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TISZTELT ÚTITÁRSUNK!

ELÉRHETŐSÉGEK ÉS FOGLALÁS:

Köszönjük, hogy bizalmat szavaz cégünknek, és áttanulmányozza a
Proko Travel 2020. évi nyári katalógusát! Az utazási piac külföldön és
itthon is, dinamikusan növekedve, minden eddiginél magasabb szintet
ért el. Egyre többen döntenek úgy, hogy az élmény a legjobb befektetés, melyért érdemes útra kelni. A Proko Travelnél közel harmincan dolgozunk azon, hogy olyan programokat állítsunk össze Önök számára,
melyek valóban egyedi emlékké varázsolják a kikapcsolódást.
Ennek jegyében az idei évben minden eddiginél bővebb kínálattal,
összesen 130 utazással várjuk Önöket. E katalógusban a szezon összes
ajánlatát megtalálják rendszerezett formában, így jó alapot nyújt e széles kínálat áttekintésére. Honlapunkon ( www.prokotravel.hu ) pedig
további, folyamatosan frissülő információkat (útbemutató videót,
korábbi utasok beszámolóit, értékeléseket) nyújtunk, melyek megkön�nyítik az utazási döntést.
Idén is törzsutasaink igényei szerint gazdagítottuk programjainkat
három földrészen: a népszerű európai utazásainkat több mint 10 egyedi
utazással (köztük Svájc repülővel, Lipari-szigetek, Hanza városok) gazdagítottuk, emellett Seychelle-szigetek és Mexikó is bekerült kínálatunkba.
Nagy várakozás előzi meg a 2020-as Dubai Világkiállítást, melyre szervezünk csoportos, és egyedi igényekhez illeszkedő szakmai programot
egyaránt. Kulturális körutazásaink minőségét a szakma legelismertebb
idegenvezetői és cégünk 27 éves utazásszervezői gyakorlata szavatolja.
Kívánom, hogy találjanak elképzelésüknek megfelelő programot, és
legyen lehetőségük élménydús kikapcsolódásra egy Proko Travel út
során! Ígérem, ehhez a Proko Travel csapat minden segítséget meg fog
adni Önöknek, mert hisszük, ahogy szlogenünk is szól:

PROKO TRAVEL

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

A turisztikai ágazat képviselői 2015-ben
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
Ügyeleti: 70/451-2100
Partnerirodáknak: megrendeles@prokotravel.hu
FIÓKIRODÁK:
Budapest, 1137, Katona József u. 14.
Tel.: 1/354-1300; 30/637-6549;
Tel.: 30/903-5748; Fax: 1/354-1301
budapest@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.
A Proko Travel alapítás óta tagja a Magyar Utazási
Irodák Szövetségének, a marketing igazgató,
Prónay Bence a szövetség elnökségi tagja is.
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 gondoskodni. Útjaink Budapestről indulnak, de minden autóbuszos utunknál ingyenes oda-vissza transzfert biztosítunk utasaink számára az alábbi
városokból: Szeged, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Pécs, Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Paks, Dunaújváros. További felszállási helyek bizonyos
utaknál (lásd a programleírásnál):
Budaörs, Győr, Nagykanizsa,
Siófok, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya. Jelentkezését az ingyenes
transzferre foglaláskor adhatja le. A felszállási helyen biztosítjuk a leszállást is.
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 11. oldalon
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INGYENES REPTÉRKÖZELI PARKOLÁS:
Repülős utasaink számára ingyenes parkolást biztosítunk a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében az indulás napjától a
hazaérkezés napjáig. A parkoló és a repülőtér közötti oda-vissza
transzfert szintén ingyenesen nyújtjuk.
ELSŐBBSÉGI BESZÁLLÁS:
A Wizz Air légitársaság járatai esetében a Proko Travel utasoknak lehetőségük van a repülőgépbe történő elsőbbségi beszállásra.
KÉZIPOGGYÁSZ A KABINBAN:
Az általunk szervezett utazások résztvevői kiemelt szolgáltatásban részesülnek, így a Wizz Air járatokra két kézipoggyászt vihetnek fel a kabinba.
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:
Négy napnál hosszabb repülős útjaink esetében az alapár tartalmaz
személyenként 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 10. 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
ATLANTI ÓCEÁN
SZIGETEI

PORTUGÁLIA ÉS
SPANYOLORSZÁG

BENELUX ÁLLAMOK
BRIT-SZIGETEK

FRANCIAORSZÁG
ÉS OLASZORSZÁG

SVÁJC ÉS
AUSZTRIA

NÉMETORSZÁG

OLD.
4-5. o.
6-8. o.
12. o.
13. o.
14. o.
15. o.
16. o.
17. o.
18. o.
19. o.
20. o.
21. o.
21. o.
22. o.
23. o.
24. o.
25. o.
26. o.
27. o.
28. o.
29. o.
30. o.
31. o.
32. o.
33. o.
34. o.
35. o.
36. o.
37. o.
38. o.
39. o.
40. o.
41. o.
42. o.
43. o.
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.
56. o.
57. o.
58. o.
59. o.
60. o.
61. o.
62. o.
63. o.
64. o.
65. o.
66. o.
67. o.
68. o.
69. o.

ÚT MEGNEVEZÉSE
JÁRMŰ
Válogatás legnépszerűbb utazásainkból
Útjaink időrendben és országonként
Kanári-szigetek – Tenerife és Gran Canaria................
Zöld smaragd az óceán közepén (Azori-szigetek).....
Madeirai vakáció és Lisszabon......................................
Fedezzük fel Portugáliát!...............................................
Az óceán mentén.............................................................
Az óceán mentén – repülővel.......................................
El Camino zarándokút Galiciában.................................
Spanyol királyi városok...................................................
A Pireneusok két oldala..................................................
Barcelonai kiruccanás.....................................................
Mallorca, a mediterrán szigetek királynője................
Nyugat-európai körutazás spanyol nyaralással..........
Nyaralás a spanyol tengerparton.................................
Mediterrán grand tour....................................................
Viva Espana (Barcelona – Madrid)...............................
Nagy spanyol körutazás.................................................
Mór emlékek Andalúziában..........................................
Tulipánok országa, Hollandia.........................................
Az ír sziget meghódítása...............................................
Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén....................
Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén repülővel.....
A rettenthetetlenek földjén Skóciában.......................
Párizs – London...............................................................
A festői Normandia – Bretagne................................
Párizs és csodás kastélyok..........................................
Virágok és műemlékek Provence-ban..........................
A fényűző Nizza és Monaco...........................................
A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia.....................
Vulkánok nyomában (Lipari-szigetek és Szicília)......
A rejtélyes Szicília............................................................
A lovagok szigete – Málta.............................................
Olaszország gyöngyszemei.............................................
Városnézés és pizzázás Rómában.................................
Gasztronómiai élmények Bolognában és környékén....
Barangolás a hangulatos toszkán tájakon...................
Leonardo szülőföldjén.....................................................
Lagúnák, templomok, szerelmek..................................
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék....................................
Alpesi őrjárat (Kirándulás a Dolomitokban)................
Dolomitok, Milánó és Lombardia ékszerei...................
A csodás Puglia, az olasz csizma sarka.........................
Svájc és Olaszország bűvöletében.................................
Csúcs napok (Dolomitok, Matterhorn, Mont-Blanc).....
Nagy svájci körút..............................................................
Híres felvonókon Svájcban..............................................
Vonaton, vízen, levegőben Svájcban............................
Svájc repülővel és vonattal............................................
Alpok kincsei.....................................................................
A hegyi doktor újra rendel..............................................
Az Osztrák-Alpok virágoskertje......................................
Hegyek vonzásában (Tiroltól St. Moritzig)...................
Túrázás Ausztria zöld szívében.......................................
A szomszéd hegye mindig zöldebb...............................
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza......................
Több mint Bécs.................................................................
Vigyük kirándulni gyerekeinket, unokáinkat!.............
Elzászi romantika svájci és német kitekintővel...........
Barokk paloták és kastélyok...........................................
Közép-európai körkép.....................................................
Kelet-német nosztalgia..................................................

RÉGIÓ
OLD. ÚT MEGNEVEZÉSE
JÁRMŰ
FOLYAMI HAJÓÚT 70. o. Hajóval Budapest és Passau közt .................................
71. o. Hanza városok és Dánia..............................................
72. o. Baltikum, Szentpétervár.................................................
73. o. Baltikum, Szentpétervár – repülővel..........................
74. o. Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai.....
75. o. Észak Velencéje, Szentpétervár.....................................
76. o. Észak aranyháromszöge – hajóval........................
ÉSZAK-EURÓPA
77. o. Fehér éjszakák.............................................................
78. o. Fjordok közt a Skandináv-félszigeten...........................
79. o. Éjféli napsütés...................................................................
80. o. Fjordok közt a Skandináv-félszigeten – repülővel....
81. o. Éjféli napsütés – repülővel............................................
82. o. Izland, a tűz, jég és gejzírek földje...............................
83. o. Tavaszi körutazás Lengyelországban............................
84. o. Lengyelországi körutazás Fehéroroszországgal..........
85. o. Kalandozás Dél-Lengyelországban...............................
86. o. Lengyel – szlovák mozaik...............................................
87. o. Felvidék városai és a Magas-Tátra.................................
88. o. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága.................
89. o. Cseh paradicsom kirándulás...........................................
90. o. Magyar emlékek Kárpátalján.........................................
90. o. Kis erdélyi körút................................................................
KÖZELI TÁJAKON
91. o. Nagy erdélyi körutazás....................................................
92. o. Duna-delta és az ismeretlen ország, Moldávia...........
93. o. Belgrádtól a Vaskapuig...................................................
94. o. Túrázások Szlovéniából...................................................
95. o. Szlovénia legszebb tájain...............................................
96. o. A Monarchia legszebb látnivalói...................................
97. o. Plitvicei-tavak és az Isztriai-félsziget...........................
98. o. Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában.......................
98. o. Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak...............................
99. o. Csillámló tenger és kult. örökségek a Balkánon.........
100. o. Ahol még Ön sem járt – Albánia...................................
101. o. A Balkán ismeretlen szeglete: Albánia, Macedónia.....
102. o. Zeusz földjén.....................................................................
DÉL-KELET
103. o. Az ókori Hellász szépségei..............................................
EURÓPA
104. o. Kolostorok és rózsák földjén Bulgáriában....................
105. o. Ciprus, a szerelem szigete..............................................
106. o. Kréta, a Minotaurus szigete és Athén..........................
107. o. Isztambultól Kappadókiáig...........................................
108. o. Az Ibériai-félsziget felfedezése ...................................
TENGERI
108. o. Nyugat-mediterrán kalandozás .................................
HAJÓUTAK
109. o. Mediterrán és atlanti tájakon ......................................
110. o. Keresztül Dél-Amerikán (Peru).....................................
111. o. Keresztül Dél-Amerikán hosszabbítás.........................
112. o. Látványosságok az Egyenlítő mentén és Galapagos......
113. o. Közép-Amerika természeti kincsei...............................
AMERIKA
114. o. Körutazás a Vadnyugaton (USA – Nyugati Part)........
115. o. USA Keleti Part és Kanada.............................................
116. o. Azték és maya kincsek nyomában – Mexikó..............
117. o. Marokkó mesés kincsei..................................................
118. o. Látogatás a Szentföldre (Izrael)....................................
119. o. Petrától a Holt-tengerig – Jordánia.............................
120. o. A csodálatos Örményország és Grúzia.........................
121. o. A tűz országa, Azerbajdzsán.........................................
122. o. A Selyemút birodalma, Üzbegisztán............................
123. o. EXPO 2020 Dubaiban, a legek földjén.........................
AFRIKA ÉS ÁZSIA
124. o. A mesés Aranyháromszög és Nepál.............................
125. o. Óriás kínai körút..............................................................
126. o. A hajnali harmat országa – Dél-Korea........................
127. o. Indonéziai kalandok – Jáva, Bali, Celebesz................
128. o. Ázsia fénypontjai (Kuala Lumpurtól Hongkongig)......
129. o. A mesés Indokína (Vietnám – Laosz – Kambodzsa)....
130. o. Álomnyaralás a Seychelle-szigeteken.........................

KEDVEZMÉNYEK A PROKO TRAVEL UTAKNÁL
5%

ELŐFOGLALÁSI
KEDVEZMÉNY

• 2020. március 20-ig
• 2020. július 1. után induló utaknál
• Maximum: 10.000,- Ft

7%

TÖRZSUTAS
KEDVEZMÉNY

• Előfoglalási időszak idején
• Maximum: 12.000,- Ft
• Előfoglalásival nem összevonható

5%

TÖRZSUTAS
KEDVEZMÉNY

• Előfoglalási időszak után
• Maximum: 10.000,- Ft

65 ÉV FELETTIEK
KEDVEZMÉNYE

• A többi kedvezménnyel
összevonható

Részletek a 9. oldalon
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VÁLOGATÁS ÚTJAINKBÓL

LEGNÉPSZERŰBB ÚTJAINK KATEGÓRIÁNKÉNT
HEGYEK VONZÁSÁBAN

A TÚRÁZÁS
SZERELMESEINEK
Prónay Ildikó (2016 Év Idegenvezetője
Magyarországon) által összeállított
programok, melyek mesés hegyi túrákkal
tarkítottak.

A HEGYI DOKTOR ÚJRA RENDEL 58. o.

60. o.

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

A SZOMSZÉD HEGYE
MINDIG ZÖLDEBB

62. o.

 A hegyi doktor TV sorozat helyszínei
 Az osztrák Dunakanyar megismerése
 Tirol legmagasabb csúcsa, vízesése

 4 éjszaka színvonalas ****-os szállodában
 Mindennap túrázás a hegyekben
 Ausztria legmagasabb panorámaútja
 Hundertwasser által tervezett házak

TÚRÁZÁSOK SZLOVÉNIÁBÓL

ALPESI ŐRJÁRAT

94. o.

48. o.

 4 éjszaka szállás egy helyen Szlovéniában
 Meseszép tavak, vízesések, szurdokok
 Szlovén kulináris élmények
 Változatos túrák 3 ország hegyein

 Szállásunk 1400 m magasan lesz
 Cseppkőbarlang szurdokában gyalogtúra
 Legmagasabb dél-tiroli vízesés
 Felvonózások és túrázások a Dolomitokban

PIHENÉSSEL EGYBEKÖTÖTT
KULTURÁLIS ÉLMÉNYEK

MADEIRAI VAKÁCIÓ, LISSZABON

Ha szeretné a történelmi, kulturális
látványosságok mellett a tengerparti
pihenést is, ezen utak Önnek valók!

TÖRZSUTASAINK
KEDVENCEI
Hosszú évek óta jól bejáratott programok,
melyek sok választható időponttal és rengeteg
élménnyel mindenki tetszését elnyerik.

LEONARDO SZÜLŐFÖLDJÉN

45. o.

 A festői toszkán vidék és a Ligur-tenger
 Tesztvezetési lehetőség a Ferrari gyárban
 Hajózás a mesés Cinque Terre vidékén
 Reneszánsz városok: Firenze és Pisa

AZ ELBŰVÖLŐ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK

47. o.

 Garda-tó, Comói-tó és a Lago Maggiore
 Hajózás festői mediterrán környezetben
 Reflektorfényben a divat: Milánó és Vicenza
 Locarnoban fogaskerekezünk a hegyre

14. o.

NYARALÁS SPANYOLORSZÁGBAN

23. o.

 Delfin- és bálnales, Porto Santo hajózás
 Kirándulás a mesebeli „Virágok szigetére”
 Lélegzetelállító csúcsok és völgyek
 Lisszabon világörökségeinek felfedezése

 Nyüzsgő tengerparti város: Lloret De Mar
 Delfinárium, üvegfenekű hajó, flamenco est
 Élményekkel teli fakultatív programok
 Történelmi csodák: Barcelona, Andorra

A FÉNYŰZŐ NIZZA ÉS MONACO

ZEUSZ FÖLDJÉN

37. o.

102. o.

 Repülővel a francia Riviérára
 Monaco, a milliomosok városa
 Kirándulás a Cote d’Azur vidékén
 A leghíresebb parfümgyár felkeresése

 Nyaralás a homokos, görög tengerparton
 Olümposz, az istenek hegye
 Az utazás során rövid kitekintés Szerbiába
 A föld és az ég találkozásánál: Meteorák

CSILLÁMLÓ TENGER ÉS
KULT. ÖRÖKSÉGEK A BALKÁNON

KOLOSTOROK ÉS RÓZSÁK
FÖLDJÉN BULGÁRIÁBAN

99. o.

104. o.

 Nézelődés Szarajevóban és Mostarban
 Tengerparti fürdőzés, napozás
 Városnézés Dubrovnikban
 Az ezer vízesés otthona: Plitvicei-tavak

 Bulgária legszebb látnivalói
 Neszebár megtekintése, mely Világörökség
 A világörökség: Rilai kolostor
 Kikapcsolódás, pihenés a Naposparton

A LOVAGOK SZIGETE – MÁLTA 41. o.

CIPRUS, A SZERELEM SZIGETE

 Pihenés, választható fakultatív programok
 Lovagkori hangulat, mesés épületek
 A világ legkisebb fővárosa: Valletta

 A szerelem istennőjének sziklája
 Szent Pál oszlopa és ásatások Paphosban
 Városnézés Nicosia-ban és Larnaca-ban

ALPOK KINCSEI 57. o.

KALANDOZÁS
DÉL-LENGYELORSZÁGBAN

 Ausztria és Svájc 7 nevezetes városa
 Hajózás a Rajna-vízesésnél
 A virágok szigete: Mainau
 Káprázatos fényjáték a Swarovski gyárban

AHOL MÉG ÖN SEM JÁRT –
ALBÁNIA

100. o.

 7 albán város nevezetességei
 Szarajevó és Mostar, Bosznia híres városai
 Kotor és a Kotori öböl
 5 balkáni ország történelmi emlékei 1 útban

BELGRÁDTÓL A VASKAPUIG 93. o.
 Széchenyi munkásságának nyomában
 Háromórás hajózás a Vaskapu-szorosban
 Történelmi magyar városok
 Kultúrák találkozása Temesváron

105. o.

85. o.

 Krakkói városnézés magyar emlékekkel
 Megrázó időutazás: Auschwitz-Birkenau
 Tutajozás a Dunajecen
 Különleges formák a wieliczkai sóbányában

CSEH VILÁGÖRÖKSÉGEK
ÉS A SZÁZTORNYÚ PRÁGA

88. o.

 Cseh világörökségek tengere
 Megannyi káprázatos prágai látványosság
 Karlovy Vary, a gyógyító vizek vidéke
 Hajókirándulás a Moldván vacsorával

SZLOVÉNIA LEGSZEBB TÁJAIN

95. o.

 Cseppkőbarlang, ámulatba ejtő szurdokok
 Sziklába ágyazott vár, káprázatos vízesés
 Nagyvárosi nyüzsgés Ljubljanában
 Emlékek történelmi magyar városokból

PLITVICEI-TAVAK ÉS ISZTRIA 97. o.
 Porec, Rovinj és Pula megtekintése
 Barangolás és hajózás a Plitvicei-tavaknál
 Tengerparti fürdési lehetőség Opatijában
 A horvát főváros, Zágráb megtekintése

4

VÁLOGATÁS ÚTJAINKBÓL

LEGNÉPSZERŰBB ÚTJAINK KATEGÓRIÁNKÉNT
CSAK A PROKO TRAVELNÉL

VIVA ESPANA 25. o.

Hiába van számtalan utazási iroda manapság,
vannak programjaink amiket esetenként 27
éve, csak mi csinálunk Magyarországon.

 Katalán építészeti csodák Barcelonában
 Madrid, a paloták és múzeumok városa
 Igazi különlegességek: Andorra, Toledo
 3 éjszaka a spanyol tengerparton

KERESZTÜL DÉL-AMERIKÁN:
PERU, PARAGUAY, BRAZÍLIA 111. o.

DUNA-DELTA ÉS MOLDÁVIA

 Machu Picchu ezoterikus romjai
 Repülés a Nazca vonalak felett
 Iguacu a világ egyik legnagyobb vízesése
 Krisztus szobor és a Copacabana Rióban

 Európa legelzártabb országa: Moldávia
 Városnézés Bukarestben
 Románia legérdekesebb vidékei
 5 órás hajózás a mesés Duna-deltában

KANÁRI-SZIGETEK:
TENERIFE ÉS GRAND CANARIA

LENGYELORSZÁGI KÖRUTAZÁS
FEHÉROROSZORSZÁGGAL

12. o.

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

92. o.

84. o.

 Varsó műemlékeinek alapos megismerése
 Világörökség része Malbork és Torun is
 Érdekes kirándulás Fehéroroszországba
 Hajózási lehetőség a Mazuri-tavak vidékén

ÉJFÉLI NAPSÜTÉS

79. o.

 Nordkapp, Európa legészakibb pontja
 Fjordok, vízesések, rénszarvasok
 Koppenhága, Oslo, Helsinki, Stockholm
 18 éve folyamatosan indítjuk ezt az utat

FEHÉR ÉJSZAKÁK

77. o.

 9 ország 6 főváros érintésével
 Különleges északi táj, erdőkkel, tavakkal
 Hajóutak a fehér éjszakákban
 Skandináv és balti államok megtekintése

KURIÓZUMOK

A MESÉS INDOKÍNA 129. o.

Földünk legkülönlegesebb helyire
látogatunk el Izland gejzírjeitól a Seychelleszigetek homokos partjáig.

 Hajózás a híres Mekong folyón
 Angkor Wat Kambodzsa jelképe
 Laosz, a millió elefánt országa
 Egy teljes nap a Halong-öbölben hajózva

AZORI-SZIGETEK KIRÁNDULÁS

13. o.

ÉSZAK ARANYHÁROMSZÖGE

 Nyaralás, pihenés Közép-Afrika vonalában
 Tengeri, szárazföldi és repülős kirándulások
 Búvárkodási, quadozási lehetőség
 Különleges ország egyedi hangulat

76. o.

 A városok közt utazás hajón
 A három legszebb északi város
 Szentpétervár melletti paloták

SEYCHELLE-SZIGETEK 130. o.

LIPARI-SZIGETEK ÉS SZICÍLIA

 A világ legszebb tengerparti szakasza
 Az Indiai-óceán élővilágában
 Fakultatív kirándulások, szigettúrák
 Helyszínen magyar idegenvezető

 Stromboli, Panarea, Vulcano és Lipari
 Pillantás az Etnáról
 Csontváry híres helyszíne: Taormina
 Fürdési lehetőség a Földközi-tengerben

LÁTVÁNYOSSÁGOK
AZ EGYENLÍTŐ MENTÉN

112. o.

IZLAND, A TŰZ, JÉG
ÉS GEJZÍREK FÖLDJE

82. o.

A BALKÁN ISMERETLEN
SZEGLETE: ALBÁNIA

39. o.

101. o.

 Két főváros: Bogota és Quito látványosságai
 Galapagos védett állat- és növényvilága
 Állhatunk egyszerre a két féltekén
 Közel 6000 m magas vulkánok Ecuadorban

 Körbejárjuk az egész szigetet
 Egyedülálló természeti látványosságok
 Bálnales hajóról
 Hajókázás a jéghegyek között

 Repülővel Budapest – Tirana útvonalon
 Programok a különleges Dél-Albániáig
 Két érdekes ország megtekintése
 Macedónia legszebb vidékét keressük fel

PÉNZTÁRCABARÁT
KIRUCCANÁSOK

LAGÚNÁK, TEMPLOMOK,
SZERELMEK

FELVIDÉK VÁROSAI
ÉS A MAGAS-TÁTRA

Rövid idő alatt, nem túl sok utazással
elérhető élménydús programok, melyeknek
az ára sem magas.

KELET-NÉMET NOSZTALGIA

69. o.

 Városnézés Berlinben és Drezdában
 Meissen híres porcelánjainak megtekintése
 Lipcse a híres zeneszerző, Bach városa
 Lednicei kastély Csehországban

TÖBB MINT BÉCS 64. o.
 Bécs látnivalóinak felfedezése
 Laxenburgi várkastély és park
 Hajókázás a Dunán Melktől Kremsig
 Burgerlandi várak és kastélyok

SALZKAMMERGUT,
AUSZTRIA ÉKSZERDOBOZA

63. o.

 Salzburg és Hallstatt is világörökség
 Hajókázás és kilátó felkeresése
 Jégbarlang és sóbánya látogatás
 Sasfészekről szép látvány a Königsee-re

46. o.

 Egész napos velencei kirándulás
 Sétahajózási lehetőség a Garda-tavon
 Miramare kastély díszes termei
 Verona látványosságainak felfedezése

87. o.

 Túrázás a Magas-Tátra és a Csorba-tó vidékén
 Különleges élmény Dunajecnél a tutajozás
 Magyar történelmi városok megtekintése
 Várak felkeresése a Felvidéken

KIS ERDÉLYI KÖRÚT

90. o.

 Marosvásárhely építészeti látványosságai
 Szép város Kolozsvár…
 Gyógyvizes fürdőzés a Medve-tóban
 Kézművespiac Korondon

NAGY ERDÉLYI KÖRUTAZÁS

91. o.

 Mátyás király szülőháza
 Erdély 18 történelmi települése
 Erdély csodái: Tordai hasadék, Gyilkos-tó
 Zenés vacsoraest a csángóknál

MAGYAR EMLÉKEK KÁRPÁTALJÁN

90. o.

 Koszorúzás a Vereckei-hágónál
 Magyar emlékek nyomában
 Legszebb kárpátaljai városok megtekintése
 ****-os szálloda Munkácson
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ÚTJAINK IDŐRENDBEN

PÜNKÖSD

MÁJUS 1.

HÚSVÉT

IDŐPONT

6

MÁRCIUS
Márc. 11 – 20.
Márc. 11 – 26.
Márc. 19 – 23.
Márc. 25 – Ápr. 06.
Márc. 26 – Ápr. 07.
ÁPRILIS
Ápr. 09 – 13.
Ápr. 10 – 16.
Ápr. 10 – 16.
Ápr. 10 – 16.
Ápr. 19 – Máj. 04.
Ápr. 21 – 25.
Ápr. 22 – 26.
Ápr. 22 – 26.
Ápr. 22 – Máj. 04.
Ápr. 30 – Máj. 03.
Ápr. 30 – Máj. 03.
Ápr. 30 – Máj. 03.
Ápr. 30 – Máj. 03.
Ápr. 30 – Máj. 03.
Ápr. 30 – Máj. 04.
MÁJUS
Máj. 01 – 10.
Máj. 02 – 06.
Máj. 03 – 10.
Máj. 06 – 10.
Máj. 07 – 13.
Máj. 07 – 13.
Máj. 07 – 13.
Máj. 08 – 12.
Máj. 09 – 18.
Máj. 13 – 25.
Máj. 14 – 23.
Máj. 18 – 22.
Máj. 18 – 24.
Máj. 21 – 24.
Máj. 21 – 24.
Máj. 21 – 24.
Máj. 21 – 24.
Máj. 21 – 26.
Máj. 22 – 27.
Máj. 23 – 30.
Máj. 24 – 31.
Máj. 25 – Jún. 01.
Máj. 25 – Jún. 04.
Máj. 28 – Jún. 01.
Máj. 28 – Jún. 01.
Máj. 28 – Jún. 01.
Máj. 28 – Jún. 01.
Máj. 28 – Jún. 01.
Máj. 28 – Jún. 01.
Máj. 28 – Jún. 01.
Máj. 28 – Jún. 02.
Máj. 29 – Jún. 02.
Máj. 29 – Jún. 03.
Máj. 29 – Jún. 10.
Máj. 29 – Jún. 10.
JÚNIUS
Jún. 02 – 07.
Jún. 02 – 08.
Jún. 04 – 07.
Jún. 04 – 07.
Jún. 04 – 07.
Jún. 04 – 07.
Jún. 04 – 12.
Jún. 04 – 12.
Jún. 04 – 13.
Jún. 05 – 11.
Jún. 08 – 15.
Jún. 09 – 12.
Jún. 09 – 13.
Jún. 09 – 13.
Jún. 09 – 13.
Jún. 09 – 13.
Jún. 09 – 19.

UTAZÁS NEVE

OLDAL

Keresztül Dél-Amerikán
Keresztül Dél-Amerikán hosszabbítás
Látogatás a Szentföldre
A mesés Indokína
Körutazás a Vadnyugaton

110. o.
111. o.
118. o.
129. o.
114. o.

Észak Velencéje, Szentpétervár
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Barangolás a hangulatos toszkán tájakon
Nagy erdélyi körutazás
Óriás kínai körút
Marokkó mesés kincsei
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak
Alpok kincsei
Körutazás a Vadnyugaton
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Lagúnák, templomok, szerelmek
Szlovénia legszebb tájain
Több mint Bécs
Észak Velencéje, Szentpétervár

75. o.
100. o.
44. o.
91. o.
125. o.
117. o.
98. o.
57. o.
114. o.
93. o.
88. o.
46. o.
95. o.
64. o.
75. o.

A Selyemút birodalma, Üzbegisztán
Hajóval Budapest és Passau közt
Fedezzük fel Portugáliát!
Passau – Budapest hajóval
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Nagy svájci körút
Párizs és csodás kastélyok
Párizs és csodás kastélyok
Isztambultól Kappadókiáig
USA Keleti Part és Kanada
A csodálatos Örményország és Grúzia
Észak Velencéje, Szentpétervár
Az ír sziget meghódítása
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Felvidék városai és a Magas-Tátra
Plitvicei-tavak és az Isztriai-félsziget
Szlovénia legszebb tájain
A lovagok szigete – Málta
Ciprus, a szerelem szigete
Nagy spanyol körutazás
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
A tűz országa, Azerbajdzsán
A hajnali harmat országa – Dél-Korea
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak
Alpok kincsei
Cseh paradicsom kirándulás
Kelet-német nosztalgia
Leonardo szülőföldjén
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Túrázás Ausztria zöld szívében
A fényűző Nizza és Monaco
Észak Velencéje, Szentpétervár
A rettenthetetlenek földjén Skóciában
USA Keleti Part és Kanada
USA Keleti Part és Kanada

122. o.
70. o.
15. o.
70. o.
100. o.
53. o.
35. o.
35. o.
107. o.
115. o.
120. o.
75. o.
29. o.
88. o.
87. o.
97. o.
95. o.
41. o.
105. o.
26. o.
74. o.
121. o.
126. o.
98. o.
57. o.
89. o.
69. o.
45. o.
63. o.
61. o.
37. o.
75. o.
32. o.
115. o.
115. o.

Észak Velencéje, Szentpétervár
A Pireneusok két oldala
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kis erdélyi körút
Lagúnák, templomok, szerelmek
A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia
Fehér éjszakák
Baltikum, Szentpétervár
Baltikum, Szentpétervár – repülővel
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Magyar emlékek Kárpátalján
Adria, Postojna és a Plitvicei-tavak
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában
Tavaszi körutazás Lengyelországban
Nyugat-európai körutazás spanyol nyaralással

75. o.
20. o.
93. o.
88. o.
90. o.
46. o.
38. o.
77. o.
72. o.
73. o.
74. o.
90. o.
98. o.
47. o.
98. o.
83. o.
22. o.

IDŐPONT
Jún. 11 – 17.
Jún. 12 – 16.
Jún. 15 – 19.
Jún. 15 – 21.
Jún. 15 – 21.
Jún. 15 – 22.
Jún. 16 – 19.
Jún. 16 – 19.
Jún. 16 – 19.
Jún. 16 – 21.
Jún. 18 – 22.
Jún. 21 – 28.
Jún. 21 – Júl. 06.
Jún. 22 – 28.
Jún. 22 – 28.
Jún. 22 – 30.
Jún. 22 – 30.
Jún. 23 – 29.
Jún. 24 – Júl. 01.
Jún. 25 – 28.
Jún. 25 – 28.
Jún. 25 – 28.
Jún. 25 – Júl. 02.
Jún. 26 – 30.
Jún. 26 – 30.
Jún. 26 – 30.
Jún. 26 – 30.
Jún. 26 – 30.
Jún. 26 – Júl. 02.
Jún. 26 – Júl. 02.
Jún. 28 – Júl. 02.
Jún. 30 – Júl. 04.
JÚLIUS
Júl. 04 – 08.
Júl. 04 – 08.
Júl. 04 – 08.
Júl. 04 – 08.
Júl. 04 – 08.
Júl. 04 – 10.
Júl. 04 – 10.
Júl. 04 – 10.
Júl. 04 – 10.
Júl. 05 – 09.
Júl. 06 – 10.
Júl. 06 – 10.
Júl. 06 – 13.
Júl. 06 – 17.
Júl. 08 – 16.
Júl. 10 – 15.
Júl. 11 – 17.
Júl. 11 – 17.
Júl. 11 – 17.
Júl. 11 – 25.
Júl. 12 – 16.
Júl. 12 – 16.
Júl. 12 – 16.
Júl. 12 – 21.
Júl. 12 – 23.
Júl. 13 – 16.
Júl. 13 – 16.
Júl. 13 – 16.
Júl. 13 – 19.
Júl. 13 – 20.
Júl. 13 – 21.
Júl. 15 – 19.
Júl. 18 – 21.
Júl. 18 – 21.
Júl. 18 – 21.
Júl. 18 – 21.
Júl. 18 – 21.
Júl. 18 – 25.
Júl. 18 – 25.
Júl. 18 – 25.
Júl. 19 – 23.
Júl. 20 – 25.
Júl. 20 – 25.
Júl. 20 – 25.
Júl. 20 – 25.
Júl. 20 – 25.

