsodálhatjuk az El Captain-t, a híres Menyasszony
fátyol-vízesést, és a világ második leghosszabb vízesését, a
Yosemite-vízesést (720 m). Délután utazás a szépen gondozott
farmvidéken keresztül San Francisco-ba. Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás San Francisco-ban.
9. NAP: SAN FRANCISCO
Reggeli, délelőtt városnézés a leghangulatosabb amerikai nagyvárosban, San Francisco-ban: Városháza tér, St. Mária temploma
(a modern építészet remekműve), a Ghirandelli negyed a gyönyörűen karbantartott Viktória korabeli házakkal, a Golden Gate park,
fotóstop a fenséges Golden Gate hídnál, melyen át is haladunk
Sausalito városába. A városnézést a kikötőben fejezzük be, ahol a
délutáni szabadprogramot tölthetjük el (butikok, kikötői pubok,
kiállító termek, képgalériák, éttermek sorjáznak egymás után
több kilométer hosszan). Lehetőség nyílik a híres kábelvillamos
kipróbálására is, sétálhatunk a kínai negyedben vagy a hajóra

szállhatunk az öbölben, mely során többek közt elhajózunk a fókatelep és a hírhedt börtönsziget, az Alcatraz
mellett is (a hajójegy ára kb. 33 USD). Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás az előző napi szállodában.

10. NAP: SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL – LOMPOC
Reggeli, indulás a Monterey-félszigetre, mely a pompás tengerpartjaival, ciprusfáival és szikláival sok amerikai és európai festőnek, költőnek volt a kedvenc helye. Megtekintjük Monterey
városát, különösképpen a halászkikötőt és a konzervgyári sort,
melyet John Steinbech író tett halhatatlanná. Ezt követően
láthatjuk a közeli Carmelt, Kalifornia legbájosabb part menti
városát, mely érintetlen tengerpartokkal és vonzó boltokkal
rendelkezik. Átutazunk a 17 mérföldes panoráma úton a dúsgazdagok zárt világába, majd megérkezünk Lompoc-ba.
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Lompoc körzetében.
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11. NAP: LOMPOC – SANTA BARBARA – LOS ANGELES
Reggeli, továbbutazás a spanyolok alapította Santa Barbara-ba.
A várost a spanyol telepesek alapították 1602-ben Kalifornia felső
részén, nevét Sebastian Vizcaino adta. Egy katonai erődöt építettek 1782-ben, majd 4 évvel később Fermin Francisco de Lasum
atya létrehozta a ,,Missziók királynőjét”. Délután visszaérkezés
Los Angelesbe. Szabadprogram, vagy fakultatív programle-

12. NAP: LOS ANGELES – SANTA MONICA – REPÜLÉS
Reggeli, majd délelőtt a városnézés folytatása, mely során többek között felkeressük a legkedveltebb óceánparti városrészt,
Santa Monica-t. Ebédszünet. Délután transzfer a repülőtérre és
hazaindulás Budapestre. Étkezés és éjszakázás a gép fedélzetén.

A változtatás jogát fenntartjuk. A valutaárfolyam változások
az árakat módosíthatják. Az árak 1 USD = 285 HUF, 1 EUR =
320 HUF árfolyamig érvényesek. Az utat kisebb létszámmal is
tudjuk indítani, de más áron és más szolgáltatásokkal. Magyar
nyelvű csoportkísérő idegenvezető indulástól érkezésig.
Fontos! Az útlevélnek a visszaérkezést követően 6 hónapig még
érvényesnek kell lennie. A biometrikus (bordó) útlevéllel rendelkezőknek nem szükséges vízum az USA-ba, csak egy elektronikus utazási engedély (regisztráció), amelyet a www.usembassy.
hu oldalon lehet megkérni. Amennyiben ezt elutasítják, vízumot
kell igényelni. A regisztrációt az utas maga végezheti, amennyiben erre irodánkat kéri fel, ennek díja: 6.500,- Ft. A kék útlevéllel rendelkezőknek továbbra is vízum szükséges. 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. Belépők és a program szerinti étkezések: 230 USD (a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatónak).
Borravaló: ajánlott 5 USD/fő/nap A fakultatív programok a helyszínen foglalandók és fizetendők. Sztornóbiztosítás a részvételi
díjra és a reptéri illetékre: 8.850,- Ft (március); 9.085,- Ft (november és 2020 március).
Min. létszám: 35 fő

Részvételi díj repjeggyel: (március):
498.000,- Ft
(november és 2020. márc.): 515.000,- Ft
Időpont:	2019. március 20 – április 01.;
november 06 – 18;
2020. március 26 – április 07.
Utazás:	repülővel, helyszínen külön busszal
Ellátás:
részben kontinentális, részben büfé reggeli
Szállás:	középkategóriájú (kb. 3*-nak megfelelő)
szállodákban kétágyas fürdőszobás/
zuhanyzós szobákban
Reptéri illeték kb.:
134.000,- Ft
Egyágyas felár (március):
175.000,- Ft
Egyágyas felár (november és 2020. márc.): 189.000,- Ft
Utasbiztosítás:
a részvételi díj tartalmazza

Partneriroda: AB AGRO Utazási Iroda Eng. szám: RO 1320/1995/1999 További információk a 6. oldalon.

USA

KANADA

USA KELETI PART ÉS KANADA
3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

NEW YORK LÁTKÉPE A SZABADSÁG-SZOBORRAL
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 Manhattan felfedezése
 Montreal, Toronto és a Niagara-vízesés
 Az amerikai nemzet bölcsője, Philadelphia

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BOSTON (USA)
Elrepülés Budapestről egy európai átszállással Bostonba. 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 (Szabadság 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 segítségével. 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 tartomány fővárosába. Szállás Québecben.
4. NAP: QUÉBEC – MONTREAL
Reggeli, majd délelőtt felfedezzük az egyetlen fallal övezett kanadai várost, Québec-et, ahol szűk, kanyargós utcáinak köszönhetően szinte Európában érezhetjük magunkat.
Városnézésünk során meglátogatjuk többek között az óvárost
és az új városrészt, a Királyi teret, mely sokáig a kereskedelem központjának számított és nemrég nyerte vissza régi pompáját. Megcsodáljuk az erődöt és a csillag alakú citadellát, a
Parlamentet, majd folytatjuk utunkat a régi kikötőig és megnézzük a Notre Dame des Victories templomot. Délután továbbutazás délnyugat felé a Szent Lőrinc folyó mentén Kanada második
legnagyobb városába, Montrealba. 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 történelmi Vieux kikötője a múltat idézi, míg a város
központjában egy másik, új város vár ránk, modern épületekkel,
kávézók, éttermek, mozik egész sorával, nagyszerű földalatti
hálózattal. Felmegyünk a Mount Royal-ra, ahonnan gyönyörködünk a kilátásban, megtekintjük a híres párizsi stílusú kerületet,
a régi Montrealt (Vieux-Montréal) és megállunk fényképezni a
Notre Dame Katedrálisnál. Délután szabad program, vásárlási
lehetőség. Szállás Montrealban.
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.

NIAGARA-VÍZESÉS

Városnézésünk során megtekintjük többek között a Parlament
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 várja a
látogatókat. Ezt követően továbbutazunk déli irányba a bájos
Niagara-On-The-Lake falucskán keresztül, mely a nagy kiterjedésű Niagara bortermelővidék 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. Évenként 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-vízesésnél.
8. NAP: NIAGARA-VÍZESÉS – LANCESTER (USA)
Reggeli, majd továbbutazás déli irányba, a Pennsylvania 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 maghatározó
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.
9. NAP: LANCESTER – WASHINGTON, D.C.
Reggeli, majd meglátogatunk egy amis farmházat, ahol megismerkedhetünk az ott élő emberek különös életmódjával.
Folytatjuk utunkat Washington, D.C.-be. Az Amerikai Egyesült
Államok fővárosában 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 emlékművet, a Washington, a Jefferson, a
Lincoln, a Franklin D. Roosevelt emlékműveket, stb. Délután
lehetőségünk nyílik ingyenes múzeumlátogatásra, felkereshetjük többek között a Természettudományi Múzeumot, a Nemzeti
Galériát és a világhírű Nemzeti Légi- és Űrhajózási Múzeumot.
Szállás Washington körzetében.
10. NAP: WASHINGTON, D.C. – PHILADELPHIA –
NEW JERSEY
Reggeli, majd utazás Philadelphia-ba, az „Új Nemzet szülővárosába”, ahol megtekintjük az amerikai történelem egyik legfontosabb épületét, a Függetlenség Csarnokát. Az Egyesült
Államok Függetlenségi Nyilatkozatát és alkotmányát ebben
a vörös 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 Jerseyben.
11. NAP: NEW JERSEY – NEW YORK – NEW JERSEY
Reggeli. A mai napon tömegközlekedéssel és gyalogosan 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 Palotát, a Rockefeller Centert,
séta a Broadway-n, majd China town (kínai negyed) és
Greenwich village felfedezése. Látogatás a New York „tüdejének” is nevezett Central Parkban. Idő függvényében áthajózás
Libery Island-re (Szabadság-sziget), ahol a Szabadság-szobor
áll. A rézből készült szobrot Franciaország adományozta az
Amerikai Egyesült Államok függetlenségének százéves évfordulója alkalmával. (A tömegközlekedési jegyek és a belépők
a helyszínen fizetendők!) Visszautazás a szállodába, szállás az
előző napi szállodában.
12. NAP: NEW JERSEY…
Reggeli. Délelőtt külön busszal transzfer a repülőtérre és hazautazás egy európai átszállással Budapestre. Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.
13. NAP: … BUDAPEST
Megérkezés Budapestre menetrendtől függően.
A változtatás jogát fenntartjuk! A valutaárfolyam változások
az árakat módosíthatják. Az árak 1 USD = 285 HUF árfolyamig
érvényesek. Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani, de más
áron és más szolgáltatásokkal. Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/
fő. Magyar nyelvű csoportkisérő idegenvezető indulástól érkezésig. Fontos! Az útlevélnek a visszaérkezést követően 6 hónapig
még érvényesnek kell lennie. A biometrikus (bordó) útlevéllel rendelkezőknek nem szükséges vízum az USA-ba, csak egy elektronikus utazási engedély (regisztráció), amelyet a www.usembassy.
hu oldalon lehet megkérni. Amennyiben ezt elutasítják, vízumot kell igényelni. A kék útlevéllel rendelkezőknek továbbra is
vízum szükséges. A regisztrációt az utas maga végezheti, amen�nyiben erre irodánkat kéri fel, ennek díja: 6.500 Ft. 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. A vacsorázás egyénileg történik,
ebben a csoportkísérő idegenvezető segítséget nyújt (vacsoránként kb. 20–25 USD-al lehet számolni). Kötelező védőoltás nincs.
További tájékoztatást a Nemzetközi Oltóközpontban, illetve a
www.utazaselott. hu weboldalon talál. Sztornó biztosítás a részvételi díjra és a repülőtéri illetékekre: 10.320 Ft.
Min. létszám: 30 fő,
25–29 fő közötti felár: 18.000 Ft.

Részvételi díj repülőjeggyel:
598.000,- Ft
Időpont:
2019. május 14 – 26.; szept. 23 – október 05.;
2020. május 16 – 28.
Utazás:	repülővel, a helyszínen légkondicionált
autóbusszal
Ellátás:
reggeli
Szállás:	középkategóriájú (kb. 3*-nak megfelelő)
szállodákban, kétágyas szobákban
Reptéri illeték kb.:
Egyágyas felár:
Utasbiztosítás:

Partneriroda: AB AGRO Utazási Iroda Eng. szám: RO 1320/1995/1999 További információk a 6. oldalon.

139.000,- Ft
249.000,- Ft
a részvételi díj tartalmazza
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MADAGASZKÁR

KÖRUTAZÁS MADAGASZKÁRON
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Csodálatos állat- és növényvilág
Kirándulás „zebun” és a lemúr-park látogatás
 Meseszép rizsföldek az ország középső részén
 Fürdőzés, búvárkodás az óceánban
Sokan a világ 8. kontinenseként említik a szigetet. Nem véletlen, hiszen állat- és növényvilága egyedülálló. Személyes kedvenceim a baobab fák voltak.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Madagaszkar

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: INDULÁS BUDAPESTRŐL
Indulás az esti órákban Budapestről. Átszállás Isztambulban.
Éjszaka a repülőn.
2. NAP: ÉRKEZÉS ANTANANARIVOBA
Érkezés a menetrendnek megfelelően, várhatóan a délutáni
órákban Antananarivoba, Madagaszkár fővárosába. A repülőtérről saját transzferünk visz minket a belvárosban lévő szállodánkba. Vacsoráig szabadprogram, séta lehetőség a belvárosban.
Felfedezzük a város mindig nyüzsgő piacait, ahol az ország minden részéből származó fűszereket, élelmiszer-specialitásokat és
madagaszkári iparművészeti remekeket találhatunk.
3. NAP: ANTANANARIVO – AMBATOLAMPY – ANTSIRABE
Reggeli után elindulunk dél-nyugat felé, ahol Közép-Madagasz
kár felföldi tájainak panorámája vesz körbe minket. A lakosság
90%-a itt rizstermesztésből él, a Betafo-i rizsföldek tájképe az
UNESCO Világörökségi Várományos Helyszínek listáján található.
Elhaladunk a vöröskőből épült házak mellett, láthatjuk a helyieket zebuk segítségével földet művelni. Ambatolampy faluban
meglátogatunk egy tradicionális öntödét, ahol zebuszarvból
készült különböző használati tárgyakat készítenek évszázados
hagyományoknak megfelelő módszerekkel. Délután érkezünk
Antsirabe-be ami, az itt található sós vizű termálfürdő miatt
gyógyüdülőhelyként is ismert. Meggyőződhetünk arról is, hogy
joggal hívják Antsirabet a pousse-pousse-ok (kézi hajtású riksák) városának. Érdekesség, hogy a város egyik utcáját a híres
magyar világutazó-kalandorról, Benyovszky Móricról nevezték
el. Estére érünk szállásunkra, ahol vacsorázunk.
4. NAP: ANTSIRABE – AMBOSITRA – RANOMAFANA
Reggeli után továbbutazunk első megállónk felé, ami a madagaszkári fafaragás központja, Ambositra lesz. A zafimaniry törzs
fafaragó művészete az UNESCO szellemi kulturális világörökségi listáján szerepel. A zafimaniryk oszlopokra épített faházai
a dél-kelet madagaszkári hegyvidéki tájkép jellegzetességei.