UTAZÁS NEVE
Nyaralás a spanyol tengerparton
Észak Velencéje, Szentpétervár
Leonardo szülőföldjén
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Nagy erdélyi körutazás
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Plitvicei-tavak és az Isztriai-félsziget
Szlovénia legszebb tájain
Közép-európai körkép
Észak Velencéje, Szentpétervár
Madeirai vakáció és Lisszabon
Óriás kínai körút
Barangolás a hangulatos toszkán tájakon
Csillámló tenger és kult. örökségek a Balkánon
A festői Normandia – Bretagne
Fehér éjszakák
A festői Normandia - Bretagne - repülővel
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Felvidék városai és a Magas-Tátra
Duna-delta és az ismeretlen ország, Moldávia
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Kelet-német nosztalgia
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Svájc és Olaszország bűvöletében
Várak és barokk kastélyok
Kolostorok és rózsák földjén Bulgáriában
Zeusz földjén
Észak Velencéje, Szentpétervár
Észak Velencéje, Szentpétervár

OLDAL
23. o.
75. o.
45. o.
100. o.
91. o.
74. o.
88. o.
97. o.
95. o.
68. o.
75. o.
14. o.
125. o.
44. o.
99. o.
34. o.
77. o.
34. o.
74. o.
93. o.
88. o.
87. o.
92. o.
47. o.
69. o.
63. o.
51. o.
67. o.
104. o.
102. o.
75. o.
75. o.

A Monarchia legszebb látnivalói
Cseh paradicsom kirándulás
Észak Velencéje, Szentpétervár
Leonardo szülőföldjén
Túrázások Szlovéniából
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Nagy erdélyi körutazás
Nagy svájci körút
Párizs és csodás kastélyok
Párizs és csodás kastélyok – repülővel
Híres felvonókon Svájcban
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Az óceán mentén
Az óceán mentén – repülővel
Észak Velencéje, Szentpétervár
Barangolás a hangulatos toszkán tájakon
Csillámló tenger és kult. örökségek a Balkánon
Tulipánok országa, Hollandia
Éjféli napsütés
Alpesi őrjárat
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Kelet-német nosztalgia
Baltikum, Szentpétervár
Éjféli napsütés – repülővel
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Baltikum, Szentpétervár – repülővel
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia
Észak Velencéje, Szentpétervár
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Felvidék városai és a Magas-Tátra
Lagúnák, templomok, szerelmek
Magyar emlékek Kárpátalján
Szlovénia legszebb tájain
Duna-delta és az ismeretlen ország, Moldávia
Fedezzük fel Portugáliát!
Olaszország gyöngyszemei
Észak Velencéje, Szentpétervár
Csúcs napok
Észak aranyháromszöge – hajóval
Közép-európai körkép
Lengyelországi körutazás Fehéroroszországgal
Vonaton, vízen, levegőben Svájcban

96. o.
89. o.
75. o.
45. o.
94. o.
100. o.
91. o.
53. o.
35. o.
35. o.
54. o.
63. o.
74. o.
16. o.
17. o.
75. o.
44. o.
99. o.
28. o.
79. o.
48. o.
47. o.
69. o.
72. o.
81. o.
93. o.
88. o.
85. o.
73. o.
74. o.
38. o.
75. o.
88. o.
87. o.
46. o.
90. o.
95. o.
92. o.
15. o.
42. o.
75. o.
52. o.
76. o.
68. o.
84. o.
55. o.

AUGUSZTUS 20.

IDŐPONT
Júl. 20 – 27.
Júl. 24 – 28.
Júl. 24 – 28.
Júl. 24 – 28.
Júl. 24 – 28.
Júl. 24 – 31.
Júl. 25 – Aug. 01.
Júl. 26 – Aug. 04.
Júl. 27 – Aug. 02.
Júl. 27 – Aug. 03.
Júl. 28 – 31.
Júl. 28 – 31.
Júl. 28 – 31.
Júl. 28 – 31.
Júl. 28 – 31.
Júl. 28 – Aug. 01.
Júl. 28 – Aug. 07.
Júl. 29 – Aug. 02.
Júl. 29 – Aug. 03.
Júl. 29 – Aug. 05.
Júl. 30 – Aug. 06.
AUGUSZTUS
Aug. 01 – 07.
Aug. 01 – 07.
Aug. 01 – 07.
Aug. 01 – 07.
Aug. 02 – 09.
Aug. 03 – 07.
Aug. 03 – 07.
Aug. 03 – 07.
Aug. 03 – 07.
Aug. 03 – 07.
Aug. 03 – 10.
Aug. 03 – 12.
Aug. 04 – 11.
Aug. 04 – 13.
Aug. 05 – 11.
Aug. 06 – 11.
Aug. 07 – 13.
Aug. 08 – 12.
Aug. 09 – 12.
Aug. 09 – 12.
Aug. 09 – 12.
Aug. 09 – 14.
Aug. 09 – 15.
Aug. 09 – 15.
Aug. 10 – 13.
Aug. 10 – 15.
Aug. 10 – 15.
Aug. 10 – 15.
Aug. 10 – 15.
Aug. 10 – 15.
Aug. 10 – 17.
Aug. 11 – 16.
Aug. 14 – 19.
Aug. 15 – 18.
Aug. 15 – 18.
Aug. 15 – 18.
Aug. 15 – 18.
Aug. 15 – 22.
Aug. 15 – 22.
Aug. 15 – 23.
Aug. 15 – 23.
Aug. 15 – 24.
Aug. 16 – 22.
Aug. 16 – 22.
Aug. 17 – 24.
Aug. 19 – 23.
Aug. 19 – 23.
Aug. 19 – 23.
Aug. 19 – 23.
Aug. 19 – 23.
Aug. 19 – 24.
Aug. 19 – 26.
Aug. 20 – 23.
Aug. 20 – 23.
Aug. 20 – 24.
Aug. 20 – 24.
Aug. 20 – 24.

UTAZÁS NEVE
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Alpok kincsei
Barokk paloták és kastélyok
Leonardo szülőföldjén
Svájc és Olaszország bűvöletében
Virágok és műemlékek Provence-ban
Fedezzük fel Portugáliát!
A csodálatos Örményország és Grúzia
Az ír sziget meghódítása
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Kis erdélyi körút
Több mint Bécs
Spanyol királyi városok
Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén
Észak Velencéje, Szentpétervár
Ciprus, a szerelem szigete
Ciprus, a szerelem szigete
Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén repülővel

OLDAL
74. o.
57. o.
67. o.
45. o.
51. o.
36. o.
15. o.
120. o.
29. o.
74. o.
93. o.
88. o.
85. o.
90. o.
64. o.
19. o.
30. o.
75. o.
105. o.
105. o.
31. o.

Ahol még Ön sem járt – Albánia
Csillámló tenger és kult. örökségek a Balkánon
A csodás Puglia, az olasz csizma sarka
Nagy svájci körút
Madeirai vakáció és Lisszabon
A Monarchia legszebb látnivalói
A szomszéd hegye mindig zöldebb
Barokk paloták és kastélyok
Híres felvonókon Svájcban
Vigyük kirándulni gyerekeinket, unokáinkat!
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Fjordok közt a Skandináv-félszigeten
Fjordok közt a Skandináv-félszigeten – repülővel
A Balkán ismeretlen szeglete: Albánia, Macedónia
A Pireneusok két oldala
A fényűző Nizza és Monaco
Párizs – London
Észak Velencéje, Szentpétervár
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Magyar emlékek Kárpátalján
Szlovénia legszebb tájain
Hanza városok és Dánia
Hanza városok és Dánia
Nagy erdélyi körutazás
Városnézés és pizzázás Rómában
A lovagok szigete – Málta
Csúcs napok
Dolomitok, Milánó és Lombardia ékszerei
Hegyek vonzásában
Lengyelországi körutazás Fehéroroszországgal
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Észak Velencéje, Szentpétervár
A rettenthetetlenek földjén Skóciában
Belgrádtól a Vaskapuig
Felvidék városai és a Magas-Tátra
Lagúnák, templomok, szerelmek
Plitvicei-tavak és az Isztriai-félsziget
Fehér éjszakák
Zöld smaragd az óceán közepén
A festői Normandia – Bretagne
Fehér éjszakák
Baltikum, Szentpétervár
A festői Normandia – Bretagne – repülővel
Baltikum, Szentpétervár – repülővel
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Az Osztrák-Alpok virágoskertje
Barokk paloták és kastélyok
Észak Velencéje, Szentpétervár
Gasztronómiai élmények Bolognában és környékén
Leonardo szülőföldjén
Lengyel – szlovák mozaik
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
A Monarchia legszebb látnivalói
Alpok kincsei
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék

100. o.
99. o.
50. o.
53. o.
14. o.
96. o.
62. o.
67. o.
54. o.
65. o.
74. o.
78. o.
80. o.
101. o.
20. o.
37. o.
33. o.
75. o.
85. o.
90. o.
95. o.
71. o.
71. o.
91. o.
43. o.
41. o.
52. o.
49. o.
60. o.
84. o.
74. o.
75. o.
32. o.
93. o.
87. o.
46. o.
97. o.
77. o.
13. o.
34. o.
77. o.
72. o.
34. o.
73. o.
74. o.
59. o.
67. o.
75. o.
43. o.
45. o.
86. o.
74. o.
88. o.
85. o.
96. o.
57. o.
47. o.

IDŐPONT
Aug. 20 – 24.
Aug. 20 – 30.
Aug. 22 – 28.
Aug. 23 – 25.
Aug. 26 – 30.
Aug. 26 – 30.
Aug. 26 – 30.
Aug. 26 – 30.
Aug. 26 – 30.
Aug. 26 – Szept. 02.
Aug. 26 – Szept. 02.
Aug. 27 – 30.
Aug. 27 – 30.
Aug. 27 – Szept. 02.
Aug. 27 – Szept. 02.
Aug. 27 – Szept. 02.
Aug. 27 – Szept. 02.
Aug. 31 – Szept. 05.
SZEPTEMBER
Szept. 02 – 08.
Szept. 02 – 08.
Szept. 02 – 08.
Szept. 02 – 08.
Szept. 03 – 07.
Szept. 03 – 07.
Szept. 04 – 08.
Szept. 04 – 08.
Szept. 04 – 08.
Szept. 05 – 08.
Szept. 05 – 08.
Szept. 05 – 08.
Szept. 05 – 16.
Szept. 05 – 16.
Szept. 07 – 12.
Szept. 07 – 14.
Szept. 07 – 14.
Szept. 07 – 17.
Szept. 08 – 15.
Szept. 10 – 14.
Szept. 10 – 18.
Szept. 12 – 16.
Szept. 12 – 16.
Szept. 12 – 16.
Szept. 12 – 16.
Szept. 12 – 16.
Szept. 12 – 16.
Szept. 12 – 17.
Szept. 12 – 19.
Szept. 12 – 19.
Szept. 14 – 19.
Szept. 14 – 21.
Szept. 16 – 19.
Szept. 16 – 19.
Szept. 16 – 19.
Szept. 16 – 19.
Szept. 16 – 20.
Szept. 16 – 27.
Szept. 16 – Okt. 01.
Szept. 18 – 22.
Szept. 19 – 23.
Szept. 19 – 25.
Szept. 19 – 25.
Szept. 19 – 25.
Szept. 19 – 25.
Szept. 19 – 25.
Szept. 19 – 26.
Szept. 19 – 26.
Szept. 20 – 23.
Szept. 20 – 23.
Szept. 20 – 23.
Szept. 20 – 23.
Szept. 20 – 24.
Szept. 20 – 25.
Szept. 21 – 28.
Szept. 21 – 29.
Szept. 22 – Okt. 01.
Szept. 23 – 28.
Szept. 23 – 30.
Szept. 23 – Okt. 05.

UTAZÁS NEVE
Kelet-német nosztalgia
Nyugat-európai körutazás spanyol nyaralással
Nyaralás a spanyol tengerparton
Barcelonai kiruccanás
A hegyi doktor újra rendel
Cseh paradicsom kirándulás
Észak Velencéje, Szentpétervár
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Svájc és Olaszország bűvöletében
Duna-delta és az ismeretlen ország, Moldávia
Olaszország gyöngyszemei
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Elzászi romantika, svájci és német kitekintővel
Kolostorok és rózsák földjén Bulgáriában
Zeusz földjén
A rettenthetetlenek földjén Skóciában

OLDAL
69. o.
22. o.
23. o.
21. o.
58. o.
89. o.
75. o.
63. o.
51. o.
92. o.
42. o.
88. o.
85. o.
100. o.
66. o.
104. o.
102. o.
32. o.

Barangolás a hangulatos toszkán tájakon
Nagy erdélyi körutazás
Párizs és csodás kastélyok
Tulipánok országa, Hollandia
Észak Velencéje, Szentpétervár
Párizs és csodás kastélyok – repülővel
A hegyi doktor újra rendel
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Barokk paloták és kastélyok
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Szlovénia legszebb tájain
Mediterrán grand tour
Nyugat-európai körutazás spanyol nyaralással
Viva Espana
Nyaralás a spanyol tengerparton
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
A hajnali harmat országa – Dél-Korea
Izland, a tűz, jég és gejzírek földje
Észak Velencéje, Szentpétervár
A tűz országa, Azerbajdzsán
A Monarchia legszebb látnivalói
Alpok kincsei
Kelet-német nosztalgia
Leonardo szülőföldjén
Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza
Túrázás Ausztria zöld szívében
Mallorca, a mediterrán szigetek királynője
Olaszország gyöngyszemei
Virágok és műemlékek Provence-ban
A lovagok szigete – Málta
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Kis erdélyi körút
Hajóval Budapest és Passau közt
Az Ibériai-félsziget felfedezése
Óriás kínai körút
Észak Velencéje, Szentpétervár
A rejtélyes Szicília
Ahol még Ön sem járt – Albánia
Csillámló tenger és kult. örökségek a Balkánon
Kolostorok és rózsák földjén Bulgáriában
Kréta, a Minotaurus szigete és Athén
Zeusz földjén
Fedezzük fel Portugáliát!
Madeirai vakáció és Lisszabon
Felvidék városai és a Magas-Tátra
Lagúnák, templomok, szerelmek
Szlovénia legszebb tájain
Több mint Bécs
Passau – Budapest hajóval
Vonaton, vízen, levegőben Svájcban
Szentpétervár – Moszkva, az orosz cárok fővárosai
Kanári-szigetek – Tenerife és Gran Canaria
A Selyemút birodalma, Üzbegisztán
Ciprus, a szerelem szigete
Ciprus, a szerelem szigete
USA Keleti Part és Kanada

44. o.
91. o.
35. o.
28. o.
75. o.
35. o.
58. o.
47. o.
67. o.
88. o.
85. o.
95. o.
24. o.
22. o.
25. o.
23. o.
23. o.
74. o.
126. o.
82. o.
75. o.
121. o.
96. o.
57. o.
69. o.
45. o.
63. o.
61. o.
21. o.
42. o.
36. o.
41. o.
74. o.
93. o.
88. o.
85. o.
90. o.
70. o.
108. o.
125. o.
75. o.
40. o.
100. o.
99. o.
104. o.
106. o.
102. o.
15. o.
14. o.
87. o.
46. o.
95. o.
64. o.
70. o.
55. o.
74. o.
12. o.
122. o.
105. o.
105. o.
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UTAZÁS NEVE
Vulkánok nyomában
Duna-delta és az ismeretlen ország, Moldávia
Olaszország gyöngyszemei
A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia
Az ókori Hellász szépségei
El Camino zarándokút Galiciában
Nagy spanyol körutazás
Isztambultól Kappadókiáig
Alpesi őrjárat
Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Barokk paloták és kastélyok
Dolomitok, Milánó és Lombardia ékszerei
Lengyelországi körutazás Fehéroroszországgal
Indonéziai kalandok – Jáva, Bali, Celebesz

OLDAL
115. o.
39. o.
92. o.
42. o.
38. o.
103. o.
18. o.
26. o.
107. o.
48. o.
47. o.
67. o.
49. o.
115. o.

Marokkó mesés kincsei
Alpok kincsei
Leonardo szülőföldjén
Túrázások Szlovéniából
Belgrádtól a Vaskapuig
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Plitvicei-tavak és az Isztriai-félsziget
Látogatás a Szentföldre
Mór emlékek Andalúziában
Petrától a Holt-tengerig – Jordánia
Közép-Amerika természeti kincsei

84. o.
117. o.
57. o.
45. o.
94. o.
93. o.
88. o.
85. o.
97. o.
118. o.
27. o.
119. o.

OKTÓBER 23.

IDŐPONT
Szept. 26 – Okt. 01.
Szept. 26 – Okt. 03.
Szept. 26 – Okt. 03.
Szept. 26 – Okt. 04.
Szept. 26 – Okt. 04.
Szept. 27 – Okt. 05.
Szept. 28 – Okt. 05.
Szept. 28 – Okt. 07.
Szept. 29 – Okt. 03.
Szept. 29 – Okt. 03.
Szept. 29 – Okt. 03.
Szept. 29 – Okt. 04.
Szept. 29 – Okt. 04.
Szept. 30 – Okt. 16.
OKTÓBER
Okt. 06 – 10.
Okt. 07 – 11.
Okt. 07 – 11.
Okt. 07 – 11.
Okt. 08 – 11.
Okt. 08 – 11.
Okt. 08 – 11.
Okt. 08 – 11.
Okt. 08 – 12.
Okt. 08 – 13.
Okt. 13 – 17.
Okt. 14 – 26.

IDŐPONT
UTAZÁS NEVE
Okt. 15 – 22.
Nyugat-mediterrán kalandozás
Okt. 21 – Nov. 02.
Mediterrán és atlanti tájakon
Okt. 22 – 25.
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága
Okt. 22 – 25.
Kalandozás Dél-Lengyelországban
Okt. 22 – 25.
Kis erdélyi körút
Okt. 22 – 25.
Plitvicei-tavak és az Isztriai-félsziget
Okt. 22 – 25.
Szlovénia legszebb tájain
Okt. 22 – 25.
Több mint Bécs
Okt. 23 – 26.
Svájc repülővel és vonattal
Okt. 29 – Nov. 12.
Látványosságok az Egyenlítő mentén és Galapagos
Okt. 30 – Nov. 11.
Ázsia fénypontjai
NOVEMBER
Nov. 04 – 08.
EXPO 2020 Dubaiban, a legek földjén
Nov. 04 – 16.
A mesés Indokína
Nov. 07 – 19.
Körutazás a Vadnyugaton
Nov. 13 – 22.
Keresztül Dél-Amerikán
Nov. 13 – 28.
Keresztül Dél-Amerikán hosszabbítás
Nov. 14 – 27.
A mesés Aranyháromszög és Nepál
Nov. 14 – 27.
Azték és maya kincsek nyomában – Mexikó
Nov. 17 – 26.
Álomnyaralás a Seychelle-szigeteken
2021-ES UTAZÁSOK
Jan. 10 – 16.
Indonéziai kalandok – Jáva, Bali, Celebesz
Márc. 06 – 19.
A mesés Aranyháromszög és Nepál
Márc. 24 – Ápr. 05. Körutazás a Vadnyugaton
Márc. 29 – Ápr. 13. Óriás kínai körút
Máj. 12 – 24.
USA Keleti Part és Kanada

OLDAL
113. o.
108. o.
109. o.
88. o.
85. o.
90. o.
97. o.
95. o.
64. o.
56. o.
112. o.
128. o.
123. o.
129. o.
114. o.
110. o.
111. o.
124. o.
116. o.
127. o.
130. o.
124. o.
114. o.
125. o.

EURÓPA ÖSSZES ORSZÁGÁBA KÍNÁLUNK KÖRUTAZÁST
ORSZÁGOK TARTALOMJEGYZÉKE
ALBÁNIA................................................. 100, 101
ANDORRA............................................. 20, 23, 25
ARGENTÍNA.....................................................111
AUSZTRIA............ 48, 49, 51–55; 57–68, 70, 94
AZERBAJDZSÁN.............................................121
BELGIUM............................................... 28, 30, 31
BOSZNIA-HERCEGOVINA...................... 99, 100
BRAZÍLIA..........................................................111
BULGÁRIA........................................................104
CIPRUS..............................................................105
COSTA RICA.....................................................113
CSEHORSZÁG................................68, 69, 88, 89
DÁNIA ...................................................71, 78–81
DÉL-KOREA......................................................126
ECUADOR.........................................................112
EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK...................123
ÉSZTORSZÁG....................................... 72, 73, 77
FEHÉROROSZORSZÁG....................................84
FINNORSZÁG.................................76, 77, 79, 81
FRANCIAORSZÁG.....20, 33–38, 52, 66, 108, 109
GÖRÖGORSZÁG........................... 102, 103, 106
GRÚZIA.............................................................120
HOLLANDIA......................................................28
HORVÁTORSZÁG....................................... 96–99

INDIA................................................................124
INDONÉZIA......................................................127
ÍRORSZÁG..........................................................29
IZLAND...............................................................82
IZRAEL..............................................................118
JORDÁNIA........................................................119
KAMBODZSA..................................................129
KANADA...........................................................115
KÍNA......................................................... 125, 128
KOLUMBIA.......................................................112
LAOSZ...............................................................129
LENGYELORSZÁG................................72, 83–86
LETTORSZÁG....................................... 72, 73, 77
LIECHTENSTEIN................................................16
LITVÁNIA............................................... 72, 73, 77
LUXEMBURG.....................................................28
MACEDÓNIA...................................................101
MALAJZIA........................................................128
MÁLTA........................................................ 41, 108
MAROKKÓ............................................... 109, 117
MEXIKÓ............................................................116
MOLDÁVIA.........................................................92
MONACO.........................................22, 24, 36, 37
MONTENEGRÓ................................................100
NAGY-BRITANNIA...............................29, 30–33
NÉMETORSZÁG......................28, 57, 63, 65–71

NEPÁL...............................................................124
NICARAGUA....................................................113
NORVÉGIA.................................................. 78–81
OLASZORSZÁG..... 36, 38–40, 42–52, 108, 109
OROSZORSZÁG ........................................ 72–76
ÖRMÉNYORSZÁG...........................................120
PANAMA...........................................................113
PARAGUAY.......................................................111
PERU........................................................ 110, 111
PORTUGÁLIA.................................. 13–108, 109
ROMÁNIA.................................................... 90–93
SAN MARINO........................................ 43, 44, 50
SEYCHELLE-SZIGETEK..................................130
SPANYOLORSZÁG............. 12, 16–27, 108, 109
SVÁJC........................... 22, 24, 47, 51–57, 60, 66
SVÉDORSZÁG............................................ 76–81
SZERBIA.................................................... 93, 100
SZINGAPÚR.....................................................128
SZLOVÁKIA.....................................70, 86, 87, 89
SZLOVÉNIA..............................46, 48, 94–96, 98
TÖRÖKORSZÁG..............................................107
UKRAJNA...........................................................90
USA........................................................... 114, 115
ÜZBEGISZTÁN.................................................122
VATIKÁN.......................................................42, 43
VIETNÁM..........................................................129

„Európai országok” alatt értjük Magyarország és a többi ENSZ tagállam által is elismert független európai államokat, valamint Oroszországot is. A lista megtekinthető a Wikipédia „Európa országai”
szócikknél (2020.01.25-i állapot alapján). Európa országainak listáját néhány szervezet, sportszövetség vagy szerző másként is definiálhatja.

ÖSSZESÍTETT RÉSZVÉTELI DÍJ,
BÚJTATOTT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL:
RÉSZVÉTELI DÍJUNK
TARTALMAZZA:
• Szállást és ellátást a
programnak megfelelően

EGYSZERŰEN, KORREKTÜL,
HOGY NE KELLJEN
SZÁMOLGATNI…
8

• Autóbusz / repülés
költségét (illetékkel és
csomagdíjjal)
• Útlemondási biztosítást
• Külföldi transzfert
• Kikötői illetéket
• Magyar idegenvezető
költségét

NINCSENEK BÚJTATOTT
KÖLTSÉGEK:
• Nincs foglalási díj
• Nincs kerozin felár
• Nincs szezon felár
• Nem kérünk plusz díjat
a fix ülőhelyért
• Nem számítunk fel díjat
saját audio guide
rendszerünk használatáért
Részletek a
Hasznos tudnivalókban.

UTAZÁS ELŐTT
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.
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
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 magyar állampolgárságú utasaink 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)
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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 + szintkülönbség
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 sajátossága 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.

RÁ ZÁS

IDEGENVEZETÉS:
A Proko Travelnél büszkék vagyunk arra, hogy idegenvezetőink
a szakma élvonalába tartozó szakemberek, ezt igazolja, hogy a
Magyarország Év Idegenvezetője díjazáson az elmúlt években
több kollégánk is dobogón állhatott (2016, I. hely: Prónay Ildikó;
2017, III. hely: Kámán József, 2018, I. hely: Gulyás Miklós).

KEDVEZMÉNYEK:
A Proko Travel által szervezett utak előfoglalási és törzsutas
kedvezményeinek mértékéről és feltételeiről a 3. oldalon tájékozódhat. A kedvezmények számítási alapja mindig a repülőjegy és illeték nélküli alapár. A kedvezmények már 40% előleg
befizetésével igénybe vehetők. Törzsutas, aki az aktuális megrendelése előtti 2 évben (kétszer 365 napban) legalább egyszer utazott a Proko Travellel. A törzsutas- és az előfoglalási
kedvezmény nem vonható össze. Az esetleges gyermekkedvezmény akkor érvényesíthető, ha a korhatárnak megfelelő
gyermek 3. főként van elszállásolva a szobában. Az időszakhoz
kötött kedvezményeket azok vehetik igénybe, akik az adott
időintervallumban adják le foglalásukat.
PARTNERIRODÁK UTAZÁSAI:
Prospektusunkban 10 oldalon 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: 70. oldal: Hon Tours Kft. (1056 Budapest, Duna utca 3.;
+36 1 266 0644; engedélyszáma: U-000687; vagyoni biztosítója: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe), 74.,
75. és 127. oldalak: 1000 Út Travel Kft. (1054 Budapest Kálmán
Imre u. 14.; +36 1 354 3990; engedélyszáma: U-001681/2015;
vagyoni biztosítója: Aegon Magyarország Általános
Biztosító Zrt.), 108 és 109. oldal: IBUSZ Utazási Irodák Kft.
(1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.; +361 485 2700; engedélyszám: R0967/1999/1999, vagyoni biztosítója: Colonnade
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe); 114., 115., 124.,
125. oldalak: AB AGRO Kft. (1027 Budapest, Bem rkp. 44. fsz. 2;
+36 1 201 1277; engedélyszáma: RO 1320/1995/1999; vagyoni
biztosítója: Európai Utazási Biztosító Zrt.).

IDÉN OLCSÓBB:
Azon utazásaink, melyeknél a logó szerepel kedvezőbb áron foglalhatók idén, mint a tavalyi évben.
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a belépést megtagadhatja, ha korábban számára „veszélyesnek” ítélt országban járt az utazó. Kérjük, Európán kívüli utazásuknál mindig egyeztessenek erről irodánkkal.

ÓBB

HASZNOS
TUDNIVALÓK

SPECIÁLIS ÉTREND, ÉRZÉKENYSÉGEK:
Akinek speciális étrend szükséges (pl. gluténérzékeny),
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 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 és tengeri hajóutak 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.
ÁRFOLYAM:
Az utak árának kalkulációja 1 EUR = 335 Ft, 1 CHF = 305 Ft,
1 USD = 302 Ft 1 GBP = 390 Ft árfolyammal készült (Erste
Bank eladási árfolyam). A kalkulált árfolyamhoz képest tartós deviza áremelkedés esetén a részvételi díj változtatási
jogát – a törvényi szabályoknak megfelelően –, irodánk
fenntartja.

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.

engedélyezett, ilyen esetben az ismertetés a buszon vagy az
épület előtt történik. Európán kívüli utazások során a helyi
szolgáltatóknak javasolt, de nem kötelező a borravaló. Erre személyenként, naponta kb. 5 USD összeget érdemes számolni.
2011 óta több európai városban is bevezették a helyszínen fizetendő turista adót, melynek összege kb. 2–3 € vagy CHF /fő /éj,
mely a helyszínen fizetendő a helyi szolgáltatónak.

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.

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.

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 fakultatív hajó-, felvonó-, vonat- illetve
egyéb jegyek a helyszínen, az adott ország valutájában fizetendőek. Prospektusunk összeállításakor érvényes összegük –
mely esetenként változhat – megtalálható a programleírások
után összevontan, valamint weboldalunkon részletezve is az
adott útnál. Több helyszínen a műemlékek csak helyi idegenvezető kíséretében, esetleg a magyar idegenvezető „tájékoztatási jogának” a megváltásával, vagy a múzeum saját audio
guide-jának használatával tekinthetők meg, melyek költsége a belépőn felül a helyszínen fizetendő. Vannak továbbá
olyan múzeumok és műemlékek, ahol az idegenvezetés nem

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.

INGYENES AUDIO GUIDE
HALLGASSA IDEGENVEZETŐJE TÁJÉKOZTATÁSÁT AKÁR 100 m TÁVOLSÁGBÓL.
Több várost bejáró körutazásainknál audio guide rendszereket használunk a minőségi szolgáltatásért.
Azon utaknál, ahol logóval jelezzük, garantáltan lesz audio guide készülék az utasoknak.
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REPÜLŐ
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
Repülős csoportos utazásainknál a turista osztályra szóló repülőjegy megvásárlását irodánk főszabály szerint elvégzi minden
érvényes foglalással rendelkező utas számára. Mindazonáltal,
az utasnak lehetősége van a foglaláskor írásban jelezni, hogy
a repülőjegyet maga kívánja megvásárolni és nem irodánkon keresztül (pl. légitársaságnál lévő törzsutas tagsága miatt).
Amennyiben az utazás mégsem valósul meg, irodánk nem vállalja az utas által megvásárolt repülőjegy lemondásából, módosításából eredő költségeket. 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
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, kivételes esetben:
Bécs, Pozsony vagy Debrecen. Amennyiben az ideális menetrendhez nem megoldható a budapesti indulás, irodánk vállalja
a transzfer költségét Budapestről az indulási reptérre és vis�sza. Néhány utazásunknál (23. és 105. oldalak) felajánlunk indulási és érkezési lehetőséget a budapesti mellett, a debreceni
repülőtérről is. Aki ezt választja, számára az oda-vissza utazás
egyénileg történik, a célországban a programon a Budapestről
repülőkkel együtt vesz részt. 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, a jegykiálllítás ennek megfelelően történik. Pontatlan névmegadás esetén a név javításáért/változtatásáért a légitársaság
az utasnak többletköltséget számít fel, illetve a javítás hiányában
az utazást megtagadhatja. A repülőtéri illetékek és a repülőjegyek árai a programfüzetünk összeállításakor aktuális érték alapján lettek feltüntetve, az összegük változhat. Jelentkezés előtt

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: Bonyhád, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Hatvan, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Miskolc,
Nyíregyháza, Paks, Pécs, Szeged, Szekszárd, Tolna. További
felszállási helyek bizonyos utaknál (az adott utazásnál
jelezve): Budaörs, Győr, Nagykanizsa, Siófok, Székesfehérvár,
Szolnok, Szombathely, Tatabánya. Ingyenes vidéki felszállási
szolgáltatásunkat minden utasunk igénybe veheti, amen�nyiben a pontos felszállási igényét foglalásakor jelzi, és megadja azt a mobiltelefonszámot, melyen az indulás reggelén
elérhető. A fel és leszállás városonként 1 helyszint jelent.
Autósztráda melletti felszállás esetén mindig az autóbusz
haladási irányának megfelelő oldalt jelenti a fel- ill. leszállás.
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 16 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 +/ – fél óra körül várható.
Ezt követően indulnak transzfer járataink a vidéki városokba.
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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 az utasra.
REPÜLŐJEGY LEMONDÁSA:
Repülős utak esetén a repülőjegyek megvásárlását irodánk az
utazás előtt – az útra történő megfelelő számú utas jelentkezését követően – intézi. A repülőjegy megvásárlását követően a
foglalás lemondása esetén a repülőjegy ára nem téríthető vissza.

PRÉMIUM REPÜLŐS
SZOLGÁLTATÁSOK
ELSŐBBSÉGI BESZÁLLÁS:
A 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 kötelező biztonsági ellenőrzés folyamatát.
KÉZIPOGGYÁSZ A KABINBAN:
2018-tól 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 a Wizz Air járatok esetében felvihetik a kabinba – a méret és súlykorlátozásnak megfelelő – kézipoggyászukat.

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.
POGGYÁSZOK FELÁR NÉLKÜL:
Négy napnál hosszabb repülős utazásaink 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 az adott útnál, illetve utazás előtt
a részvételi jegyen tájékoztatjuk utasainkat. Kérjük, figyelmesen olvassák el ezen előírásokat.
KEDVEZMÉNYES REPTÉRKÖZELI SZÁLLÁS:
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.