A SZIGET JELLEGZETESSÉGE : A BAOBAB FÁK
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Ellátogatunk egy igazi zafimaniry fafaragó műhelybe, ahol
megtekinthetjük az autentikus fafaragó művészet mestereinek munkáját. Végállomásunk Ranomafana falu lesz, nevének jelentése „meleg víz”, amelyet az itt található, körülbelül
30 fokos gyógyvízzel rendelkező termálfürdőről kapott. Este
törpe egérmaki-lesre indulunk, mely során megpróbáljuk meglesni a legkisebb lemúrfajtát. Szállásunkon vacsora.
5. NAP: RANOMAFANA – FIANARANTSOA
Reggeli a szállodában, majd a Ranomafana Nemzeti Parkba
megyünk, mely 2007 óta az UNESCO világörökség része.
A parkban több órás túrát teszünk, mely során nagy eséllyel
láthatjuk az itt őshonos arany bambusz lemúrt, a vörös makit,
és a törpe egérmakit is. Következő megállónk Sahambavy,
amely a tea-ültetvényéről híres. Itt megismerjük a tea gyártás folyamatát, és természetesen kóstolót is kapunk. Ezután
Fianarantsoa következik, a kultúra városa. Megtekintése során
egy nagyon érdekes látogatás is vár ránk: felkeressük a híres
madagaszkári fotográfus, Pierrot Men fotóműhelyét. Estére
érünk szállásunkra, ahol vacsora.
6. NAP: FIANARANTSOA – RANOHIRA
Reggeli után folytatjuk utunkat, első megállónk Ambalavao
városa lesz: itt állítják elő a híres antemoro papírt az Avoho-fa
kérgéből, amelyet madagaszkári papirusznak is hívnak. Lesz
lehetőség megtekinteni a készítés folyamatát. Következő
állomásunk egy lemúr-paradicsom lesz: az Anja magánpark. Később folytatjuk utunkat a Jura korszakból származó,
homokkő hegytömbökből átalakult Isalo masszívum vidékén,
Ranohira-ba. Elhagyjuk a felföldet, a Horombe-fennsíkért, így
érkezünk meg a Bara nép földjére. Ha szép időnk van, a naplementét megtekinthetjük az „Isalo ablaka” elnevezésű, hatalmas sziklaképződményről. Este érkezünk szállásunkra, ahol
vacsora.
7. NAP: RANOHIRA – ISALO NEMZETI PARK
Megreggelizünk, majd egész napos kirándulásra indulunk az
Isalo Nemzeti Parkban, amely Madagaszkár legnépszerűbb
nemzeti parkja. Az egyedülálló, szárazságtűrő növényzet túlnyomó része itt is endemikus: panduszok, tollas levelű pálmák,
elefántlábúak, és megannyi csodás növény között túrázunk.
Felfedezzük a „természetes úszómedencét”, mely egy csavarpálmákkal szegélyezett igazi oázis a kősivatag közepén. Aki elég
bátor, itt meg is mártózhat a hideg vízben. Az esti órákban
érünk szállodánkba, ahol vacsora. Sötétedés után érdemes lehet
sétálni egyet, mert a fényszennyezéstől szinte mentes csodás
égbolton megcsodálhatjuk a ragyogó Tejutat, és az északi-féltekéhez képes sokban különböző csillagképeket.
8. NAP: RANOHIRA – TULEAR – IFATY
Reggeli után folytatjuk utunkat immár a napsütötte szavannákon. Az utat már a híres baobab fák (majomkenyérfák) szegélyezik itt-ott. Megpillanthatjuk a mahafaly népcsoport csodálatos
síremlékeit is. Útközben elhaladunk Ilakaka városa mellett, ami
a madagaszkári zafírbányászat központja. Már ebédidő előtt
megérkezünk Tuléar kikötővárosába, más néven a Nap városába, előtte azonban még meglátogatjuk a növényvilág megan�nyi csodájával zsúfolt arborétumot, és a Kagylópiacot. Folytatjuk
utunkat az óceánparton, ahol pihenésünket egy kis halászfaluban fogjuk tölteni. Szállodánk közvetlenül a tengerparton lesz,
az Indiai óceán képeslapba illő, homokos, pálmafákkal tarkított
partjainál. Itt átállhatunk mi is a madagaszkári „mora-mora”
(lassan-lassan) ritmusra. Este vacsora.
9. NAP: IFATY
Reggeli a szállodában, majd délelőtt meglátogatjuk a híres és
szigorúan védett Ifaty Tüskés erdőt zebu fogattal, azaz púpos
szarvasmarha által húzott szekéren. Túra közben megfigyelhetjük a kaméleonokat, madarakat; valamint megismerkedhetünk a helyi lakosság által használt gyógyhatású növényekkel,
gyógyfüvekkel. Délután szabadprogram az óceánparton, de
lesz lehetőség fakultatív programokra is: búvárkodás palackkal,
vagy szemüveggel a világ 3. legnagyobb korallzátonyánál; vagy
pirogue – motorcsónakos túra – a tengerparti mangrove erdőhöz. A programok kínálatában még megtalálható a tradicionális
„vezo” halászat és a modern, motorcsónakos, mélytengeri halászat, továbbá lesz alkalom quad túrára a falut körülvevő fehér
homokos dűnéken. Programokra jelentkezés a helyi szervezőknél. Este vacsora.

Antananarivo
Antsirabe
Ranomafana

Ifaty
Tulear

10. NAP: IFATY
Egész napos szabadprogram a tengerparton, este vacsora.
11. NAP: IFATY – TULEAR – ANTANANARIVO
A mai napon belföldi repülőjárattal a menetrend függvényében visszaindulunk Tulearba, ahonnan az Air Madagascar
belföldi járatával repülünk vissza Antananarivo-ba, majd
transzfer a szállodába. Ezt követően megtekintjük a fővárost,
Antananarivot. Kirándulást teszünk az UNESCO világörökség
részét képező Ambohimanga („Kék domb”) palotához is. Pazar
panoráma nyílik a mellette található kilátóhelyről. Este érünk
szállásunkra, ahol vacsora.

MADAGASZKÁRI NŐK MUNKÁBAN
12. NAP: ANTANANARIVO – REPÜLÉS
Reggeli után meglátogatjuk az Antananarivo-tól 25 km-re található Lemúr Parkot. A látogatók itt közelből ismerkedhetnek
meg a hatalmas madagaszkári sziget legjellemzőbb állatfajával,
és a közvetlenebb makikkal csodálatos fotókat is készíthetünk.
Ezután transzfer a repülőtérre, Várhatóan a délutáni órákban
hazaindulás. Éjszaka a repülőn.
13. NAP: ISZTAMBUL – BUDAPEST
Kora reggeli órákban érkezés Isztambulba, ahol átszállás és várhatóan a délelőtti órákban érkezés Budapestre.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon talál.
A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a csoport létszámát
15 főben maximáljuk.
SZEMÉLYES BEJÁRÁS SORÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 676.000,- Ft
Repülőjegyek (5 szakasz): kb.:
240.000,- Ft
Időpont:
2019. október 13 – 25.
Utazás:	repülővel, a helyszínen autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	10 éj *** hotelekben és lodge-ban,
2 éj repülőn
Reptéri illeték (5 szakasz): kb.:
170.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
145.000,- Ft
Vízumdíj (a helyszínen):
35 €
Utasbiztosítás (típustól függően): 9.620 – 12.350,- Ft
Útlemondási biztosítás (repjegy + illeték): 22.550,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Madagaszkar

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

DÉL-AFRIKAI SZAFARI
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Szafari a híres Kruger Parkban
Konzultáljon egy afrikai falu gyógyítójával
 A mesés Blyde-kanyon megtekintése
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Az érintetlen táj, a vörös színben pompázó naplemente, az afrikai vadon a természet szerelmesinek hatalmas álma. A szavannák varázsa, melyet az úton átélünk, egy örök életre megmarad.
Holecska Krisztián – A repülős utazások szakreferense

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – JOHANNESBURG
Menetrend függvényében megkezdjük utazásunkat átszállással
Johannesburgba, éjszaka a repülőn.
2. NAP: JOHANNESBURG – NELSPRUIT
Johannesburgban, a reptéren vár bennünket egy helyi, de
nem magyar nyelvű idegenvezető. Busszal a Kruger Park mellett levő Nelspruitba utazunk, ahol várni fog minket a helyi
magyar idegenvezető. Délután lehetőségük lesz kipihenni a
hosszú repülőutat, majd be tudnak vásárolni, és ismerkedhetnek a környékkel. Rövid tájékoztatás is lesz a szafari viselkedési szabályaival kapcsolatban, praktikus helyi tudnivalókat
illetően. Szállásunk különálló, légkondícionált kisházakban,
bungalókban lesz, melyek külsőre a hagyományos afrikai építészetet idézik, belül azonban a megszokott kényelemmel rendelkeznek. A konyha teljesen felszerelt, lehet főzni, de van
nagy hűtőszekrény is a vásárolt élelmiszereknek, italoknak.
Programunk részvételi díja nem tartalmazz ellátást, de minden
nap lehetőséget biztosítunk hideg/meleg étkezésekre, bevásárlásra is a szállás környékén. Erre fejenként napi kb. 30 – 35 USD
összeggel érdemes kalkulálni az út időtartamára.
3. NAP: SZAFARI
Minden nap korán indul útnak a csoport a Kruger Parkban,
hiszen az állatok a kora reggeli órákban a legélénkebbek. A szafari útvonalai úgy kerültek kiválasztásra, hogy minél több

szegletét bejárhassák a parknak. Minden nap új arcát fogja
mutatni a táj. A szafari során nem csak az állatokkal találkozhatnak, de megismerhetik a környék mesés földrajzát, történelmét is. Annyi bizonyos, hogy csodálatos élményekkel fognak
gazdagodni a program során. A Kruger Nemzeti Park a legnagyobb dél-afrikai természetvédelmi területe. Nyugaton és délen
az ország két tartománya határolja (Limpopo és Mpumalanga),
északon Zimbabwe, keleten pedig Mozambik. A késő délutáni
órákban érkezünk vissza szállásunkra.
4. NAP: EGÉSZ NAPOS SZAFARI
A mai napon szintén korán indul a csoport, és újabb szegletét
fedezi fel a parknak és az állatok mindennapjainak. délután
érkezünk vissza szállásunkra.
5. NAP: ELEFÁNTMENTŐHELY – HAZYVIEW, SZAFARI
Ezen a napon lehetőség lesz többek között meglátogatni egy
elefántmentő helyet Hazyview-ban, ahol a Trunk-in-hand
(Ormánnyal kéz a kézben) programon vehetnek rész utasaink.
Mivel ez a látványosság nem egész napos, így utána lesz még
lehetőség a parkban barangolni a korábbi napokhoz hasonlóan.
Délután érkezünk vissza szállásunkra.
6. NAP: A SHANGANA NEMZETSÉG FALUJA, SZAFARI
A mai napon megtekintünk egy autentikus afrikai falut, a
Shangana nép otthonát. Ide tapasztalt túravezető kíséri majd
a csoportot, ahol megismerkedhetnek a közösség történetével, hagyományaival és mindennapi életével is. A falu gyógyítójával is találkozhatnak, sőt, kérdezhetnek tőle! Később
csoportunk kitérőt tesz majd a Blyde-kanyonhoz is, mely lélegzetelállító szépségű természeti képződmény. Délután érkezünk
vissza szállásunkra.
7. NAP: SZAFARI, PIHENÉS
Ezen a napon még lehetőségünk lesz egy utolsó napot tölteni az
állatok között, de aki szeretne, az maradhat a szálláson, pihenhet.
8. NAP: NELSPRUIT – JOHANNESBURG
Az utolsó napi menetrendünk függvényében lesz még egy
kis lehetőség néhány utolsó pillantást vetni a környező tájra.
Induláskor kisbusz visszaviszi a csoportot a johannesburgi
reptérre, ahol ismét az angol nyelvű idegenvezető fog segíteni
Önöknek a becsekkolásnál. Menetrend függvényében átszállással utazunk Budapestre. Éjszaka a repülőn.

9. NAP: BUDAPEST
A menetrend függvényében, várhatóan a késő délelőtti órákban
érkezés Budapestre.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon talál.
A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a csoport létszámát
8 főben maximáljuk.
AFRIKA-SZAKÉRTŐ ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 444.000,- Ft
Repülőjegy:
180.000,- Ft
Időpont:
2019. október 15 – 23.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
programleírás szerint
Szállás:	6 éjszaka leírás szerinti fürdőszobás/WC-s
kisházakban, 2 éj repülőn
Reptéri illeték kb.:
130.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
165.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 6.660 – 8.550,- Ft
Útlemondási biztosítás (repjegy + illeték): 17.050,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/DelAfrika
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MAROKKÓ

MAROKKÓ MESÉS KINCSEI
Rabat
RABAT LÁTKÉPE A TENGER FELŐL

Fez

Casablanca
Beni Mellal
Marrakes
hatással az utazóra. A XIV. században épült iskola az egyik legkifinomultabb mór építészeti remekmű. Az épület saját minarettel is rendelkezik. Szállásunk ezen az estén Fesben lesz.