INGYENES REPTÉRKÖZELI PARKOLÁS:
Minden Proko Travel által szervezett, a Budapesti Liszt Ferenc
Repülőtérről induló repülős utasunknak lehetősége van az
indulás napjától a hazaérkezés napjáig terjedő ingyenes parkolást igényelni foglalásuk leadásakor. A ferihegyi repülőtér közelében lévő parkoló és a repülőtér közötti oda-vissza transzfert
szintén ingyenesen nyújtjuk. A parkoló igényes, aszfaltozott
és a nap 24 órájában őrzött, de férőhelyei korlátozott számban
állnak rendelkezésre. Igény és férőhely esetében van lehetőség
fedett parkolást kérni felár ellenében.
Amennyiben visszaúton egy időpontban több autóbuszunk
érkezik Budapestre, igyekszünk a transzfereket összehangolni,
ám várakozás felmerülhet. Több mint 25 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 kivételes
esetben 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 a felszállás
kitűzött idejéig nem jelent meg a helyszínen és nem értesítette
a megadott telefonon munkatársunkat sem, úgy 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 telefonon vagy személyesen, 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).

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, de kitérünk rá, ha
az meglátásunk szerint eltér a magyar megfelelőjétől. 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.

BIZTOSÍTÁS ÉS
SZERZŐDÉS
BIZTOSÍTÁS:
Utasaink érdekeit szem előtt tartva minden utazásunknál erősen ajánlott utasbiztosítás megkötése. Utazásainkhoz több
típust is ajánlunk, melyeket útjainkra foglalva kedvezményesebb áron tud megrendelni, mint egyéni utazás esetén,
továbbá nálunk sem területi, sem kor alapú felárat sem kell
fizetnie ezen betegség- baleset- és poggyászbiztosítások esetében (mely 90 éves korig köthető). Biztosítását megkötheti
weboldalunkon, vagy abban az utazási irodában ahol foglalását intézi. Az Európai Gazdasági Térségbe történő utazás esetén javasolt az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása, de
a bankkártyás biztosításokhoz hasonlóan csak korlátozottan
nyújt ingyenes szolgáltatásokat. Bankkártyához kötődő biztosítás részleteiről 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 (AEGON Magyarország Általános
Biztosító Zrt.; 1091 Budapest, Üllői út. 1.; Tel.:1 477-4800;
e-mail: utasbiztositas@aegon.hu) az általa jogosnak ítélt

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 csupán pótágy, (nem teljes értékű ágy, pl.: 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
a 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.
kárigények összegét visszautalja az utasnak. A biztosítás
feltételeit, szerződését megtalálja irodáinkban és weboldalunkon.
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.
MOZGÁSUKBAN KORLÁTOZOTTAK:
Mozgásukban korlátozottaknak nem alkalmasak utazásaink,
a közlekedési eszközök és a szálláshelyek nem tudják biztosítani a számukra szükséges szolgáltatást.
ÖNRÉSZMENTES ÚTLEMONDÁS:
A Proko Travel által szervezett utak összesített részvételi díja
magában foglalja az útlemondási biztosítást, mely az utazó
részéről történő lemondás esetén 20% önrészt tartalmaz.
Amennyiben az utazó már szerződéskötéssel egyidőben
megköti a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást (utasbiztosítást) is a Proko Travelen keresztül, ha lemondás történik, és pozitívan bírálja el az igényt a biztosító, akkor a
kötbért önrészmentesen visszafizeti.

EGYÁGYAS SZOBA:
Az egyágyas szobák kisebbek, fekvésüket tekintve is kedvezőtlenebbek, így gyengébb színvonalúak mint a kétágyas szobák.
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.
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 (2020. 01. 25.) hatályos jogszabályok szerint
készültek. Ehhez képest bekövetkező változásokat a www.
prokotravel.hu weboldalon tesszük közzé. Kérjük, kísérjék
figyelemmel!
IMPRESSZUM:
A PROKO TRAVEL Utazási Iroda (Proko Travel Kft., székhely:
6720 Szeged Feketesas u. 19-21, adószám: 11032591-206, 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 az AEGON
Magyarország Általános Biztosító Zrt.-nél kötötte (1091
Budapest, Üllői út. 1.; Tel.:1 477-4800).
A programfüzetben található esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de érte felelősséget nem vállalunk. A katalógusban található képek, térképek illusztrációk csak tájékoztató
jellegűek. Ezen katalógusunk kiadásával minden előző kiadvány, ár, utazási szerződés, hasznos tudnivaló érvényét veszti
(az újonnan kötendő szerződések esetén) és csak az ebben foglaltak a hatályosak.
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Pihenés mindkét sziget tengerpartján
 Egy úton két egyedülálló sziget megtekintése
 A különleges spanyol gasztronómia felfedezése
 Számos izgalmas, érdekes fakultatív program
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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
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – TENERIFE
Menetrend függvényében 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
Egész napos szigettúrára indulunk, amely magában foglalja
Tenerife déli, észak-nyugati és középső részének megtekintését. Idegenvezetőink segítségével átfogó képet kapunk Tenerife,
valamint a Kanári-szigetcsoport múltjáról és jelenéről. Playa
de las Americasból indulva első megálló Los Gigantes, ahol
többek között egy lélegzetelállítóan hatalmas sziklafalat csodálhatunk meg, mely valójában egy vulkán hosszmetszete.
Következő megálló El Tanque, ahol megkóstolhatjuk a helyi
kávét (baraquito). Ezután megismerkedhetünk a szerencsétlen
sorsú kisváros, Garachico történetével és panorámás látképével,
majd Icod de los Vinosba érkezve megtekinthetjük az ezeréves
sárkányfát és megcsodálhatjuk 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. 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.
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

LOS GIGANTES SZIKLÁI

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. Van arra is lehetőség, hogy egy kis tengeralattjáróval megtekintsük az óceán élővilágát és felszínét, és
közben egy hajóroncsot is láthatunk a tengerfenéken. Egy másik
érdekes hajókiránduláson pedig a Los Gigantes sziklafalhoz visz
el a hajókapitányunk. Szállás, mint előző nap.
4. NAP: PIHENÉS
Továbbra is pihenhetünk, vagy helyi irodák által szervezett programon vehetünk részt. A választásban, szervezésben
idegenvezetőnk ekkor is fog segíteni. 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, mely 28 méter hos�szú kamikaze csúszda, mely majdnem függőlegesen ereszkedik
a medencébe. Igazi adrenalinbomba a csúszás rajta. A hullámstrand, melynek egyik felén háromméteres, mesterségesen
generált hullámokban lehet ugrálni, a másik, sekély része pedig
egy fehérhomokos, szintén mesterségesen kialakított partszakaszba torkollik. A park örökre szóló élményt nyújt minden látogatónak. Javaslunk ezen kívül egy kellemes sétát a tengerpart
mentén kialakított sétányon, melyet tovább fokozhatunk egy
kis fürdőzéssel az óceánban. Szállás, mint előző nap.
5. NAP: TENERIFE – GRAN CANARIA
A reggelit követően a hajó indulásáig szabadprogram, majd
Teneriféről áthajózunk a másik szép szigetre, Gran Canariára.
A kompon csomagunk zárható szekrénybe történő elhelyezéséért 1 €-t kell fizetni. Szállás Gran Canarian ***-os szállodában (4 éj). Hotelünk közel van a tengerparthoz, saját bárral és
medencével is rendelkezik.
6. NAP: SZIGETTÚRA GRAN CANARIÁN
A mai napi kirándulásunk első megállója a Degollada de las Yeguas
kilátópontja, ahonnan egyrészt ráláthatunk egy festői kanyonra,
túloldalt pedig visszanézhetünk Maspalomas homokdűnéire és
gyönyörű fotókat készíthetünk a változatos tájról. A fotószünet
után tovább kapaszkodunk felfelé a kanyon mentén és elhaladunk egy pálmaoázis, majd egy tevefarm mellett is, és így érjük
el Fataga termékeny vidékét, ahol már 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 gyümölcsleveket.
Ezután vadregényes sziklaképződmények 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 lefotózhatjuk a Roque Nublo-t és a Roque El Fraile-t,
melyek érdekes formájú sziklák. Jó idő esetén átláthatunk a szomszédos szigetre, Tenerifére és gyönyörködhetünk a Teidében,
Spanyolország legmagasabb csúcsában. Tovább haladva Terorban
városnézés, ahol megtekinthetjük a 150 éves araukária fenyőket
és a templomot, ahol Gran Canaria védőszentje, a „Fenyő Szűz

Mária” található. Ide zarándokok tízezrei látogatnak el minden
évben, így érthető, hogy ez a sziget vallási központja. Terorban
megcsodálhatjuk a híres Balkonok utcáját, és betekintést nyerhetünk a parfümkészítők műhelyébe is. A következő megálló Firgas,
a vizek városa. Ezután következik a Restaurante Cuatro Hermanas,
ahol megebédelünk egy a helyiek által is kedvelt étteremben.
Következő látnivalónk a Bandama. Ez volt Gran Canaria utolsó
működő vulkánja 5.000 évvel ezelőtt. A Pico de Bandama csúcsáról gyönyörű kilátás nyílik a tájra, belekukkanthatunk a 200 méter
mély kráterbe és megcsodálhatjuk Las Palmas panorámáját. A nap
során megállunk egy családi aloe vera termelőnél is, ahol megismerkedünk ennek a rendkívül hasznos növénynek a tulajdonságaival és feldolgozásával. A termékeket ki lehet próbálni, meg lehet
kóstolni, és ha elnyeri tetszésüket vásárolhatnak is. Az esti órákban érkezünk vissza szállásunkra.
7. NAP: PIHENÉS
Ezen a napon, aki akar, pihenhet, fürödhet az óceánban vagy
a szálloda medencéjében. A tengerparti sétányon is kellemes
órákat tölthetünk el, miközben megkóstoljuk a sangriat vagy a
helyi kávét. Ha valaki tovább akar ismerkedni a szigettel, azoknak a helyszínen lesz lehetőség befizetni többféle, helyi szervezésű programra. Itt is lehet hajózni, más látványosságokat
felkeresni szervezett kirándulás keretében, vagy egy állatparkot
megtekinteni. Ezekről a helyszínen az idegenvezetőnk fog részletesebb tájékoztatást adni. (Programra jelentkezési lehetőség a
helyszínen). Szállás a szokásos szállodánkban.
8. NAP: PIHENÉS
Ezt a napot továbbra is pihenéssel, napozással vagy kirándulásokkal tölthetjük. A lehetőségekről kérdezze idegenvezetőjüket.
A romantika kedvelőinek javasoljuk a maspalomasi homokdűnék felkeresését az esti naplemente időszakában. (Ez a szállodától kb. 5 km-re van). Szállás, mint előző nap.
9. NAP: GRAN CANARIA – BUDAPEST
A reggeli órákban utazás madridi átszállással, érkezés Buda
pestre várhatóan a délutáni órákban.
AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN 205 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont:
2020. szeptember 21 – 29.
Alapár (útlemondási biztosítással):
299.500,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 140.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
439.500,- Ft

IDÉ

TENERIFEI TENGERPARTI LÁTKÉP
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	8 éjszaka ***szállodák 2 ágyas N OLCS
tusolós WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió + 2 ebéd

Wizzair elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
75.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.700,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépő nincs, csak helyi fakultatív programok. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

PORTUGÁLIA

ZÖLD SMARAGD AZ ATLANTI-ÓCEÁN KÖZEPÉN
JELLEGZETES AZORI-SZIGETI LÁTVÁNY
Azori-szigetek

Biscoitos

Praia

Angra
Ribeira

Sete

Furnas

Ponta Delgada

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Két mesés sziget az óceán közepén
 Fantasztikus vulkáni képződmények
 Látványos táj, színpompás virágok
 Utolsó nap Lisszabonban városnézés
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A világ egy kevésbé ismert gyöngyszeme, ahol szerencsére 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. Miután kigyönyörködtük magunkat, 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 vulkanikus tevékenység 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 után szállásunkra
utazunk és megvacsorázunk.
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 Azori-szigetek
az Atlanti-óceán közepén helyezkedik el, az egyik legnagyobb bálna- és delfinpopulációnak ad otthont. A kirándulás

KILÁTÁS A TERCEIRAI SZÁLLODÁBÓL

során nagy valószínűséggel láthatunk bálnát és (vagy) delfint.
A program során esőkabát viselése javasolt. Rossz idő esetén ez
a program elhalasztásra kerülhet. Fakultatív bálnales hajókirándulás: 12.000,- Ft. A bálnales befejezése után vis�szatérünk a partra és a gyalogos városnézésre indulunk Ponta
Delgadaba, a sziget fővárosába. A várost főképp a fekete bazalt
és a fehér mészkő használata jellemzi, ezért 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 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 nézelődést 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
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 szállásunkra.
5. NAP: ANGRA DO HEROÍSMO – SERRA DO CUME –
PRAIA DA VITÓRIA – ANGRA DO HEROÍSMO
Kora reggel transzfer a repülőtérre és átrepülünk az Azoriszigetek másik gyöngyszemére, Terceiára. A szigetre érkezés
után buszra szállunk és városnézésre indulunk. A város, Angra do
Heroísmo, ahol a szállásunk is van, a világörökség része 1983 óta,
mivel jelentős kapcsolatban áll a portugál történelemmel, különösképpen a navigáció történetével. A kőhomlokzatok, 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 kialakított tengeri úszómedencéiről. Itt lehetőségünk van egy pihentető fürdőt venni a tengerben. Ezt követően
meglátogatjuk a bormúzeumot, ahol kóstolhatunk, majd vásárolhatunk 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
Világkiállításra épített tengeri akváriumhoz. Sok különlegesebbnél – különlegesebb halat, cápákat, pingvineket, vidrákat
láthatunk Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű 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.
SZEMÉLYES BEJÁRÁS ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont:
2020. augusztus 15 – 22.
Alapár (útlemondási biztosítással):
429.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 170.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
599.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	6 éjszaka **** szállodákban 2 ágyas
tus/WC-s szobákban + 1 éj repülőn
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
132.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
62.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 35 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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MADEIRAI VAKÁCIÓ ÉS LISSZABON

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Delfin- és bálnales, Porto Santo hajókirándulás
 Kirándulás a mesebeli „Virágok szigetére”
 Lélegzetelállító csúcsok és völgyek
 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 – 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
Funchal turista negyedében fekvő szállodánkba. A júniusi időpontban csak a ****-os Golden Residence szállodába kötöttük le
a szállást utasainknak. Az augusztusi csoportnál lehet szállodát
választani, a Dorisol *** és a Hotel Raga **** szállodák közül, a
szeptemberi csoportot pedig a Hotel Raga ****‑ban tudtuk elhelyezni. A Dorisol *** szálloda medencével, szobái balkonnal,
telefonnal, kábel TV-vel, minibárral, a fürdőszobák hajszárítóval
felszereltek. A szintén medencével rendelkező Hotel Raga ****
szállodának a Golden Residence****-hoz hasonlóan szobái légkondicionáltak, balkonnal, telefonnal, kábel TV-vel, minibárral
felszereltek. 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 emel-kedik 30 °C fölé, de tavasszal és késő
ősszel is 24 °C körüli, kelle-mes az idő. Ezért buja növényzete van,
a „virágok szigeteként” is szokták emlegetni.

PORTO MONIZ VULKANIKUS MEDENCÉI
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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 az
utolsó magyar király, IV. Károly síremléke is. Innen mesés a rálátás a városra és az óceánra. A kalandvágyók akár egy speciális
helyi szánkóval (tobogán) is lejöhetnek 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 panoráma tárul elénk. Az óceánparti szakaszon
haladva 17 óra felé érkezünk vissza szállodánkba. Fakultatív

Porto Moniz

Lisszabon
Santana

Ribeira Brava

Funchal

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

FUNCHAL, BOTANIKUS KERT

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 szigetcsoport – egyedülálló módon –, aranysárga homokos
tengerparttal rendelkezik. Késő délután visszahajózás, az esti
órákban érnek vissza szállásunkra utasaink. Garantált fakul-

tatív 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 (1818 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
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GOLDEN RESIDENCE HOTEL****
Időpont:
2020. június 21 – 28.;
HOTEL RAGA ****
Időpont:
2020. aug. 02 – 09.; szept. 19 – 26.
Alapár (útlemondási biztosítással):
179.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 155.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
334.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
55.000,- Ft
Tengerre néző felár:
29.000,- Ft
Egyágyas felár:
66.000,- Ft

ÓBB

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 és a madeirai
borokat tekintjük meg, ill. kóstoljuk meg, 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 vissza a szállodába.

Garantált, fakultatív fél napos, Funchal városnézés
a botanikus kerttel: 35 € (minden fakultatív programra jelentkezés a helyszínen). Természetesen, akinek
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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. Tavalyi csoportjaink természetes
élőhelyükön láthattak delfin csapatokat, bálnákat és tengeri teknősöket is. Garantált fakultatív hajókirándulás: 35 €.

HOTEL DORISOL ***
Időpont:
2020. augusztus 02 – 09.
Alapár (útlemondási biztosítással):
149.500,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 155.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
304.500,- Ft
Fakultatív vacsora:
48.000,- Ft
Egyágyas felár:
60.000,- Ft

7. NAP: FUNCHAL – LISSZABON – BUDAPEST
Kora reggel transzfer a repülőtérre és Lisszabonba utazunk.
Megérkezésünk után autóbuszos és gyalogos városnézés a
fővárosban: Belém-torony, a Tejo folyóban álló többszáz éves
erőd. A Felfedezők Emlékművénél a leghíresebb portugál felfedezők szobraiban gyönyörködhetünk. 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 szülő
helyére emelt templomot és a Katedrálist. (Szt. Antal nem

Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	6 éjszaka választott szálloda 2-ágyas,
tusolós, WC-s szobáiban + 1 éj repülőn
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

túra (ebéddel): 45 €.

Belépők ára: kb. 54 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – PORTO
Menetrend függvényében utazunk Portugáliába. 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).

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 a kegytemplom épült,
a legenda szerint Szűz Mária három pásztorgyerek előtt többször is megjelent. A kegyhelynél mindenkinek lesz ideje áhítatra,
elmélkedésre, nézelődésre. Szállás elfoglalás és vacsora (2 éj).
4. NAP: BATALHA – ALCOBACA – ÓBIDOS – 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

COIMBRA, KATEDRÁLIS Fotó: Nábrádi Benedekné
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 kóstolhatunk. 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 mesék
világát idézi. Byron szerint ez a világ legszebb városa! Ezért is
választotta lakhelyéül. Ezt követően a Cabo da Roca fokhoz 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).
6. NAP: LISSZABON
Az elkövetkezendő két napban a főváros nevezetességeit tekintjük meg. Lisszabon izgalmas, változatos látnivalókat nyújtó
város, nézelődésünket 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 legértékesebb 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 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.
OLCS
8. NAP: BUDAPEST
Hajnali órákban érkezés a Liszt Ferenc repülőtérre.

N

ÓBB

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
utazunk vissza szállásunkra.

Tomar
Fatima

Az utazás blogbejegyzése: pronaygyula.prokotravel.hu/portugalia

VÁROSLÁTOGATÁS

Coimbra

Nazare

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 – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon
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Porto
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 Szt. Antal szülőhelye és Fatima zarándokhelye
Panoráma Európa legnyugatibb pontjáról
9 portugál világörökségi látnivaló
 Szabadidő az Atlanti-óceán partján

Portotól Lisszabonig
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

A

FEDEZZÜK FEL PORTUGÁLIÁT!

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Teljes részvételi díj (Tartalmazza a repülőjegy és illeték
összegét (99.000,- Ft) és az útlemondási biztosítást is):
2020. július 18 – 25; július 25 – aug. 01.: 288.000,- Ft
szeptember 19 – 26.:
298.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	6 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas
tusolós/WC-s szobákban + 1 éj repülőn
Ellátás:
reggeli + 3 vacsora (többi napon fak. vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
82.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alkalom):
32.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

LISSZABON, PRACA DO COMERCIO

Belépők ára: kb. 142 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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PORTUGÁLIA

SPANYOLORSZÁG

FRANCIAORSZÁG

LICHTENSTEIN

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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Felemelő élmény Észak-Spanyolország öblökkel tarkított tengerpartja mentén buszozni, miközben a hegyekben gyönyörködünk. Ez a Föld egyik legszebb vidéke.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. – AUSZTRIA
A reggeli indulást követően utazásunk során érintjük az Alpok
vonulatait, látjuk a meredek hegyoldalakat. 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 Genfben, Svájc egyik leggazdagabb városában városnézés. 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 – BORDEAUX
Lyont reggel hagyjuk el és nyugat felé indulunk tovább. A repülővel utazók délután ezen a napon csatlakoznak a buszos csoporthoz. Már a teljes csoporttal városnézés a vörösborok fővárosában,
Bordeaux-ban. A város szerepel az UNESCO Világörökségei között.
A belváros elsősorban barokk hatást mutat. A fő látványosságai
a városháza, az érseki palota és a katedrális. Lefényképezzük a
futurisztikus La Cite du Vin épületét, mely a bordeauxi borok
múzeuma. A borfővárost elhagyva – forgalom függvényében, de
kb. 3 óra múlva érkezünk szállásunkra, vacsora.
4. NAP: SAN SEBASTIAN – SANTANDER – OVIEDO
Az egyik legszebb fekvésű spanyol városban, San Sebastianban
városnézés. A település 2016-ban a világ kulturális fővárosa
címet 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 több száz 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.
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Oviedo

San Sebastian
Braga
Burgos
Porto
Valladolid
Salamanca

Lourdes

Coimbra
Lisszabon

5. NAP: OVIEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA
Utunk egyik fő látványosságához érkezünk Santiago de
Compostela-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 ÉszakSpanyolország 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
Portónál (2 éj).
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 – NAZARÉ – 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 tajtékos 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
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.

LISSZABON, BELÉM-TORONY

Santiago de
Compostela

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,

BATALHA Fotópályázat III. helyezett: Lóczi Edit
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. Haza
érkezés az esti órákban. Ezt követően a Pécs, Debrecen, Szeged
vonalon csatlakozó utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.
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Időpont:
2020. július 06 – 17.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 448.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	11 éjszaka *** - **** szállodákban
(tusoló/WC-s szobákban)
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
135.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 9.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.600,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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

Belépők ára: kb. 125 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

PORTUGÁLIA

SPANYOLORSZÁG

AZ ÓCEÁN MENTÉN

FRANCIAORSZÁG
Santiago de
Compostela

Portugália és Észak-Spanyolország (repülővel)
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

utcák, városháza, Érseki palota, Katolikus Királyok Kórháza és
a világhírű katedrális, melynek barokk kori külseje egy román
Coimbra
kori templomot rejt. Az út során megállapíthatjuk, hogy Észak- Lisszabon
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 Portónál (2 éj).

Lourdes

FATIMA, SZŰZ MÁRIA-TEMPLOM

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.

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BORDEAUX
A reggeli órákban indulás, és átszállással utazás Bordeaux-ba.
A leszállást követően a forgalom függvényében (várhatóan
1–1,5 óra múlva) érkezik a magyar buszos csoport. Felszállás
az autóbuszba és rövid városnézés a vörösborok fővárosában,
Bordeaux-ban. A város szerepel az UNESCO világörökségei között.
A belváros elsősorban barokk hatást mutat. A fő látványosságai
a városháza, az érseki palota és a katedrális. Lefényképezzük a
futurisztikus La Cite du Vin épületét, mely a bordeauxi borok
múzeuma. A borfővárost elhagyva – forgalom függvényében –,
de kb. 3 óra múlva érkezünk szállásunkra, vacsora.

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 tajtékos 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.

2. NAP: SAN SEBASTIAN – SANTANDER – OVIEDO
Az egyik legszebb fekvésű spanyol városban, San Sebastianban
városnézés. A település 2016-ban a világ kulturális fővárosa
címet 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 több száz 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: 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.

3. NAP: OVIEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA
Utunk egyik fő látványosságához érkezünk Santiago de
Compostela-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

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.
LC
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9. NAP: LOURDES – TOULOUSE – BUDAPEST
Reggeli után utazás Toulouse-ba a reptérre.
Várhatóan kora délután indulás és átszállással
hazarepülés Budapestre.
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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.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

Oviedo

KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.96

Időpont:
2020. július 08 – 16.
Alapár (útlemondási biztosítással):
384.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 120.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
504.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	8 éjszaka *** - **** szállodákban
(tusoló/WC-s szobákban)
Ellátás:	félpanzió

LISSZABON, SZENT JEROMOS-TEMPLOM

Belépők ára: kb. 125 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
110.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.700,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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EL CAMINO ZARÁNDOKÚT GALÍCIÁBAN

Hátizsákos gyalogtúra Santiago de Compostelaba

Muxia
Finisterre

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Santiago de
Compostela

 Immár 4. 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 – Caminot többször megjárt túravezető

érzés ide megérkezni! A székesegyházban megtekintjük
Szt. Jakab sírját is. Vacsorázási és ajándékvásárlási lehetőség
után részt veszünk a kizárólag a zarándokok számára celebrált
misén. A mise után megkapjuk a dokumentumunkat, mely igazolja, hogy lesétáltuk az El Camino utolsó 117 km-ét.
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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.
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 elsétálunk 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.
3. NAP: SARRIA – PORTOMARÍN (24 km, 300 m szintkülönbség)
Kora reggeli ébredés után felkészülünk, bepakoljuk és felves�szük túrahátizsákjainkat. Indulás előtt átvesszük Szent Jakab
kagylóinkat, mely a zarándokok elmaradhatatlan kelléke, és
hátizsákunkon himbálózva fog elkísérni minket egészen névadója 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 saját maga választja a gyaloglási sebességét. 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. A délutáni órákra esik az

ŐK 2019-BEN MEGCSINÁLTÁK A TÚRÁT
érkezés aznapi végállomásunkhoz, a Miño folyó partján fekvő
Portomarínhoz. Az albergue-be érve a túravezető segítségével elfoglaljuk szállásunkat, fürdés, majd egy kis pihenés. Este
a környék éttermeiben lehet vacsorázni, és sétálni az árkádos, középkori kis faluban. Az éttermek többsége kínál zarándokmenüt (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 szintk.)
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, mely a templomos lovagok helyi központja volt
egykor. Palas de Rei-be érve zarándokszállásunkra megyünk.
Este lesz idő egy kis nézelődésre, vacsorára, melyhez a környékről 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, Ribadiso parányi települését. Itt elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsorázhatunk, de akár a
csörgedező patakban is megmártózhatunk.
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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 Nagyboldog
asszony kolostor egykori papneveldéjében alakították ki a szálláshelyet, itt 2 éjszakát töltünk. Lepakolunk, majd az utolsó
méterek jönnek, míg beérünk a katedrálishoz. Leírhatatlan

8. NAP: SANTIAGO – FINISTERRE – MUXÍA – ÉZARO
A mai nap szabadprogram Santiagoban, vagy eljöhetnek
velünk egy autóbuszos fakultatív kirándulásra. Fő célpontunk,
Finisterre félszigete, ez 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

LC
NO S

Időpont:
2020. szeptember 27 – október 05.
Alapár (útlemondási biztosítással):
178.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 110.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
288.000,- Ft
Utazás:	
repülővel, vonattal, autóbusszal, gyalog
Poggyász:
10 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	8 éjszaka zarándok szálláshelyeken
(hálótermek, közös fürdőszobával)
Ellátás:	önellátás
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.700,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 34 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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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.

MAGYAR VÁNDOR A CAMINÓN Fotó: Kovács Karola

Sarria

Madrid

Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Camino
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SPANYOL KIRÁLYI VÁROSOK

Segovia
Henares
Madrid
Toledo
Consuegra

Cuenca
Aranjuez

keressük fel. A várost még a mór hódítók alapították. A szűk utcái
középkori hangulatot árasztanak. Gótikus katedrálisának alapjait
a XII. században rakták le. A Szent Pál Viaduktról kiváló felvételek készülhetnek a kőoszlopokon fekvő városról és a környező völgyekről. Cuencat elhagyva Aranjuezbe megyünk tovább. Királyi
palotája, mely a XVI. századtól kezdve a spanyol király tavaszi
rezidenciája volt. 2001 óta pedig az UNESCO Világörökségei közé
tartozik. Belső díszítettsége lenyűgöző. A Porcelán Szalon és az
Arab Csarnok ezek közül is a leglátványosabb. A kora esti órákban
érkezünk vissza Madridba ahol megcsodáljuk a világ leghíresebb
bikaviadal arénáját a Las Ventast. Cuenca – Aranjuez fakulta-

tív kirándulás (belépővel): 50 €.
SEGOVIA LÁTKÉPE A HÓFEDTE CSÚCSOKKAL
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

6 fantasztikus Világörökség 5 nap alatt
 Csillagtúrák a 4 csillagos hotelből
 Toledo és Cuenca festői panorámái
 A Prado és a Reina Sofía múzeumok kincsei
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A madridi királyi rezidencia pompája, Toledo történelmi belvárosa
vagy az El Escorial palota páratlan szépsége mind úgy tárul elénk,
mint a spanyol történelem egy-egy emléklapja. Bámulatos.
Fleisz Tünde – Spanyol turisztikai szakértő

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MADRID – ALCALA DE HENARES
Délelőtt repülés Budapestről Madridba. A várható kora délutáni
érkezés után bepakolunk az autóbuszunkba és még délután
ellátogatunk Alcala de Henaresbe, mely nem csak Cervantes
szülőhelye, de UNESCO Világörökség is. Több emlék is utal a híres
íróra (szülőház, szobor…). A belváros éke az egyetem épülete,
melyet 1499-ben alapítottak. Különleges építészeti megoldásai miatt 1998-ban a Világörökségek közé is beválasztották.
Programjaink befejezése után megyünk madridi szállodánkhoz
(4 éj), mely a modern negyed szívében, metróállomásnál található, fakultatív vacsora.
2. NAP: MADRID
Az egész napot a spanyol főváros megtekintésére szánjuk.
A Spanyol térnél lévő Szenátusnál kezdjük programunkat, majd
a Királyi Palota következik. A Bourbon gazdagság és pompa

tanúbizonysága ez az épület. Természetesen belülről is megtekintjük a lenyűgöző palotát. Mellette található az Almudena
monumentális katedrálisa, melynek üvegablakai csodaszépek.
Az óvárosban folytatjuk utunkat, elegáns palotákat érintve érkezünk a főtérre. Itt a szabadidő alatt lehet ebédelni, emléktárgyat
vásárolni. Városnézésünk folytatása: a Puerta del Sol, a Parlament
és a Prado környéke. Programunk zárásaként lehetőség van megtekinteni Spanyolország nemzeti képtárát, a grandiózus Prado
múzeumot. A nap során közlekedés metróval, illetve gyalog.
3. NAP: TOLEDO – CONSUEGRA
Ezt a napot szabadon eltölthetik Madridban, vagy eljöhetnek velünk egy érdekes fakultatív kirándulásra. Reggel bus�szal megyünk az egykori királyi központba, Toledóba. A Tajo
folyó által körülölelt város rengeteg látnivalót nyújt. Ősi várfalak, kapuk, a világ 2. legrégebbi zsinagógája és meseszép templomok, amelyek közül az El Greco és más híres festő képeivel
díszített katedrális nemcsak Toledo, hanem az egész keresztény
világ egyik büszkesége. Gyalogos séta a zegzugos, hangulatos utcákon keresztül. Toledói programunk során lesz lehetőségünk a híres toledói acélból készített termékekből is vásárolni.
Városnézésünk után egy érdekes vidékre megyünk tovább.
Consuegra körzetében tipikus Don Quijote által ismerté vált
szélmalmok sora látható. Festői táj. A kora esti órákban érkezünk vissza Madridba, amikor lehetőség lesz beülni egy kis
bárba és megkóstolni a madridi tapast, vagy megtekinthetik a Picasso talán leghíresebb képét, a Guernicat a Reina Sofía
Múzeumban. Toledo – Consuegra fakultatív kirándulás

5. NAP: E L ESCORIAL – ELESETTEK VÖLGYE – SEGOVIA –
MADRID – BUDAPEST
Reggel bepakolunk buszunkba és elhagyjuk Madridot. Először
az El Escorialhoz megyünk. Ezt a páratlan kolostorkastélyt
II. Fülöp emeltette. Évszázadokig volt a spanyol uralkodók rezidenciája és Pantheonja, mindmáig a királyi család temetkező
helye. A különleges épületben elcsodálkozhatunk azon, hogy
milyen szerzetesi egyszerű életkörülmények között élt II. Fülöp
király, aki a fél világot uralta. Ezt követően az Elesettek Völgyét
keressük fel, mely polgárháborús emlékmű és sziklába vájt
katedrálisa sokáig a hírhedt Franko tábornok végső nyughelye
is volt. Folytatjuk utunkat Segoviába, mely a hatalmas római
vízvezeték szülővárosa. Meglátogatjuk a Real Alcazart, amely
eredetileg erődítményként épült és inspirációt adott Disney
Hamupipőke kastélyának. Ez Spanyolország egyik igazi szimbóluma is. Az aqueduct és az Alcazar mellett a katedrális is figyelemreméltó. Segoviat elhagyva, a kora esti órákban transzfer a
madridi repülőtérre és hazaindulunk Budapestre. A Liszt Ferenc
Repülőtérre érkezés, a késő esti órákban.