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A keleti karavánutak nyomában
 Soukok színes kavalkádja, fűszerillata
 Casablanca, a filmből is ismert város
 Fes, a mindig lüktető királyi város
Marrakes óvárosának, bazárjainak forgataga, a fűszerek, gyümölcsök illata, és a színes portékák látványa egy egészen más
világba kalauzolnak.
Holecska Krisztián – A repülős utazások szakreferense
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Marokko

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MARRAKES
Menetrend függvényében, várhatóan a kora délutáni órákban
indulás Marokkóba. Érkezés délután Marrakesbe, majd transzfer a ****-os szállodába. Még délután megkezdjük az ismerkedést a „Dél gyöngyeként” emlegetett várossal. Ellátogatunk
a Jemaa El Fna térre, ahol Afrika legnagyobb hagyományos
piaca található. A tér az év minden napján telve van mesélőkkel, költőkkel, kígyóbűvölőkkel, akrobatákkal és zenészekkel,
akik elképesztő mutatványokkal szórakoztatják az arra járókat. Ezen az estén egy különleges helyen lesz a vacsoránk, a Dar
Essalam étteremben, amely elrepít minket az ezeregy éjszaka
meséinek világába. Az étterem a XVII. században épült tradicionális marokkói stílusban és az évszázadok során is megtartotta hagyományos arculatát. Itt főként a helyi gasztronómia

finomságait kóstolhatjuk meg, az est során azonban nemcsak
az új ízeket élvezhetjük, hanem az élőzenés-táncos műsort is.
Vacsora után visszatérünk szállásunkra.
2. NAP: MARRAKES – BENI MELLAL
Reggelit követően városnézés Marrakesben. A várost az
Almoravidák (berber eredetű uralkodócsalád) dinasztiája alapította a XI. század végén. Megnézzük a Koutoubia mecsetet,
amely egy 77 méter magas impozáns minarettel büszkélkedik.
Ezt tartják a város legfontosabb műemlékének. Utunk ezután
a Medinába, az óvárosba vezet, amely az egyik legnagyobb
Marokkóban és a legnépesebb egész Észak-Afrikában. A város
ezen része legjobban egy útvesztőhöz hasonlít, melyet utcák,
terek és sikátorok alkotnak és ahol egymást váltják a lakó- és
kereskedelmi negyedek. Ellátogatunk a Marrakes Múzeumba,
ahol érdekes régészeti leleteket tekinthetünk meg. A Medina
felfedezését a Soukok negyedével folytatjuk, mely az egyik
legérdekesebb látnivaló. A Souk piac és kereskedelmi negyed
egyben, melyet a kézművesek és az iparosok alakítottak ki századokkal ezelőtt. Városnézésünk után elfoglaljuk szállásunkat.
3. NAP: BENI MELLAL – FES
Reggeli után transzfer Fesbe. Útközben megállunk a Borj Nord
erődnél, ahonnan páratlan kilátás nyílik Fesre. Ezt követően
tovább folytatjuk utunkat a legrégibb Királyi Városba. Elsőként
a város Medináját nézzük meg, amely az UNESCO világörökség
részét képezi. Tagadhatatlan, hogy ez az egyik legszebb óváros
egész Marokkóban. A hatalmas városkapuk mellett a különböző
„negyedek" is elvarázsolják az itt sétáló turistákat. Különálló
egységet képeznek pl. a fazekasok, bőrdíszművesek-bőrfestők,
kőfaragók stb. Közvetlen a sikátorokban dolgozzák fel az alapanyagokat, így mi is részesei lehetünk a folyamatoknak. Talán
a leglátványosabb, ahogy a bőrfestők dolgoznak. A rengeteg
látnivaló közül talán a Bou Inania Madrasa van a legnagyobb

4. NAP: FES – RABAT – CASABLANCA
Reggel indulás Rabatba, a fehér Királyi városba, amely az
ország adminisztrációs központja. Megtekintjük kívülről a
Királyi Palotát, a Hasszan tornyot, V. Mohammed mauzóleumát,
és az Oudaya kertet, ahonnan meseszép kilátás nyílik a folyóra.
Egy rövid pihenőre betérünk a Mór Kávézóba is, hogy megkóstoljuk a híres marokkói mentateát. Ezt követően folytatjuk
utunkat Casablancába. A város stílusában keverednek az eredeti
marokkói, a francia és a spanyol építészet elemei. Megnézzük
a II. Hasszan Mecsetet, Casablanca meghatározó látványosságát, amely a világ hetedik és Marokkó legnagyobb mecsete.
Minaretje a világon a legmagasabb, 210 méteres. Egyszerre
105.000 hívő fér el a hatalmas épületben. Sétánk során fényképezés erejéig ellátogatunk a filmből is ismert Rick Kávézójához,
illetve az V. Mohamed térre, amely a város szíve. Szállásunk
ezen az estén Casablancában lesz.

ARGÁNDIÓ GYŰJTÉS
5. NAP: CASABLANCA – MARRAKES – BUDAPEST
Reggeli után pár órás utazással érkezünk vissza Marrakesbe.
Ezt követően szabadprogram a városban, amikor lesz lehetőség
még emléktárgyakat vásárolni és kávézni. Ekkor ki tudják próbálni a híres arab kávét. A menetrend függvényében transzfer a
repülőtérre és hazautazás Budapestre.
UTASAINK KÍVÁNSÁGAI ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 298.000,- Ft
Időpont:
2019. szeptember 30 – október 04.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	4 éjszaka **** szállodákban
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)

MARRAKES, ARAB TORONY
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Reptéri illeték kb.:
60.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
41.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
3.700 – 4.750,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.300,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Marokko

JORDÁNIA

PETRÁTÓL A HOLT-TENGERIG
Körutazás Jordániában

Jerash
Amman

PETRA, A SZIKLÁBA VÁJT VÁROS

Holt-tenger

Kerak

Petra
a Holt-tenger, valamint Jeruzsálem és Gáza városa is. Madabát
elhagyva folytatjuk utunkat Petrába a Wadi el Mujib-kanyonon
át. Útközben még megállunk a keraki várnál, amely az egyik
legnagyobb keresztesek által épített vár a régióban. Szállásunk
ezen az estén Petrában lesz.

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Amman, a királyi központ
 Római és ókeresztény emlékek
Petra világhírű romvárosa
 Fürdőzés a Holt-tengerben
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Életemben már sok szép helyen jártam, de kevés van amit
egy lapon lehetne említeni Petra lenyűgöző sziklavárosával.
Egy igazi csoda már maga a létezése is!
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – AMMAN
Menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli órákban indulás Jordániába. Érkezés délelőtt Ammanba, majd ezt követően
megkezdjük városnézésünket a Hásimita Királyság fővárosában.
Amman legrégebbi részét nézzük meg először, amit a Citadella
ölel körül, ahonnan csodálatos kilátás nyílik az egész városra.
Itt láthatjuk az ókori Herkules-szentély romjait, a bizánci templomot, az Omajjád Palotát és a Régészeti Múzeumot is, amely csodálatos ókori gyűjteménnyel büszkélkedik. A Citadella lábánál
látható egy II. századi római színház, amely még ma is kulturális
események helyszíneként szolgál. Programunk végén transzfer a
szállásra, majd ezt követően vacsora.
2. NAP: AMMAN – AJLOUN – JERASH – AMMAN
Reggelit követően buszra ülünk, hogy megnézzük az Ajloun
várat, ami Észak-Jordánia legfőbb látnivalója. A helyiek Kala’at
ar-Rabad néven ismerik. A XII. században épült vár fontos szerepet töltött be az arabok és a keresztesek között vívott

AMMAN DÍSZES MECSETE

háborúban, mivel ez volt a bázisa Szaladin egyiptomi szultán
hadseregének. A vár az Ajloun-hegyről kapta a nevét, amelynek a tetején helyezkedik el. A hegyet buja növényzet és erdő
borítja, kiváló terep a túrázáshoz. A várat elhagyva továbbutazunk Jerash felé, hogy megnézzük a csodásan megmaradt ókori
római várost, Decapolist. A Déli Kapun keresztül lépünk be a
városba az ókori utazókhoz hasonlóan. Ezt követően az Ovális
térre, a fórumra érkezünk, amelyet jón oszlopsor szegélyez.
Továbbhaladva láthatjuk Zeusz templomát, a Déli Színházat,
amely 3.000 néző befogadására volt alkalmas. Elhaladva a
piactér mellett, végighaladunk az oszlopok szegélyezte korzón. Megnézzük még a katedrálist, illetve a Nymphaeumot is.
Ezt követően visszatérünk Ammanba a szállásunkra, vacsora.
3. NAP: AMMAN – NEBO-HEGY – MADABA – PETRA
Reggeli után elindulunk Petra irányába. Utunk a Királyok Útján
vezet, amely egy több mint 5.000 éves útvonal, ez az egyik legrégebbi kiépített út a világon. Útközben megállunk a Nebohegynél, melynek története Mózeshez kapcsolódik. A Biblia
szerint Mózes Isten parancsára erre a hegyre ment fel, ahonnan
rálátott az Ígéret földjére. A legendák szerint itt is temették el
a prófétát, akinek tiszteletére egy apró templomot emeltek a
hegy tetején a korai keresztények a IV. században. A templom
eklektikus kinézetét az ókori romokhoz hozzáépített modern
építészeti formák adják. A templomban lenyűgöző mozaikpadló
részletek lelhetőek fel, melyek különböző eseményeket ábrázolnak. A templom előtti térről egy érdekes kígyó alakú bronzszobrot láthatunk, melynek kettős szimbolikája van. Egyrészt
azt a kígyót ábrázolja, melyet Mózes felemelt a sivatagban,
másrészről – a szobor kereszthez hasonló alakja miatt – Jézus
megfeszítését. Következő állomásunk Madaba lesz, amely a
leghíresebb bizánci mozaikok otthona. Madabában található
az egyik legrégebbi térképábrázolás a Szent Földről. A térkép a
görög-katolikus Szent György templom mozaik padlóján szerepel, keletkezése az időszámításunk előtti VI. századra datálható.
A térképen könnyen beazonosítható a Nílus és a Jordán folyó,

4. NAP: PETRA – HOLT-TENGER
Az egész napot a volt Nabateus Királyság fővárosában, Petrában
töltjük. A romváros, melyet 2.000 évvel ezelőtt vájtak ki a vörös
sziklafalból, a világ 7 csodájának egyike, 1985 óta az UNESCO
kulturális világörökségének a része. Túránkat az Obeliszk síremléknél kezdjük, majd továbbhaladunk a Szik‑szurdokon át,
Petra jelképéhez, az Al Khazneh kincsesházhoz. Innen megyünk
tovább a színházhoz, a királyi sírokhoz és a városközpontban
található Homlokzatok Utcájához, amelytől északra található
a királyi palota. Ez a rész egy kapuval végződik, amely elválasztja a kereskedelmi és a szent részt, melyben a templomok
és a kolostorok találhatóak. A szent rész legimpozánsabb épülete a Főtemplom – a Kaszr Bint el-Faraún –, „a fáraó lányának
erődje”. Aki szeretne, túrázhat egy kicsit a város mellett elhelyezkedő magaslaton, melynek a tetején egy Kr e. I. században épült
kolostor található. Programunk végén transzfer a szállásunkra,
amely ezen az estén Holt-tengernél lesz.

JERASH ÓKORI EMLÉKEI
5. NAP: HOLT-TENGER – AMMAN – BUDAPEST
Reggeli után szabadprogram keretében lehetőségünk lesz az
előző nap fáradalmait kipihenni a Holt-tengernél. Érdekes
ségként megemlíthető, hogy a Holt-tenger valójában tónak
minősül, a „tenger” címet a kiemelkedően magas sótartalmának köszönheti. A Holt-tenger a Föld felszín legalacsonyabb
pontja, mivel 400 méterrel a tengerszint alatt helyezkedik el.
Két ország osztozik rajta: Izrael és Jordánia. Vize gazdag sóban
és ásványi anyagokban, partját fekete iszap borítja, amely rendkívül jó hatással van a bőrre. Várhatóan délután, felfrissülve és
kipihenve, megyünk a repülőtérre és hazautazunk Budapestre.
A Liszt Ferenc Repülőtérre várható érkezés az esti órákban.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 285.000,- Ft
Időpont:
2019. október 01 – október 05.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	4 éjszaka **** szállodákban
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)
Reptéri illeték kb.:
60.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
45.000,- Ft
Jordán vízum és ügyintézési díj:
20.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően):
3.700 – 4.750,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.300,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Jordania
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TÖRÖKORSZÁG

ISZTAMBULTÓL KAPPADÓKIÁIG
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Bp – Isztambul és Ankara - Bp útvonalon repülővel
 A 3 legnagyobb város megtekintése
Pamukkale különleges mészkőmedencéi
Kappadókia természeti képződményei
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Isztambul gazdag múltja, a mecsetek és bazárok, a Boszporuszon
átívelő hidak látványa páratlan élményt nyújtanak. Az utazást
Pamukkale hófehér mészkőteraszai teszik igazán felejthetetlenné.
Holecska Krisztián – A repülős utazások szakreferense

PROGRAM:
1. NAP : BUDAPEST – ISZTAMBUL
A reggeli órákban indulás Isztambulba a Turkish Airlines járatával. Érkezés a kora délutáni órákban, majd belvárosi szállodánk
elfoglalása. Ezt követően kezdjük isztambuli városnézésünket,
mely során népszerű látnivalókat tekintünk meg és elmerülünk
a nyüzsgő nagyvárosi utcák forgatagában. Programunk során
hajókázni is fogunk az Európát és Ázsiát elválasztó híres
Boszporusz-szoroson, miközben csodás keleti palotákat, oszmán építészeti remekeket, villákat láthatunk. Többek között a
Dolmabahce Palotát, az Ortaköy városrészt, a Boszporusz-hidat és
a dombra épült óvárost. Este visszatérés a hotelbe (2 éj)., vacsora.
2. NAP: ISZTAMBUL
Reggeli után folytatjuk a hatalmas eurázsiai metropolisz felfedezését. A keleti építészet, valamint az Oszmán Birodalom lenyűgöző remekeit tekinthetjük meg. A nagyváros gazdag múltja
tükröződik minden látnivalójában. Élő történelem és letűnt korok
emlékei, melyek az egykori Konstantinápoly, a Bizánci Császárság
majd az Oszmán Birodalom fénykorából maradtak ránk. A legkiemelkedőbbek egyike a Sultanahmet Mecset, melyet a legtöbben Kék Mecset néven ismernek, 6 minaretjével páratlan
látványt nyújt. Szintén világhírű a Topkapi szeráj, mely az egykori
török szultánok palotaegyüttese volt. Az Aya Sofia Székesegyház
a keresztény világ egyik legnagyobb temploma. Meglátogatjuk
az Egyiptomi Fűszerbazárt, ahol az 1001 éjszaka mesés forgatagába csöppenünk, díszes standokról vásárolhatunk a megan�nyi színes, keleti portékából. Ezután a népszerű Nagy Bazárban is
lehet nézelődni, vásárolni, ami az egyik legnagyobb fedett keleti
piac a világon. Szállás, vacsora.
3. NAP: BURSA – PERGAMON
Reggel Bursa városába indulunk, amely az ország 4. legnagyobb
városa. Idegenvezetőnkkel tekintjük meg a legfontosabb nevezetességeket. Az Ulu Dzsámi, Bursa legnagyobb mecsete, a korai
oszmán építészet kiváló példája. A dzsámi 20 (!) kupolával és
két minarettel rendelkezik. Városnézésünk során felkeressük a
népszerű Yildirim Bazárt, továbbá látogatást teszünk egy múzeumba is. Bursában híresek a gesztenyéből készült édességek és

az iskender kebab. A bevásárló utcán káprázatos aranyboltok
között sétálunk. Továbbindulunk Pergamonba, ahol elfoglaljuk
aznapi szállásunkat és megvacsorázunk.
4. NAP: PERGAMON – EPHESOS – IZMIR – KUSADASI
Reggeli után Pergamon ősi városában felkeressük a 300 méteres magasságban épült, lenyűgöző Akropoliszt. Innen Izmirbe,
az ország 3. legnagyobb városába utazunk, megcsodáljuk erődjét és különleges fekvésű tengeröblét, óvárosát. Következő
célállomásunk innen Ephesos romvárosa, amely az ókorban
kiemelkedő jelentőséggel bírt. Megtekintjük a méltán világhírű
Artemis-templomot, amely az ókori világ 7 csodájának egyike
volt. Délután továbbutazva Selcuk-ba érkezünk, ahol látogatást
teszünk annál a háznál, amely Szűz Mária lakóhelyeként ismert.
Élete utolsó éveit töltötte itt. Rengeteg hívő ellátogat erre a
különleges zarándokhelyre lelki feltöltődést keresve. Estére
érünk Kusadasiba ahol aznapi szállásunk és vacsoránk lesz.
5. NAP: PAMUKKALE – HIERAPOLISZ – ANTALYA
A mai nap látványosságai a gyógyturizmusáról híres Pamuk
kale és Hierapolisz. A „pamukkale” szó jelentése „gyapotvár”,
mely a ritka természeti mészkőképződmény küllemét illetően
igen találó elnevezés. A földfelszín alól feltörő ásványi anyagokban gazdag gyógyvíz hófehér mészkőmedencéket hozott
létre, később méltán vált Törökország egyik szimbolikus és gyönyörű látványosságává. A délutánt az ősi város, Hierapolisz látványosságai közt töltjük. A várost a földrengés Kr. után 17-ben
porig rombolta. Pamukkale és Hierapolisz egyaránt UNESCO
világörökségi helyszínek. Továbbutazva átkelünk a Taurushegység látványos vidékén és estére a Török Riviéra napfényes,
nyüzsgő fővárosába, Antalyába érkezünk. Elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora.
6. NAP: ANTALYA – DÜDEN – TÖRÖK RIVIÉRA
Reggeli után Antalya felfedezésére indulunk. Mediterrán hangulatú, festői óvárosa, hatalmas kikötője, hangulatos utcái,
keleti tradicionális bazárjai, a török hajók és guletek sokasága
mindenkit lenyűgöz. Méltán népszerű tengerpartján végig szállodakomplexumok, csodás resortok sorakoznak. A páratlan fekvésű várost északról és nyugatról magas hegyek veszik körül,
délen a Földközi-tenger mossa partjait. Kirándulást teszünk a
turisták által kedvelt Düden-vízeséshez is. A délutánt mindenki
strandolással, tengerparti pihenéssel vagy vásárlással töltheti.
Vacsora a hotelben.
7. NAP: ASPENDOS – KONYA – SULTANHANI
KARAVÁNSZERÁJ
Ezen a napon 2 jelentős antik török várost is meglátogatunk.
Első utunk Aspendosba vezet, ahol időutazásként az egyik
legjobb állapotban fennmaradt híres ókori színházat tekintjük meg. Ismét a Taurus-hegységet keresztezve jutunk el az
Anatóliai-fennsíkra, és Konya-ba érkezünk. A hely kiemelt vallási jelentőséggel bír, a Táncoló Dervisek Szerzetesrend központja. A dervisek a hit szerint misztikus kapcsolatban állnak
Allahhal, jellegzetes táncuk is erre vezethető vissza. A híres
Mevlana vallási múzeumot keressük fel. Ezután továbbindulunk
Kappadókia felé, de még útközben megnézzük a Sultanhani

ISZTAMBULI LÁTKÉP A KIKÖTŐBŐL

Isztambul
Ankara
Pergamon
Ephesos
Kusadasi

Kappadókia
Konya
Pamukkale
Antalya

PAMUKKALE MÉSZKŐTERASZAI
karavánszerájt, amely az egyik legjobb állapotban megmaradt
ilyen építmény. A Selyemút mentén szolgált a kereskedő karavánok pihenőhelyeként. Kappadókiában vacsora és szállás.
8. NAP: KAPPADÓKIA
Reggeli után barangolásra indulunk Kappadókia tündérmesébe
illő különleges tájain. Meglátogatjuk a jellegzetes ég felé emelkedő sziklaformákat, a „tündérkéményeket” és a sziklába vájt
barlanglakásokat, a Szerzetesek völgyében. Felkeressük a föld
alatti várost, valamint Göremét, ahol a különleges szabadtéri
múzeum sziklába vájt kolostorában és templomaiban gyönyörködhetünk. Ezt követően egy ékszerkészítő műhelybe látogatunk, ahol megismerhetjük a helyi ékszerkészítés művészetét és
természetesen vásárolhatunk is. Este fakultatív „Török est” egy
barlang rendezvényteremben, ahol a gazdag helyi folklórt és
hastáncot bemutató keleti hangulatú műsor várja a látogatókat.
Program ára: 25 €. Szállás és vacsora.
9. NAP: ANKARA
Reggel után elindulunk Ankarába, mely 1923-ban lett Törökország
fővárosa. A 4 órás utazás után városnézéssel kezdjük programunkat. Látogatásunk kihagyhatatlan pontja az Anitkabir lesz. A nagy
területen fekvő komplexum központi eleme a Mauzóleum, melyben Mustafa Kemal Atatürk, a török függetlenségi háború vezéralakja, a Török Köztársaság alapítója és egyben első elnöke
nyugszik. Délután fakultatív program keretében egy tradicionális
törökfürdőbe látogathat el, aki szeretne, és kipróbálhatja a világhírű keleti hammam masszázskezelést. Fakultatív program
ára: 30 €. Szállásunk és vacsoránk Ankarában lesz.
10. NAP: ANKARA – BUDAPEST
Reggeli után folytatjuk Ankara felfedezését. Felkeressük a népszerű „Anatóliai Civilizációk” Múzeumot, amely a virágzó ókori
művészetek és kézművesség emlékeit mutatja be. A mesés
Kelet rengeteg antik kincsét láthatjuk itt. Ezután lesz még egy
kis szabadidő és vásárlási lehetőség is a belvárosban, majd
búcsút intünk Ázsiának a délután folyamán, transzfer az ankarai repülőtérre és hazarepülés Budapestre.
KIBŐVÍTETT PROGRAM, MÉG TÖBB ÉLMÉNNYEL

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 294.000,- Ft
Időpont:
2019. szeptember 17 – 26
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió
Szállás:	9 éjszaka a *** - ****-os szállodákban
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
50.000,- Ft
+ transzfer:
10.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
52.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 7.400 – 9.500,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
2.750,- Ft
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Belépők ára: kb. 542 TRY + fakultatív programok | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Torokorszag
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Holt-tenger

HOLT-TENGER A FEHÉR SZÍNŰ SÓKICSAPÓDÁSOKKAL

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Jeruzsálem páratlan vallási emlékhelyeinek bejárása
 Lebegés a Holt-tenger lenyűgöző vízében
 Tel Aviv és Betlehem történelmi örökségei
 A rejtélyes Holt-tengeri tekercsek megtekintése

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS

EHÉZSÉ

KÖ

G

N

Izrael olyan ország, ahol az is átszellemül a bibliai látnivalók
között utazva, aki nem vallja magát mélyen vallásos embernek.
Csodás lelki feltöltődés.
Csorba Klára – A Proko kiutaztatási csoportvezetője

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – TEL AVIV
Budapestről indulás előreláthatólag a délelőtti órákban, érkezés Tel Avivba, majd buszunkkal Betlehembe utazunk, ahol
megtekintjük a Születés Templomát, melyet Jézus születésének a helyén emeltek a IV. században. A környezetében elénk
tárul a Pásztorok Mezeje, háttérben a Júdeai-sivatag és a jordániai Móáb hegyei, ahol a hagyomány szerint Mózest eltemették.
Az előttünk heverő óvárosban keresztény templomok mellett
muszlim minaret és a török hódoltság korából maradt lakóépületek is fellelhetőek, melyek számunkra az első jelek Izrael kulturális és vallási sokszínűségére. Szállás Betlehemben (3 éj).
2. NAP: JERUZSÁLEM
Reggeli után elutazunk Jeruzsálembe. Első megállónk az Olajfák
hegyén lesz. Ez nem csak Jeruzsálem legszebb kilátópontja, de
hittörténetileg is fontos hely. Az apostolok cselekedetei alapján itt történt Jézus mennybemenetele, míg a zsidó hit úgy
tartja, hogy az utolsó ítélet a hegy alatt kezdődik. Folytatva

városnézésünket a Szent Sír-templomhoz megyünk, mely Jézus
Krisztus keresztre feszítésének és egyben közeli sírjának és feltámadásának is a helyszíne. A világ egyik legfontosabb vallási helyeként számon tartott templom 7 vallásnak ad otthont!
A templom bejárását követően elmegyünk a Siratófalhoz, mely a
zsidó vallás legfontosabb helye. Jeruzsálem egyes részeit vallások
alapján különböztetik meg, így sétálunk a zsidó és a keresztény
részen is, míg elérünk a Via Dolorosara, Krisztus keresztútjának a
helyszínére. A stációk mentén haladunk, míg elérjük Szűz Mária
sírhelyét. A szabadprogram során mindenkinek lesz lehetősége,
hogy emléktárgyat vásároljon magának a különleges helyszínről. Az óváros felfedezése után térünk vissza szállásunkra. Némi
pihenő után esti fakultatív programon lehet részt venni, az egykori citadellába, a Dávid-toronyba látogatunk el egy látványos
lézer és zenés show-ra mely Jeruzsálem történelmét ismerteti az
ókori falakra vetített jelenetekkel. Dávid torony esti vetítés

zsugorodó Holt-tenger partjára is. Meglátogatjuk Heródes egykori királyi erődjét a Masada-t. Az UNESCO Világörökségi Listáján
is szereplő látványosságnak bámulatos az elhelyezkedése, mivel
egy meredek szikla tetejére építették, ahová felvonóval jutunk
fel. A kulturális emlékek mellett a környék látványa is lenyűgöző a magaslatról. Napunk második felét pihenéssel töltjük,
mivel egy privát strandra látogatunk el. A szabadidő alatt bele
lehet menni a Holt-tengerbe, melynek roppant magas sótartalma miatt, az ember nem merül el, hanem lebeg a tetején!
Hiába próbálunk, úszni sem tudunk. A felejthetetlen érzés mellé
kipróbálhatjuk a magas ásványi anyag tartalmú iszapot is egy
pakolás keretében. Programunk végeztével utazunk Tel Avivba,
ahol a szállásunk lesz.

100 NIS (előzetes jelentkezés szükséges).

3. NAP: JERUZSÁLEM VÁROSNÉZÉS
Reggelit követően a világtörténelem egyik legérdekesebb írásos
emlékét tekintjük meg, a Holt-tengeri tekercseket. A Krisztus
korabeli pergamen és papirusz tekercsek számára külön épületet emeltek, a Könyv Szentélyét. Az Izrael Múzeum után a Sionhegyen folytatjuk kirándulásunkat mely Dávid király óta Izrael
szellemi-lelki központja. Itt található maga Dávid király sírja is.
Nem messze onnan látható az Utolsó Vacsora Terme, ahol állítólagosan a Leonardo által is megfestett jelenet zajlott illetve
az Elszenderülés Bazilika, melynek altemplomában van egy
magyar kápolna is. Szállás továbbra is Bethlehemben.
4. NAP: HOLT-TENGER – TEL AVIV
Reggelit követően elhagyjuk szállásunkat és autóbuszunkkal
ismét egy különleges helyre indulunk. Szárazföldünk legmélyebb pontjának közelében lévő Holt-tengerhez. Első megállónknál egy kőtömbön láthatjuk a jelzést, hogy a képzeletbeli
tengerszint alá értünk, majd hamarosan megérkezünk a folyton

A SZIKLA TEMPLOM JERUZSÁLEMBEN

BETLEHEM, SZÜLETÉS TEMPLOMA
5. NAP: TEL AVIV – BUDAPEST
Reggelit követően ízelítőt kapunk Tel Avivból. Autóbuszos városnézésünk után a Carmel piacon nézelődünk. Nagyon érdekes a
rengeteg árus igényesen tartott portékájának a látványa. Lesz
lehetőség vásárolni is a számtalan fűszerből és érdekes gyümölcsből. Jaffában, az óvárosban szemügyre vehetjük a híres
óratornyot, valamint sétálhatunk a történelmi hangulatú
utcácskákon. Sok helyi művész lakik ebben a negyedben, és ez a
bohém hangulat érződik a látogatók számára is. Szabadidőben
lehetőség lesz kipróbálni valamelyik helyi éttermet, mivel Izrael
egyik gasztronómiai központja is ez a terület. Az óvárosi program után a modern városrészt is érintve megyünk ki a repülőtérre, ahonnan menetrend függvényében, előreláthatólag a
kora esti órákban száll fel repülőnk. Budapestre a várható érkezésünk az esti órákban lesz.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a csoport létszámát
25 főben maximáljuk.
A helyszínen kötelezően 30 USD/fő borravalót kell adniuk
utasainknak a helyi szolgáltatásokért.
A TAVALYI ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 295.000,- Ft
Időpont:
2019. augusztus 01 – 05.; október 03 – 07.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szállodában
2 ágyas tus/WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
65.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
66.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
22.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 3.700 – 4.750,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.575,- Ft

Belépő nincs, csak fakultatív programok. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Szentfold
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EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

FELHŐKARCOLÓK, SIVATAG, DUBAI!