CONSUEGRA SZÉLMALMAI

(3 belépővel: 65 €)

4. NAP: CUENCA – ARANJUEZ
Erre a napra is van egy fakultatív kirándulási javaslatunk azoknak,
akiket érdekel két látványos Madrid környéki Világörökség. Először
a fővárostól keletre elhelyezkedő, sziklára épült várost, Cuencat

SPANYOLORSZÁGRA SPECIALIZÁLÓDOTT IDEGENVEZETŐVEL

Időpont:
2020. július 28 – augusztus 01.
Alapár (útlemondási biztosítással):
179.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 99.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
278.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	4 éjszaka **** szállodában 2 ágyas
zuhanyzós, WC-s szobákban
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)

CUENCA, A SZIKLAVÁROS

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
72.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
24.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 88 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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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. Megérkezé
sünk után felszállunk autóbuszunkra és irány Andorra,
a Pireneusokban található kedves miniállam. Megtekintjük a
főváros, Andorra la Vella fő látványosságait: Szent István székes
egyház, Nemzeti Könyvtár, Parlament épülete, (mely a világ
legrégebbi parlamentje). Ezt követően szabadidő, vásárlási
lehetőséggel, a vámmentes 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 régi
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 –, 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 kegytárgyvásárlási lehetőség is.

HUESCA ÉS A PIRENEUSOK
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. (Extrém időjárási viszonyok esetén a program módosulhat). 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 kikötővárosba. 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 belegyalogolhat a hullámzástól mentes, tiszta vizű, de kicsit hűvös
tengerbe. Szabadidőt követően ebédre 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
volt. Aragónia első fővárosa, 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.

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. Séta a hangulatos városban, ahol láthatjuk a
városházát, melyet aragon loggia díszít, és a felbecsülhetetlen
értékű katedrálist, melynek belsejét is megtekintjük. Szállás
Leridában vagy környékén.

PAMPLONA FŐTERE
7. NAP: BARCELONA – BUDAPEST
Az utolsó nap rövid áttekintést kaphatunk Katalónia fővárosáról,
Barcelonáról. Buszos és gyalogos városnézésünk során bejárjuk
a belvárost, a gótikus negyedet és a Montjuic hegyet. Szabadidő
a Rambűlas-on. Várhatóan a délutáni órákban transzfer a reptérre. Budapestre érkezés menetrend függvényében, előreláthatóan az esti órákban.
AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. augusztus 05 –11.
Alapár (útlemondási biztosítással):
328.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 99.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
427.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	6 éjszaka *** -****os szállodák
2 ágyas, tus/ wc-s szobáiban
Ellátás:	félpanzió

ORDESAI NEMZETI PARK A PIRENEUSOK SZÍNES VONULATAIVAL
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Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
65.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 86 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

SPANYOLORSZÁG

BARCELONAI KIRUCCANÁS
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Bp. – Barcelona – Bp. útvonalon repülés
 Séta, városnézés a mediterrán városban
 Helyszínen közlekedés metróval és gyalog

ÉR

LT

VÁROSLÁTOGATÁS

M

TERMÉSZET

EHÉZSÉ

G

N

Barcelona változatosságával egyik másik város sem vetekedhet. A gótikus negyed történelmi épületeitől mindössze pár perc
a Sagrada Família grandiózus épülete és a tengerpart is.
Prónay Bence – 11 éve spanyol utak idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BARCELONA
A reggeli órákban egyénileg repülés Budapestről Barcelonába,
ahol a repülőtéren várja a csoportot az idegenvezető.
Megérkezés után metróval transzfer a belvárosi szállodába.
Elhelyezzük a csomagszobában a táskáinkat és megkezdjük
városnézésünket. Bemegyünk a központba, ahol első látványosságunk a Katalónia tér, melynek közelében kezdődik a Gótikus
negyed. Ennek egyik legszebb épülete a Szt. Eulália katedrális. Ezt követi a Királyok tere, majd a Ramblas, mely Barcelona
Váci utcája, itt mindig hömpölyög a tömeg. Ebédre válogathatunk a világhírű Boquería piac éttermei közül, majd lesétálunk a tengerpartra, ahol Kolumbusz szobra köszönt minket.
Városnézésünk után szabadprogram a belvárosban. Egy különlegeséggel szeretnénk még vonzóbbá tenni az utat. Katalógusunk
megjelenésekor még nem ismert a spanyol labdarugó bajnokság sorsolása, de elképzelhető, hogy az FC Barcelona csapata

otthon játszik ezen a napon. Megfelelő időpont esetén irodánk
meccslátogatást szervez. Ha érdekli a mérkőzés, az útra történő
jelentkezéskor, kérjük jelezze jegyigényét is, melyet a szabad
helyek függvényében igyekszünk kielégíteni. (Várhatóan július
második felében hozzák nyilvánosságra a sorsolást.) Szállás
Barcelonában.
2. NAP: BARCELONA
Reggeli után elmegyünk a város fölé magasodó Montjuic
hegyre. Itt található az Olimpiai stadion, és lenyűgöző rálátás van a belvárosra. Ezt követően Antoni Gaudí legszebb alkotásait tekintjük meg. A grandiózus Sagrada Família Bazilikát
és a különc Güell Parkot. A két mestermunkát belülről is meg
lehet csodálni. Ebben az esetben a 2 belépőjegyet pluszban kell fizetni. Ezt az útra történő jelentkezéskor kell közölni,
mert a jegyeket, a nagy igény miatt, előre meg kell rendelnünk.

„Gaudí mestermunkák belülről” (2 belépő + 1 kötelező helyi idegenvezető): 30 €. A nap fennmaradó részé-

ben van lehetőség egyénileg sétálni a városban, de ha valaki
akar, akkor múzeumba is tud menni: pl. Picasso Múzeum,
Tengerészeti Múzeum vagy a tenger élővilágát bemutató
Aquarium. Szállás, mint előző nap.
3. NAP: BARCELONA – BUDAPEST
Ezen a napon az idegenvezető azokkal megy, akik szeretnék
megtekinteni az FC Barcelona labdarugó csapatának stadionját és relikviáit (belépő). A Camp Nou-hoz metróval megyünk ki.
Megtekinthető a stadion, a sok kupa, a pálya és az öltözők is.
Programunk után visszamegyünk a belvárosba és a repülőtérre
történő utazásig szabadprogram. Aki nem jön a stadion túrára,
annak javasolt a skanzen jellegű „Spanyol falu”, vagy a Katalán
Múzeum megtekintése. Délután felvesszük a csomagokat a
szállodában, majd metróval transzfer a repülőtérre és hazaindulás. Érkezés a Liszt Ferenc Repülőtérre a késő esti órákban.

BARCELONA, SAGRADA FAMÍLIA
PROGRAMOK ÉS SZABADIDŐ IDEÁLIS ARÁNYA

Időpont:
2020. augusztus 23 – 25.
Alapár (útlemondási biztosítással):
87.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 60.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
147.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen metróval
Poggyász:
10 kg feladott poggyász + kis kézitáska
Szállás:	
2 éjszaka *** -os szállodában
2 ágyas tusolós, WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
25.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 2.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 900,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

MALLORCA, A MEDITERRÁN SZIGETEK KIRÁLYNŐJE
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Fürdés, napozás a népszerű szigeten
 Szigettúrák során számtalan élmény
 A híres zeneszerző, Chopin nyomában
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Homokos tengerpart, lenyűgöző természeti kincsek és a hamisítatlan latinos mentalitás. Testnek és léleknek egyaránt kikapcsolódás a pálmafák közt sétálgatva nézni a kulturális emlékeket.
Fleisz Tünde – Spanyol turisztikai szakértő

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – PALMA DE MALLORCA
Utazás repülővel a Baleár-szigetek legnagyobb szigetének fővárosába, Palmára. A szállodába várhatóan a késő esti órákban
érkezünk, így ezen a napon már nem lesz vacsora. Szállodánk:
Hotel Sant Jordi **** https://www.hotelsantjordi.net/ a tengerparttól 200 méterre található, szobái utcára néznek. A hotelnek van saját medencéje, pezsgőfürdője és bárja is.

CSODÁS KILÁTÁS A TRAMUNTANARÓL

2. NAP: PIHENÉS
Reggeli után lehetőségünk nyílik, hogy a tengerparton, vagy
a szállodában pihenjük ki az út fáradalmait, vagy aki szeretné
egyedül is felfedezheti ezt a csodálatos várost, kipróbálhatja a
számos tengerparti étterem egyikét. Szállás, mint előző este.
3. NAP: SZIGETTÚRA
Reggeli után a Tramuntana hegység festői rengetegébe indulunk ami 2012 óta az UNESCO világörökség részét képezi.
Miután megérkezünk a kicsiny, de annál szebb La Calobra öbölhöz, megfelelő idő esetén rövid hajókázás a mediterrán hangulatú tájak közt fekvő Soller kikötőjébe. A városba egy régi
villamossal megyünk be. Utunk során megtekinthetjük a sziget modern és ódon oldalát is az épületek változatossága által,
majd rövid séta után nosztalgiavonattal tesszük meg a Soller
és Palma közötti 28 kilométeres távot. A fővárosba visszatérve
transzfer a szállodába és vacsora.
4. NAP: PALMA – VALDEMOSSA
A mai napon a sziget történelmileg mondhatni legfontosabb
faluját Valldemossat látogatjuk meg ami egy nagyon kivételes helyen fekszik. Egyik dolog amiért a sziget lakói büszkék a
kis falura, hogy maga Chopin a híres zeneszerző is itt lakott a
La Cartuja nevű épületben, amit lehetőségünk lesz belülről is

megnézni. A mai nap utolsó programja a La Granja múzeum
meglátogatása ami Mallorca tradícióit és történelmét mutatja
be. A múzeumot egy régi XVII. századi épületben alakították ki.
Programunk végeztével visszatérünk a szállodába, vacsora.
5. NAP: PIHENÉS
Egész nap pihenhetünk a strandon, vagy sétálgathatunk a városban.
6. NAP: PALMA – BUDAPEST
Reggeli után buszos, majd gyalogos városnézésre indulunk a
fővárosban, Palmában. Sétánk közben megtekintjük a gyönyörű Santa Maria katedrálist, majd elmegyünk a Bellver kastélyhoz is, ahonnan szép időben csodás kilátás nyílik a városra.
Programunkat sétával zárjuk a város központjában. Itt még lesz
egy kis szabadidő is, ami alatt tudnak vásárolni, vagy búcsúképpen elfogyaszthatnak egy kávét valamelyik hangulatos kávézóban. Koradélutáni órákban transzfer a repülőtérre, majd
hazautazunk Budapestre. Érkezés várhatóan a koraesti órákban.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

Időpont:
2020. szeptember 12 – 17.
Alapár (útlemondási biztosítással):
228.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 135.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
363.000,- Ft
Utazás:
repülővel, a helyszínen autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	
5 éjszaka **** szálloda
2 ágyas tusolós, WC-s szobáiban
Ellátás:
reggeli + 4 vacsora
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizzair elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
52.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára (Barcelona): kb. 68 € + fakultatív program + meccsjegy (opcionális) | Belépők ára (Mallorca): kb. 29 €
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Szállásfoglalás. Lehet választani a Hotel Alegria Sunvillage ****
https://alegriasunvillage.com-lloretdemar.com/en/ vagy a
Hotel Montevista /Hawaii *** https://www.blueseahotels.
com/en/hoteles/destinos/costa-brava/lloret-de-mar/bluesea-hotel-montevista-hawai között. Vacsora, szállás.

Monaco

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

7 országban városnézés (Monaco, Nizza, Genf,…)
 Nyaralás és fakultatív program lehetőségek
 Gaudí Barcelonája a Sagrada Famíliaval
 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

VÁROSLÁTOGATÁS

SVÁJC

NYUGAT-EURÓPAI KÖRUTAZÁS
SPANYOLORSZÁGI NYARALÁSSAL

Lloret de Mar
Barcelona
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FRANCIAORSZÁG

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: 12.000,- Ft.

3. NAP: CÔTE D’AZUR – FIGUERES – 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.

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):
+ 30 €. Forgalom függvényében kb. 19 órára érkezünk vis�-

sza 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 több mint 1.000 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 de Mar 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. 25 €. 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.

BARCELONA, SPANYOL TÉR A KATALÁN MÚZEUMMAL

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. 30 €. Minden fakultatív programra jelentkezés a szállodában, az idegenvezetőnél. A júniusban és az augusztusban induló
csoportok 6 éjszakát töltenek Lloret de Marban. A szeptem
berben induló csoport 7 éjszakát nyaral Lloret de Marban.
9 (10). NAP: LLORET DE MAR – AVIGNON – LYON
Hazaindulás, utazás Avignonba, a volt pápai székhelyre. Néze
lődés a kellemes, ódon hangulatú város falai között (kb. 1,5 óra).
Láthatjuk az „Avignoni fogság” idejéből 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.
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 hegyvidéki 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.
27 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. augusztus 20 – 30. (11 napos program):
Hotel Alegria Sunvillage ****:
319.000,- Ft
Hotel Montevista, Hawai ***:
294.000,- Ft
2020. szeptember 05 – 16. (12 napos program):
Hotel Alegria Sunvillage ****:
327.000,- Ft
Hotel Montevista, Hawai ***:
299.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	*** - **** szállodákban 2 ágyas
(pótágyazható) tusolós / WC-s szobákban
Ellátás:	Spanyolországban félpanzió: büfé (svédasztalos) reggeli és vacsora. Tranzitszállásokon
reggeli (4 alkalom)
Egyágyas szoba felára (Hotel Alegria Sunvillage): 104.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (Hotel Hawai, Montevista ): 94.000,- Ft
Gyerekkedvezmény 12 éves korig (ha 3. fő): 30.000,- Ft
3. fő (pótágyon) kedvezmény:
10.000,- Ft
Utasbizt. Standard (normál fedezet, aug.): 8.250,- Ft
Utasbizt. Prémium (kiemelt védelem, aug.): +3.300,- Ft
Utasbizt. Standard (normál fedezet, szept.): 9.000,- Ft
Utasbizt. Prémium (kiemelt védelem, szept.): +3.600,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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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NYARALÁS A SPANYOL TENGERPARTON
Andorra

K
A
EN N
D LY
IN Á
M SZT
RO
KO

SPANYOLORSZÁG

Lloret de Mar
Barcelona
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Nyüzsgő tengerparti város: Lloret De Mar
 Delfinárium, üvegfenekű hajó, flamenco est
 Élményekkel teli fakultatív programok
 Történelmi csodák: Barcelona, Andorra
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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 – 11 éve spanyol utak idegenvezetője

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST (DEBRECEN) – BARCELONA –
LLORET DE MAR
Menetrend függvényében repülünk Katalónia fővárosába.
A szeptemberi időpontban lehet választani (jelentkezéskor),
hogy Budapestről, vagy Debrecenből szeretnének repülni utasaink. Barcelonába érkezés után transzfer Lloret de Marba,
mely a Costa Brava „fővárosa” és a legpezsgőbb hangulatú üdülőhely. Júniusban a teljes csoport a Hotel Maria del Mar-ban
**** https://en.mariadelmarhotel.com/ lesz. Az augusztusi és a szeptemberi csoport esetén lehet választani a Hotel
Alegria Sunvillage **** https://alegriasunvillage.comlloretdemar.com/en/ vagy a Hotel Montevista /Hawaii***
https://www.blueseahotels.com/en/hoteles/destinos/
costa-brava/lloret-de-mar/blue-sea-hotel-montevistahawai között. A szállodák belvárosiak, könnyű sétára a tengerparttól, kellemes medencével, terasszal, napozóágyakkal.
A szobák légkondicionáltak, TV-vel, telefonnal felszereltek. Központi fekvése miatt környéke és a szálloda forgalmas,
ezért időnként zajos. A szállodai szobákat a kora délutáni óráktól lehet elfoglalni. A nap hátralévő részében pihenés, fürdési
lehetőség a szálloda medencéjénél, vagy a tengerparton. Este
vacsora. A júniusi és az augusztusi csoport 6 éjszakát, a szeptemberi 7 éjszakát tölt a Lloret de Marban.
2 – 6 (7.). NAP: FÜRDÉS – PIHENÉS – FAKULTATÍV
PROGRAMOK
Minden nap fürdés, pihenés a tengerparton vagy a medencénél,
de aki akar, fakultatív programokon is részt tud venni ezen időszak alatt.

LLORET DE MAR TENGERPARTJA
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 – annak aki szeretné –, belülről is megtekinteni Antoni Gaudí mestermunkáit, a grandiózus
Sagrada Família bazilikát és a különc Güell Parkot. Ha a bazilikát illetve a parkot belülről is meg szeretné tekinteni, akkor a
2 belépőjegyet és a Sagrada Família-nál a kötelező helyi idegenvezetőt pluszban kell fizetnie. Ezt az igényt az útra történő jelentkezéskor kell irodánk felé közölni, mert a hatalmas
érdeklődés miatt a jegyeket hetekkel előre meg kell rendelnünk. Ha valaki ezt az kérését előre nem jelzi, annak ezekbe a
látványosságokba történő belépését nem tudjuk biztosítani.
Forgalom függvényében kb. 19 órára érkezünk vissza szállásunkra. Fakultatív Barcelona kirándulás: 40 €. „Gaudí

mestermunkák belülről” alapprogram kiegészítés
(2 belépő): + 30 €.

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 műsor, majd a fóka- és delfinshow megtekintése.
Mindkét programot kétszer is láthatják utasaink. Marineland,

delfinárium, óriás csúszdák: kb. 30 €.

Egy másik különleges programra is felhívnánk figyelmüket.
Egész napos kirándulás: Andorra és a Montserrat kolostor felkeresése. 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 hegyormaiban és a régi hegyi telepesek kőkunyhóiban. Andorrában
megtekintjük a közel 1000 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

látogatjuk meg. Egy több mint 1.000 m magas hegyre kapaszkodunk fel. Csodás a kilátás a környékre, megtekintjük a katalánok leghíresebb zarándokhelyét, majd a helyiek piacát is
kipróbálhatjuk. Az FC Barcelona labdarugó csapata is minden komoly trófea elnyerése után itt tart hálaadó istentiszteletet. A programhoz úti okmány – a határátlépés miatt –,
szükséges. Vacsorára érkezünk vissza a szállodába. Andorra –

Montserrat fakultatív kirándulás: 50 €.

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 fla-

menco műsorral: 35 €.

Az egyik napon hajókirándulás keretében felkereshetik a
hangulatos Tossa de Mart. A város felé haladva üvegfenekű
hajónkról látjuk a sziklás partszakaszt. Tossában séta, nézelődés a várnál, majd fürdési lehetőség. Visszautazás egyénileg,
a menetrendszerinti hajóval. Fakultatív hajókirándulás:

kb. 25 €. Minden fakultatív programra jelentkezés a
szállodában, az idegenvezetőnél.

7 (8. NAP). NAP: COSTA BRAVA – BUDAPEST (DEBRECEN)
Menetrend függvényében, transzfer a reptérre és hazautazás
Budapestre. Akik debreceni indulást választottak, azok természetesen Debrecenbe fognak visszarepülni.
SPANYOLORSZÁGRA SPECIALIZÁLÓDOTT IDEGENVEZETŐVEL

Teljes részvételi díj (Tartalmazza a repülőjegy és illeték
összegét (79.000,- Ft) és az útlemondási biztosítást is):
2020. június 11 – 17. (6 éj):
Hotel Maria del Mar****:
225.000,- Ft
augusztus 22 – 28. (6 éj):
Hotel Alegria Sunvillage****: 277.000,- Ft
Hotel Montevista, Hawai***: 248.500,- Ft
szeptember 07 –14. (7 éj):
Hotel Alegria Sunvillage****: 286.000,- Ft
Hotel Montevista, Hawai***: 257.000,- Ft
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	6 (7) éjszaka a választott hotelben 2 ágyas
(pótágyazható), tusolós, WC-s szobákban
Ellátás:	félpanzió, bőséges, büfé (svédasztalos) étkezés

BARCELONA, KIRÁLYI TÉR

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára (Hotel Maria del Mar): 41.000,- Ft
(Hotel Alegria Sunvillage): 48.500,- Ft
(Hotel Hawai, Montevista): 45.000,- Ft
Gyerekkedvezmény 12 éves korig (3. főnél): 30.000,- Ft
3. fő (pótágyon) kedvezmény:
10.000,- Ft
Utasbizt. Standard (normál fedezet, jún., aug.): 5.250,- Ft
Utasbizt. Prémium (kiemelt védelem jún., aug.): +2.100,- Ft
Utasbizt. Standard (normál fedezet, szept.): 6.000,- Ft
Utasbizt. Prémium (kiemelt védelem, szept.): +2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépő nincs, csak fakultatív programok. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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SPANYOLORSZÁG

OLASZORSZÁG

MONACO

FRANCIAORSZÁG

MEDITERRÁN GRAND TOUR
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

NT

Andorra
Zaragoza
El Escorial
Madrid Barcelona
Toledo

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): + 30 €. Forgalom függvényében kb.
19 órára érkezünk vissza szállásunkra.
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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

Avignon

Ll
d e o re t
Ma
r

 Gazdag program: 8 ország 11 városa
2 miniállam: Monaco és Andorra
 Madrid, Barcelona, Toledo, Zaragoza
 Fakultatív kirándulások vagy tengerparti fürdőzés

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 – MONACO
Reggeli után az olasz Riviérán keresztül – melyet a „Virágok
Riviérájának” is neveznek – utazás a Côte d’Azur felé.
Bepakolunk 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 látoga-

tás fakultatív program: 12.000,- 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.
Elfoglaljuk ****-os szállásunkat, majd vacsora. 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

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. Andorra –

Montserrat fakultatív kirándulás: 50 €.

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 világörökség listán is szerepel. Madridba történő megérkezésünk után szállásfoglalás.
A ****-os hotelünk Madrid üzleti negyedében közvetlenül egy
metróállomásnál lesz.
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

MONTE-CARLO, CASINO
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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): 50 €. 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.
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, hegyes 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 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.
Az eurós fakultatív programokra jelentkezés a helyszínen.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.96

Időpont:
2020. szeptember 05 – 16.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 369.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	
11 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas
(pótágyazható) tusolós / WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli + 7 nap vacsora is (3 – 9. nap)
Egyágyas szoba felára:
138.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 9.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.600,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 61 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

ANDORRA

Barcelona – Madrid

BARCELONA, CASA BATLLO
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.
Csorba Klára – A spanyol utak szakreferense
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Spanyol

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
tart a fakultatív programokról. A 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 €.

mestermunkák belülről” alapprogram kiegészítés
(2 belépő): + 30 €.

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 1000 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. 1200 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 –

Andorra
Zaragoza
El Escorial
Madrid Barcelona
Toledo
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de oret
Ma
r

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 belépőjegyet 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

O S
K TÁ
O LI
PR CIA
E

VIVA ESPAŇA

SP

SPANYOLORSZÁG

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.

Montserrat fakultatív kirándulás: 50 €.

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).
5. NAP: MADRID – 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

MADRID, CIBELES TÉR

TOLEDÓI LÁTKÉP
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 terméket is vásárolhat. Toledo fakultatív kirándulás (3 belépővel): 50 €. 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.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.91

Időpont:
2020. szeptember 07 – 12.
Alapár (útlemondási biztosítással):
214.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 110.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
324.000,- Ft
ÓBB
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	
5 éjszaka **** szállodákban
2 ágyas, tusolós, WC-s szobákban
Ellátás:	
félpanzió

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
68.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 36 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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GIBRALTÁR

NAGY SPANYOL KÖRUTAZÁS
Gótikus negyed 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. sz. építészetének mintapéldányai. Ez Spanyolország legszebb modern városrésze. A szabadidő során megízlelhetjük a város jellegzetes italát, a horchatát.
A városlátogatást követően Alicantéba utazunk szállásunkra.

VALENCIAI KATEDRÁLIS NARANCSFÁKKAL
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Építészeti csodák 9 spanyol városban
 A mór idők csodái: Alhambra, Mezquita
 A folyóba épült modern város, Valencia
 Látogatás Gibraltár majmaihoz Európa határán
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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

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BARCELONA
Menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli órákban indulás Barcelonába. Megérkezésünk után bemegyünk
Katalónia fővárosába és kezdjük a városnézést ebben a sokarcú
világvárosban, 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. Foglaláskor jelezni
kell, ha belülről is meg szeretnénk tekinteni a Sagrada Familiát
és a Güell Parkot, mert a belépőjegyeket előre meg kell vásárolnunk. A két belépő összesen 30 €. A Gracia sétányon
még láthatunk meghökkentő Gaudí építményeket. A folytatás a

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 ajándék- és
emléktárgyakat vásárolni. Határátlépéshez személy igazolvány
vagy útlevél szükséges. Hazautunkat egy rövid sétával szakítjuk meg a Costa del Sol egyik városában. Gibraltár fakultatív

kirándulás (belépővel, helyszínen kisbusszal): 70 €.

Aki nem jön a kirándulásra, annak szabadprogram, pihenés, aki
akar, a tengerpartra is lemehet önállóan.
5. NAP: SEVILLA – CORDOBA
Reggelit követően Andalúzia legnagyobb városát, Sevillát
keressük fel. A város mesébe illő: Maria-Lujza-park, Plaza
España, Alcazar, amelyet keresztény király építtetett mór stílusban, a monumentális és felbecsülhetetlen értékekkel rendelkező Katedrális, ahol egy tonna aranyat tartalmazó főoltár és
Kolumbusz síremléke található sok egyéb érték mellett, illetve a
Guadalquivir-part, az Aranytoronnyal szintén a város ékessége.
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.

El Escorial
Toledo
Cordoba

lona

Barce

Madrid
Valencia

Sevilla
Gibraltár

Granada

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 más híres festő képeivel díszített katedrális nemcsak Toledo, hanem a keresztény világ
egyik büszkesége. Gyalogos séta a zegzugos, hangulatos utcákon keresztül. A kora esti órákban madridi szállásunkra indulunk,
mely egy metróállomás közelében található (2 éj).
7. NAP: MADRID – EL ESCORIAL – AVILA – MADRID
Aki akarja, ezt a napot a város számos más múzeumának egyéni
megismerésének szentelheti vagy részt vehet velünk egy egész
napos, nagyon látványos kiránduláson. Először az El Escorialhoz
megyünk. A világhírű kolostorkastélyt 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, hangulatos főtér, és legfőképpen Spanyolország első gótikus katedrálisa és a Szent Teréz
templom. Délután visszautazás Madridba. El Escorial – Avila

fakultatív kirándulás (belépőjeggyel): 55 €.

8. NAP: MADRID
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
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AZ EL ESCORIAL PALOTA

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. 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.

Ávila
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Időpont:

2020. május 23 – 30.;
szeptember 28 – október 05.
Alapár (útlemondási biztosítással):
329.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 99.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
428.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	7 éjszaka ***-**** szállodákban
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)
Ellátás:	félpanzió
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára (május):
98.000,- Ft
(szeptember):
107.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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Belépők ára: kb. 124 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Cordoba
Sevilla
Ronda
Gibraltár

SEVILLA, SPANYOL TÉR
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Kolumbusz sírhelye a mesés katedrálisban
 Alhambra, a mór építészeti csoda
 Mezquita, mely mecset és templom is
 A sziklára épült városok, Gibraltár és Ronda
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A Cordobai Mezquitáról sokat hallhat az ember, de a valóság
mindent felülmúl. Az oszlopok erdejében sétálva merengeni a
hely páratlan történelmén életre szóló élmény.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MALAGA – BENALMÁDENA
Menetrend szerint – várhatóan az esti órákban – érkezünk
Budapestről Malagaba. A reptérről transzfer a Costa del Sol
tengerparti szakaszára, ahol elfoglaljuk szállásunkat a Hotel
San Fermin ***-ben www.hotelsanfermin.com (5 éj), mely
Benalmádenában található. Késői vacsora.
2. NAP: GRANADA
Reggelit követően a granadai Alhambraba látogatunk el, mely a
világ talán legszebb mór kastélya. Az Alhambra területe volt az
a „kis sziget” melyet az arabok legtovább birtokoltak Európában.
A labirintusszerű 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.)
3. NAP: GIBRALTÁR – MARBELLA
Reggeli után, aki szeretne, kimehet a szállodától pár percre lévő
tengerpartra és pihenhet, vagy aki egy érdekességet akar látni,
az részt vehet egy fakultatív kiránduláson, mely során a sziklára
épült városállamhoz, Gibraltárhoz látogatunk el. Megállunk
a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán találkozásánál található Európa pontnál, ahonnan tiszta időben az afrikai partokig elláthatunk. Átérve helyi kisbuszokkal kapaszkodunk fel a
sziklára, útközben mesés látvány tárul elénk a környező tájra
tekintve. Meglátogatjuk a varázslatos cseppkőalakzatokkal rendelkező Szent Mihály barlangot. Természetesen a nap során
lefényképezhetjük a majmokat is, melyek Gibraltár kihagyhatatlan látnivalói. A belvárosban 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 fakultatív program végén a
tengerpart mentén visszatérünk szállásunkra. Gibraltár –

Marbella fakultatív kirándulás: 70 € (jelentkezés a
helyszínen).
CORDOBAI LÁTKÉP A RÓMAI HÍDDAL

Granada
Ben Malaga
alm
áde
na

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 Córdobaba. A városban a
mór építészet egyik legszebb 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.
5. NAP: SEVILLA
Reggeli után pihenés a szálloda medencéjénél vagy fakultatív kirándulás Andalúzia központjába, a történelmi Sevillaba.
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 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 (belépővel): 90 €

(2 belépővel, jelentkezés a helyszínen).

6. NAP: MALAGA – BUDAPEST
Reggeli után szabadprogram, majd menetrend függvényében, várhatóan, dél körül indulunk a Costa del Sol fővárosába,
Malagaba. Séta a központban, mely során a megtekintendő
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.
Utazás a reptérre és hazarepülünk Budapestre. Menetrend változás esetén a malagai program módosulhat. Érkezés éjfél körül.
AZ ELMÚLT 13 IDŐPONTNÁL MINDEN HELY ELKELT AZ ÚTON

Időpont:
2020. október 08 – 13.
Alapár (útlemondási biztosítással):
194.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 125.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
319.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	5 éjszaka ***-os szállodában
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)
Ellátás:	félpanzió (reggeli és vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizzair elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
52.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 71 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

27

BELGIUM

HOLLANDIA

LUXEMBURG

NÉMETORSZÁG

TULIPÁNOK ORSZÁGA, HOLLANDIA
Benelux körutazás

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. A szabadprogram során vásárlási lehetőség is lesz, hogy
később is emlékezzünk erre a kicsi, de hangulatos városra.
Szállás már Brüsszel közelében (2 éj).

AMSTERDAM
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

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.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Benelux

SÉKE

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. A kb. 2 órás
gyalogos városnézésünk során gyönyörködhetünk az elegáns
városban. Először a város különleges fekvése tűnik fel. Látjuk

BRÜGGE, FŐTÉR

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 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): 30 €. Szállás, mint előző nap.
4. NAP: DELFT – HÁGA – ROTTERDAM – AMSTERDAM
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 programunk változik – mivel ekkor már nincs nyitva
a tulipánpark –, ezért ekkor felkeressük Hollandia 3. legnagyobb városát, Rotterdamot. A várost fontos tengerparti kikö-

Amsterdam
Hága
Rotterdam
Delft
Brügge
Gent
Brüsszel

Antwerpen

Luxembourg

tője 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,
melyről letekintve elénk tárul a belváros és Rotterdam híres
kikötője is. Szállás Amsterdamnál.
5. NAP: AMSTERDAM – BELGIUM
Reggel 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: (lesz kiszállás, fényképezés is)
Európai Parlament épülettömbje, Királyi palota, Bíróság épülete… 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. Nézelődés a csodaszép épületekkel,
műemlékkel rendelkező központban. Ezekből több az UNESCO
Világörökség listáján is szerepel. Szép színfoltja a kirándulásnak
Trier, ez a gyöngyszem. Továbbutazás, szállás.
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: 4.92

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. július 11 – 17.; szept. 02 – 08.:
199.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	6 éjszaka ***-**** szállodákban
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli, fakultatív vacsora
Egyágyas szoba felára:
76.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):
56.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 48 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

ÍRORSZÁG

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

AZ ÍR SZIGET MEGHÓDÍTÁSA
KILKENNY-KASTÉLY

Belfast

Burren

Mohersziklák
Kilkenny

a XII. században, ezt kívülről megtekintjük és le is tudjuk fényképezni. Szabadprogramunk során lesz lehetőség megkóstolni
a város híres termékét a vörös sört. A városnézés és a szabad
program befejezését követően, folytatjuk utunkat Dublinig.
A város külső, nyugati részén lesz a szállásunk. (2 éj).