Körutazás az Egyesült Arab Emirátusokba

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Modern felhőkarcolók és mecsetek
 Fakultatív jeep safari a homokdűnék közt
 Abu Dhabi csodás mecsete és mesés paloták
 Vásárlás a fűszerpiacon és az arany szukban
Dubai egy épített csodavilág, ahol naponta bújnak ki új látványosságok a sivatag homokjából. Lehet szeretni, lehet nem
szeretni, de egyszer látni kell!
Csorba Klára – A Proko kiutaztatási csoportvezetője
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Dubai

SÉKE

DUBAI, MARINA VÁROSRÉSZ Fotó: Szabó Gábor
PROGRAM:
1. NAP: MAGYARORSZÁG – DUBAI
Elutazás Budapestről, a repülőgép menetrendjének megfelelően érkezés Dubaiba az esti órákban. Transzfer a reptérről a
szállodába. Elfoglaljuk szállásunkat (4 éj), majd vacsora.
2. NAP: DUBAI
Reggeli után városnézés Dubaiban. Kirándulásunk első megállóhelye a Marina városrészben a csatorna partja, a világhírű csavart toronnyal szemben (Infinity tower). Ezt követően
a híres Pálma-szigetet keressük fel, ahol megtekintjük az
Atlantis The Palm szállodát. Majd egy kicsit hosszabb megálló
következik a Souk Madinat Jumeirah-ban, amit az útikönyvek „Dubai Velencéje”-ként emlegetnek. Ezt követően a híres
Burj Al Arab szállodánál állunk meg fotózni. A 7*-ra minősített

szuperszálloda a mai napig Dubai legfontosabb reklámarca és
leglátogatottabb célpontja, a hatalmas vitorlát formázó épület méltán uralja a mellette elterülő partszakaszt. Ezután a régi
városrész felé vesszük az irányt, közben lehetőség lesz megtekinteni a Jumeirah mecsetet, Dubai legnagyobb és leghíresebb
mecsetét. A régi városrészben a kirándulást a Textil piacon (Mina
Bazaar) kezdjük, majd a híres vízitaxival átkelünk a Creek-en és
meglátogatjuk a Fűszerpiacot és Aranypiacot. A piacokon lesz
lehetőség nézelődni és vásárolni. Programunk végén a világ
legnagyobb bevásárlóközpontjába, a Dubai Mall-ba látogatunk
el, ahonnan fel lehet menni a világ legmagasabb épületébe,
a Burj Khalifa-ba. A toronyház azzal a nem titkolt céllal épült,
hogy szemléltesse Dubai fantasztikus gazdasági és technológiai erejét. Aki előzetesen (megrendeléskor) jelzi igényét, annak
előre rendelünk jegyet (garantált indulás, 63 USD/fő), amivel a
124–125. emeletről csodálhatják meg a panorámát. Azok, akik
nem mennek fel a toronyba, a Dubai Mallban tudnak ez idő alatt
nézelődni és vásárolni. A Dubai Mall-ban található a világ egyik
legnagyobb tengeri akváriuma, amely a bevásárló központ
folyosójáról is megtekinthető ingyenesen. Szintén a Dubai Mallban található a világ legnagyobb zenére táncoló szökőkútja,
amely megtekintése után visszatérünk szállásunkra. Vacsora.
3. NAP: DUBAI – SHARJAH – DUBAI
Reggeli után az öböl gyöngyszemeként is emlegetett – a
Dubaitól mindössze 20 km-re fekvő – Sharjah-ba kirándulunk. Sharjah emírség az egyetlen, amely mind a hat emírséggel határos. Azonos nevű fővárosa a harmadik legnagyobb város
az Egyesült Arab Emírségekben, a modern toronyházak látványán túl számos kulturális lehetőséget kínál a látogatóknak.
A városnézés első megállóhelye a híres Kulturális tér (Quran
roundabout, amelyet nagyon szépen felújított kulturális épületek kereteznek, középen pedig egy hatalmas nyitott Korán
könyv szobor díszít. Innen visszaindulunk Sharjah központja
és óvárosa felé. Utunk során a busszal elhaladunk a sharjah-i
tengerparton, megtekinthetjük a hagyományos fából készült
kereskedő- és halászhajók kikötőjét. A régi városrészben megtekintjük a Sharjah Erődöt, illetve az ország legrégebbi piacát, az „Al Arsa Souk”-ot és a Hagyományok Múzeumát. Innen
busszal folytatjuk utunkat a híres központi piacra, avagy a Kék
piacra, ahol lehetőség lesz nézelődni és vásárolni egyénileg.
Délután fakultatív programlehetőség: Sivatagi szafari. A terepjáróval a dűnék között haladva megcsodálhatjuk a sivatag szépségét, majd egy sivatagi táborba érkezünk, ahol lehetőség lesz
a helyi hagyományokkal és kultúrával megismerkedni. Este az
oázisban megnézzük a gyönyörű naplementét, majd egy zenés,
táncos, rövid hastáncos és dervis bemutatóval egybekötött BBQ

ABU DHABI, FEHÉR MECSET MÁRVÁNY INTARZIÁI

ESTI HAJÓZÁS A CREEK FOLYÓN
vacsorán veszünk részt. A programot követően visszatérés a
szállásunkra. Fakultatív sivatagi jeep túra programmal,
vacsorával: 24.000,- Ft. Aki nem vesz részt a fakultatív programon, annak szabadprogram Dubaiban és egyénileg vacsora.
4. NAP: DUBAI – AL AIN – DUBAI
A reggelit követően egy egész napos, izgalmas fakultatív programot kínálunk Önöknek Al Ain városába. A kirándulás során meglátogatjuk a Sheikh Zayed palotamúzeumot, az Al Ain erődöt és
oázist, valamint az Al Ain Nemzeti Múzeumot. Innen a Bawadi
hotelbe megyünk, ahol büféebéddel várják a csoportot. Ebéd
után megtekintjük a tevepiacot, végezetül pedig lehetőség lesz
kiszállni és sétálni a Jebel Hafeet hegynél, ami egy kopár, gyönyörű, sziklás 1.200 m magas hegycsúcs az ománi határon, a tetején lévő kilátóhoz pedig szerpentinút visz fel. Fakultatív Al Ain
kirándulás: 32.000,- Ft. Aki nem jön Al Ainba, annak szabad
program, fürdési lehetőség, pihenés vagy vásárlás Dubaiban (közlekedés egyénileg). Az esti vacsora az egész csoportnak Dubaiban,
a Creek folyón, egy tipikus arab hajón (Dhow Cruise) lesz.
5. NAP: ABU DHABI – DUBAI – BUDAPEST
Reggeli után az Emirátusok fővárosába, Abu Dhabiba látogatunk,
melyet arab ékkőként is ismernek. Meglátogatjuk a Sheikh Zayed
Nagymecsetet, mely a világ 8. legnagyobb és az Emirátusok legnagyobb mecsete. Ez lélegzetelállító és kihagyhatatlan élmény,
hatalmas márvány épülete mindenkit elkápráztat. Bemegyünk
az Emirates Palace-ba, ami Abu Dhabi első és legszebb luxusszállodája, márvány és gránit palota 24 karátos színarany díszítéssel. Megállunk fényképezni a Cornich-öböl és sétány mellett,
illetve ellátogatunk Saadiyat szigetre, mely a kulturális központja lesz a városnak. Itt lehetőség lesz lefényképezni a Louvre
Abu Dhabi múzeumot. Ezt követően kimegyünk a Formula 1 versenypályához, külső fotózás. A kora esti órákban, a repülőgép
menetrendjének függvényében indulás a reptérre, és hazautazás. Ha valaki hosszabbítani szeretne, vegye fel kapcsolatot irodánkkal. Várhatóan éjfél után érkezünk Budapestre.
A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a csoport létszámát
20 főben maximáljuk.
Az útlevélnek hazaérkezéstől számított min. 6 hónapig
érvényesnek kell lennie és nem lehet benne izraeli pecsét.
DUBAIBAN ÉLŐ MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 328.000 ,- Ft
Időpont:
2019. szeptember 18 – 22.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli + 3 vacsora
Szállás:	4 éjszaka **** szállodában 2 ágyas,
fürdőszobás szobákban
Reptéri illeték kb.:
55.000 ,- Ft
+ transzfer:
12.000 ,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
66.000 ,- Ft
Idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő):
60 AED
Utasbiztosítás (típustól függően): 3.700 – 4.750,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
3.025,- Ft
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Belépők ára: kb. 63 USD + 60 AED + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Dubai

ÜZBEGISZTÁN

A SELYEMÚT BIRODALMAI
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A mesés Kelet ékköve, Szamarkand
 Utazás az üzbég szuperexpresszen
 Több ezer éves városok
 Nagy Sándor nyomában
A mai napig jól emlékszem a káprázatra, amikor elsőnek tekinthettem meg élőben a korábban csak képen látott Szamarkand
türkiz kupoláit.
György Péter – Kaukázus-specialista idegenvezető
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Uzbeg

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – ISZTAMBUL – TASHKENT
Este elutazás Budapestről repülővel Isztambulba. Éjfélkor
átszállunk, majd továbbutazunk Tashkentbe. Éjszaka a repülőn.
2. NAP: TASHKENT – URGENCH – KHIVA
Reggel érkezés Tashkentbe, majd transzfer a szállodába,
rövid pihenő. Kései reggeli után megkezdjük városnézésünket
Tashkentben. Bár a város nagyobbik részét az 1966-os hatalmas
földrengés a földdel tette egyenlővé, mégis számos látnivalót
kínál az utazóknak. Városnézésünk során felkeressük az Óváros
és a modern városrész látnivalóit is. Egyik legkiemelkedőbb látnivaló a Khast- Imam komplexum, melyben többek között megnézhetjük az úgynevezett Oszmán Koránt, mely a világ egyik
legrégebbi kézzel írott Koránja, illetve – a legenda szerint – itt
őrzik Mohamed próféta egyik hajtincsét is. A városnézés főbb
állomásai még: Chorsu bazár, Amir Timur tér, Függetlenség tere,
Képzőművészeti Múzeum. Kora este transzfer a belföldi repülőtérre, repülés Urgench-be. Érkezés után Khiva-ba transzferálunk. Szállás elfoglalása, vacsora.
3. NAP: KHIVA
Reggeli után bepillantást nyerhetünk a világörökség részét képző
Ichan-Kala erőd látnivalóiba, mely falain belül tökéletes állapotban sorakoznak több évszázad kincsei. Paloták, medreszek,
mecsetek egy 500 × 300 méteres, kényelmesen bejárható területen koncentrálva. Már messziről látszik a híres Kalta Minor torony,
mely Khiva szimbóluma is egyben. A tornyot sok legenda övezi,
de egy biztos, a felületét borító majolikák 1855 óta ragyognak a
napfényben. A városban felkeressük még: Ismail Khodja mauzóleumot, Mohammed Amin Khan medreszét, Pahlavan Mahmud
mauzóleumát, Juma (Péntek) mecsetet, mely az utolsó kán palotája. Programunk végén elfoglaljuk a szállásunkat, vacsora.
4. NAP: KHIVA – URGENCH – BUKHARA
Reggel transzfer Urgench-be a repülőtérre, indulás Bukhara-ba.
Érkezés délelőtt Bukharaba. Mai napunkat teljes egészében
Bukhara látnivalóinak szánjuk. A város a selyemút egyik legfontosabb megállója volt. Mivel több mint 2500 éves, így joggal mondhatjuk, hogy minden sarkon újabb látnivaló vár ránk.

A részletes városnézés során felkeressük: Kalyan mecsetet,
Samanides mauzóleumot, Nodir-Divan-Beghí medreszét, LyabiKhauz komplexumot, Kalon minaretet, Bolo- Hauz mecsetet, Coumpol bazárt, Miri Arab medreszét, Arc Citadel erődöt.
Vacsoránkat ma Nadir Divan Begi medreszében fogyasztjuk el,
hangulatos ruha bemutató és folklór műsor kíséretében.
5. NAP: BUKHARA – SZAMARKAND
Reggeli után folytatjuk a varázslatos Bukhara felfedezését a város utolsó emírjének nyári palotájával, a Sitorai
Mokhi-Khosa-val. A terület érdekes elegye az orientális és
az orosz építészetnek. Következő megállónkat, Bakhouddin
Naqshbandi mauzóleumát Közép-Ázsia Mekkájának is hívják,
jelentős kegyhelynek számít a környező országok muszlimjai
számára. Utolsó megállónk a Chor-Bakr temető és komplexum,
mely 30 építészeti alkotás együttese. Délután nagysebességű
vonattal Szamarkandba megyünk. Érkezés után szállás elfoglalása, vacsora.

TÁDZSIKISZTÁN

Khiva
Tashkent
Szamarkand
Bukhara

Khujand

Penjikent
Dushanbe

10. NAP: P ENJIKENT – ISKANDERKUL – SARITAG –
DUSHANBE
Mai napunk végső úti célja Tádzsikisztán fővárosa, Dushanbe.
Útközben érintjük az Iskanderkul tavat. A tó a nevét Nagy
Sándor után kapta (arrafelé Iskander néven ismerik), aki a
helyiek szerint a tavat átszelve jutott el Indiából Közép-Ázsiába.
Az éjszakát Dushanbe városában töltjük.

6. NAP: SZAMARKAND – TASHKENT
Reggeli után hol máshol indulhatna városnézésünk, mint egész
Üzbegisztán jelképévé vált Registan téren, mely Közép-Ázsia
egyik legszebb tere is egyben. A program során megtekintjük még: Gur Emir mauzóleumot, a bazárt és a Bibi-Khonum
mecsetet. Kora délután szabadprogram, majd a híres Afrosiab
szuperexpresszel utazunk vissza a fővárosba. Érkezés után
transzfer a szállodába.
7. NAP: TASHKENT – KHUJAND
Korán reggel az üzbég-tádzsik határ felé vesszük az irányt,
melyet átlépve Khujand város ékességeit tekintjük meg.
Megtekintjük a Shaikh Muslihiddin mecsetet, melynek névadója amellett, hogy a város vezetője volt, a helyiek csoda
tevőnek gondolják. A várost a Történelmi-Etnográfiai Múzeum,
a Timur-Malik erőd, illetve a Payshanba Bazaar teszik még színesebbé. Az ebédet egy helyi étteremben fogyasztjuk, majd
délután lehetőségünk lesz önállóan is egy kis bazározásra, felfedező sétára. Az éjszakát Khujandban töltjük.

SZAMARKAND, REGISTAN TÉR

8. NAP: KHUJAND – PENJIKENT
Ma Penjikentbe utazunk. Bejelentkezünk a panzióba, majd
megkezdjük városnézésünket. Itt az egyik fő nevezetesség a
még az V-VIII. század között létező ősi település romjai. Az egykori arab város emlékét még néhány ház felismerhető alapja,
a fellegvár és a városi bazár megőrzött maradványai idézik.
Az éjszakát Penjikentben töltjük (2 éj).

11. NAP: DUSHANBE
Reggeli után a főváros régészeti múzeumában teszünk látogatást, melynek legkülönlegesebb kiállított darabja a Buddha a
Nirvánában szobor, mely 13 méterével és 5,5 tonnájával a világ
egyik legnagyobb Buddha szobra. Egy rövid időre elhagyjuk a
várost, megtekintjük a Hassan Erődöt, majd a városba vissza
érkezvén a nap további részét a város felfedezésével töltjük.

9. NAP: PENJIKENT – HÉT TÓ – PENJIKENT
Reggelizünk, majd Seven Lakes felé vesszük az irányt. Út közben megállunk a nagyjából 5.500 éves Sarazmnál, mely
a világ egyik legősibb települése, ezzel 2010-be kiérdemelte, hogy felkerüljön az UNESCO Világörökségek Listájára
is. A napunk fénypontja a hét, különleges színezetű taváról
híres Haf Kul. A gyönyörű, 2000 méter feletti magasságban
fekvő természeti környezetben élvezhetjük kicsit a mesébe illő
panorámát, tartunk egy kellemes pikniket. Hét tó fakultatív kirándulás ára: 22.000 Ft. A program végén visszatérünk Penjikentbe a szállásunkra.

12. NAP: DUSHANBE – BUDAPEST
Kora hajnalban kijelentkezünk a szállodából, egy átszállással
utazunk haza. Budapestre a várható érkezés a déli órákban.

A TADZSIK FŐVÁROS, DUSHANBE LÁTKÉPE

Az útlevélnek min 6 hónapig még érvényesnek kell lennie.
Tádzsikisztánba vízum szükséges. Intézésében irodánk segítséget nyújt.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a csoport létszámát
20 főben maximáljuk.
KAUKÁZUS SZAKÉRTŐ ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 498.500,- Ft
Repülőjegy (3 szakasz) kb.:
158.000,- Ft
Időpont:
2019. szeptember 15 – 26.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	10 éjszaka *** -**** szállodában
2 ágyas tus/WC-s szobákban, 1 éj repülőn
Reptéri illeték (3 szakasz) kb.:
141.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
65.000,- Ft
Tadzsik vízum, ügyintézéssel:
20.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 8.880 – 11.400,- Ft
Útlemondási biztosítás (repjegy + illeték): 16.445,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza + fakult. prog. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Selyemut
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ÖRMÉNYORSZÁG

GRÚZIA

A CSODÁLATOS ÖRMÉNYORSZÁG ÉS GRÚZIA
3. NAP: KHOR VIRAP – NORAVANK – KARAHUNJ
Reggeli után az ország déli része felé utazunk. Első állomásunk
egy jelentős keresztény helyszín, a Khor Virap. Jelentése: „mély
verem”. A kolostor nevét a 6 méter mély börtönéről kapta, ahová
az akkori uralkodó Szent Gergelyt záratta be. Következő állomásunk a XIII. századi Noravank, mely egy főtemplomból és egy
sírtemplomból áll. A templomokat körülvevő szokatlanul vöröses színezetű sziklák különleges látványt nyújtanak. Mai utolsó
látnivalónk a Sziszián városa mellett található Karahunj, az
„örmény Stonehenge”, ami a világ feltételezett legősibb csillagvizsgálója. Éjszakára Gorisban szállunk meg.

ZVARTNOTS KATEDRÁLIS MARADVÁNYAI
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A Kaukázus ékköve Jereván
 Ókeresztény templomok és kolostorok
 Sztálin szülővárosa – Gori
 Ismerkedés az örmény és a grúz gasztronómiával
A Dél-Kaukázus két keresztény országa mindig elbűvöl
lenyűgözú kultúrájával, autentikus ételeivel, az ott élők vendégszeretetével és őszinte nyitottságával.
György Péter – Kaukázus-specialista idegenvezető
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Gruzia

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – JEREVÁN
Repülés az esti órákban átszállással Jerevánba.
2. NAP: JEREVÁN
Hajnali órákban érkezés Jerevánba. Szállásfoglalás (2 éj), pihenés. A déli órákban kezdjük el Jereván megismerését. A kirándulást a főváros szívével, a Köztársaság térrel kezdjük. Itt található
a Történelmi Múzeum, illetve az esti zenés játékairól híres
Hraparak szökőkút is. Ellátogatunk a világ egyik leggazdagabb
ókori kéziratgyűjteményébe, a Matenadaranba. A tárlat megtekintése után a Cascade parkja felé vesszük az irányt, melynek
szépségét gyönyörű virágoskertek és modern művészeti alkotások emelik. A tetejéről pedig a városra nyílik csodás panoráma. A nap további látványosságai: Operaház, Parlament, Szent
Gergely katedrális, Tsitsernakaberd emlékpark. Befejezésül az
Ararat Brandy gyárat keressük fel, ahol azontúl, hogy bemutatják nekünk az ital készítésének fázisait, egy kellemes kóstolón is
részt veszünk. Vacsora egy tradicionális étteremben.

4. NAP: TATEV – JERMUK – ARENI
Reggeli után első állomásunk a Tatev kolostor lesz. Megközelíté
séhez igénybe vesszük a „szárnyait” is, mely a Guinness rekordok
könyve szerint a világ leghosszabb drótkötélpályás felvonója.
A lélegzetelállító panorámán és a kolostor meghitt szépségén
kívül a hely története is figyelemre méltó. A XIV – XV. században
a teológiai vonatkozáson túl az épület, oktatási központként is
működött. Délután visszaindulunk Jereván felé. Útközben megtekintjük Jermuk gyógyvizű forrását, illetve Areni borászatát.
Kuriózumnak számítanak a citromból, barackból, gránátalmából készült borkülönlegességek. Az éjszakát Jerevánban töltjük (2 éj).
5. NAP: GARNI – GEGHARD – ECHMIADZIN
Reggeli után a napunkat az ország egyetlen, máig fennmaradt hellenisztikus templomával, a Garnival kezdjük. Innen
nem messze, 1.700 méter magasságban, épült a Geghard sziklatemplom. A hely varázsát a beáramló természetes fények
lenyűgöző látványa és a templom belsejében csörgedező kis
patak emeli. A sziklatemplom 2000-ben felkerült az UNESCO
Világörökségek Listájára. Ezt követően lehetőségünk lesz megtekinteni, hogyan készül a tradicionális örmény kenyér, a
lavash, illetve kedvünk szerint részt vehetünk az elkészítésében.
Délután ellátogatunk Echmiadzinba, itt található a világ egyik
legrégebbi keresztény temploma, mely UNESCO világörökségi
helyszín, csak úgy, mint a nap utolsó látványossága, a Zvartnots
katedrális maradványai. A gyönyörű állapotban fennmaradt
oszlopokon, épületrészeken túl a hely különlegessége, hogy vélhetően egy olyan épület romjaira épült, melynek maradványai
még urartui időkből származnak.
6. NAP: SZEVÁN-TÓ – HAGHPAT – TBILISZI
Reggeli után kelet felé utazunk. Itt sokkal zöldebb, Svájcra
emlékeztető természeti környezet fogadja a látogatókat. Nem
véletlen, hogy ezt az országrészt „örmény Svájc”-ként is emlegetik. A Szeván-tó felé vesszük az irányt. A Balatonnál valamivel nagyobb tó területén az 1.900 méteres tengerszintfeletti
magasság miatt a nyári „strandszezon” mindössze néhány hétre
korlátozódik. Az ország számunkra utolsó látványossága a
X – XIII. század között épült Haghpat kolostor, mely az UNESCO
Világörökség Listáján is szerepel. Késő délután Grúzia felé ves�szük az irányt. Tbiliszibe érkezve fakultatív séta a belvárosban.
Este a szálláshely elfoglalása és vacsora. (3 éj).

ANANURI ERŐD Fotó: Győriné Juhász Mária

Gergeti

Kutaisi
Gori

Tbiliszi
Szeván-tó

Jereván

Goris

7. NAP: TBILISZI
Ezen a napon a grúz fővárossal, Tbiliszivel ismerkedünk.
A III. századból való Narikala erőd, a Jumah mecset, ókeresztény templomok, és a futurisztikus küllemű Béke híd a város
építészeti, kulturális és vallási sokszínűségéről tesznek tanúbizonyságot. Megtekintjük a Kura folyó partján, a szikla tetejére
épített gyönyörű keresztkupolás Metekhi templomot. Innen
nem messze, az Európa parkból indul a felvonó, ami a folyó
felett átrepülve az erődhöz juttat fel minket. Itt megcsodálhatjuk a Grúzia anyja emlékművet, illetve a város panorámáját.
A Szentháromság katedrális a város látképének szintén ikonikus része. Tbiliszi másik központi része a Rusztaveli Avenue, ami
tulajdonképpen a város „Andrássy útja”.
8. NAP: ANANURI – KAZBEGI – GERGETI
A mai napon mindenki eldöntheti, hogy tart egy pihenőnapot a
városban, vagy eljön velünk felderíteni az ország északi részét.
Reggel először Ananuriba indulunk, ahol az Aragvi folyó mentén
épült XVII. századi erődöt tekintjük meg. Utunkat a Kaukázus
egyik gyöngyszeme, a Gergeti Szentháromság-templom felé
a történelmi grúz hadiúton haladva folytatjuk. A 2.170 méter
magasan épült templom meghitt hangulata, a természeti
szépség és az elképesztő magaslat ámulatba ejtő. Fakultatív

egész napos kirándulás: 27.000,- Ft.

9. NAP: MTSKHETA – GORI – KUTAISI
Reggeli után elhagyjuk Tbiliszit és Mtskheta – Grúzia ősi
városa – felé vesszük az irányt. A közel háromezer éves város
1994 óta az UNESCO világörökség része. Utunkat Sztálin szülővárosa, Gori felé folytatjuk. Itt a Sztálin múzeumban lehetőségünk lesz megtekinteni Sztálin szülőházát. A múzeum másik
érdekessége a híres páncélvagon, amivel Sztálin utazott többek
között Teheránba, Jaltába és Potsdamba. Gori másik látványossága a sziklás dombon található erőd, amin bár a történelem nyomot hagyott, mégis büszkén magasodik a város fölé.
Az éjszakát Kutaisiben töltjük.
10. NAP: KUTAISI – BUDAPEST
Menetrend szerint, várhatóan hajnalban indulás a repülőtérre,
majd utazás közvetlen járattal Budapestre. Érkezés várhatóan a
reggeli órákban.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a csoport létszámát
20 főben maximáljuk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.88

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2019. május 09 – 18.;
399.000,- Ft
július 23 – augusztus 01.
422.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (2. nap reggeltől 9. nap vacsoráig)
Szállás:	9 éjszaka *** -**** szállodában
2 ágyas tus/WC-s szobákban
Reptéri illeték kb.:
80.000,- Ft
+ transzfer:
12.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
108.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 7.400 – 9.500,- Ft
Útlemondási biztosítás (reptéri illetékre):
4.400,- Ft
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INDIA

NEPÁL

A MESÉS ARANYHÁROMSZÖG ÉS
NEPÁL A VARÁZSLATOS HIMALÁJÁVAL
India – Nepál: Kathmandu, Patan, Pokhara

KATHMANDU, PALOTA TÉR

elbámészkodunk az 1727-ben alapított, a vendégbarátságot
jelképező rózsaszínben pompázó Jaipur városában. Megnézzük
a rajastani maharadzsa által ma is lakott városi palota múzeumait, felkeressük a híres Jai Singh maharadzsa XVIII. században
épített különös obszervatóriumát, a Jantar Mantart és fotóstop
a Szelek Palotájánál (Hawa Mahal). Fakultatív egész napos
jaipuri városnézés: 16.500 Ft. Vacsora és szállás Jaipurban.