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 teli
pubok és hozzá a ZENE.
Dr. Prónay Szabolcs – Egyetemi oktató

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – DUBLIN
Utazás Dublinba, az ír fővárosba a repülőgép menetrendjének
megfelelően, várhatóan a délelőtti 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 posta
hivatalt, 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 lesz lehetőség. Este foglaljuk el
szállásunkat Dublinban.
2. NAP: DUBLIN – BURREN
Reggelit követően Nyugat-Írországba utazunk. Az ország méltán híres a whiskey készítéséről, ezért először egy whiskey
lepárlóba látogatunk, ahol finomabbnál finomabb nedűket

készítenek. Itt is lesz bemutató és kóstoló, sőt a végén vásárlási
lehetőség is. Folytatva utunkat, megállunk a Burren Nemzeti
Parkban 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. Szállásunkra este érkezünk.
3. NAP: MOHER-SZIKLÁK – BUNRATTY
Reggeli után az 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. Ezután egy tengeri hajózás keretében tekintjük meg a meredek sziklafalakat,
a tenger felől. Délután felkeressük a Bunratty várat és skanzent, ahol a középkori főúri és paraszti életformával, eszközökkel, bútorokkal ismerkedünk meg. Kora esti órákban elfoglaljuk
szállásunkat Kerry megyében (2 éj).
4. NAP: KERRY GYŰRŰ – MUCKROSS
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 érdekes épülete a Kilkenny-kastély, melyet a normannok építettek

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,
Észak-Írország 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, mely 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
messze található a dublini vár, oda is elsétálunk egy fotó
erejéig, majd az írek védőszentről elnevezett Szt. Patrikszékesegyházat 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. A rövid
szabadidő alatt lehetőségünk van emléktárgyakat vásárolni
vagy elfogyasztani búcsúzóul egy pohár Guinness sört is.
Utolsó programként meglátogatjuk a kicsi, de annál hangulatosabb Malahide kastélyt. Belső termei oly szépek, hogy méltó
lezárása lesz az Írországban eltöltött hetünknek. Ezt követően transzfer a repülőtérre, hazarepülünk Budapestre, a Liszt
Ferenc Repülőtérre. Érkezés várhatóan éjfél körül.
AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:

2020. május 18 – 24.;
július 27 – augusztus 02.
Alapár (útlemondási biztosítással):
249.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 110.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
359.000,- Ft
IDÉ

ÓBB

LC
NO S

Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	6 éjszaka ***-os szállodák
2 ágyas tusolós, WC-s szobáiban
Ellátás:	félpanzió (reggeli és vacsora)

MOHER-SZIKLÁK ÉS AZ ATLANTI-ÓCEÁN

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
72.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 141 € + 19 GBP + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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NAGY-BRITANNIA

BELGIUM

SHAKESPEARE ÉS ROBIN HOOD
LONDON, TOWER-HÍD
SZÜLŐFÖLDJÉN
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

LT
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VÁROSLÁTOGATÁS

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
HEGYESHALOM – NÉMETORSZÁG
A reggeli indulás után rövid pihenők beiktatásával utazás
Ausztrián keresztül a németországi tranzitszállásunkra.
2. NAP: NÉMETORSZÁG – LA MANCHE CSATORNA –
GREENWICH – LONDON
Továbbutazás az óceánpartra, ahol kompra szállunk és áthajózunk a La Manche csatornán. Programunk Greenwich-ben,
a Világörökség részét képző parkban tett sétával kezdődik,
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. (4 éj)
3. NAP: LONDON
Délelőtt a monumentális Szt. Pál Székesegyházat keressük fel,
majd 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 koronaékszerek. A vár mellett látható a Tower Híd, amely London egyetlen
felnyitható hídja. Igény szerint hajókázási lehetőség is lesz a
Temzén a Towertől a Parlamentig. Ezt követően szabadprogram
a belvárosban, ekkor, ha valaki szeretné, megtekinteni a várost
madártávlatból, a London Eye óriáskerekének kabinjából ezt
megteheti. Szállás, mint előző nap.
4. 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. A Westminster negyedben folytatjuk programunkat, ahol lefényképezhetjük a Parlament épületét, Big Ben
óratornyát, 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. Továbbmegyünk a Parlament
térre, következő megállónk a miniszterelnöki rezidencia, a híres

Nottingham
Stratford
Oxford

London

Zeebrugge
Brüsszel

Calais
nem szeretnék megtekinteni ezt a Világörökséget, mert akkor
nekik nem rendelünk belépőjegyet. Akik nem nyilatkoznak előre,
azoknak megrendeljük a belépőt. Ezen utólagosan változtatást
nem tudunk elfogadni. Szállásunk, mint előző nap. Vacsora.

Angliában járva lépten-nyomon érezni az ősi hagyományokat.
A Stonehenge súlyos kövei ugyanolyan drámaisággal hatnak
ránk, mint Shakespeare pilleszárnyú gondolatai.
Horváth Zoltán – 26 éve idegenvezető brit területeken

TERMÉSZET

Hull

Stonehenge

 Alapos városnézés Londonban gyalog és autóbusszal
 Stonehenge grandiózus kőtömbjei
 Várak, kastélyok Angliában
 Brüsszel különleges műemlékei és szobrai

EHÉZSÉ

York

Downing Street 10. Ide csak bepillantani tudunk, mert biztonsági okokból a teljes utcát lezárták. Ezt követően lefényképezhetjük a Lovas testőrség laktanyáját is. A Trafalgar téren lesz
egy kis szabadprogram, amikor betérhetünk a közeli Sherlock
Holmes Pub-ba, de ha valakit inkább a National Gallery kiállítása érdekel, akkor ők ez idő alatt annak gyűjteményével
ismerkedhetnek. A kora esti órákban a Piccadilly Circus reklámjaiban gyönyörködünk, majd sétálunk a Sohoban illetve a Kínai
negyedben. Továbbsétálunk a Covent Gardenbe, ahol mutatványosok szórakoztatják a turistákat. Élményekkel gazdagon
térünk vissza szállásunkra.
5. NAP: LONDON – WINDSOR – LONDON
Reggeli után elsőként a Windsor kastélyt látogatjuk meg, mely
évszázadok óta a királyi család rezidenciája, és a világ legnagyobb lakott kastélya. Díszes lakosztályok, látványos park
fogadja a látogatókat. Kastélylátogatásunk után bemegyünk
London belvárosába, és aki szeretné, ekkor megtekintheti 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 ez idő
alatt, vásárolni szeretne az Oxford Street-en és környékén, vagy
a Madame Tussaud’s Panoptikumot akarja felkeresni, erre is lesz
lehetőség. Este visszamegyünk szállásunkra.
6. NAP: HAMPTON COURT – WINCHESTER – SWINDON
Reggeli után busszal kimegyünk VIII. Henrik mesés palotájához. A kastély kertje meseszép, ahol többszáz éves teniszpálya
(a világ legrégebbi pályája) mellett egy érdekes labirintus is
található. Lefényképezhetjük a világ legrégebbi szőlőtőkéjét is.
Az épület szobáinak festményei szép bútorai mellett a középkori
konyha szokta még elnyerni a látogatók tetszését. Ezt követően
elmegyünk Winchesterbe, rövid megálló a városban, ahol megnézhetjük a legendás Artúr király kerekasztalát. Az esti órákban
érkezünk szállásunkra, Swindonba (2 éj). Vacsora.
7. NAP: OXFORD – 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 és megtekintjük a Christ Church Katedrálist
és a Kollégiumot. Ezt követően a legendák nyomába indulunk.
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

OXFORDI LÁTKÉP

8. 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.
9. 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. 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.
Természetesen lesz szabadprogram is itt. 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).
10. NAP: ZEEBRUGGE– BRÜSSZEL – NÉMETORSZÁG
Reggel kötünk ki Zeebruggeben és a belga fővárosba utazunk.
Busszal és gyalogosan is bejárjuk Brüsszel fő látványosságait –
Királyi Palota, Bíróság épülete – majd 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 és Németország felé utazunk
tovább, szállásunk Mannheim környékén lesz.
11. NAP: NÉMETORSZÁG – BUDAPEST
Reggeli után utazás – rövid pihenők beiktatásával – Magyar
országra, érkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.
8 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont:
2020. július 28 – augusztus 07.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 322.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	9 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas
tusoló/WC-s szobában + 1 éj hajón tus/
wc-s 4 ágyas (2 ágyas) kabinban
Ellátás:
reggeli (a hajón nincs) + 2 vacsora
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges):135.000,- Ft
2 ágyas kabin felár:
12.000,- Ft
Fakultatív vacsora (7 alkalom, a hajón nincs): 42.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 8.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.300,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 219 GBP | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

NAGY-BRITANNIA

SHAKESPEARE ÉS ROBIN HOOD
SZÜLŐFÖLDJÉN REPÜLŐVEL
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.
Holecska Krisztián – A repülős utazások szakreferense

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LONDON
Kora reggel becsekkolás és repülés egyénileg Londonba. A reptéren várja Önöket az idegenvezetőnk és az autóbusz. Egyből
kezdjük londoni programunkat. Délelőtt a monumentális
Szent Pál Székesegyházat keressük fel, majd 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 koronaékszerek. A vár mellett látható a Tower Híd, amely London egyetlen felnyitható hídja.
Igény szerint hajókázási lehetőség is lesz a Temzén a Towertől
a Parlamentig. Ezt követően szabadprogram a belvárosban,
ekkor, ha valaki szeretné, megtekinteni a várost madártávlatból,
a London Eye óriáskerekének kabinjából ezt megteheti. Szállás,
mint előző nap.
2. 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. A Westminster negyedben folytatjuk programunkat, ahol lefényképezhetjük a Parlament épületét, Big
Ben óratornyát, 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. Továbbmegyünk a
Parlament térre, következő megállónk a miniszterelnöki rezidencia, a híres Downing Street 10. Ide csak bepillantani tudunk,
mert biztonsági okokból a teljes utcát lezárták. Ezt követően
lefényképezhetjük a Lovas testőrség laktanyáját is. A Trafalgar
téren lesz egy kis szabadprogram, amikor betérhetünk a közeli
Sherlock Holmes Pub-ba, de ha valakit inkább a National Gallery
kiállítása érdekel, akkor ők ez idő alatt annak gyűjteményével
ismerkedhetnek. A kora esti órákban a Piccadilly Circus reklámjaiban gyönyörködünk, majd sétálunk a Sohoban illetve a Kínai

negyedben. Továbbsétálunk a Covent Gardenbe, ahol mutatványosok szórakoztatják a turistákat. Élményekkel gazdagon
térünk vissza szállásunkra.

BELGIUM
York

Hull

Nottingham
Stratford
Oxford

London

Stonehenge

3. NAP: LONDON – WINDSOR – LONDON
Reggeli után elsőként a Windsor kastélyt látogatjuk meg, mely
évszázadok óta a királyi család rezidenciája, és a világ legnagyobb lakott kastélya. Díszes lakosztályok, látványos park
fogadja a látogatókat. Kastélylátogatásunk után bemegyünk
London belvárosába, és aki szeretné, ekkor megtekintheti 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 ez idő
alatt, vásárolni szeretne az Oxford Street-en és környékén, vagy
a Madame Tussaud’s Panoptikumot akarja felkeresni, erre is lesz
lehetőség. Este visszamegyünk szállásunkra.

Zeebrugge
Brüsszel

4. NAP: HAMPTON COURT – WINCHESTER – SWINDON
Reggeli után busszal kimegyünk VIII. Henrik mesés palotájához. A kastély kertje meseszép, ahol többszáz éves teniszpálya (a világ legrégebbi pályája) mellett egy érdekes labirintus is
található. Lefényképezhetjük a világ legrégebbi szőlőtőkéjét is.
Az épület szobáinak festményei szép bútorai mellett a középkori
konyha szokta még elnyerni a látogatók tetszését. Ezt követően
elmegyünk Winchesterbe, rövid megálló a városban, ahol megnézhetjük a legendás Artúr király kerekasztalát. Az esti órákban
érkezünk szállásunkra, Swindonba (2 éj). Vacsora.
5. NAP: OXFORD – 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 és megtekintjük a Christ Church Katedrálist
és a Kollégiumot. Ezt követően a legendák nyomába indulunk.
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. Akik nem nyilatkoznak előre, azoknak megrendeljük a belépőt. Ezen utólagosan változtatást nem
tudunk elfogadni. Szállásunk, mint előző nap. Vacsora.

LONDON, SZT. PÁL SZÉKESEGYHÁZ
háborúba indulók itt söröztek még egy utolsót. 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.
Természetesen lesz szabadprogram is itt. 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).

6. 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: ZEEBRUGGE – BRÜSSZEL – BUDAPEST
Reggel kötünk ki Zeebruggeben és a belga fővárosba utazunk.
Busszal és gyalogosan is bejárjuk Brüsszel fő látványosságait –
Királyi Palota, Bíróság épülete – majd 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 és a Brüsszel közelében lévő
Charleroi Repülőtérre viszi Önöket buszunk. Becsekkolás, majd
egyénileg repülés Budapestre. Érkezés az esti órákban.

7. 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

NAGY-BRITANNIÁRA SPECIALIZÁLÓDOTT IDEGENVEZETŐVEL

STONEHENGE KÜLÖNLEGES KÖTÖMBJEI

Belépők ára: kb. 219 GBP | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

Időpont:
2020. július 30 – augusztus 06.
Alapár (útlemondási biztosítással):
298.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 99.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
397.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	6 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas
tusoló/WC-s szobában + 1 éj hajón tus/
wc-s 4 ágyas (2 ágyas) kabinban
Ellátás:	6 reggeli (a hajón nincs) + 2 vacsora
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges):120.000,- Ft
2 ágyas kabin felár:
12.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alkalom, a hajón nincs): 30.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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NAGY-BRITANNIA

A RETTENTHETETLENEK FÖLDJÉN, SKÓCIÁBAN
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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 – 26 éve idegenvezető brit területeken

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – GLASGOW – LOCH LOMOND –
INVERARAY –
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 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 Fort William környékén lesz.
2. NAP: GLENCOE – FORT AUGUSTUS-VÍZLÉPCSŐ –
URQUHART – LOCH NESS – INVERNESS
Reggeli után áthaladunk a komor szépségű Glencoe-szoroson,
amelyhez az ország történelmének egyik legvéresebb eseménye
fűződik („glencoe-i mészárlás” 1692-ben), majd Fort Williamnél
fókanézési hajókázásra indulunk. Ezt követően megállunk a Fort

4. NAP: ABERDEEN – DUNNOTTAR – GLAMIS – ST ANDREWS
Délelőtt Aberdeenben tartunk egy rövid buszos városnézést,
majd 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 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 Edinburgh közelében lesz.
5. NAP: DUNFERMLINE – 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,
Stirlinghez, látogatunk el. Neve a skót függetlenségi harcokhoz
kapcsolódik. 1297-ben William Wallace, a Rettenthetetlen

Inverness

Dunnottar
Fort William
Glamis
Edinburgh
Glasgow
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 – BP.
Reggel buszos városnézéssel kezdünk: panoráma a Calton dombról, majd megtekintjük a Holyrood palotát, 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. Délután transzfer a reptérre, majd menetend függvényében hazautazás Budapestre. Várható érkezés az esti órákban.
AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:

2020. augusztus 14 – 19.;
augusztus 31 – szeptember 05.
Alapár (útlemondási biztosítással):
322.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 125.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
447.000,- Ft
LC
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LOCH NESS ÉS AZ URQUHART KASTÉLY ROMJAI

3. NAP: EILEAN DONAN – ABERDEEN
Reggel nyugat felé folytatjuk utunkat és közben megállunk
egy fotószünet idejére, mert gyönyörű szép kilátás tárul elénk
a Skye-szigetre. A délelőtt további részében a Hegylakó című
filmből is híressé vált Eilean Donan vár felé halad autóbuszunk.
Megtekintjük azt a várkastélyt, amelyet méltóan Skócia egyik
legszebb középkori emlékeként tartanak számon. 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. Szállásunkra utazunk.

Eilean
Donan

Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	
5 éjszaka *** szállodában
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Ellátás:	
félpanzió
IDÉ

 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

Augustus-vízlépcsőnél, majd meglátogatjuk Skócia talán legromantikusabb kastélyának, az Urquhartnak romjait, mely a
Loch Ness partján fekszik. A majd 300 méter mély tó adja a brit
édesvízkészlet legnagyobb részét. Talán felbukkan a messze földön híres szörny, Nessie is. A késő délutáni órákban Inverness –
Felföld fővárosa – felé folytatjuk utunkat és kis sétát teszünk a
településen. Este elfoglaljuk a közelben lévő szállásunkat.
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:
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EILEAN DONAN CSODÁLATOS FEKVÉSŰ VÁRA

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizzair elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
89.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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Belépők ára: kb. 131 GBP | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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PÁRIZS – LONDON

London

SACRÉ COEUR, AHONNAN MESÉS A RÁLÁTÁS PÁRIZSRA

Párizs
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Repülős út Európa két legnagyobb városába
3 éjszaka Párizsban, 3 éjszaka Londonban
Párizs – London közt vonattal a Csalagúton át
 Fő látványosságok és múzeumlátogatási lehetőségek
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Európa talán két leglátogatottabb fővárosa egy kirándulás
során rengeteg élményt ad minden utazónak. Ehhez jön még a
csalagutas utazás egyedülálló élménye.
Dr. Prónay Szabolcs – Egyetemi oktató

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – PÁRIZS
A reggeli órákban indulunk a francia fővárosba. Megérkezés után
busszal transzfer Párizsba, ahol ezt követően teszünk egy buszos
körsétát: Bastille tér, Városháza, Concorde tér, Latin negyed,
Luxemburg-kert, Opera, Champ-Elysées, Diadalív, Trocadero tér,
majd elhelyezzük csomagunkat a szálloda csomagszobájába
és folytatjuk Párizs megtekintését. Metróval bemegyünk a központba. Sétálunk Európa legismertebb főutcáján, a ChampElysées-n. Aki szeretne, a Diadalív tetejéről is körbetekinthet.
A fakultatív vacsora után az Eiffel-toronyhoz megyünk, ahol lifttel a tetejéig vagy gyalog kisebb magasságokig fel lehet menni,
majd metróval visszamegyünk a szállásra. A kirándulás során
csak az első nap (reptér – szálloda, kis buszos körsétával) és az
utolsó nap (szállás – Windsor – repülőtér) használunk autóbuszt.
Párizs – London közt a Csalagúton keresztül vonattal utazunk.
A két fővárosban – a városnézések során –, metróval közlekedik
a csoport. Szállások metró közelében.
2. NAP: PÁRIZS
Reggeli után folytatjuk a főváros megismerését. Először felkeressük a Tuileriák-kertjét, majd az Arc de Carrouselt, továbbiakban a világ talán leggazdagabb festészeti gyűjteményével
rendelkező múzeum - a Louvre - gyűjteményében gyönyörködünk. Délután egy híres parfümgyár termékei közt válogathatunk, majd ezt követően felmegyünk a Montmartra. Gyalog
sétálunk a művészek negyedében, ahol a világ leghíresebb
festői is megfordultak. A Sacré 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, majd visszametrózunk a szállásra.

3. NAP: PÁRIZS – HAJÓZÁS A SZAJNÁN
Ezen a napon a belvárosban folytatjuk városnézésünket. A délelőtti programunkban szerepel a Cité szigete, a leégett Notre
Dame-ot csak kívülről fényképezhetjük le. Onnan tovább sétálva
a szintén ezen a szigeten található Conciergerie-hez érkezünk. Ezt követi a St. Chapelle templom. Délután felkeressük
az Invalidusok dómját, melyet Napóleon síremléke fölé emeltek, majd megtekinthetjük a híres szobrász alkotásait a Rodin
Múzeumban. Este hajózási lehetőség a Szajnán, amikor gyönyörködni lehet a szépen kivilágított belvárosban.
4. NAP: PÁRIZS – LONDON
Reggeli után metróval kimegyünk a vasútállomásra és elindulunk London felé. A Csalagúton keresztül kb. 2,5 óra alatt ér oda
a vonat. Megérkezés után metróval megyünk a szállodába, ahol
elhelyezzük a csomagokat és kezdjük London megtekintését.
Sétánkat a Westminster negyedben kezdjük; Parlament épülete,
Big Ben óratornya, majd 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. Ezután a Lovas Testőrség laktanyája mellett elhaladva érjük
el a Buckingham palotát. Ezt követően ellátogatunk a Piccadilly
térre, a Sohoba, a Kínai negyedbe és a Trafalgar térre, ahol megnézhetjük a National Gallery páratlanul gazdag gyűjteményét.
5. NAP: LONDON
Reggeli után elsőként a monumentális Szt. Pál Székesegyházat
tekintjük meg, majd a Towerbe látogatunk. 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 koronaékszerek, de számtalan emlék mesél a kastély lakóinak életéről. Lefényképezhetjük az érdekes ruhába öltözött koronaőröket,
akik jelenleg idegenvezetéssel is foglalkoznak. A vár mellett látható a Tower-híd, amely London egyetlen felnyitható hídja.
Igény szerint hajókázási lehetőség is lesz a Temzén a Towertől
a Parlamentig. Délután szabadprogram, mely során 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 vagy sétálhatunk, vásárolhatunk az Oxford Streeten, London híres bevásárló
utcáján. Szállás Londonban.
6. NAP: LONDON
Reggel folytatódik a közös londoni program. Kimegyünk a
Hyde Parkba, ahol az érdekes diadalív mellett láthatjuk Diana
emlékkútját és fel tudunk sétálni Kensington-palotához, ahol
Dianaék éltek. Menetközben lefényképezhetjük a monumentális Albert Memorialt és Royal Albert Hallt. Délután, a
szabadprogram alatt, aki szeretné, a közelben lévő 3 múzeum
(Természettudományi, Iparművészeti, Tudományos) közül felkeresheti valamelyiket, de ha valakit jobban érdekli a híres
Madame Tussaud panoptikumot, arra is lesz lehetőség (metróval könnyen elérhető). A kora esti órákban elmegyünk a London
Eye-hoz. Ha valaki szeretne körbetekinteni és visszaemlékezni
arra a sok szép látványra, melyekben az elmúlt napokban gyönyörködhetett, akkor a magasból ezt megtekinteni.
7. NAP: LONDON – WINDSOR – BUDAPEST
Reggeli után autóbusszal a Windsor kastélyhoz megyünk. A brit
királyi család rezidenciája évszázadok óta és a világ legnagyobb
lakott kastélya. Díszes lakosztályok, látványos park fogadja a
látogatókat. Sétálunk a gondozott parkban majd a csodaszép
szobákat tekintjük meg. Programunk után autóbusszal transzfer
a repülőtérre és az esti járattal hazaindulunk Budapestre. A Liszt
Ferenc Repülőtérre érkezés a késő esti órákban.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

LONDON HÍRES EMELETES BUSZAI A PARLAMENT ÉS A BIG BEN ELŐTT

Időpont:
2020. augusztus 07 – 13.
Alapár (útlemondási biztosítással):
206.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 120.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
326.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	6 éjszaka *** szállodákban
2 ágyas tusolós, WC-s szobákban
Ellátás:	reggeli + fakultatív vacsora
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
78.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):
48.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 114 € + 177 GBP | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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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 foglya: Mont St. Michel szigete
 Múltidézés a normandiai partraszállás helyszínén
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Bretagne lenyűgöző tájai és Normandia különleges helyszínei
mellett rám talán a legnagyobb hatást Bayeux közel ezer éves
szőnyege tette.
G. Horváth Anikó – 21 éve francia utak idegenvezetője

SÉKE

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: FRANCIAO. – METZ – PÁRIZS – NORMANDIA
REPÜLŐVEL UTAZÓKNAK: BUDAPEST – PÁRIZS
A repülővel utazó utasaink egyénileg Budapestről Párizsba
utaznak. Buszos utasaink reggel elhagyják Németországot és
továbbutaznak Franciaországba. Megállnak Metzben, s gyönyörködnek a Mosel-parti város nevezetességeiben. Fő látványosságok: St. Étienne-katedrális, városháza, belváros, színház,
Neuf templom. Továbbindulunk, és délután 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 atlantióceáni 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 Atlantipart egyik legkedveltebb üdülővárosába, Etretat-ba érkezünk.
Gyönyörű panoráma tárul elénk; a meredek sziklafalak, a tenger által kivájt „sziklakapu”, 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 Jeanne
D’Arc-ot megégették, majd a katedrálist keressük fel. A roueni

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ETRETAT-NÁL

RENNES, OPERAHÁZ
Notre Dame a francia gótika csúcsalkotása. Nem véletlen, hogy
az impresszionista festészet királyát, Monet-t is megihlette.
Este érünk vissza szállásunkra. Garantált fakultatív kirán-

dulás, (jelentkezés a helyszínen) Fécamp – Etretat –
Rouen (belépővel): 30 €.

4. NAP: HONFLEUR – DEAUVILLE – CAEN
Először az ódon hangulatú kikötővárosba, Honfleurbe 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.
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 érkezünk Arromanche-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. Szálláshelyünkre buszozunk.

7. NAP: RENNES – CHARTRES – PÁRIZS
Reggel irány Rennes központja. A város Bretagne tartományi
székhelye. Itt megismerhetjük az egyedülálló breton kultúrát.
Lefényképezhetjük többek között a középkori város jellegzetes
színes, fagerendás házait, a bretagne-i parlament palotáját és
a városházát. A szabadprogram keretében a helyi finomságokat is megkóstolhatjuk. A koradélutáni órákban továbbindulunk
a világhírű katedrálisáról híres Chartres-ba. A XII. századi Notre
Dame, magasztos tornyai igazán különleges látványt nyújtanak.
Kora esti órákban érkezünk Párizs környéki szálláshelyünkre.
8. NAP: P ÁRIZS – STRASBOURG – NÉMETORSZÁG
REPÜLŐSÖKNEK: PÁRIZS – BUDAPEST
A repülős utasoknak reggel 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. Több órás nézelődésünk után folytatjuk utunkat Németországba. Este érkezünk szálláshelyünkre.
9. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST
Reggel hazaindulás. Ausztrián keresztül az esti órákban érkezés
Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.91

AUTÓBUSSZAL UTAZÓKNAK
Időpont:
2020. június 22 – 30.; augusztus 15 – 23.
Részvételi díj ( útlemondási biztosítással): 232.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Egyágyas szoba felára:
75.000,- Ft
Fakultatív vacsora (8 alkalom):
56.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +2.700,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
REPÜLŐVEL UTAZÓKNAK
Időpont:
2020. június 23 – 29.; augusztus 16 – 22.
Alapár (útlemondási biztosítással):
215.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 110.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
325.000,- Ft
Utazás:	
repülővel, a helyszínen autóbusszal
Poggyász: 23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Egyágyas szoba felára:
65.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):
43.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
Szállás:	*** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Ingyenes buszos 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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PÁRIZS ÉS CSODÁS KASTÉLYOK

PÁRIZS, A LOUVRE OLDALSZÁRNYA Fotó: Velkovics Viktória

Amboise
Chenonceaux

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Párizs műremekei és hajózás a Szajnán
 Versailles és 2 Loire-menti kastély
 Reims csodálatos katedrálisa
 Louvre, Eiffel-torony, Diadalív, Champ-Elysées
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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 – Kb. 90 korábbi párizsi út idegenvezetője

SÉKE

PÁRIZS, EIFFEL-TORONY

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. Séta a belvárosban és a főtéren. Fő látványosságok: várostorony, városháza, barokk stílusú szép házak. Folytatjuk utunkat
Németországba, Mannheim környékén szállás.
2. NAP: NÉMETORSZÁG – PÁRIZS
REPÜLŐVEL UTAZÓKNAK BUDAPEST – PÁRIZS
A repülővel érkező utasaink egyénileg Budapestről Párizsba
utaznak. A buszos csoport várhatóan a délutáni órákban érkezik Párizsba, ekkor csatlakoznak a repülővel érkezők – akiket

különbusszal a reptérről beviszünk a központba – a buszos csoporthoz. A teljes csoporttal teszünk egy buszos körsétát: Bastille
tér, Városháza, Concorde tér, Latin negyed, Luxemburg-kert,
Opera, Champ-Elysées, Diadalív, Trocadero tér. Ezt követően
vacsora, majd este felmegyünk a Montmart-ra. Sétálunk a művészek negyedében, ahol a világ leghíresebb festői is megfordultak.
A Sacré Coeur belső díszítésénél még megkapóbb a templom lépcsőjéről elénk táruló fantasztikus látvány a kivilágított városra.
Montmart-ról leérkezve látjuk a híres (hírhedt) Pigalle-t és a
Moulin Rouge-t is, majd párizsi szállásunkra buszozunk (4 éj).
3. NAP: PÁRIZS – VERSAILLES – HAJÓZÁS A SZAJNÁN
Ezen a napon a belvárosban folytatjuk városnézésünket. A délelőtti programunkban szerepel a Cité szigete, a leégett Notre
Dame-ot csak kívülről fényképezhetjük le. Onnan tovább sétálva
a szintén ezen a szigeten található Conciergerie-hez érkezünk.
Ezt követi a St. Chapelle templom. Déli órákban kimegyünk a
versailles-i 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. A fakultatív vacsora után este hajózási
lehetőség a Szajnán, amikor gyönyörködni lehet a szépen kivilágított belvárosban.
4. NAP: PÁRIZS
Délelőtti programunk: Tuileriák-kertje, Arc de Carrousel, valamint a világ talán leggazdagabb festészeti gyűjteményével rendelkező múzeum, a Louvre megtekintése. Délután egy híres
parfümgyár termékei közt válogathatunk, majd sétálunk Európa
legismertebb főutcáján, a Champ-Elysées-n. Aki szeretne, a
Diadalív tetejéről is körbetekinthet. A fakultatív vacsora után
az Eiffel-toronyhoz megyünk, ahol lifttel a tetejéig vagy gyalog
kisebb magasságokig fel lehet menni.
5. NAP: CHENONCEAU – AMBOISE – PÁRIZS
Ezen a napon egyéni döntés alapján vagy önállóan sétálnak
Párizsban, vagy egy fakultatív kiránduláson vesznek részt, mely
során a Loire-vidék kastélyaiból két csodaszépet tekintünk meg.
Először a Chenonceau kastélyt keressük fel, ami azért is különleges, mert ez a legnagyobb vízi kastély az országban. A kastélyt
hat hölgy kastélyának is szokták nevezni. Hogy miért, azt elmeséli idegenvezetőnk. Továbbindulva, a következő kastélyunk
az Amboise reneszánsz kastély, ahol Leonardo da Vinci is élt.

A CHENONCEAU KASTÉLY

A kastély belső kialakítása, csodás szobái, bútorai a királyi gazdagság kiváló mintapéldányai. Fakultatív kastélytúra

2 belépővel (jelentkezés a helyszínen): 35 €.

6. NAP: P ÁRIZS – REIMS – NÉMETORSZÁG
REPÜLŐVEL UTAZÓKNAK: PÁRIZS – BUDAPEST
A délelőttöt még Párizsban töltjük. A Latin negyed, a Sorbonne
és a Pantheon – melyekről különlegességeket mesél idegenvezetőnk –, szerepel programunkban. Lesz egy kis idő ajándék
vásárlásra is. Városnézés után a repülővel utazókat kiviszik a
reptérre. Ők délután hazarepülnek Budapestre. (Érkezés az
esti órákban.) A buszos csoport Párizst elhagyva a szintén
Világörökségek Listáján szereplő fantasztikus gótikus katedrálishoz Reimsbe utazik. A Notre Dame katedrális szép gótikus
belsejében nem tudunk gyönyörködni, de a reimsi katedrális belső kialakításának látványa kicsit kárpótol bennünket.
Franciaországot elhagyva a szállásunk már Németországban,
Mannheim közelében lesz.
7. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST
Utazás kisebb megállásokkal. Hazaérkezés az esti órákban.
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
17 ÉVE FOLYAMATOSAN KÍNÁLATUNKBAN

AUTÓBUSSZAL UTAZÓKNAK
Időpont, részvételi díj: (útlemondási biztosítással):
2020. július 04 – 10.:
209.000,- Ft
szeptember 02 – 08.:
172.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Egyágyas szoba felára (július:)
88.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (szeptember):
65.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):
44.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
REPÜLŐVEL UTAZÓKNAK
Teljes részvételi díj (Tartalmazza a repülőjegy és illeték
összegét (120.000,- Ft) és az útlemondási biztosítást is):
2020. július 05 – 09.:
298.000,- Ft
szeptember 03 – 07.:
262.000,- Ft
Utazás:	
repülővel, a helyszínen autóbusszal
Poggyász: 23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Egyágyas szoba felára (július:)
76.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (szeptember):
52.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alkalom):
29.500,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
Szállás:	***-os szállodában (2 ágyas szobában)
Ellátás:
kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
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. 155 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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FRANCIAORSZÁG
Desenzano

Milánó
Orange Torino
Cremona
Avignon
Sénanque
Arles
Genova
Nimes
Monaco
Nizza
Marseille

OLASZORSZÁG

MONACO

VIRÁGOK ÉS MŰEMLÉKEK
Dél-Franciaországban és Észak-Olaszországban
SÉNANQUE APÁTSÁG LEVENDULAMEZŐKKEL

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A Riviéra pompái: Cannes, Nizza, Monaco
 Levendulák között 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 királynőt választanak.
Kovács Réka – A francia utak szakreferense

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – OLASZORSZÁG
Reggeli indulás. Szlovénián keresztül haladva gyönyörködünk a
Júlia-Alpok vonulataiban, így érkezünk Olaszországba. Szállás,
vacsora.
2. NAP: CREMONA – GENOVA – SAN-REMO – NIZZA
Reggel séta Cremonában, Stradivari városában. Dóm, Keresztelő
kápolna, Torazzo, mely Európa legmagasabb harangtornya, Militloggia. Folytatjuk utunkat a Ligur-tenger partjára, Genovába,
séta Kolumbusz és Garibaldi városában. 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: NIZZA – MONACO
Aki akarja, ezt a napot a tengerparton napozással töltheti.
A különlegességre vágyóknak azonban javasoljuk, hogy 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
(Belépési korhatár betöltött 18 év). Garantált fakultatív

kirándulás Monacoba (2 belépővel): 40 €.

4. NAP: CANNES – MARSEILLE – IF – SALON-DE-PROVENCE
Továbbra is a Cote d’Azur tengerparti szakaszán haladva
megyünk Cannes-ba, ahol a híres Fesztivál-palota környékét
keressük fel. A francia riviérát elhagyva Provance-on keresztülhaladva érkezünk a híres kikötővárosba, Marseille-be. A város
ékessége az Öreg kikötő és a tengerparti sétány. Ezt követően,
aki akar, áthajózhat velünk a közeli szigetre, If várához, ahol
Monte Cristo grófja is raboskodott. Itt nem csak a vár érdekes,
hanem a hajózás is egy élmény. Programunk végén elutazunk
szállásunkra, amely Salon-de-Provence környékén lesz.
5. NAP: ARLES – NIMES – PONTE DU GARD – AVIGNON
Ezen a napon három olyan helyet is felkeresünk, mely a
Világörökségek listáján szerepel. Először Arles-ban 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 délfrancia 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. Szállásunk
Avignon környékén lesz.

6. NAP: ORANGE – SÉNANQUE – 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 levendulatermő vidék lankáin. Ellátogatunk a híres sénanque-i levendula
kolostorba. Itt lehetőségünk lesz olyan kézműves termékeket is
vásárolni, melyek tartalmaznak levendulát. Ezt követően folytatjuk utunkat 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 divat
világ egyik vezető városának kirakataiban, ruhakölteményeiben. Milánói nézelődésünk után a Garda-tóhoz buszozunk, majd
Desenzano del Gardában rövid sétát teszünk a tóparton. A tó mentén haladva az esti órákban érjük el Verona környéki 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 tenger
partnál lévő, szépen berendezett kastély megtekintése után
hazautazás. Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
13 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont:
2020. július 24 – 31.; szeptember 12 – 19.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 214.000.- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	7 éjszaka *** - **** 2 ágyas
tusolós WC-s szállodai szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
82.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
55.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

AVIGNON A CSONKA-HÍDDAL ÉS A PÁPAI PALOTÁVAL
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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. 97 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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A FÉNYŰZŐ NIZZA ÉS MONACO
Monaco
Nizza
Antibes
Cannes

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Repülővel a francia Riviérára
 Monaco, a milliomosok városa
 Kirándulás a Cote d’Azur vidékén
 A leghíresebb parfümgyár felkeresése
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MONACÓI NAGYHERCEGI PALOTA
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Monacora nehéz jelzőket találni. A fényűzés és az elegancia
abszolút csúcsa. Mindehhez Nizza mediterrán lazasága roppant
különleges párosítást alkot.
G. Horváth Anikó – 21 éve francia utak idegenvezetője

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST / BÉCS – NIZZA
Repülés Budapestről vagy Bécsből Nizzába. Amennyiben a
repülő Bécsből indulna, akkor cégünk ingyenes transzfert biztosít az Airport Hoteltől a bécsi repülőtérig és vissza. Leszállás
után transzfer a szállodába, majd szabadprogram. Szállodánk
légkondicionált ****-os, a városközpontban, a vasútállomás
közelében lesz (5 éj). Vacsorázásra akár a belváros hangulatos
éttermei közül, akár az idegenvezető által a szálloda közelében
lévő étteremből szabadon tud mindenki magának választani.
2. NAP: NIZZA
Reggeli után bemegyünk Nizza központjába, ahol megkezdjük a gyalogos városnézést. Nizza látnivalóit mutatja be az idegenvezető: tradicionális francia piac, Nizza szíve, a 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. A nap hátralévő részében szabadprogram, pihenés, séta a belvárosban, vagy velünk
tarthatnak egy 1 órás hajókázásra, ahol a tenger felől csodáljuk
meg a Cote d'Azur mesés partját Nizza körül. Nizzai hajóki-

rándulás 20 € (jelentkezés a helyszínen).

3. NAP: NIZZA – PIHENÉS
Egész napos szabadprogram, pihenés a nizzai tengerparton.
A szállodától a tengerparti fürdésre alkalmas terület kb. negyedórára van, de a városközpontot 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 múzeumja közül választhatnak, vagy a belvárosban sétálva, elvegyülve a turisták és a helyiek forgatagában magukba szívhatják
az egyedülálló város hangulatát.

4. NAP: NIZZA – ANTIBES – CANNES – ARANYPART –
GRASSE – NIZZA
Erre a napra egy buszos programot szervezünk, mely során
bemutatjuk a környék látványosságait. A reggeli indulás után
először Antibes-ban állunk meg. A városban egyszerre tapasztalhatjuk meg a középkor és Provance hangulatát. Leghíresebb
épülete az egykori Püspöki Palota, mely 1946-tól kezdve Picasso
stúdiója volt. Csodálatos látványt nyújt a XII. században épült
katedrális, amely négyszögletes harangtornyával tör az ég felé.
Továbbsétálva a helyi termelői piacon teszünk látogatást, ahol
megkóstolhatjuk a vidék specialitásait. Ezt követően tovább
utazunk Cannesba, a filmfesztiválok városába. Sétálunk a városban, szabadidő keretében lehetőségünk lesz egy hangulatos
tengerparti étteremben ebédelni. Programunk végén buszra
szállunk és a part mentén elindulunk Fréjus irányába. Útközben
a híres Aranyparton haladunk át, amely a környéken egyedülálló sárgás-vöröses színű szikláiról kapta a nevét. Napunk zárásaként a híres francia illatszergyártás központjába, Grasse-ba
látogatunk, ahol egy parfümgyárban lehetőségünk lesz vásárolni a híres francia parfümökből, gyári áron.
5. NAP: NIZZA – MONACO – NIZZA
Reggeli után fakultatív kirándulás Monacóba, a fény és pompa
csodálatos városába. Express vonattal jutunk el Nizzából a
miniállamba, 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 növényeket abba a kertbe, melyen áthaladva érjük el az
Óceonográfiai múzeumot. A monacói szikláról lesétálunk és
megtekintjük a világ talán legszebb jachtokkal díszített kikötőjét. Nézelődünk a Forma 1 versenypálya szakaszán, miközben
felmegyünk Monte Carlóba, a kaszinóhoz. Az előtérbe megfelelő öltözetben bárki ingyenesen bemehet aki betöltötte a

18 évet, míg a belső játékasztalokhoz csak külön belépő ellenében lehet belépni. Estére érkezünk vissza szállodánkba.

Monaco garantált fakultatív kirándulás: 40 € (jelentkezés a helyszínen).

MONACO, ÓCEANOGRÁFIAI MÚZEUM Fotó: Póka Vendel
6. NAP: NIZZA – BÉCS /BUDAPEST
Várhatóan kora délután megyünk a repülőtérre. Budapestre/
Bécsbe érkezés előreláthatóan a délutáni órákban. Bécsi érkezés esetén a leszállást követően transzfer Budapestre.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.88

Teljes részvételi díj (Tartalmazza a repülőjegy és illeték
összegét (100.000,- Ft) és az útlemondási biztosítást is):
2020. május 28 – június 02.:
295.000,- Ft
augusztus 06 – 11.:
312.000,- Ft
Utazás:	
repülővel, a helyszínen
tömegközlekedéssel
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	5 éjszaka **** szállodában
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Ellátás:	reggeli

NIZZAI TENGERPART Fotó: Pénzes Dávid

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
110.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 57 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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OLASZORSZÁG

FRANCIAORSZÁG
Pisa

A VARÁZSLATOS ELBA – KORZIKA – SZARDÍNIA
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.

KORZIKA HÍRES SZÜLÖTTE: NAPÓLEON
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Nyugalom és olaszos hangulat Szardínián
 Vörös sziklák és mesés tájak Korzikán
 Számos hajós utazás a programban
 Napóleon-emlékek Elbán és Korzikán
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 – 21 éve francia utak idegenvezetője
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Korzika

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 Pisat. 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. sz-i erődítményei. Esti órákban
visszahajózás Piombinóba, majd szálláshelyünkre utazunk.

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 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: Calanques de Piana 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 – kívülről –, megnézzük Napóleon szülőházát, majd az
óvárost és a kikötőt. Napóleon 1769-ben itt látta meg a napvilágot. A város nagy szülöttére emlékművek, utcanevek emlékeztetnek. A délutáni órákban tovább buszozunk. Szállás
Proprianonál, jó idő esetén fürdési lehetőség a tengerben.
6. NAP: S ARTENE – BONIFACIO – SANTA TERESA – SASSARI
Reggeli után irány az erődszerű házai miatt a „legkorzikaibb”
településnek nevezett Sartene. Felfedezzük a város zegzugos
utcácskáit, majd rövid szabadprogram. Folytatjuk utunkat 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

KORZIKA VARÁZSLATOS SZIKLÁI KÖZT KANYAROG UTUNK
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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.
7. NAP: S ASSARI – ALGHERO – NEPTUN-BARLANG –
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: M
 ADDALENA-SZIGETEK – 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 Caprera-szigetét, 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) 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 7 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:

2020. június 04 – 12.; július 13 – 21.;
szeptember 26 – október 04.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 299.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	7 éjszaka *** - **** szállodák tusoló/WC-s
szobáiban + 1 éj hajón (tus/WC-s kabinban)
Ellátás:
reggeli + 1 vacsora (+ 7 fakultatív vacsora)
Kikötői illeték (5 db):
az ár tartalmazza
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 66.000,- Ft
2 ágyas belső kabin felára:
14.000,- Ft
Fakultatív vacsora (7 alk., június és szept.): 52.000,- Ft
Fakultatív vacsora (7 alkalom, július):
58.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.700,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 91 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

OLASZORSZÁG

VULKÁNOK NYOMÁBAN
Lipari-szigetek és Szicília

Stromboli
Panarea
Lipari
Vulcano
Milazzo
Etna

Messina
Savoca
Taormina
Catania

Stromboli szigetét mindössze 350 ember lakja. A naplementét
is megvárjuk a szigeten, majd egészen későn este indul vissza a
hajónk a szárazföldre és onnan transzfer vissza a szállodánkba.
Visszaérkezés késő este. Fakultatív Panarea – Stromboli

kirándulás: 60 € (jelentkezés a helyszínen).

TAORMINA ÓKORI SZÍNHÁZA, TÁVOLBAN AZ ETNA
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Stromboli, Panarea, Vulcano és Lipari
Panoráma az Etnáról
 Csontváry híres helyszíne: Taormina
 Fürdési lehetőség a Földközi-tengerben

ÉR

LT

VÁROSLÁTOGATÁS

M

TERMÉSZET

EHÉZSÉ

G

N

Bámulatos, hogy a vulkán milyen csodákat alkot. Egzotikus
sziklaképződmények, különleges tengerpart, mesés szőlészetek.
Mindez a természeti varázslat történelmi emlékekkel egészül ki.
Holecska Krisztián – A repülős utazások szakreferense

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – CATANIA
Indulás Budapestről menetrend szerint, Cataniaba érkezés várhatóan az esti órákban. Transzfer a szállodába szállás Milazzo
környékén (5 éj).
2. NAP: LIPARI – VULCANO
Reggeli után aki akar, egész napos fakultatív kirándulásra jöhet
velünk, Lipari és Vulcano szigetére. Transzferünk a szállodából
kivisz a kikötőbe, majd áthajózunk először Liparira, a Marina
Corta kikötőbe. 37 km2-es területével a csoport legnagyobb szigete, mely korábban a vulkáni üveg kereskedelméből szerzett
bevételt, ma a turizmusból él. Jelentős a horzsakő kitermelés

is a vidékén. Központja Lipari, a hangulatos kisváros, ami egy
normann korabeli templommal és egy régészeti múzeummal
is büszkélkedhet. Központjában a várhegy, ahol az ősi akropolisz állt egykor. A szigeten kisbusszal közlekedünk, melynek
árát a kirándulás tartalmazza. Ezt követően ismét hajóra szállunk és tovább hajózunk Vulcanora. A rómaiak szerint ez a sziget
volt a tűz istenének lakhelye. A szigeten számos kénes iszapfürdőt találhatunk, amit a kikötőből sétával érhetünk el. Vulcano
két kiváló stranddal is büszkélkedhet. Ezek érdekessége, hogy az
egyik sárga, a másik fekete homokkal borított. Séta és fürdési
lehetőség a tartózkodás alatt, majd visszahajózunk Milazzoba.
Kb. 18 órakor lesz a visszaérkezés a szállásunkra. Fakultatív

Lipari – Vulcano kirándulás hajóval: 20.000 Ft.

3. NAP: PANAREA – STROMBOLI
A mai napon aki akar, maradhat strandolni a szálláson, vagy
délben elindul velünk egy tartalmas fakultatív kirándulásra,
Panarea és Stromboli szigetére. Panarea a Lipari-szigetek legkisebbje, az egyik legfelkapottabb mediterrán üdülőhely. A legszebb pontja a Cala Junco-öböl, melynek közelében található
a Cala degli Zimmari strand. Ezután áthajózunk Strombolira,
mely a Lipari-szigetek közt a legismertebb 900 méter magas,
működő vulkánjával. A világ egyik legaktívabb vulkánjáról van szó, amelynek kitöréseit Stromboli-típusú vulkánműködésnek nevezik. Kétségkívül az egyik legszebb vulkán
a világon. Stromboli mély vizei nagyon kedveltek a búvárok
körében is. A szigeten két falu található, Stromboli és a sokkal
kisebb Ginostra, ami még ma is egy csendes halászfalu, hiszen
a turisták csak alig-alig látogatják. A két települést nem köti
össze út, egyikből a másikba csak csónakkal lehet átmenni.

4. NAP: ETNA – TAORMINA
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.
E meseszép természeti világörökség bejárása után 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. A város
hangulata zegzugos utcái mindenki számára nagy élmény.
Városnézésünk után szabadprogram, vásárlási lehetőség, majd
visszatérés a szállodába, fürdési lehetőség.
5. NAP: MESSINA – SAVOCA
Reggeli után a sziget harmadik legnagyobb városába,
Messinába megyünk. Az egyházi központ a Messinai-szoros
mellett fekszik. A város gazdaságának egyik kulcseleme a
kikötő, aminek kereskedelmi és katonai feladata is van. Főbb
látnivalója a Dóm, melynek Óratornya öröknaptárként is
funkcionál, nemcsak az időt mutatja. Séta a városban, a kikötőben, szabad program, majd a dombtetőre épült Savocaba látogatunk, a „keresztapa” filmek forgatási helyszínére. Felkeressük
a híres Bar Vitellit, ahol filmes relikviákat láthatunk és megkóstolhatjuk a granitet. Délután visszabuszozunk szállásunkra,
szabadprogram, fürdési lehetőség.
6. NAP: CATANIA – BUDAPEST
Reggeli után rövid szabadprogram a kicsekkolásig, majd utunkat Catania felfedezésével zárjuk, 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, vásárolni a Via
Garibaldi üzleteiben vagy felkeresni a helyi piacot. Délután
transzfer Cataniába a repülőtérre. A menetrend függvényében,
hazarepülés Budapestre.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 25 FŐ)

Időpont:
2020. szeptember 26 – október 01.
Alapár (útlemondási biztosítással):
164.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 120.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
284.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	5 éjszaka **** szállodákban
2 ágyas tusolós, WC-s szobákban
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)

A FÜSTÖLGŐ STROMBOLI VULKÁN

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
47.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
29.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 83 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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OLASZORSZÁG
Palermo

Agrigento

Taormina
Etna
Catania
Piazza Armenia

A REJTÉLYES SZICÍLIA
AGRIGENTO ÓKORI TEMPLOMA A „KIRÁLYOK VÖLGYÉBEN”

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Panoráma az Etnáról
 Ókori római mozaikok
 A Keresztapa forgatási helyszínén járunk
 Taormina, Csontváry festményének helszíne
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.
Zilzer Zsuzsa – 21 éve olasz utak idegenvezetője
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Szicilia

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – CATANIA
Indulás Budapestről menetrend szerint, Cataniaba érkezés várhatóan az esti órákban. Van arra is lehetőség, hogy a szicíliai
út előtt részt vegyenek a PROKO TRAVEL máltai körutazá
sán, és annak befejezését követően átrepüljenek Cataniába,
és ott csatlakozzanak – 1. nap –, a szicíliai csoporthoz.
(Amennyiben érdekelné ez a kombinált út, a részletekről kér
jük, érdeklődjön a szegedi irodánál.) Transzfer a szállodába.
Szállás Catania környékén (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, vásárolni a Via Garibaldi üzleteiben vagy felkeresni a helyi piacot.

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. Este visszabuszozunk szállásunkra.
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. E meseszép természeti világörökség 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. Este érkezünk szálláshelyünkre, Agrigento környékére.
4. NAP: AGRIGENTO – CEFALU – PALERMO
Mai napunkon elsőként bemegyünk Agrigentoba. A leghíresebb régészeti látványosság a Templomok völgye mely szintén
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 végezetül lehetőségünk
nyílik megmártózni a Tirrén-tengerben. Ezután Palermot keressük fel, aminek történelmi városközpontja a világörökség része.
Megtekintjük a Normann Palotát, utána 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
Palermó környékén.
5. NAP: PALERMO – BUDAPEST
Szicíliai utolsó napunkat egy rövid kirándulással kezdjük a
Palermo közelében lévő 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,
a Liszt Ferenc Repülőtérre az esti órákban.
A TAVALYI ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. szeptember 19 – 23.
Alapár (útlemondási biztosítással):
164.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 110.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
274.000,- Ft
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	
4 éjszaka ***-**** szállodákban
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Ellátás:	
kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
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A PALERMÓI KATEDRÁLIS DÍSZES ÉPÜLETE

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
39.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
33.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

INGYENES

Minden repülős utunkhoz, utasainknak az út idejére
INGYENES PARKOLÁST biztosítunk Ferihegy közelében.
További részletek a prokotravel.hu/ingyenes-repuloteri-parkolas weboldalon.
Belépők ára: kb. 118 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

MÁLTA

A LOVAGOK SZIGETE – MÁLTA
a

Bugibb

Rabat
Dingli

a
Vallett
lokk
Marsax

Mosta
rlang

Kék-Ba

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Pihenés választható fakultatív programokkal
 Középkori, jó állapotban megmaradt városok
 Lovagkori hangulat, mesés épületek
 A világ egyik legkisebb fővárosa: Valletta
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
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Malta

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – VALLETTA – BUGIBBA
Menetrend függvényében, várhatóan a reggeli órákban utazás Máltára. Transzfer a szállodába (5 éj), majd
pihenés, szabadprogram. A szállás minden időpontban
Bugibbában van. A tengerpart sziklás, létrán lehet beereszkedni a vízbe, ha fürdeni szeretnének. Előreláthatóan a
kora délutáni órákban tudjuk a szobákat elfoglalni. (Addig a
csomagszobában lehet a bőröndöket tárolni.) Mindkét időpontnál két szállodából lehet választani. A Hotel Sunflower***
http://sunflower.qawra.hotels-mt.com/hu/ mely
kb. 10 perces sétára van a tengerparttól. Tetején medence
található. A szobák légkondicionáltak és erkéllyel is rendelkeznek. Étkezés szabadszedéses rendszerben. A másik lehetőség a Santana Hotel **** https://www.hotelsantana.com/
kb. 150 m-re található a tengerparti sétánytól. Szobái légkondicionáltak, erkélyesek, tetején medence és több fajta wellness szolgáltatás vehető igénybe. Itt is a reggeli és a fakultatív
vacsora is büfé rendszerű.

3. NAP: BUGIBBA – BLUE GROTTO – MARSAXLOKK
Egész nap pihenés, szabadprogram, vagy részt vehetnek egy fél
napos fakultatív kiránduláson, melynek első állomása a Blue
Grotto, azaz a Kék-Barlang. A hatalmas, több mint 30 méter
magas boltívet először egy kilátópontról csodálhatjuk meg,
majd jó idő esetén lehetőség van behajózni a barlangba,
amelynek díja külön fizetendő a helyszínen. A kristálytiszta víz
hihetetlenül szép kék árnyalatokban tükröződik, míg a barlangokban a korallok és ásványok narancs, lila és zöld színekben
pompáznak. Kirándulásunkat Marsaxlokkban folytatjuk, amelyet Málta legszínesebb kikötőjeként ismernek. A festői öböl
tele van hagyományos helyi halászhajókkal, amelyek tökéletes
fotótémát nyújtanak. A helyi kis vásárban lehetőség lesz ajándéktárgyakat, helyi termékeket vásárolni. Fakultatív prog-

ram (fél napos, Kék-barlang hajójegy nélkül): 25 €.
Visszaérkezésünk után pihenés, szabadprogram.

4. NAP: BUGIBBA – GOZO – B UGIBBA
A mai napon is van lehetőség pihenésre, szabad sétára a környéken, jó idő esetén fürdésre is. Az elmúlt években indított csoportok tapasztalatai alapján azt vettük észre, hogy van
arra igény, hogy szervezzünk fakultatív kirándulást azok számára, akik a napozás helyett inkább a nézelődést választják. Velük Málta másik nagy szigetét, Gozot tekintjük meg.
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 látványosság volt a „Kék ablak”,
mely egy különleges sziklakapun keresztül nyújtott kitekintést
a tengerre, azonban 2017‑ben egy hatalmas vihar ledöntötte
ezt a sziklaívet. Ettől függetlenül a nap során sok egyedi látnivalót fog bemutatni helyi idegenvezetőnk, mint például a Dwejraöblöt és a Fungus-sziklát. Visszaúton jól láthatjuk a kis Comino
szigetet is. Estére érkezünk vissza szállásunkra. Fakultatív

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

5. NAP: BUGIBBA – MDINA – RABAT – MOSTA
Ma is 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, a várfalról pedig szép látvány tárul elénk.
Folytatjuk utunkat Rabatba. Itt aki szeretné, megtekintheti a
Szt. Pál katakombákat vagy sétálhat 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 meg lehet tekinteni, hogyan készítik

GOZO, BAZILIKA Fotó: Trájer János
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. 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 (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: B UGIBBA – VALLETTA – BUDAPEST
Reggeli után menetrend függvényében, várhatóan a délelőtti
órákban transzfer a repülőtérre, majd hazautazás Budapestre.
A szeptemberi csoportnál van arra lehetőség, ha valaki szeretné
Málta után Szicíliát is megtekinteni, akkor ezen a napon átrepül Cataniába (irodánk szervezi) és ott csatlakozik az aznap
induló „Rejtélyes Szicília” csoporthoz. Részletekről érdeklődjön
irodánkban.
9 ÉVE A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN
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2. NAP: BUGIBBA – 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 megcsodálhatjuk a Szt. János katedrális fantasztikus díszítettségét és világhírű Caravaggio festményét.

Ez a sziget legszebb egyházi épülete, a látvány mindenki csodálatát elnyeri. Következő érdekesség a Nagymesterek Palotája
és a hangulatos belváros. Déli órákban, rövid szabadprogram a
központban.

IDÉ

Gozo

Időpont:
2020. augusztus 10 – 15.: szept. 14 – 19.
Részvételi díjak:
Santana Hotel **** (útlemondási biztosítással): 199.500,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 99.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
298.500,- Ft
Hotel Sunflower *** (útlemondási biztosítással): 174.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 99.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
273.000,- Ft
Utazás:	repülővel, kirándulásokon
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	
5 éjszaka a választott szállodában
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)

VALLETTAI VÁROSKÉP

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára (Hotel Santana):
65.000,- Ft
(Hotel Sunflower): 39.000,- Ft
Fakultatív vacsora (Hotel Santana):
36.000,- Ft
(Hotel Sunflower):
22.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 86 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

41

OLASZORSZÁG

A

JÁ TO
N P
LA
T

OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI
Firenze

Róma
Nápoly
Amalfi
Pompei
Capri
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 – 21 éve olasz utak idegenvezetője

TERMÉSZET

VATIKÁN

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – TRIESZT
Reggeli indulást követően Szlovénián keresztül utazunk, mely
során gyönyörködünk a Júlia-Alpok vonulataiban. Olaszországba
érkezve Trieszt városában állunk meg, mely már a Monarchiának
is fontos kikötője volt. Belvárosában és a tengerparton sétálunk,
ahol a bécsi mintára épített neoreneszánsz épületek kápráztatnak el bennünket Olaszország legnagyobb tengerre nyitott terén.
Az esti órákban érkezünk Ferrara melletti szálláshelyünkre.
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
Reggel kezdjük városnézésünket. Először a több mint 1 milliárd hívőt irányító római katolikus egyház központját, a
Vatikánt tekintjük meg. A Vatikáni Múzeummal kezdünk,
ahol megcsodáljuk többek közt Michelangelo eredetien szép
alkotását, a Sixtuskápolnát, valamint Raffaelo káprázatos freskóit. Ezt követően a világ legnagyobb keresztény templomát,
a Szt. Péter-bazilikát 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 turistabuszok 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,
érkezés után 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. Annyira szép a látvány, hogy a régió 1997
óta az UNESCO Világörökség listájába is felkerült. 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

RÓMA, COLOSSEUM Fotó: Zalakovicsné Kovács Klára

FIRENZEI VÁROSHÁZA A FŐTÉREN
ismerhetjük meg. A különleges üzleteken túl felejthetetlen látványt nyújt a meredek sziklafalak és a csodálatosan kék tenger
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 €.

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 Padova belvárosában megtekintjük a
híres Szt. Antal-katedrálist, a névadó szent síremlékével és a
templomhoz tartozó csodálatos kerengővel, a Gattamelataszobrot, a középkori épületek által szegélyezett főteret és környékét. Szlovénia érintésével hazautazunk. Budapestre érkezés
az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére
szállítunk.
27 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont:

2020. július 18 – 25.; aug. 26 – szept. 02.;
szeptember 12 – 19;
szeptember 26 – október 03.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 207.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	7 éjszaka **** 2 ágyas tusolós WC-s
szállodai szobákban
Ellátás:	kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
64.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
46.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 113 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

OLASZORSZÁG

VATIKÁN

SAN MARINO

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

SÉKE

2. NAP: RÓMA – VÁROSNÉZÉS
Reggeli után folytatjuk a főváros megismerését. Ókori és mai
római műemlékeket keresünk fel. A Forum Romanum az ókori
Róma központja, Maxentius császár bazilikájának romjaival,

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. Itt találhatóak a névadó hamvai, valamint az összes
pápa arcképét ábrázoló freskók is. A transzferig hátralévő időben
szabadprogram. A repülőgép indulásának függvényében transzfer
a reptérre és várhatóan az esti órákban hazarepülünk Budapestre.

15 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont:
2020. augusztus 10 – 13.
Alapár (útlemondási biztosítással):
94.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 85.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
179.000,- Ft
Utazás:
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – RÓMA
Menetrend függvényében, várhatóan a reggeli órákban repülés
Rómába. Autóbuszos transzfer a belvárosi **** szállodánkhoz.
Közben az idegenvezető tájékoztatja utasainkat az útbaeső látnivalókról és beszél Róma történelméről. Itt lepakolunk a csomagszobába és megkezdjük Róma feltérképezését. Aki már
volt Rómában és egyedül szeretne mazsolázni a látnivalókból,
ezt megteheti. A többieknek javasoljuk, jöjjenek el idegenvezetéses programunkra, 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.

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 Szent II. János Pál pápa
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, ekkor össze lehet
hasonlítani az olasz pizzát az otthonival.
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Útjaim során fontosnak tartom az olasz hangulat átadását is.
Rómában eldugott pizzeriába és kávézóba is megyünk.
Zilzer Zsuzsa – 21 éve olasz utak idegenvezetője

Via dei Fori Imperiali a római birodalom térképeivel, Capitolium
a városházával és Marcus Aurelius ókorból megmaradt szobrával, valamint Nagy Konstantin óriás szobrának maradványaival a
délelőtt látványosságai. A Palatinuson láthatjuk az ókor hatalmas
gazdagságának maradványait, 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.
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VÁROSNÉZÉS ÉS PIZZÁZÁS RÓMÁBAN

r epülővel, a helyszínen tömegközlekedéssel illetve gyalog
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	
3 éjszaka **** szállodában
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
Ellátás:	
reggeli (vacsora a helyszínen lehetséges)

Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 2. old.): ingyenes
Elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
34.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 8. old.)

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

BOLOGNA, NEPTUN-KÚT

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
áll. Ezt övezi a harmonikus belvárosi utcakép. Központi sétánk után
hazaindulás. Szlovénia érintésével Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
GASZTRONÓMIÁBAN JÁRTAS SZAKÉRTŐ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
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Bolognában már a kirakatok is elárulják, hogy a gasztronómia
központjában járunk. Modena balzsamecetét és húskészítményeit kóstolva ez be is igazolódik.
Csorba Klára – 13 éve Olaszország szakreferense

TERMÉSZET

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.

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST –
SZLOVÉNIA – AQUILEIA
Reggeli indulás után Szlovénia érintésével utazás Olasz
országba. Határátlépés után ellátogatunk 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. A körbevezetés és kóstolás után,
vásárlásra is lesz lehetőség. Programunk után Modenaba utazunk, 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. Modena után a MUSA
múzeumba látogatunk el, ahol 3 szinten ismerkedhetünk a térség gasztronómiai nevezetességeivel. A látogatás végén kóstolás

és vásárlási lehetőség. (Belépő és kóstolás az út árában). Délután
a világ egyik legdrágább és leghíresebb autói, a Ferrarik gyári
múzeumát tekintjük meg Maranelloban. ( Külön díj ellenében
Ferrari autó tesztvezetésre is van lehetőség). Ha valaki nem akar
a múzeumba bejönni a közeli kávézóban töltheti el ezt az időt.
A tartalmas nap végén utazunk vissza szállásunkra.
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 miniállamba, 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.
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

Belépők ára (Róma): kb. 66 € | Belépők ára (Bologna): kb. 32 €

Időpont:
2020. augusztus 19 – 23.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 115.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka **** szálloda
2 ágyas tusolós/WC-s szobáiban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
32.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
29.500,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kkfélegyháza, Nagykanizsa, Nyír
egyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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OLASZORSZÁG

SAN MARINO

BARANGOLÁS A HANGULATOS TOSZKÁN TÁJAKON
Ferrara

Ravenna

Lucca
Pisa
Volterra

San Marino
Firenze
Siena
Assisi

Orvieto

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Szállás minden éjszaka ****-os hotelekben
 A hegytetőre épült miniállam: San Marino
 A pisai Ferde torony és Assisi katedrálisa
 Firenze, egy hatalmas, élő műalkotás
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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.
Zsikó-Kovács Judit – Turisztikai szakreferens

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. – SZLOVÉNIA –
OLASZORSZÁG – MIRAMARE
Reggeli indulás, utazás Szlovénián keresztül. Rövid útközi
pihenőkkel érkezünk 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 Szent Ferenc életének különböző helyszíneit is
érintjük. Elragadó ez a kisváros 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 mely Firenzétől
kb. 35 km-re van (3 éj).
4. NAP: SIENA – VOLTERRA – SAN GIMIGNANO
Ezen a napon először Sienaba látogatunk el. A központban található Piazza del Campo az egyik legszebb főtér Közép-Itáliában.
Érdekes kagyló alakja és speciális lejtése mindenkit ámulatba
ejt. A tér nyaranta helyet ad a Paliónak, a világ leghíresebb
városi lovasversenyének. A dóm „zebracsíkos” homlokzata legalább olyan különleges, mint a belső díszítése. A régió egyik
leghangulatosabb városát elhagyva utazunk tovább Toszkána
dimbes-dombos útjain 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 vissza szállásunkra.
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 a
meseszép város látnivalóiból. Firenze nemcsak a reneszánsz
művészetek ékessége, hanem briliáns ékköve az őt körülölelő
műemlékgyűrűnek is. 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 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, amikor kávézhatunk, vagy vásárolhatunk
emléktárgyat, hogy arra tekintve mindig visszaemlékezzünk e
csodás városra. Ezen kellemes élmények birtokában hagyjuk el a
Mediciek fellegvárát. Este 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 és a Keresztelő Kápolna is mindenkit
lenyűgöz. Lehetőség van arra, hogy ha valaki az út megrendelésekor jelzi, hogy szeretne felmenni a Ferde toronyba, akkor
azoknak – a szabad kapacitás függvényében –, próbálunk
jegyet intézni. Az út indulása előtt 2 hónapon belül történt

SAN GIMIGNANO TORNYAI

ORVIETÓI DÓM Fotó: Gaál Bence
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. Itt a város
nevezettességei mellett bepillantást kaphatunk az olaszok mindennapjaiba. Séta a központban, majd szabadidő a római kori
Aréna helyén épült hangulatos főtéren. Lucca után egy tipikus
toszkán gazdaságot keresünk fel, ahol megkóstoljuk a helyi
olívaolajat és a vidék jellegzetes borát, a Chiantit. A finomságok után Toszkánát elhagyva sok szép élménnyel gazdagodva
megyünk Ferrara környéki szállásunkra.
7. NAP: FERRARA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Reggeli után bemegyünk a „Pó asszonyaként” emlegetett Ferrara
városába, mely a reneszánsz kor 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: 4.89

Időpont:

2020. április 10 – 16.; június 22 – 28.;
július 11 – 17.; szeptember 02 – 08.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 177.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	6 éjszaka **** szállodák
2 ágyas tusolós/WC szobáiban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
59.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
35.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 71 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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LEONARDO SZÜLŐFÖLDJÉN
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SZÍNES HÁZAK A CINQUE TERRE TENGERPARTI SZAKASZÁN

Firenze

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A festői toszkán vidék és a Ligur-tenger
 Tesztvezetési lehetőség a Ferrari gyárban
 Hajózás és séta a mesés Cinque Terre vidékén
 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 – 21 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. 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 Olasz
ország 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. Ezt követően az Uffizi képtár épületét és az előtte
látható szobrokat is lefényképezhetjük. 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. 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 többszázezer 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. Újdonság, hogy
be lehet fizetni Ferrari tesztvezetésre (jogosítvány szükséges).
Pár percig ki lehet próbálni a Ferrari autók vezetésének élményét.
A múzeum és az egész 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 Neptunkutat és a hatalmas könyvtár épületét is megtekintjük a Piazza

PISA, CSODÁK TERE A FERDE TORONNYAL

Galvanin. Sétánk során látjuk a köröttünk magasodó hatalmas
tornyokat, melyek Bologna nevezetességei. Ezt követően a közeli
****-os szállodánkhoz buszozunk.
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.