4 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:
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 Taj Mahal, a világ hét új csodájának egyike
 Jaipur, a rózsaszín város
 Csodálatos panoráma a Himalája hófödte csúcsaira
 Látogatás a mesés Kathmandu-völgyben

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – DELHI
Elrepülés Budapestről egy átszállással Delhibe. Étkezés és éjszakázás a repülőn.
2. NAP: DELHI (INDIA) – MATHURA – YAMUNA FOLYÓ – AGRA
Érkezés Delhibe a reggeli órákban. Reggeli, ahol alkalom nyílik a téli ruhákat lecserélni, majd utazás a hinduk 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 pillantást az Agrát naggyá tevő
Nagy Akbar mauzóleumára. Vacsora és szállás Agrában.
3. NAP: AGRA
Reggeli, majd bejárjuk az UNESCO 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. 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 Világörökségnek, a szerelem
emlékműveként elhíresült Taj Mahalnak szenteljük az időt. Sah
Jahan építtette feleségének, Mumtaz Mahalnak, 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.”
Ezt követően utazás Fathepur Sikribe, a szellemvárosba, 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 császárral,
Akbarral, elámultak: egy Londonnál mind lélekszámban, mind
nagyságát tekintve jelentősebb várost találtak. Rubintok, gyémántok, drága selymek özöne tárult szemük elé. Ma Fathepur
Sikri elhagyottan, magányosan mereng a régmúlt dicsőségén.”
Továbbutazás Jaipurba. Vacsora és szállás Jaipurban.
5. NAP: JAIPUR
Reggeli után szabadprogram, a környék egyéni felfedezése,
vagy fakultatív programlehetőség: egész napos jaipuri városnézés. Látogatás az Amber palotához. A kirándulás külön érdekessége, hogy a magasan a tó felett emelkedő építményt, melynek
kupolái és tornyai Andersen meséit idézik, lehetőség szerint
elefántokon közelítjük meg. Az Amber palota a mai napig hirdeti Rajastan XVII. századi uralkodóinak nagyságát. Délután

6. NAP: JAIPUR – DELHI
Reggeli, majd utazás Delhibe. Érkezést követően megkezdjük
városnézésünket az indiai fővárosban, 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, felkeressük a Jama Masjidot, India legnagyobb mecsetét. Vacsora és szállás Delhiben.
7. NAP: DELHI
Reggeli után felkeressük a brit gyarmati korban épült Új-Delhit,
ahol szemügyre vehetjük az India kaput, mely az I. Világháborúban
elesett indiai katonáknak állít emléket. Megtekintjük az egykori
alkirály palotáját, ami ma az elnöki rezidencia, a Parlament és a
Titkárság épületeit, a hivatali negyedet. Felkeressük az UNESCO
világörökség részét képező Humájun császár síremlékét és a
Hindusztán hetedik csodájának mondott, szintén a világ örökségeként számon tartott egykori minaretet, a Qutab Minart és a
mellette még az V. századból megmaradt, nem rozsdásodó vasoszlopot. Végezetül megismerkedünk a modern vallásos indiai
építészetet képviselő Laksmi Narajan (Birla) szentéllyel. Vacsora és
szállás Delhiben.
8. NAP: DELHI – KATHMANDU (NEPÁL)
Reggeli után transzfer a reptérre, elutazás Nepálba, érkezés Kathmand ub a a délutáni órákban menetrendtől függően. Transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása, majd séta
Kathmandu nyüzsgő, művészek által is előszeretettel látogatott
Thamel negyedében. Vacsora, szállás Kathmanduban.
9. NAP: KATHMANDU-VÖLGY – SWAYAMBHUNATH –
PATAN – KATHMANDU
Reggeli, majd szabadprogram, séta, vásárlás Kathmanduban,
vagy fakultatív programlehetőség: egésznapos látogatás a
Kathmandu-völgyben: 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. A legenda szerint a „magát
megteremtő” sztúpához köthető a Kathmandu-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. Körbesétálunk az egykori uralkodói „palota téren”, a Durbar
Squeren. Egésznapos fakultatív látogatás Kathmanduvölgyben: 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 magasan fekszik, lenyűgöző panoráma nyílik
innen a Himalája hófödte csúcsaira. Az Annapurna régióba tartó
hegymászók, innen Pokharából indulnak útnak. Érkezés után a
szobák elfoglalása, délután szabadprogram, a környék felfedezése. Vacsora, szállás Pokharában.
11. NAP: POKHARA
Kora reggel utazás az 1592 méteren fekvő Sarangkot magaslatra,
hogy megcsodáljuk a fenséges napfelkeltét. A hegyről lenyűgöző panoráma nyílik a Pokhara völgyre és a környező hegyvonulatokra. Visszautazás a szállodába, reggeli, majd városnézés
Pokharában, melynek során látogatást teszünk a Davi vízesésnél,
felkeressük a Shivának szentelt Gupteshwor barlangot és a Seti
folyóvölgyet. Délután csónakázás a Fewa tavon, amely a második legnagyobb tó a Nepáli Királyság területén. A tó közepén

található kétszintes pagoda Ajima istennő tiszteletére épült; a
pagodát sok hívő keresi fel, hogy áldozataikkal engeszteljék ki az
istenséget. Vacsora, szállás Pokharában.
12. NAP: POKHARA – KATHMANDU
Reggeli, majd visszautazás Kathmanduba. Délután megtekintjük a Bagmati folyó partján lévő Shiva tiszteletére épült hindu
templomot, a Pashupatinath templomot (kívülről, belépés csak
hinduknak lehetséges). A Pashupatinath templom Kathmandu
legrégebbi, valamint Nepál egyik legszentebb hindu temploma.
A Gangeszbe torkolló Bagmati folyó-ghat-ján égetik a halottakat a hindu szokásoknak megfelelően. Ezután a szobák elfoglalása, szabadprogram, pihenés, vásárlás. Vacsora, egy városi
étteremben, ahol megismerjük a nepáli nép zenéjét és táncait
is, szállás Kathmanduban.
13. NAP: KATHMANDU
Reggeli, majd szabadprogram. Vacsora Kathmanduban. A repülőtéri indulásig lehetőség van egy kis felfrissülésre, pihenésre
(1 db kétágyas szoba 4 fő részére, felár ellenében kétágyas szoba
kérhető). Késő éjjel transzfer a repülőtérre és hajnalban elrepülünk egy átszállással Budapestre. Étkezés és éjszakázás a repülőn.
14. NAP: KATHMANDU – BUDAPEST
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.
A változtatás jogát fenntartjuk. Fontos! Az útlevélnek a vissza
érkezést követően 6 hónapig még érvényesnek kell lennie, és
minimum 2 x 2 egymással szembeni üres oldalnak kell benne lennie (min. 4 oldal)! Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani,
csak más áron és más szolgáltatásokkal. A valutaárfolyam változások az árakat módosíthatják. Az árak 1 USD = 285 HUF és
1 EUR = 320 HUF árfolyamig érvényesek. Vízum – India: 29.000 Ft.
Vízum – Nepál: helyszínen fizetendő: kb. 25 USD. Belépők és a
program szerinti étkezések: 315 USD (a helyszínen fizetendő a
kinti szolgáltatóknak). Sztornó biztosítás a részvételi díjra és a
reptéri illetékekre: 7.405 Ft. Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő.
Kötelező védőoltás nincs. További tájékoztatást a Nemzetközi
Oltóközpontban, illetve a www.utazaselott.hu weboldalon talál.
Minimum létszám 20 fő.

A HIMALÁJA HÓFÖDTE CSÚCSAI
Részvételi díj repülőjegyekkel:
Időpont:	2019. november 14 – 27.;
2020. március 03 – 16.

399.900 Ft

Utazás:	repülővel, légkondicionált autóbusszal,
belföldi repülővel, csónakkal, riksával
Ellátás:
program szerint
Szállás:	középkategóriájú (kb. ***-****-os) szállodákban, kétágyas fürdőszobás szobákban
Reptéri illeték kb.:
129.000,- Ft
Egyágyas felár:
139.000,- Ft
14 – 19 fő közötti létszámfelár:
25.000,- Ft
Utasbiztosítás:
a részvételi díj tartalmazza

Partneriroda: AB AGRO Utazási Iroda Eng. szám: RO 1320/1995/1999 További információk a 6. oldalon.
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Tiltott Város és Olimpiai helyszínek Pekingben
Kelet mesés kapui: Shanghai, Hong-Kong, Makao
2300 éves kincsek: a Nagy fal és az Agyaghadsereg
Csónakázás a káprázatos Tű-hegyek közt

SÉKE

1. NAP: BUDAPEST – REPÜLŐ
Elrepülés Budapestről átszállással Pekingbe. Étkezések és éjszakázás
a gép fedélzetén.
2. NAP: PEKING – OLIMPIAI HELYSZÍNEK
Érkezés Pekingbe, transzfer a városba, fotóstop a 2008-as Nyári
Olimpiai Játékok helyszíneinél. Vacsora egy városi étteremben.
Szállás Pekingben.
3. NAP: TIENANMEN TÉR – TILTOTT VÁROS –
ÉG TEMPLOMA – NYÁRI PALOTA
Reggeli után a városnézés folytatása: Peking szívében található 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 császári palotája volt
közel ötszáz éven keresztül; rengeteg kincs és ritkaság található
a ma Palota Múzeumnak nevezett komplexumban. Látogatás
az Ég templománál, 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
reprezentálja. Itt láthatjuk még a kör alakú lépcsőzetes oltárt,
ahol a kínaiak szerint a „Föld közepe” található. A Peking központjától 15 kilométerre nyugatra található 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:
pavilonok, kertek, tornyok és hidak. A tó partján sétálva a több
mint 700 méter hosszú faragott és festett folyosón ezernyi
miniatűr képecske látható a fejünk fölött, amelyek mindegyike
egyegy történetet mesél el a kínai mitológiából. A hosszú folyosót négy pavilon szakítja meg, amelyek a négy évszakot szimbolizálják. Vacsora egy városi étteremben. 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 embernek életében két helyre
kell elzarándokolnia: a pekingi Tiltott Városba és a Nagy Falhoz.
Ezután teszünk egy sétát a Szellemek Útján, majd meglátogatunk egyet a Ming császári sírok közül. Vacsora egy városi étteremben. Szállás Pekingben.
5. NAP: PEKING – LUOYANG – SÁRKÁNYKAPU
SZIKLAKOLOSTOROK
Reggeli. Transzfer a vasútállomásra. Vonatra szállunk és elindulunk Luoyang felé. Érkezés után felkeressük az UNESCO Világörökség
részét képező Sárkánykapu-hegy oldalában húzódó sziklatemplomokat. A 750 szentélyben 97.306 db szobor található. Visszautazás
Luoyangba. Vacsora egy városi étteremben. Szállás Luoyangban.
6. NAP: LUOYANG – SHAOLIN TEMPLOM – XIAN –
NAGY MECSET
Reggeli, majd továbbutazunk Dengfengbe, meglátogatjuk
a világhíres Shaoshi-shani erdei templomot, a shaolin szerzetesek otthonát, ahol megismerkedünk történelmükkel

PEKING TILTOTT VÁROSA

és harcművészetükkel. Transzfer a vasútállomásra és utazás
expresszvonattal Xianba. Érkezés után városnézés Xianban, amely
több mint ezer éven keresztül a birodalom fővárosa volt: 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 Xianban.
7. NAP: XIAN – TERRAKOTTA HADSEREG – VADLUDAK
NAGY PAGODÁJA
Reggeli, majd a napot Xian leghíresebb látnivalójának szenteljük. A Terrakotta Harcosok és Lovak a XX. század legjelentősebb régészeti lelete, melynek feltárása mind a mai napig tart.
A mauzóleumot Kína első császára, Csin Si Huang építtette az
i.e. III. században. Rendeltetése az volt, hogy az uralkodót halála
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
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: XIAN – SHANGHAI MÚZEUM – BUND –
NANJING ROAD
Reggeli, ezután transzfer a repülőtérre és elrepülés Shanghaiba.
Érkezés után látogatás a Shanghai Múzeumban, ahol egy átfogó
képet kaphatunk Kína egész történelméről és művészetéről.
Ezután áthaladunk a Bundon, amely a Huangpu folyó nyugati
partján található, történelmi épületek sokaságával. Séta a híres
Nanjing Roadon, vásárlási lehetőség. Vacsora egy városi étteremben. Szállás Shanghaiban.

XIAN AGYAGHADSEREGE

a szárazföldön, félig vízben áll, és ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és a Li folyóra. Vacsora és 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, vásárlási lehetőség.
Visszautazás Guilinba. A fakultatív program ára: 24.500 Ft.
Vacsora egy városi étteremben. Szállás Guilinban.
13. NAP: GUILIN – KANTON – HONG KONG
Reggeli, majd transzfer a vasútállomásra, és utazás expres�szvonattal Kantonba. Városnézés: Chen Clan Akadémia, Liurong
szentély, Qingping piac. Transzfer a kikötőbe és áthajózás Hong
Kongba, érkezés után transzfer a hotelbe. Szállás Hong Kongban.
14. NAP: MAKAÓ
Reggeli, majd szabad program vagy egész napos fakultatív programlehetőség: hajókirándulás Makaóra, a kaszinók
városába. Katamaránnal átmegyünk Makaóra és meglátogatjuk az A-Ma Szentélyt, amelyről Makaó a nevét kapta (A-MaGao, 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. Ezután transzfer a Casino
Venetianhoz, és szabad program a hajó indulásáig. Estére vis�szaérkezés Hong Kongba. A fakultatív program ára:
36.800 Ft. Szállás Hong Kongban.
15. NAP: HONG KONG – REPÜLŐ
Reggeli, délelőtt szabad program, délután városnézés Hong
Kongban: Viktória-csúcs, Aberdeen halászfalu, rövid látogatás az ékszergyárban. Ebéd egy helyi étteremben. Transzfer a
repülőtérre és elrepülés menetrend szerinti járattal átszállással
Budapestre. Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.
16. NAP: REPÜLŐ – BUDAPEST
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

9. NAP: SHANGHAI – LUZHI – SUZHOU – SHANGHAI
Reggeli, majd utazás Suzhouba, útközben látogatást teszünk
Luzhi vízivárosban. Érkezés Suzhouba, amely egy a Jangce
folyó deltájában épült város, területének majdnem felét víz
borítja; hatalmas csatornahálózata miatt méltán nevezik „Kelet
Velencéjének”. 2500 éves történelme során több mandarinkert
is épült a városban, 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 Óvárosa egy nagyon
régi üzleti negyed, amelyben a turisztikai látványosságok, ajándéküzletek, éttermek, valamint a legöregebb bank, ékszerüzlet,
teaház, és a híres cikk-cakk híd egyaránt fellelhető. Az Örömök
kertje is itt található, amelyet a XVI. században egy kínai kormányhivatalnok – 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 20 milliós város vesz körül bennünket. Látogatás a Jade Buddha templomban, amely két nagyon
értékes jáde Buddha-szobornak ad otthont, amelyeket még
Burmából hozott egy szerzetes. Habár maga a templom csupán 1928-ban épült, a régi klasszikus stílus egyedülállóvá teszi
ebben a hatalmas modern metropoliszban. Vacsora egy városi
étteremben. Szállás Shanghaiban.
11. NAP: SHANGHAI – GUILIN – NÁDFUVOLACSEPPKŐBARLANG – FUBO-HEGY
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés Guilinba.
Érkezés után látogatás a Nádfuvola-cseppkőbarlangban,
amelyben a különböző színű megvilágításnak köszönhetően még lenyűgözőbbek a hatalmas nádsípra emlékeztető
mészkőalakzatok. Ezt követően séta a Fubo-hegyre, amely félig
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SANGHAI FELHŐKARCOLÓI

A változtatás jogát fenntartjuk. Fontos! A vízumot Budapesten csak
magyar útlevéllel vagy magyarországi lakcímmel rendelkezőknek készítik el. Az útlevélnek a visszaérkezéstől számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie, és minimum 2 egymással szembeni üres
oldalnak kell benne lennie. A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják. Az út árai 1 EUR = 320 HUF; 1 USD = 285 Ft árfolyamig érvényesek. Az utat kisebb létszámmal is indítani tudjuk, csak
más áron és más szolgáltatásokkal. Belépők és a program szerinti
étkezések: 245 USD (a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatónak).
Borravaló: ajánlott 5 USD/fő/nap.
Sztornóbiztosítás a részvételi díjra és a reptéri illetékre: 10.555,- Ft
Min. létszám: 18 fő • Fakultatív programok: min. 10 főtől

Részvételi díj nemzetközi repülőjeggyel: 589.000,- Ft
Időpont:
2019. április 15 – 30.; július 07 – 22.;
szeptember 17 – október 02.;
2020. március 25 – április 09.
Utazás:	repülővel, külön busszal, expresszvonattal,
belső repülőjárattal, komphajóval
Ellátás:
reggeli
Szállás:	elhelyezés középkategóriájú (***-****-os)
szállodákban, 2 ágyas fürdőszobás szobákban
Belső repülőjegy + reptéri illeték kb. 165.000,- Ft
Vízum:
22.000,- Ft
Egyágyas felár:
155.000,- Ft
Utasbiztosítás:
a részvételi díj tartalmazza

Partneriroda: AB AGRO Utazási Iroda Eng. szám: RO 1320/1995/1999 További információk a 6. oldalon.

VIETNÁM

Hanoi

KAMBODZSA

A MESÉS INDOKÍNA

P AT
TO NL
JÁ

Luang Prabang

LAOSZ

A

Halong Bay

Vietnám – Laosz – Kambodzsa

A KÉPEN LÁTHATÓ KÜLÖNLEGES SZIKLÁK KÖZÖTT FOGUNK HAJÓZNI A HALONG-ÖBÖLBEN
Siem Reap

Saigon
Mekong-delta

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Hajózás a híres Mekong folyón
 Angkor Wat Kambodzsa jelképe
 Laosz az millió elefánt országa
 Egy teljes nap a Halong-öbölben hajózva
Magasztos történelem, buja természet, illatok, ízek, kedves
mosolyok és Ázsia egyedülálló varázsa. Erről nem beszélni,
ezt látni kell!
Dr. Horváth Péter – Ázsia-specialista idegenvezető
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Az utazás blogbejegyzése: pronaygyula.prokotravel.hu/Indokina

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – VIETNÁM – SAIGON
Átszállással utazás Saigonba. Éjszaka a repülőn.
2. NAP: SAIGON (HO CHI MINH VÁROS)
Megérkezés után transzfer a szállodába. Saigon volt a fővárosa Dél-Vietnámnak, abban az időben, amikor két részből állt
az ország. Egyesülés után Hanoi lett a főváros, de Saigon – mai
nevén Ho Chi Minh város – továbbra is fontos kereskedelmi és
gazdasági központ maradt. Megérkezés után buszos városnézés;
láthatjuk az egykori Elnöki Palotát, mely a háború idején katonai
főhadiszállás volt. Ezt követően lefényképezhetjük a szép Főposta
épületét, a Notre Dame-templomot. Szállás Saigonban (2 éj).
3. NAP: SAIGON – MEKONG-DELTA – SAIGON
Nagyon érdekes kirándulásunk lesz ezen a napon. A Mekong
Kínában ered és keresztülfolyik Délkelet-Ázsián, Saigon után ömlik
a Dél-Kínai-tengerbe. Ben Tre városkába érve külön, a számunkra
biztosított kishajóval járjuk be a vidéket. Elhaladunk egy hagyományos téglaégető kemencék mellett, majd a Cai Son és Thanh
Nhon csatornák mentén helyi családokat látogatunk meg, akik
kókuszból készítenek különféle termékeket. Biciklivel, vagy motorral folytatjuk utunkat rizsföldeken át, ebédelünk egy helyi étteremben, majd a délután hátralévő részében ismét a csatornákon
hajózva megnézünk egy rizsfeldolgozó manufaktúrát, körülöttünk
rengeteg növény, virág. Késő délután érünk vissza Saigonba.
4. NAP: SAIGON – HANOI
Reggeli után transzfer a repülőtérre és utazás Hanoiba. Transzfer
a szállodába, majd délután városnézés Hanoiban: Ho Chi Minh
Mauzóleum, Egyoszlopos Pagoda, Irodalom temploma, mely az

ANGKOR WAT

ország első egyeteme volt. Délután egy tradicionális vízi bábműsoron veszünk részt. Este vacsora egy helyi étteremben, szállás Hanoiban.
5. NAP: HANOI – HALONG BAY
Utunk egyik csúcspontjához érkeztünk el. A világörökség részeként számon tartott Halong-öbölhöz buszozunk. A Dél-Kínaitenger északi részén található ez a káprázatos hely. Elfoglaljuk az
(ablakos, tus/WC) kabinunkat és kihajózunk. Fantasztikus sziklák közt halad vitorláshajónk. Elmondhatatlan a látvány, több
mint 3.000 csodaszép szikla zöld növényzettel a kb. 1.500 km2
es öbölben. Megállunk egy úszófalunál. Ezek az emberek a vízen
élik mindennapjaikat. A nap során lesz fürdési lehetőség. Ebéd,
vacsora a hajón. Este felejthetetlen élmény a naplemente látványa a tengeren. Szállás a hajón tusolós kabinokban.
6. NAP: HALONG – HANOI – LUANG PRABANG
Reggel csodás napfelkelte után folytatjuk a hajózást a meseszép
sziklák között. Így térünk vissza a kikötőbe, majd transzfer a repülőtérre és elutazás Laoszba, Luang Prabangba. Szállás. (4 éj).
7. NAP: LUANG PRABANG – PAK OU
Reggel indulunk egy pár órás hajóúttal a Mekong-folyó mentén
Pak Ou barlanghoz, mely egy csodaszép mészkősziklában található a Mekong és az Ou-folyók torkolatával szemben. A 2 nagy
barlangban több ezer Buddha szobor van a pár centistől a több
méteresig. Továbbhajózva, karcsú kenuk ringatóznak a parton,
közben láthatunk halászhálókat és halcsapdákat. Megállunk
Ban Muangkeo faluban ahol látunk egy hagyományos rizsből készült whiskey lepárlót. Kóstolhatunk és vásárolhatunk is.
Ebéd egy folyóparti étteremben. Délután visszatérünk Luang
Prabangba, majd felmegyünk a város feletti hegyre. A hegy
tetején egy szent, aranyozott sztupa található. Itt a meseszép
naplementében gyönyörködhetünk és letekintünk a városra
valamint a Mekong folyóra. Innen az éjszakai piacra megyünk,
ahol többek közt megtalálhatóak a helyi, merített technikával
készült textíliák, melyeket a környező hegyi falvak lakosai hoznak a városba. Este térünk vissza a szállásunkra.
8. NAP: ELEFÁNTFARM – LUANG PRABANG
Kora reggel szemtanúi lehetünk egy különleges buddhista szokásnak, mely során a szerzetesek alamizsnát, élelmet gyűjtenek egy körmenet során a hívőktől. A Laosz szó jelentése: millió
elefánt országa, így érthető, hogy délelőtt egy elefántfarmra is
ellátogatunk. Vadregényes az egész vidék amerre járunk. A farmon láthatjuk a sok elefántot, miközben tájékoztatást tartanak
az elefántok életéről is. Ekkor lesz arra, is lehetőség hogy aki
akar felülhet egy elefánt hátára hogy kipróbálja milyen érzés
azon utazni. Visszatérés a városba, majd szabadprogram.
9. NAP: LUANG PRABANG – KHUANG SI VÍZESÉS
Délelőtt a volt királyi palotát tekintjük meg, mely jelenleg
Nemzeti Múzeum. Nem véletlen, hogy nem a jelenlegi főváros,
hanem Luang Prabang szerepel a világörökségek közt, mely
évszázadokon keresztül (1975-ig) a királyság székhelye volt.
Ezt követően folytatjuk laoszi kirándulásunkat. Rizsföldek és
kis falvak mentén megyünk a Khuang Si vízeséshez. Útközben
megállunk egy kézműves falunál is, és a vízesésénél fürödhetünk egy csodásan tiszta tóban. Visszatérés Luang Prabangba
az esti órákban.

10. NAP: LUANG PRABANG – SIEM REAP
Reggeli után megnézünk egy hangulatos kézműves piacot, majd
felkeressük a különleges, laoszi buddhista kolostorok egyik legszebb példáját, a Wat Xieng Thong-ot. Transzfer a reptérre és
irány Kambodzsa. Siem Reapban elfoglaljuk szállásunkat. (2 éj).
11. NAP: S IEM REAP – TA PROHM – ANGKOR WAT
Délelőtt az Angkor Thom és a Ta Prohm templomokat keressük
fel. Ez utóbbinál forgatták Angelina Jolie híres Tomb Raider filmjét. Lenyűgöző élmény látni, ahogy a dzsungel hatalmas fái teljesen ránőttek az épületek falaira. A Srah Srang monumentális
medencéjében az uralkodó több száz ágyasa fürdött. Sokak szerint a világ 7 új csodája közé be kellett volna választani a Siem
Reap mellett található Angkor Watot és a közelében lévő templomokat. Kb. 30 km2-es körzetben több mint egy tucat szentély
található. A legszebb és az egész területnek névadó temploma,
az Angkor Wat megtekintése szerepel délutáni programunkban. Erre a kambodzsaiak annyira büszkék, hogy még az ország
zászlajában is szerepel a fantasztikus látványosság képe. A csodálatos kődomborművek, a díszes oszlopok és a kőfaragványok
felejthetetlen élményt jelentenek. Késő délután a Bakheng
templomhoz sétálunk fel és ott tekintjük meg a színpompás
naplementét. Este, aki akar, tuk-tukkal bemehet a turisták özönétől hangos, mozgalmas belvárosba.
12. NAP: BANTEY SREY – HAZAUTAZÁS
Délelőtt megtekintjük a Banteay Srey templomot, mely különbözik az eddigiektől, mivel vörös homokkőből készült. Ezután indulás a repülőtérre. Hazautazás átszállással, éjszaka a repülőn.
13. NAP: HAZAREPÜLÉS
Budapestre érkezés a menetrend függvényében.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
Az oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon találják.
Vietnámi vízum kb. 22.000 Ft, Laoszi 32 USD, Kambodzsai: 30 USD
Budapesten csak a vietnámi vízum intézhető, többi a helyszínen.
A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a csoport létszámát
20 főben maximáljuk.
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Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 372.000,- Ft
Repülőjegy (8 szakasz):
295.000,- Ft
Időpont:
2019. november 06 – 18.
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondícionált autóbusszal
Ellátás:	félpanzió (reggeli és ebéd vagy
vacsora), hajón teljes panzió
Szállás:	9 éj ***-****szállodákban és 1 éj hajón,
2 ágyas zuhanyzós / WC-s kabinban
+ 2 éj repülőn
Reptéri illeték (8 szakasz): kb.
190.000,- Ft
+ transzfer:
14.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
84.000,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 9.620 – 12.350,- Ft
Útlemondási biztosítás (repjegy + illeték): 26.675,- Ft

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és fotók az útról: www.prokotravel.hu/Indokina
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AZ ÉV
UTAZÁSI IRODÁSA
2015

Cégünk fogyasztók iránti
elkötelezettségét
2013-ban a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság
„Fogyasztóbarát
Vállalkozás”
minősítéssel ismerte el.

A Proko Travel szakmai
teljesítményéért 2014-ben
Az év középvállalkozása
Presztízs Díját
vehette át a
szakmai zsűritől.

AZ ÉV
IDEGENVEZETŐJE

A turisztikai ágazat
képviselői az
Év Utazási Irodása
címre a Proko Travel
ügyvezetőjét,
Prónay Gyulát
választották.

A Proko Travel alapítása
óta tagja a Magyar Utazási
Irodák Szövetségének,
a marketing igazgató,
Prónay Bence 2019-től
a szövetség
elnökségi tagja is.

IDEGENVEZETŐINK
A SZAKMA LEGJOBBJAI

V Á L A S Z T Á S

Prónay Ildikó

I. hely
(2016)

Gulyás Miklós

I. hely
(2018)

Kámán József

III.hely

A díjat a Magyar Idegenvezetők Szövetsége ítéli oda az utasok szavazata alapján évente egyszer.

(2017)