FIRENZEI DÓM Fotó: Kovács Ádám

AZ ELMÚLT 7 ÉVBEN 1232 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont:

2020. július 04 – 08.; július 24 – 28;
augusztus 19 – 23.; szept. 12 – 16.;
október 07 – 11.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 127.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka *** - **** szállodák
2 ágyas tusolós/WC szobáiban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
36.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
26.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 86 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Velencétől Veronáig

Sirmione
Verona

SZLOVÉNIA

GONDOLÁSOK VELENCÉBEN

Padova

Velence

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Egész napos velencei kirándulás
 Sétahajózási lehetőség a Garda-tavon
 Miramare kastély díszes termei
 Verona látványosságainak felfedezése
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Velence egyszerűen páratlan, de Veronában, Rómeó és
Júlia városában járva könnyen beleszerethetünk egész
Olaszországba is. Magával ragadó helyek.
Zsikó-Kovács Judit – Turisztikai szakreferens

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
LJUBLJANA – OLASZORSZÁG
Reggeli indulás. Szlovénia fővárosában, Ljubljanában megszakítjuk utunkat. 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. 5600 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
püspöki palotában – a Palazzo Giustinianban – helyet kapott
Üvegmúzeum. Az üveggyárban pedig bepillantást kaphatnak
a gyönyörű, csillogó üvegcsodák elkészültének folyamatába.

Fakultatív Velence kirándulás hajójegyekkel (garantált indulás, jelentkezés a helyszínen): 35 € (július 1.
után: + 3 € velencei belépési illeték). 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 reneszánsz hangulatú 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 séta az Adige
parton. Megtekintjük a Scaligeriek várát, majd folytatjuk utunkat a belvárosba. 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
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
nézelődés, kávézás. Este érkezünk vissza szállásunkra.
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 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.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.88

Időpont:

2020. április 30 – május 03.;
június 04 – 07.; július 18 – 21.;
augusztus 15 – 18.; szept. 20 – 23.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 89.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	3 éjszaka **** szálloda
2 ágyas tusolós WC-s szobáiban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
25.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
15.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

CSÓNAKÁZÁS A GARDA TAVON Fotó: Farkas István
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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. 75 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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ISOLA BELLA SZIGETE, HÁTTÉRBEN AZ ALPOK VONULATAI

Vicenza

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Garda-tó, Comói-tó és a Lago Maggiore
 Hajózás festői mediterrán környezetben
 Reflektorfényben a divat: Milánó és Vicenza
 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.
Csorba Klára – 13 éve Olaszország szakreferense

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
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.

SCALIGERI VÁR, GARDA-TÓ Fotó: Hajnal Sándorné
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 alatt, 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. 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.
3. NAP: COMO – SVÁJC – CSOKIGYÁR – LOCARNO
Ma a glaciális 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 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.
4. NAP: ISOLA BELLA – ISOLA PESCATORI – MILÁNÓ
Reggelit követően aki úgy dönt, azokkal egy fakultatív hajókirándulás keretében a Borromeo család két szigetét tekinthetjük meg. Ezek a Lago Maggiore-tóban találhatóak. 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 hajókirándulás a Lago
Maggiore-n, kastélybelépővel: 40 €. A hajót elhagyva
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. A Scalát csak kívülről tekintjük meg. Aki be
szeretne menni a Dómba és fel akar menni a kupolába (lifttel)
azoknak irodánk előre megvásárolja a jegyet, hogy elkerüljék
a nagyon hosszú sorbaállást. (Ezt jelentkezéskor kell megrendelni.) Fakultatív belépőjegy: Milánói dóm megtekintése kupolával (lifttel): 7.500,- Ft. Programunk
befejezése után elhagyjuk Milánót és kelet felé folytatjuk
utunkat. Az esti órákban érjük el Verona környéki **** os szállásunkat, itt is, mint minden este, fakultatív vacsora.
5. NAP: DUINO – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Reggel olaszországi kirándulásunk következő állomásaként 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 7 ÉVBEN 1549 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. június 09 – 13.; június 26 – 30.:
117.000,- Ft
július 12 – 16.; augusztus 20 –24.;
szept. 04 – 08.; szept. 29 – október 03.: 127.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szállodákban
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
32.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alkalom):
25.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

MILÁNÓ, II. VICTOR EMANUEL GALÉRIA

Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BP., 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. 56 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Bruneck
San Candido

Wörthi-tó

OLASZORSZÁG

Jasna-tó
Skocjan

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

AUSZTRIA

SZLOVÉNIA

ALPESI ŐRJÁRAT
REINBACHFALL VÍZESÉS EGYIK SZAKASZA

 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: SZEGED – 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 skocjani 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 a lenyűgöző panoráma mellett egy hangulatos fa Haunold hütte is
kellemes élményt nyújt, ahol meg lehet kóstolni a helyi süteményeket is, vagy ki lehet próbálni a bobozást is. 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
fenyveserdő 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 Dél-Tirol egyik
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. Aki akar, tehet még
plusz kirándulást is egy közeli hüttéhez, vagy ebédelhet is a
filmből ismert szálloda éttermében. A délután nagy részét San
Candidoban és környékén töltjük. Először a Sexten felvonóval
felmegyünk a 2.434 m magas hegy kicsit alacsonyabban lévő
kilátópontjához, mely a felvonó hegyi állomása. Aki túrázni
akar, annak erre is lesz lehetősége a felvonó felső állomásánál.
A komoly kihívást kedvelőknek is van egy javaslatunk: Fel tudnak
menni arra a helyre, ahol az osztrák – olasz határt jelző kő található. 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. Természetesen megtekintjük. Esti órákban
szállásunkon már vacsorával várnak.
4. NAP: BRUNECK – REINBACHFALL – MISURINA-TÓ
Reggeli után a lódengyártásáról is híres dél-tiroli kisvárosba,
Bruneckba utazunk, amely 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 Reinvölgy
természeti csodáiban gyönyörködünk. Megállunk a Reinbachvízesésnél. A három szakaszban lezúduló vízesés teljes hos�sza eléri a 200 m-t. Ez Dél-Tirol legjelentősebb és legnagyobb
zuhataga. A vízesés mellett jól kiépített túraúton gyalogolunk
felfelé, miközben lenyűgöz bennünket a három nagy szakaszban lezúduló víztömeg. (Ez kb. 3,5 órás túrázós program). Aki a
leghosszabb túrát választja, 500 m szintkülönbséget is megtehet. Természetesen ez nem kötelező, aki kisebb szakaszt választ,
ő is tud gyönyörködni a hatalmas vízzuhatagban. A vízesést

JASNA-TÓ ÉS A KRANJSKA GORA Fotópályázat II. helyezett: Keszthelyi Katalin

elhagyva a Dolomitok egyik legkedveltebb és legismertebb
tavához, a Miusrina-tóhoz buszozunk. Ennek partjáról csodásan látható a Dolomitok jelképéül is megválasztott hegytömb,
a Dreizinnen. Tiszta időben elképesztő látvány a naplemente
a hegyek és a tó ölelésében. A már megszokott szállásunkra a
koraesti órákban érkezünk vissza.

A CRODA ROSSA CSÚCSA Fotó: Dudics Pálné
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 a Szeged, Pécs, Debrecen vonalon felszállt utasainkat városaikba szállítjuk.
AZ ELMÚLT 6 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. július 12 – 16; szept. 29 – okt. 03.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 139.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka *** szállodákban
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
43.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét, Kkfélegyháza,
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd
Ingyenes felszállás: Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa
Ingyenes leszállás: Szombathely, Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Dolomitok színes hegyóriásai
 Öt Lombard város megtekintése
 Torino és Verona különleges épületei
 Milánó Észak-Olaszország leggazdagabb városa
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A Dolomitok látványos vonulatai mindig hatalmas élmény számomra, különösen akkor amikor a felkelő Nap fényei megcsillannak rajta.
Csorba Klára – Proko Travel kiutazási csoportvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN)– BUDAPEST –
KLAGENFURT – MILLSTÄTTER-SEE
Reggeli indulást követően Győr, Szombathely érintésével utazás
Karintia fővárosába, Klagenfurtba. Közvetlenül a város mellett
található a Minimundus park. A világ 40 országából 159 nevezetességet mutatnak itt be 1:25-ös kicsinyített formában. Ennek
megtekintése után a hegyek közé ékelődött Millstätter-Seehez
indulunk. A csodaszép tó partján lévő kedves kis városka, igazi
osztrák hangulatot áraszt. Megtekintjük a több mint 1.000 éves
hársfát, majd a díszes belsővel rendelkező apátságot, ezt követően sétálunk a szép tóparton is. Innen már Kelet-Tirolban a
Dráva-völgyén haladunk, és érjük el szállásunkat.
2. NAP: MISURINA-TÓ – CORTINA D’AMPEZZO
Reggeli után megkezdjük a Dolomitok felfedezését, mely 2009
óta az UNESCO Világörökség része. Nevét Dolomieu francia
geológus után kapta. A Dolomitok nem alkotnak összefüggő
vonulatot, hanem több hegycsoportból állnak, köztük zöldellő völgyek és tündéri szép tavak találhatóak. Ezért is különleges. Először egy meseszép tónál, a több mint másfélezer
méter magasan lévő Misurina-tó partján sétálunk. A körbeölelő hegyek közül megemlíthető a Monte Piano (2.324 m) és
a Monte Cristallo (3.216 m). Ezt követi a régió egyik legismertebb síközpontja, Cortina d’Ampezzo. A városi séta után, akinek
kedve van egy kis hegyi romantikához, részt vehet a város fölé
emelkedő Rif Faloriara szervezett drótkötélpályás kiránduláson
(kb. 1 óra). Továbbhaladva a Passo di Giauhoz (2.230 m) vezető
úton gyönyörködünk a Dolomitok elbűvölő, rózsaszín szikláiban.
A Marmolada gleccser is káprázatos látvány a 2–3.000 m magas
csúcsok között. Késő délután hagyjuk el a Dolomitokat és szállásunkra utazunk.

MISURINA-TÓ A DOLOMITOKBAN
3. NAP: MILÁNÓ
Reggel Milánó felé vesszük az irányt. Várhatóan a déli órákban
kezdjük a városnézést. Mindenkit elkápráztatnak a dóm gótikus csúcsívei. Aki be szeretne menni a dómba és fel akar menni
a kupolába (lifttel) és kitekinteni az erkélyről az alattunk hömpölygő tömegre azoknak irodánk előre megvásárolja a jegyet,
hogy elkerüljék a nagyon hosszú sorbanállást. (Ezt jelentkezéskor kell megrendelni.) Fakultatív belépőjegy: Milánói

dóm megtekintése, felmenetel a kupolába (lifttel):
7.500,- Ft. Városnézésünk folytatásaként láthatjuk a Galériát,

majd a világhírű operaházat, a Scalát is. Aki előzetesen nem igényelte az „Utolsó vacsora” belépőjegyet, azoknak javasoljuk a
Scala épületében lévő múzeum felkeresését. A nap során 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, min. az út indulása előtt 1,5 hónappal kell az igényt
jelezni. (Ha valaki későn adja le rendelését és ezért nem tudunk
már belépőt venni, akkor arról értesítést küldünk.) Kora esti
órákban foglaljuk el Milánó melletti szállásunkat.
4. NAP: CERTOSA DI PAVIA – ASTI – TORINÓ
Reggeli után délnek indulunk, hogy megtekintsük Olaszország
3. legnagyobb templomával rendelkező paviai kolostort. A kolostor belső termei is látványosak. Ennek megtekintése után továbbutazunk a pezsgő hazájába, Astiba. A kisváros főtere, temploma
nagyon hangulatos. A belvárosi sétát követően egy bor- és pezsgőüzemet keresünk fel, ahol kóstolóval egybekötött bemutatón
vehetünk részt (ennek belépőjét és a kóstolót az út részvételi díja
tartalmazza). Innen továbbutazunk, és a délutáni órákban érkezünk Torinóba, mely 2006-ban a Téli Olimpiának is otthont adott
és itt van a híres FIAT autógyár is. 1882-től 12 éven át Kossuth
Lajos is a városban élt, egy belvárosi ház első emeletén, a házon
ma tábla jelzi emlékét. Nagyon szép környezetben helyezkedik el
a város. Egyrészt láthatjuk az Alpok vonulatait, másrészt a Pó folyó
szeli ketté a települést. A város fő látnivalói közül kiemelkedik a
167 m magas Mole Antonelliana épülete. Torinót Bolognához
hasonlóan, az árkádok városának is szokták nevezni, mert 18 km

az árkádok teljes hossza a városban. Felkeressük a dómot, a Szent
Lepel kápolnát, (melyben őrzik a katolikus egyház híres ereklyéjét – nincs kiállítva), Piazza San Carlot. Királyi Palota, mely
Világörökség. Szállás a város közelében.
5. NAP: BERGAMO – BRESCIA – VERONA
Reggel kelet felé indulunk. A déli órákban érkezünk Bergamóba.
A város két részre osztható; Felsőváros, illetve Alsóváros.
A városrészt több km várfal veszi körbe és utcái középkori hangulatot árasztanak. Különösen figyelemreméltó a Piazza Vecchia
és a teret övező épületek együttese. További látványosság a több
mint 50 m magas harangtorony és a díszes belső kiképzéssel
rendelkező Santa Maria Maggiore Bazilika. Bergamót elhagyva
következő megállónk Brescia lesz. Itt született az utolsó longobárd király. A város központját 3 nagy tér uralja. Piazza Vittoria
árkádos házai, a Piazza Loggia a reneszánsz tér és a legnagyobb
a Piazza Duomo a barokk közkútjával. A városnak számos csodás látnivalója van: dóm, könyvtár ahol Petrarca művet is őriznek, a Castello mely egy kelta erődre épült vagy a Teatro Grande,
Olaszország egyik legérdekesebb színházépülete. Rövid szabadprogram után utazunk tovább Veronába. Gyalogos sétánkat az
Adige-parton, a Scaligeriek váránál kezdjük. Innen sétálunk be
a belvárosba. Az Erbe téren szép épületek veszik körbe az ajándékárusítók bódéit. Továbbsétálva romantikázhatunk Júlia erkélyénél. A sétálóutcán elegáns üzletek közt haladva érjük el az
ókori Arénát, ahol nyaranta szabadtéri operaelőadásokat tartanak. Este elfoglaljuk Verona közeli szállásunkat.
6. NAP: VERONA – DUINO – BUDAPEST
Reggel olaszországi nézelődésünk utolsó állomásaként 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.
SZEMÉLYES BEJÁRÁS ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont:

2020. augusztus 10 – 15;
szeptember 29 – október 04.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 154.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	5 éjszaka ***-**** szállodákban
2–3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
36.000,- Ft
Fakultatív vacsora (5 alkalom):
39.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

CERTOSA DI PAVIA KOLOSTORA

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

Belépők ára: kb. 52 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

49

OLASZORSZÁG

Ferrara

San Marino
Ancona

A CSODÁS PUGLIA

Kirándulás az olasz csizma sarkába

Bari
Matera
Martina Franca
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 – 13 éve Olaszország szakreferense

TERMÉSZET

SAN MARINO

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.
Ezt követően Bologna környéki szállásunkra buszozunk.
2. NAP: BOLOGNA – SAN MARINO – BARI
Reggeli után folytatjuk utunkat dél felé. 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, ekkor
lesz lehetőség egy kis vásárlásra is. Továbbutazunk, estére érünk
Bari környéki szállásunkra. (2 éj)
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, miután Törökországban olasz

ALBEROBELLO KÜLÖNLEGES HÁZAI

halászok ellopták azokat egy szentélyből. Azért építették fel
a bazilikát, hogy a szent ereklyéknek méltó helyül szolgáljon. A város másik jelentős temploma a székesegyház, melyet
1292-ben szentelték fel és egy 1156-ban lerombolt bizánci
katedrális helyére építették. A katedrálishoz közel található a
Castello Normanno-Svevo vár, mely a XII–XIII. században épült.
Azóta többször restaurálták, ma szinte új állapotában látható.
Szabadprogram a hangulatos belvárosban és séta a tengerparti
sétányon, majd este visszatérünk szállásunkra.
4. NAP: ALTAMURA – MATERA – MARTINA FRANCA
Reggeli után egy csodás nap vár ránk. Két olyan helyet keresünk
fel, melyek a vidék kiemelkedő látnivalói. Elsőként Altamura
városkát tekintjük meg. A legendák szerint a mai város elődjét
Aeneas király korában alapították. 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 volt. Szállásunk Martina Francaban lesz. Aki este
szeretne, még besétálhat a városba. (2 éj)
5. NAP: MARTINA FRANCA – ALBEROBELLO –
POLIGNANO A MARE
Reggeli után Martina Franca barokk templomokkal és kanyargós utcákkal büszkélkedő óvárosban sétálunk. Ez a városka nincs
zsúfolásig tele turistával, belekóstolhatunk a pugliai emberek
mindennapjaiba. Ezt követően további szép helyek várnak ránk.
Elsőként Alberobelloba 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

MATERA, MELY VILÁGÖRÖKSÉG
egy műemléki zónában található. Itt fogunk sétálni, majd megtekintjük a modern belvárost is. Rövid szabadidő után továbbutazunk a tengerparti gyöngyszemhez, a fehér városba Ostuniba.
A jellegzetesen fehér házak, sikátorok, a tenger illata, a megan�nyi hangulatos terasz elvarázsolja az idelátogatót. Javasoljuk,
hogy a 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 biztos emlékszik rá mindenki!?
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 az Adria kellemes vizét, vagy sétálhat a szűk sikátorokban. Este érkezünk vissza szállásunkra.
6. NAP: MARTINA FRANCA – BOLOGNA
Reggeli után hazaindulunk. Rövid pihenőt tartunk a szerelmesek városában, Anconában, Marche tartomány fővárosában.
Az Adriai-tenger 3.000 éves kikötővárosa fontos bortermelő
vidék, de híres a méz és olivatermékeiről is. A városkában
sétálva lesz módunk ezen termékek megvásárlására is, miközben látjuk a hegytetőn magasló Szent Ciriaco székesegyházat,
Mole Vanvitelliana erődöt és a Traian Diadalívet is. Megállónk
után folytatjuk utunkat Bologna környéki szállásunkra.
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. Sétánk után Szlovénia érintésével hazaindulás.
Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

Időpont:
2020. augusztus 01 – 07.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 192.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	6 éjszaka **** szállodában 2–3 ágyas
zuhanyzós / WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
69.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
44.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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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SVÁJC

OLASZORSZÁG

AUSZTRIA

SVÁJC ÉS OLASZORSZÁG BŰVÖLETÉBEN
Salzburg

A LUGANÓI-TÓ A KÖRNYEZŐ HEGYEKKEL

Chur
Como
Milano Verona

Lugano

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, a tóparti gyöngyszem
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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 – 11 éve a Proko Travel idegenvezetője

SÉKE

UTOLSÓ VACSORA FRESKÓ

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. – 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: VERONA – MILÁNÓ
Reggelit követően városnézés Veronában, 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 nyaranta 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. Veronát elhagyva Milanóba utazunk. Délután megtekintjük Lombardia fővárosának legismertebb látnivalóit. Mindenkit
elkápráztatnak a dóm gótikus csúcsívei. Aki be szeretne menni
a Dómba és fel akar menni a kupolába (lifttel) és kitekinteni
az erkélyről az alattunk hömpölygő tömegre azoknak irodánk
előre megvásárolja a jegyet, hogy elkerüljék a nagyon hosszú
sorbaállást. (Ezt jelentkezéskor kell megrendelni.) Fakultatív

belépőjegy: Milánói dóm megtekintése kupolával
(lifttel): 7.500,- Ft. Városnézésünk folytatásaként láthat-

juk a Galériát, elegáns üzleteivel, és kívülről a világhírű operaházat, a Scalát. Ezen a napon még 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
adja le rendelését és nem tudunk már belépőt venni, akkor arról
értesítést küldünk neki, min. az út indulása előtt 1,5 hónappal.) Akik nem vesznek részt a programon, azoknak szabadidő a
városban. A kora esti órákban szállásunkra utazunk, mely ismét
egy **** hotel.
3. NAP: COMO – LUGANO – CSOKOLÁDÉ
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 egy másik tóparti városban gyönyörködünk.
Luganói sétánk mindenkit könnyen meggyőz a város hangulatáról, hiszen a tópart mellett felkeressük a szép városházát, a
főteret és az egykori Ferences templomot is. Ezt követően ellátogatunk egy csokoládégyárba. Megtekintjük a csokoládégyártás

MILÁNÓI DÓM BEJÁRATA

menetét, kóstolhatunk a cég termékeiből és a végén természetesen lesz vásárlási lehetőség is. Programunk befejezése után
szálláshelyünkre utazunk a hegyek közé, Közép-Svájcba.
4. NAP: A NDERMATT – OBERALPPASS – VIA MALA –
CHUR – AUSZTRIA
Ez a nap a hegyekről és a különleges természeti látványosságokról szól. Reggeli után Svájc magas hegyei közt az Oberalppasson
indulunk kelet felé. Többször is felmegyünk 2000 m fölé, amikor átkelünk a hágókon. Ahogy haladunk a kanyargó hegyi utakon letekinthetünk a virágzó völgyekre és gyönyörködhetünk a
bennünket körülölelő fantasztikus csúcsokban. Természetesen
lesznek fotóstopok 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. 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 (templom) 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 – BUDAPEST
Tirol magas hegyeit látva indulunk hazafelé. A déli órákban
megállunk az egyik legszebb osztrák városban, Salzburgban,
mely méltán szerepel a világörökségek közt. Városnézésünk
során felkeressük a barokk stílusú Dómot, 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.
15 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. június 26 – 30.:
136.000,- Ft
július 24 – 28.; augusztus 26 – 30.: 142.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka *** - **** szállodákban
2 ágyas tusolós WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
48.000,- Ft
Fakultatív vacsora (június):
30.000,- Ft
Fakultatív vacsora (július, augusztus):
33.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 22 CHF + 3 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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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 hegyóriásai, 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, majd Győr, Szombathely 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. Innen visszasétálunk a tópartra, hogy még
tovább élvezhessük ennek az igazi osztrák gyöngyszemnek a
hangulatát. 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. A cortinai nézelődés után folytatjuk utunkat
a több ezer méter magas elbűvölő sziklák ölelésében. Következő
megállásunk a Misurina-tónál lesz, 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.) A csak jó idő esetén
javasolt program során még látványosabb fotók készülhetnek
a Drei Zinnen csúcsairól. 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 utazva megyünk Svájcba.
A Simplon-hágón 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 róla, és már az állomáson a Matter
horn fenséges látványa fogad bennünket. Sokak szerint Európa
legszebb hegye ez a 4.478 m magas óriás. Zermattban átszállunk egy másik vonatra, a híres Gornergratra, mely szintén a

MATTERHORN HÓFÖDTE CSÚCSA

FELVONÓVAL AIGUILLE DU MIDI-HEZ, ELŐTTÜNK A MONT-BLANC CSÚCSA
világörökség része. Ezzel jutunk fel 3.089 m magasra. Útközben
a fennsíkról is élvezhetjük a Matterh ornt 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
szállásunkra (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. Leérkezés után
egyénileg is felfedezhetjük a népszerű téli üdülővárost. Aki nem
akar felvonózni, ez idő alatt sétálhat Chamonixban, onnan is látszik néhány hófödte csúcs és gleccser. Fakultatív Chamonix

– Mont Blanc kirándulás: 25 € + 63 € felvonóköltség.

Ez utóbbi összeg (63 €) 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 haladunk. Mesés a látvány, havas hegycsúcsok, zöldellő hegyoldalak legelésző tehenekkel. Ez csúcs! Délben 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. Meiringent és 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, Salzkammer
gut egyik legszebb városáig, St. Wolfgangig. 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 9 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. július 20 – 25.; augusztus 10 – 15.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 179.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	5 éjszaka ***-**** szállodában
2–3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Ellátás:	reggeli + 1 vacsora
(többi napon fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
48.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alkalom):
29.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Győr, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
Ingyenes felszállás: Szombathely
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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Lausanne
Genf

Via Mala

Bern

NAGY SVÁJCI KÖRÚT

híres Nestlé csokoládégyárat keressük fel kóstolási és vásárlási
lehetőséggel. A gyárlátogatás után délután az ország fővárosát,
Bernt tekintjük meg. A medveároktól (ahol macikat is láthatunk)
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
református 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.

Aare-szurdok

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Mesés tájakon szeljük át Svájcot
 Svájc legszebb városai és a Pilatus
 Utazás a felhők fölé fogaskerekűvel
 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 – 31 éve idegenvezető

TERMÉSZET

SÉKE

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 az Innsbruck közelében 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 3.000 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 falú céhes házakban és a városházában, közben sétálunk a
tóparton is. Ezt követően közép-svájci szállásunkra buszozunk.
3. NAP: AARE-SZURDOK (RHONE GLECCSER) – INTERLAKEN
– LAUTERBRUNNEN – TRÜMMELBACH
Reggeli után folytatjuk Svájc természeti látványosságainak
megtekintését. A májusi csoporttal 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 júliusi és
az augusztusi csoportnál az Aare szurdokot a 6. napon tekinti meg
a csoport, mivel ezen a napon délelőtt a Furka-hágón áthaladva
egy különleges látványban lesz részünk, mert 2.254 m magasan megtekintjük a Rhone-gleccsert. (A 2.000 m feletti hágók
csak júniustól járhatóak). Az élményt még tovább fokozhatjuk
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azzal, hogy a jégfolyam belsejébe is besétálhatunk. Fantasztikus
érzés egy jégtömböt (gleccsert) belülről is látni. Továbbhaladva a
Grimsel-hágó látványos panorámaútján haladunk. A Grimselpass
tetején (2.165 m) fotószünet. Továbbindulunk Interlakenbe –
mely az Eiger, Mönch és a Jungfrau 4.000 m-es hegycsúcsainak
lábainál fekszik –, séta a városban, miközben lesz emléktárgy
vásárlási lehetőség. Mesés és monumentális vízesések megtekintése szerepel ezt követő 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. Este érünk az 1.100 m felett lévő
szálláshelyünkre Nyugat-Svájcba (3 éj).

6. NAP: ( AARE SZURDOK) – BRÜNIG-HÁGÓ – ZÜRICH –
TIROL
Elhagyjuk Nyugat-Svájcot, a nyári csoport ekkor tekinti meg az
Aare szurdokot (leírást lásd 3. napnál), majd a több mint 1.000 m
magasságban lévő Brünig-hágón áthaladva 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 Bahnhofstrasse-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 és fakultatív vacsora Tirolban.
7. 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.

LUZERN Fotó: Szepesi Katalin

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. 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, hanem sokan jönnek ide üdülni is a város bájos
szépsége miatt. Sétánk után természetesen a különleges sajtból
is vásárolhatunk. Ezt követően a másik svájci nevezetességet, a

GENFI-TÓ A HÍRES SZŐLŐVIDÉKKEL, MELY VILÁGÖRÖKSÉG

21 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. május 07 – 13.:
198.000,- Ft
július 04 – 10.; augusztus 01 – 07.: 215.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	6 éjszaka *** - **** szállodákban
2 ágyas tusolós WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
55.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
34.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 104 CHF + 11 € + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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HÍRES FELVONÓKON SVÁJCBAN

Schwyz
Stans

Interlaken

AUSZTRIA

A TITLIS FELVONÓN Fotó: Piszton Zsolt

Engelberg

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Utazás különleges építésű Felvonókon
 Túrázás 3.000 m-es magasságban
 Európa legmagasabban lévő függőhídja
 Városnézések hangulatos svájci 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

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
KITZBÜHEL
Hegyeshalmi határátlépés után nyugati 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 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 1.900 m magasra jutunk fel, ez a híres Stanserhorn.
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,

MESÉS KILÁTÁS A SCHYNIGE PLATTÉN

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).
3. NAP: SCHYNIGE PLATTE – INTERLAKEN – BRIENZ
Reggeli után 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. 2 órás hegyi túrázásra is. Az útvonal változatos terepen
halad, közben gyönyörködhetünk a 4.000 m-es csúcsokban.
Felejthetetlen a tavakkal tarkított csodaszép völgyek látványa is. Túránk után kisvonattal érkezünk vissza Wilderswilbe
a kora délutáni órákban, majd buszra szállunk, és a közeli
Interlaken városába utazunk. Itt a szabadidő alatt lesz lehetőség ajándéktárgy és csokoládévásárlásra. Ezután a Brienzi-tó
északi partjának idilli falucskáin keresztül érkezünk meg a
tópart legfontosabb városába, Brienzbe, mely a svájci fafaragás központja. Ezért is készültek az itteni faházak különleges
díszítéssel. Délután a mesés látványt nyújtó Brünig-hágón át
megyünk vissza szálláshelyünkre.
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 csúcsához, a Titlishez feljuthassunk. Először

a modern 8 fős, kabinos gondolákkal kezdjük meg emelkedésünket. A középállomásnál történő átszállás után az út második felében a Rotair nagykabinos felvonó szállít bennünket
a csúcsra. Ez a világ első és eddig 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. Lenyűgöző a panoráma az
Alpok csúcsaival, völgyeivel, tavaival. Itt számos különlegesség
fokozza eddigi élményeinket. 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 mélységbe és a környező hegyekre. Akik
akarnak, ezután ülőliftekre szállhatnak, melyek a gleccserhez
viszik őket, ahol lehet szánkózni is. Itt nyáron is havas terepen
sétálhatnak, így fontos a vízálló túracipő. A hegyi élmények
után a már ismert különleges körbeforgó lanovkával 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.

MORMOTAPÁR Fotó: Piszton Zsolt

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.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.96

Időpont:
2020. július 06 – 10; augusztus 03 – 07.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 159.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
49.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alkalom):
29.500,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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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UTAZÁS A GLECCSER EXPRESSZEL A SVÁJCI ALPOKBAN

Thun
Chur
Villars

Andermatt

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Hajókirándulás több ezer méteres csúcsok között
 Túrázás és felvonózás a svájci Alpokban
 Gyaloglás hóban 3.000 m magasan
 Mesés tájak a Gleccser Express-en
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A világhírű Gleccser Expressel kb. 3 órán át kacskaringózni az
Alpok festői vonulatai közt, ez bakancslistás élmény.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

SÉKE

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. 3 órás
vonatozáson veszünk részt a világ leglassúbb expresszével.
A Gleccser Express a különlegessége miatt felkerült az UNESCO
Világörökségei közé. 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, virágzó rétek tarkítják utunkat. Természetesen
településeket is érint a vonat, mely során gyönyörködhetünk
a hegyoldalakon épült többszáz éves fából készült házakban.
Svájc legnépszerűbb hegyi vasútja, a Glacier (Gleccser) Express
idén már 106 éves. Azért is különleges a Gleccser Express, mert
olyan területeket is érint, melyet gépjárművel nem tudunk
bejárni, és a vonat óriási panorámaablakai biztosítják a tökéletes kilátást. Közép-Svájcban szállunk le a vonatról, itt már várni
fog bennünket autóbuszunk. Folytatjuk utunkat szállásunkhoz.
Hotelünk Aigle közelében, csodálatos környezetben, több mint
1.000 m magasságban lesz (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 3 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 szinte összes jelentős csúcsa látható
innen is. Fontos a vízhatlan cipő és a megfelelő öltözet. Várható
hőmérséklet: kb. 10 °C. Délután l’Etivaz érintésével – mely a
svájci sajtkészítés egyik ismert települése –, Közép-Svájc leggazdagabb vidékére buszozunk. A hőlégballonozás világcsúcsa
által híressé vált Chateau d’Oex települését érintve a milliomosok városába, Gstaadba, a délutáni órákban érkezünk. Sétálunk
a központban, mely során megtekintünk néhány számunkra is
ismert személy házát, majd lefényképezhetjük a fényűző Palace
Hotelt. 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 réten, 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. Itt, aki akar, pihenhet,
vásárolhat, vagy a környéken tehet egy másfél órás gyalogos
kirándulást. A nap során hasznos a jó túracipő, mert változatos,
egyenetlen terepen is túrázunk.
5. NAP: THUNI-TÓ – TIROL
Reggeli után indulunk Thunba. Itt hajóra szállunk és közel egy
órát hajókázunk Közép-Svájc egyik legszebb taván, a Thunitavon. Nagy élmény látni a környező 3–4.000 m magas hegyeket a tóról, a szépen gondozott tóparti hegyeket, városokat, és

élvezni a hajókázás kellemes élményét. Spiezből busszal folytatjuk utunkat Svájcban. Délben megállunk Interlakenben,
mely Svájc egyik legkülönlegesebb fekvésű városa, mert tiszta
időben jól látható a Jungfrau hegye. Itt a szabadidő alatt lehet
ajándékokat vásárolni, és ebédelési lehetőség is lesz. Ezt követően Svájc egyik csokoládégyárának shopjába megyünk, ahol
válogathatunk a finomságokból. Ausztriába érve átszeljük
Vorarlberget, majd az Inn völgyében haladva az esti órákban
érkezünk a Tirolban lévő szállásunkra.

FÜGGŐHÍD 3000 MÉTEREN Fotó: Jezoviczki Zoltán
6. NAP: TIROL – STEYR – HEGYESHALOM – BUDAPEST
A sok természeti szépség után jöjjön egy történelmi hangulatú
folyóparti 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.
AZ ELMÚLT 6 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. július 20 – 25.; szeptember 20 – 25.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 207.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	5 éjszaka ***-****szállodákban
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
59.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

HAJÓZÁS A THUNI TAVON TAVASSZAL

Belépők ára: kb. 198 CHF | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

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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SVÁJC

SVÁJC REPÜLŐVEL ÉS VONATTAL
Zürich

HAJÓKIRÁNDULÁSUNK HELYSZÍNE: A VIERWALDSTÄTTI-TÓ

Bern

Luzern

Rigi

Interlaken
Zermatt

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Az ősz szinei havas csúcsok között
 Három éjszaka belvárosi szállodában
 Kedvezményes vonatozás Svájcban
 A Matterhorn és Jungfrau egy csokorban
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Felmerülhet a kérdés, Svájcba októberben? Igen! Ugyanis a hegyi
vonatozás ilyenkor a legkülönlegesebb. A hegyek már hófoltosak, de a levegő még nem túl csípős és nincs az a nyári tömeg.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – ZÜRICH – INTERLAKEN
Délelőtt indulás Budapestről menetrend szerinti repülővel.
Dél körül érkezünk Zürichbe. A repülőtérről vonattal utazunk
tovább Zürich főpályaudvarára, majd berni átszállással érkezünk meg Interlakenbe a kora délutáni órákban. A vonatos közlekedést a 4 napos Swiss Pass, azaz a svájci utazási kártyával
vesszük igénybe, ami érvényes mind a 4 nap majdnem mindegyik vonatos, hajós utazására is (kivétel: Harder Kulm sikló és
a Gornergrat vonat). Interlakenbe megérkezve először a szállásunkat foglaljuk el, ami kb. 200 méterre van a pályaudvartól
(3 éj). Ez azért is fontos, mert a csomagját mindenki maga viszi
az állomástól a szállodáig, illetve majd visszafelé is. Javasoljuk,
hogy holmiját húzható bőröndbe, vagy hátizsákba, vagy húzható sporttáskába csomagolja. Délután gyalogosan fedezzük
fel Interlaken értékeit. A város műemlékekben nem bővelkedik,
mégis nyüzsgő, kellemes hangulatú, kedvelt nagyvilági luxusüdülőhely. Sétálunk a főutcán, ami a település két pályaudvarát
köti össze. Ez egy igazi promenád, szállodákkal, fényes üzletekkel, éttermekkel és kávézókkal. De a legfőbb attrakciója a városnak, hogy „arccal” a Jungfrau-csoport felé fordul, zavartalan
rálátással a Jungfrau több, mint 4.000 m magas hegyére. Sokan
ezért a látványért is jönnek ide. Interlaken neve azt jelenti,
hogy tavak közötti. A Thuni-tó és a Brienzi-tó közötti földnyelvre épült, amit ragyogóan láthatnak a mai este folyamán

GORNERGRATBAHN ÉS A MATTERHORN

azok, akik a városi sétánk végén részt vesznek egy fakultatív
programon. Ennek első része, hogy siklóvasútra szállunk. Ezzel
emelkedünk fel 1.322 m magasra. Így érjük el a Harder Kulm
kilátót, ahonnan tiszta időben varázslatos panorámát kapunk a
távoli hófödte hegyekről, a közeli tavakról, és a tavakat összekötő Aare-folyó völgyéről. A programhoz tartozik egy vacsora
is a híres Harder Kulm Étteremben. Nem mindennapos élmény
úgy elfogyasztani egy 3 fogásos vacsorát Svájcban, hogy közben jellegzetes helyi élőzene mellett a háttérben a sötétből
sejtelmesen kirajzolódó hegyóriások képe látható, alattunk
pedig a kivilágított Interlaken fényei ragyognak. (Részvételi

díj: 49 CHF, ami tartalmazza a felvonó árát oda-vis�sza és a vacsorás estet. Ezt a helyszínen kell fizetni.)
Akik nem akarnak ezen a fakultatív programon részt venni, azok
a város lehetőségeiből szabadon választhatnak. Este indulunk
vissza funicularéval a városba, majd negyedórás sétával érkezünk vissza szállásunkra.

2. NAP: LUZERN – VITZNAU – RIGI
Reggeli után séta a vasútállomásra, majd indulunk Luzernbe.
A közel két órás vonatozásunk során gyönyörködhetünk a
remek panorámában, az őszi alpesi táj és a havas hegycsúcsok
kavalkádjában. Luzernbe érkezésünk után rövid sétával elérjük a hajóállomást, innen már vízi úton folytatjuk utazásunkat
a Vierwaldstätti-tavon Vitznau kikötőjéig. Innen Európa legrégebbi hegyi fogaskerekű vonatára szállunk. A majd 150 éves
pályán emelkedünk fel a Rigi-hegy 1.800 m magas tetejére,
miközben lélegzetelállító látványban lesz részünk, alattunk a
fjordszerű tó, távolban az Alpok vonulata. Rigi Kulm végállomáson szállunk ki, ahol kilátó és étterem teszi teljessé a hegyi
panorámát. Itt lehet sétálni, ebédelni, majd ugyanezen az útvonalon indulunk vissza a tóparti Vitznauba. Ezután 1 órás tavi
hajózással jutunk vissza Luzernbe. A délután további részét
Közép-Svájc legszebb városában, Luzernben töltjük. Gyalogos
városnézésünk során megtekintjük a híres fedett fahidat, az
óváros mesés festett falú céhes házait, pompás régi épületeit, a hangulatos tópartot. Sétánkat a vasútállomás közelében
fejezzük be, ahol vacsorázásra is van lehetőség. Az esti órákban
indulunk vissza vonattal Interlakenbe. A mai napon közlekedtünk vonattal, hajóval és fogaskerekű kisvonattal oda-vissza,
de mindegyiket a Swiss Pass-al ingyen vettük igénybe. A Rigire
meleg öltözék ajánlott!

3. NAP: ZERMATT – GORNERGRAT
Reggeli után ismét vonatra szállunk. Kétszeri átszállással dél
körül érkezünk meg a híres alpesi városkába, Zermattba. Már
az idevezető út is fantasztikus. Ezeket az utazásokat vonattal a legjobb megtenni, mert menet közben fel lehet állni, a
nagy ablakokon keresztül többet lehet látni. Zermatt autómentes település 1.620 m tengerszint feletti magasságban a
Matterhorn lábainál. Első sorban hegymászó- és síparadicsomként ismert a város, de a kirándulók számára is felejthetetlen
élményt nyújt az év bármely szakában. A Matterhorn közelébe
a látványos Gornergrat Bahn fogaskerekű vonattal jutunk el,
ami Európa legmagasabban fekvő vasútja. Erre nem érvényes a
Swiss Pass, de az árból 50% kedvezményt kapunk. A végállomás
3.089 m magasan a Gornergrat-hegy csúcsán van. Innen káprázatos panoráma tárul elénk. Tiszta időben nemcsak a környék
4.000 m-es csúcsai láthatóak, hanem a lenyűgöző Gornergratgleccser folyama is. Rövid túrával felmegyünk a kilátóhoz és a
hegyi kápolnához. Étterem is van odafent, kávézni is kellemes
élmény ebben a környezetben. Zermattba ugyanazon az útvonalon megyünk vissza. Ez a fogaskerekű vonat is féláron vehető
igénybe a Swiss Pass-al, tehát megint spóroltunk 47 svájci frankot. Zermattban töltjük a délután további részét. Sétálhatunk a
főutca hangulatos épületei között, megcsodálhatjuk a többszáz
éves faházakat, megnézhetjük a hegymászók temetőjét, de
lehet vásárolni vagy enni is. Élményekkel telve indulunk vis�sza vonattal, szállásunkra az esti órákban érkezünk meg. Erre
a napra mindenképpen meleg öltözéket kell hozni! Túracipő,
sapka és kesztyű is ajánlott.
4. NAP: INTERLAKEN – BERN – ZÜRICH – BUDAPEST
Reggeli után csomagunkkal indulunk az állomásra és utazunk a
fővárosba, Bernbe. Megőrzőbe tesszük csomagunkat, majd gyalogos városnézésre indulunk a fővárosban. A Világörökség listáján is
szereplő belváros árkádjai alatt sétálunk, miközben az utca különleges díszkútjait is lefényképezhetjük. A főváros szívében a híres
óratorony, a városháza és az Einstein-ház érintésével megyünk a
100 m magas toronnyal rendelkező Münsterhez. Ez az evangélikus templom a város jelképe is. Visszafelé a szövetségi parlament
hatalmas épülettömbjét nézzük meg. Ezt követően szabadprogram, ekkor lesz ebédelési lehetőség. Kora délután vonattal indulunk Zürich repülőterére, ahonnan menetrend szerinti járattal
repülünk haza, Budapestre. Várható érkezés az esti órákban.
SZEMÉLYES BEJÁRÁS ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont:
2020. október 23 – 26.
Alapár (útlemondási biztosítással):
229.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 70.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
299.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
8 kg kézipoggyász + kistáska
Szállás:	3 éjszaka ***-os szálloda
2 ágyas tusolós WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (helyszínen vacsorázási lehetőség)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
44.000,- Ft
Feladott bőrönd (max. 23 kg, retúr):
19.000,- Ft
4 napos SWISS pass:
az alapár tartalmazza
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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Belépők ára: kb. 47 CHF + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

AUSZTRIA

Salzburg

Mainau

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Hallstatt

Ű

Zürich

Kufstein
Innsbruck
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LOVASKOCSIKÁZÁS SALZBURGBAN

 Ausztria és Svájc 7 nevezetes városa
 Hajózás a Rajna-vízesésnél
 Közép-Európa legszebb virágszigete: Mainau
 Káprázatos fényjáték a Swarovski kiállításon
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Az Alpok szerelmeseként két alpesi országban is átélem Babits
Mihály szavait: „Sötétzöld völgyek, jégmező, harapni friss a
levegő.”
Vendégh Edit – 31 éve idegenvezető

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
HEGYESHALOM – GMUNDEN – HALLSTATT
Reggel indulás Ausztriába. Felső-Ausztriában lekanyarodunk a
sztrádáról, továbbiakban a Salzkammerguti-tavak között vezet
utunk. Gyönyörködünk a hegyek és a tavak szép, harmonikus
látványában. Megállunk Gmundenben, a Traunsee tó északi
végében, ahol a Traun folyó kilép a tóból. Rövid séta keretében megnézzük a főteret és a barokk plébániatemplomot, ahol
a messze földön híres Schwanthaler-féle Háromkirályok 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 régió 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 is, mely
megdöbbentő és egyben érdekes is. Programunk után közeli
szálláshelyünkre utazunk.
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 kiállítás végén vásárlási lehetőség is lesz. Pár kilométer megtétele útán máris Tirol tartományi székhelyén, Innsbruckban
ismerkedhetünk meg a történelmi emlékekben gazdag óváros szépségeivel. A sok látványosság közül a Habsburg család
által építtetett vár (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 Bodeni-tavat.
Ez a tó 3 országot is érint és Közép-Európa 3. legnagyobb tava.
A tó déli részét haladva érkezünk meg, még a délelőtti órákban,
Konstanzba, a híres zsinati helyszínre. 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
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,
annak is a híres óragyártási központját, Schaffhausent keressük fel. Egy kellemes séta keretében felfedezhetjük szép díszkútjait, egyedi hangulatú belső tereit, utcáit. A várostól mindössze
3 km-re található Európa legbővizűbb vízesése, a Rheinfall (Rajnavízesés), ahol 800.000 liter víz folyik le másodpercenként! Ennek
megtekintése fantasztikus élmény. Lesz csónakázási lehetőség a folyón a vízesés közelében lévő sziklához. Folytatva utunkat és 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 Bahnhofstrasse-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.

HAJÓZÁS A RAJNA-VÍZESÉSNÉL

Belépők ára: kb. 80 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

5. NAP: SALZBURG – HEGYESHALOM – BUDAPEST
A mai délelőttöt már Salzburgban, a templomok városában, 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 kertjeiével 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 észak Rómájának Salzburgot.
Látjuk még távolról a város fölé magasodó Hohensalzburg várát
is. Az óvárosi barangolásunk még nagyon sok egyéb különlegességet is rejteget. Városnézés után hazaindulás. Érkezés
Budapestre az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási
helyére szállítunk.

HALLSTATT

27 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. április 22 – 26.;
127.000,- Ft
július 24 – 28.; aug. 20 – 24.:
133.000,- Ft
szept. 12 – 16.; október 07 – 11.: 129.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
34.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alkalom, április):
23.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alk., többi időpont): 27.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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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A HEGYI DOKTOR ÚJRA RENDEL

Reit im Winkl

KITZBÜHELI-ALPOK VONULATA

Imst
Hintertux

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A hegyi doktor TV sorozat helyszínei
 Az osztrák Dunakanyar megismerése
 Tiroli legmagasabb csúcsa, vízesése
 Az aug-i és a szept-i program részben különböző
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Ausztria egyik legszebb gleccserének megtekintése után
3.440 méteren elkortyolni egy kávét Tirol káprázatos hegyeiben
gyönyörködve, életre szóló élmény.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

TERMÉSZET

Dürnstein

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED – BUDAPEST – WACHAU – TIROL
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után az UNESCO
Világörökségi listán is szereplő Wachau felé tartunk. Első megállónkat az osztrák Duna-kanyar egyik jelentős állomásán, a
folyó partjára épült, gyönyörű panorámával rendelkező településen, Dürnsteinben tartjuk. A keskeny, hangulatos utcái
között sétálva megismerhetjük a környék kézműves termékeit: lekvárokat, borokat, pálinkákat. Továbbsétálva a zegzugos falucskában kívülről lefényképezhetjük a barokk apátsági
épületegyüttest közben fentről szép rálátás is lesz a Dunára is.
Visszasétálunk buszunkhoz és haladunk tovább a Duna bal partján. Elhagyva Alsó-Ausztriát, autópálya pihenőkben tartott
megállók után érjük el a tiroli szállásunkat (augusztusi csoport
2 éjt, a szeptemberi csoport 4 éjt tölt ebben a szállodában), mely
tipikus osztrák hangulatot biztosít.
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, a filmből
ismert sárga temploma, díszes, virágos házai mindenkit elvarázsolnak. Megnézzük a filmsorozatban sokszor látható fogadót. Ezután a Scheffau közelében lévő felvonók a közel 1.600 m
magasan lévő Kaiser Welt parkjához visznek fel bennünket.
Innen kb. 2 órás túrázással jutunk át a „Varázslatos Világ” hegyi
útján – egy bájos kis tavat érintve –, a közeli 1.520 m magasságban lévő kiránduló és kilátó helyre, a Hartkaiserre. Kiváló
éttermében ebédelési lehetőség. Itt a panoráma tiszta időben
elbűvölő, hiszen a közeli Wilder Kaiser 2.344 m magas dolomittömbje mellett mesés völgyek, csúcsok, tavacskák húzódnak
meg. Ezt követően ismét felvonókba szállunk és leereszkedünk

A FILMBŐL ISMERT FOGADÓ AZ ALPESI TÁJBAN

Ellmauba. Itt látogatást teszünk a „hegyi doktor” rendelőjénél,
mely csodás környezetével gyógyító hatású mindenkinek. Ez a
tipikus, hagyományőrző tiroli ház csodás környezetben található. Buszunk itt vár bennünket. A nap zárásaként 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 – (KIRCHBERG)
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 először 6 fős kabinos felvonókkal kezdődik, majd átszállunk egy nagykabinos felvonóba. Így érjük el
az 1.970 m magasan lévő hegyi állomást. Onnan lehet még feljebb túrázni a kilátóhoz. A csúcsról, aki akar, felvonóval jöhet
vissza, de a vállalkozó kedvűek gyalog is megtehetik a középállomásig tartó utat. Ezt azért javasoljuk, mert útközben egy
nagyon szép alpesi kertet is érintünk, valamint felmehetünk
a keresztkilátóhoz is. Mindezek mellett természetesen idilli
táj tárul elénk. Fontos itt is a túracipő és javasolt a túrabot is.
A középállomásnál ismét beszállunk a kabinba, és azzal érkezünk le a parkolóhoz.
Innentől különbözik az augusztusi és a szeptemberi csoport programja.
Az augusztusi csoporttal délután folytatjuk tiroli utunkat az Ötztalba. Programunkban a tartomány legnagyobb
vízesése következik. A Stuibenfall nevet viselő zuhatag aljához 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. Ez a túra azért
is egyedülálló, mert útközben érintünk egy különleges függőhidat is, amely inkább függőlépcső, mivel lépcsősorként ível
át a völgy felett. Ezen lehet a vízesés fölé jutni. (A függőlépcső
igénybevétele természetesen nem kötelező). Hegyi kirándulásunk után a parkolóba megyünk vissza és elindulunk a NyugatTirolban levő szállásunk felé (2 éj).
A szeptemberi csoport kora délután visszamegy a szállásra.
Ezt követően mindenki választhat, hogy a szálloda wellness részlegében kikapcsolódik, vagy az idegenvezetővel közös kirándulásra indul. A településen lévő ülőlifttel jutunk fel 1.264 m
magasra. Innen szép rálátásunk lesz a völgyre, ahová gyalogtúrával jutunk vissza. Szállásunk, mint előző nap.
A felvonók, vonatok működése függ az időjárástól, de előfordulhat
váratlan karbantartási szünet is. Ez a programunkat módosíthatja.

Ellmau

Budapest

Kitzbühel

4. NAP: A UGUSZTUSI CSOPORT: PITZTAL – IMST
Az augusztusi csoporttal délelőtt Tirol legmagasabban
lévő gleccseréhez indulunk. 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. Tiszta időben a panoráma
leírhatatlan, hiszen itt nyáron is vannak hófoltok és a környező
hegyek pedig hóval borítottak. Fontos a megfelelő öltözet!
Ugyanezen az útvonalon jutunk vissza a völgybe. Délután, aki
akar, a szálloda wellness szolgáltatásait veheti igénybe, vagy a
hangulatos falucskában nézelődhet, sétálhat. A kemény túrára
vágyóknak van egy ajánlatunk. Jöjjenek velünk Imstbe, ahová
kb. félórás buszozással jutunk el. A város nem túl látványos, de a
központjából indul a Rózsakert szurdok túraútvonala. A kb. 5 km
hosszú gyaloglásunk során először egy szurdokban haladunk,
melyet több alkalommal szikla- és falépcsők nehezítenek és vízesések tesznek változatossá. A program romantikus, izgalmas és
látványos, de emellett igen komoly sportértéke is van, mivel a
túra során 200 m szintkülönbséget kell megtennünk felfelé is és
lefelé is. Késő délután érkezünk vissza szállásunkra.
A SZEPTEMBERI CSOPORT: HINTERTUX – INNSBRUCK
Tirol egyik legkedveltebb gleccseréhez indulunk délelőtt. A közel
2 órás buszos út nagy részét egy csodaszép völgyben tesszük meg.
Ez a Zillertal, amit bájos falvak színesítenek. Ezután a Tuxertal mesés
útvonalán érjük el Hintertux települését, ahol felvonókra szállunk.
Három lépcsőben szállítanak bennünket a modern 18 fős kabinok
3.250 m-re. A panoráma leírhatatlan. Ez Ausztria egyetlen egész
évben működő síterülete. Köröttünk még nyáron is van hó. Mi ugyan
nem síelünk, de lehet fent sétálgatni és a panorámateraszról fényképezni. Egy jégpalotát is kialakítottak a gleccserben, ezt is megnézzük. Ezután a már ismert kabinokkal tesszük meg az 1.750 m
szintkülönbséget a parkolóig, ahol buszra szállunk. Visszaúton felkeressük Innsbruckot. Rövid belvárosi sétát teszünk, mely során
megnézzük az Aranytetős erkélyt, Főteret. A Katedrálist és a Burgot
kívülről tekintjük meg. Este érkezünk vissza 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. Híres a település likőrüzeme. Ebbe is bepillantunk, vásárlási lehetőségünk is lesz. Ezután a Salzburg, Linz, Bécs
útvonalon hegyeshalmi határátlépéssel az esti órákban érkezünk
Budapestre. Innen mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KORÁBBI ÉVEKBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. augusztus 26 – 30.:
154.000,- Ft
szeptember 04 – 08.:
142.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka **** szállodák
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
38.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 84 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

AUSZTRIA

SVÁJC

VIRÁGBA BORULT VÖLGY TIROL HEGYEI KÖZT
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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Magyar ember számára hihetetlen élmény, amikor 2.000 méter
felett körülvesz minket az Alpok változatos, színes élete, a virágoktól a mormotákig.
Boros Zoltán – 26 éve a Proko Travel munkatársa

PROGRAM:
1. NAP: BP. – HEGYESHALOM – PÜRGG – SCHLADMING
Reggeli indulás után, Hegyeshalom, Semmering útvonalon
megyünk Közép-Ausztriába. Délután Liezen érintésével érkezünk 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 Schladming
közelébe. Először kb. 50 perces kirándulást teszünk, egy mesés
környezetben lévő szurdokban, majd bemegyünk Schladmingba.
Séta a híres téli síközpontban. Este elfoglaljuk a közelben lévő
szállásunkat, melynek fantasztikus a panorámája. Vacsora.

2. NAP: DACHSTEIN – LIECHTENSTEINKLAMM – NY-TIROL
Folytatjuk a Schladming közeli kirándulást, először Steiermark
legmagasabb csúcsához indulunk, a Dachsteinhez. Az Alpok
egyik legkülönlegesebb kilátójára, 2.680 m magasra a Huner
kogel felvonóval (fizetős) jutunk fel, ez a terület tagja az
UNESCO Világörökségnek is. A lenyűgöző panoráma mellett lesz
lehetőségünk egy-két szokatlan dolgot is kipróbálni. Egyrészt
megnézhetjük a gleccserben kialakított jégpalotát, másrészt
átsétálhatunk a két szikla között kiépített függőhídon, és letekinthetünk az üvegaljú panorámateraszról. Folytatjuk utunkat
és délután megállunk és megtekintünk egy csodás szurdokot
a Liechtensteinklammot. Ezt a látványosságot éveken keresztül zárva tartották. 2020 tavaszán nyitják meg ismét felújított
formában. Felejthetetlen élmény a meredek sziklafalak közt
sétálni, miközben alattunk egy patak nagy robajjal hömpölyög.
A túraút vége egy szép vízesésnél van. Az esti órákban érkezünk
meg szálláshelyünkre Tirolba (3 éj). ( Hotel Ischgl ****)
3. NAP: 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 programjai során).
Délelőtt Kappl kabinjaival jutunk fel a sípályák magasságáig,
kb. 2.000 m magasságig. Túrázás fent a hegytetőn. Köröttünk
színes alpesi virágokat, valamint békésen legelésző teheneket fényképezhetünk. Délután is túrázunk. A Silvretta kártyával
ingyenesen igénybe vehető felvonóval megyünk a település fölé
magasodó hegyre, sétálunk a fennsíkon, majd választhatunk,
hogy lefelé a hegyről gyalog, vagy felvonóval jövünk le.

HARANGVIRÁGOK A SILVRETTA SVÁJCI TERÜLETÉN Fotó: Györgyváry Andrea
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4. NAP: ISCHGL – SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE
A nap jelentős részét Ischglben töltjük. Ez egy 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. Miután leérkeztünk a parkolóba, busszal folytatjuk a programunkat. A főút
mellett láthatjuk a környék lavináinak megfékezésére épített
védfalakat. A települést elhagyva 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. Ha különleges
időjárási viszonyok lennének ezen a napon, melyek nem teszik
lehetővé a program teljes megvalósítását, akkor is a lehető legjobb megoldást keresve túrázunk a környéken.

LIECHTENSTEINKLAMM SZURDOKA

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, melynek főterét élénk
színű középkori házak díszítenek. A város hangulata egy operett
díszletéhez hasonlítható. Megnézzük a település legnagyobb
kincsét a Mondsee Bazilikát, majd sétálunk a szépen kialakított tóparton. Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.94

Időpont:
2020. augusztus 19 – 23.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 138.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka ***-****szállodában
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli+1 vacsora (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
44.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
32.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 57 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

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

VÁROSLÁTOGATÁS

Traunsee

Serfaus
St. Moritz
Tirano

RÁLÁTÁS A ST. MORITZI TAVAKRA A CORVATSCH HEGYRŐL

TERMÉSZET

Pillersee

RÁ ZÁS

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
TRAUNSEE – TIROL
Reggeli indulás és hegyeshalmi határátlépést követően uticélunk
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 is. 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. 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 – SVÁJC
Programunkat Ausztria legmagasabb vízesésével, a Krimmlivel
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 Krimmli-vízesés teljes hosszában látható. Panoráma
úton haladunk tovább, melyet meseszép táj, csinos alpesi falvak tesznek változatossá. Délután Tirolon keresztül Svájcba
indulunk. Az Inn folyó völgyében magas hegyek közt visz az út

az 1.700 m tengerszint feletti magasságban lévő svájci szállásunkig. 3 éjszakát töltünk itt egy középkori hangulatú, különleges adottságú kisvárosban, St. Moritz közelében. Vacsora.
3. NAP: ST. MORITZ – BERNINA-EXPRESS
Reggeli után a közeli Sankt Moritz vasútállomására buszozunk,
ahonnan a Bernina-express panoráma kocsijaival utazunk az
olaszországi Tiranoba. (A vonatjegy a helyszínen fizetendő.)
Az UNESCO Világörökségei közt 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 3 éjszakát töltünk, 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.
4. NAP: ST. MORITZ
Ezt a napot az elegáns és híres Sankt Moritzban és körülötte
lévő hegyeken 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 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 az utolsó szakaszon, vagy kb. egy órás hegyi kirándulás
keretében, gyalog túrázik le a tóhoz, miközben gyönyörködhet
a mesés látványban. Délután a környék legmagasabb kilátójára

indulunk. Ez a Corvatsch, ahová két szakaszban visz fel a nagykabinos felvonó. Fent a 3.303 m magasságban lévő modern kilátóteraszokról varázslatos panorámában lesz részünk. Közelünkben
rengeteg 3.000-nél magasabb csúcs látható. Lefelé jövet a
félállomáson kiszállva, lehetőségünk lesz egy kis magaslati túrázásra 2.700 m-en. A felvonó völgyállomására visszatérve buszra
szállunk. Rövid utazás után egy érdekes régi közlekedési eszközre szállunk. Ez a „jó öreg” funiculare. Meredek pályán visz fel
bennünket a Muottas Muragl 2.456 m-en lévő hegyi állomására.
Sokak számára kevésbé ismert ez a pazar kirándulóhely, pedig
igazi csemege a túrázók számára. Mi is tehetünk könnyebb, vagy
nehezebb kört is a túraútvonalon, miközben végig rálátunk a
Sankt Moritz tóvidékre. A környék egyik leghíresebb étterme is
itt található, melyben gyakran tartanak romantikus esküvőket is.
Kellemesen elfáradva érkezünk vissza a megszokott szállásunkra.
5. NAP: SVÁJC – AUSZTRIA – SERFAUS
Reggeli után indulunk Ausztriába. Az Inn folyó mesés völgyében
haladunk végig, amíg elérjük a híres síparadicsomot, Serfaust.
A tengerszint felett 1.427 m-en fekvő falu tipikus tiroli hangulattal
várja nyáron is a kirándulókat. A település 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. Aki akar, innen még magasabbra
is felmehet a Lazid felvonóval, melynek végállomása 2.346 m
magasan van. Tiszta időben csodás a táj. Itt lesz egy kis túrázási
lehetőség, de ha valaki csak a kiváló panorámával rendelkező étterembe akar beülni, ebédelni vagy kávézni, erre is lesz alkalma.
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. Sétánk után indulunk tovább szállásunk felé, amely Kitzbühel közelében lesz.
6. NAP: PILLERSEE – HEGYESHALOM – BUDAPEST
Reggeli után indulunk a Pillerseehez. Itt található a világ legnagyobb, majd 30 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.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

Időpont:
2020. augusztus 10 – 15.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 166.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	5 éjszaka ****szállodában
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
44.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
36.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

BERNINA EXPRESS ÉS AZ ALPOK
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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. 70 € + 71 CHF | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

AUSZTRIA

TÚRÁZÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBEN
Trefflingfall
Ötschergraben
Wasserlochklamm
Eisenstadt
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Puchberg
M
középállomásig legyalogolhatnak, aki szeretik és bírják a hegyi
túrázást. A középállomástól választhatunk, hogy ülőlifttel vagy
mountaincard-dal (ez egy háromkerekű gokart) jöhetünk le
a völgybe. Visszaérve Mariazellbe autóbuszra szállunk azokkal, akik vágynak még egy kemény (250 m szintkülönbségű)
túrázásra, és velük, busszal elmegyünk a Wasserlochklamm
szurdokba. Ennél az érdekes vízesésnél több lépcsőben,
20–30 méteres zuhatagokban zúdul le a víz a szurdokba. Túránk
ezek mentén vezet felfelé, majd lefelé is. Ebben az 5 napos
programban kifejezetten komoly túrázások lesznek. Ehhez megfelelő kondíció, túracipő szükséges. Emellett túrabot is hasznos
lehet. 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. Vacsora, szállás a megszokott szállodánkban.

MARIAZELL A VÁROS FÖLÉ EMELKEDŐ FELVONÓRÓL
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Felvonózás és túrázás a Schneebergen
 Különleges szurdokok és vízesések mentén kirándulunk
 Szállás a hangulatos Mariazell központjában
 Túrázást szerető és azt jól bíró utasoknak ajánljuk

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS
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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

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST–
MYRA-PATAK – EISENSTADT – MARIAZELL
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépéssel érkezés
Ausztriába. Először rövid pihenőt tartunk Eisenstadtban. Séta
a belvárosban, közben lefényképezhetjük (kívülről) a híres
Eszterházy-kastélyt és a régi városházát. Továbbutazunk és a
Myra-patak gyönyörű vízesésrendszerét nézzük meg, majd a
Keleti-Alpok egyik legszebb és legvadregényesebb szurdokvölgyében, a Steinwandklammban teszünk egy kemény kihívást
adó túrát. A közel másfél órás program során 250 m szintkülönbséget teszünk meg felfelé és lefelé, miközben lépcsők is
nehezítik a gyaloglást. A szinte érintetlen természet, és a közelünkben magasodó meredek sziklafalak látványa feledtetik a
fáradtságot. A sok szép látványtól elbűvölve szállunk fel autóbuszunkra, és folytatjuk utunkat Mariazellbe, itt lesz 4 éjszaka
a szállásunk vacsorával.

2. NAP: MARIAZELL – TREFFLINGFALL – ERLAUFSEE
Délelőtt Mariazell kellemes hangulatával, nevezetességeivel
ismerkedünk meg: Kegytemplom, főtér, nyitva tartástól függően
a mechanikus Betlehem. Ezt követően a helyi kabinos felvonóval 1.267 m magasra megyünk fel. A párperces felvonózás során
csodaszép látvány tárul elénk. A panoráma mellett fent kilátó,
élménypark és kellemes étterem várja a kirándulókat. Aki akar,
felvonóval jöhet vissza a városba, vagy akár túrázhat is lefelé.
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. Ma is kellemesen elfáradva szállunk fel autóbuszunkba. Visszaúton látjuk a Mariazell közelében lévő Erlaufsee
festői tavacskáját. Az ivóvíz tisztaságú hegyi tó 827 m magasan
fekszik. Esti órákban érkezünk vissza szállásunkra.
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 vissza autóbuszunkhoz.
Szállásunkra a délutáni órákban érkezünk vissza. Ezt követően
Marizellben szabadprogram, ajándéktárgy vásárlási lehetőséggel, illetve aki szeretné a mézeskalácsüzemet vagy a likőrkóstoló boltot is fel tudja keresni. Ezekben is van 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

ÖTSCHERGRABEN VADREGÉNYES TURISTAÚTJA

WASSERLOCHKLAMM Fotó: Révészné Győri Éva

5. NAP: SCHNEEBERG – PUCHBERG – BUDAPEST
Utolsó napi programunk is igazi csemege a természetkedvelőknek. Alsó-Ausztria legmagasabb hegyét, a Schneeberget
(2.075 m) keressük fel. Puchbergből 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. Délután vonattal jutunk
vissza kiinduló helyünkhöz. Ezt követően elhelyezkedünk autóbuszunkban és hazaindulunk. Az esti órákban érkezünk vis�sza Budapestre, majd mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:

2020. május 28 – június 01.;
szeptember 12 – 16.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 108.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka ***-os szálloda
2 ágyas zuhanyzós/ WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
29.500,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 103 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

61

AUSZTRIA

Blumau

Mölltal
Heiligenblut

Lienz Klagenfurt

A SZOMSZÉD HEGYE
MINDIG ZÖLDEBB

PROKO CSOPORT A HEGYTETŐN Fotó: Jezoviczki Zoltánné
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

4 éjszaka színvonalas ****-os szállodában
 Mindennap túrázás a hegyekben
 Ausztria legmagasabb panorámaútja
 Hundertwasser által tervezett házak Blumauban
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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

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS – DEBRECEN) – BP. – BLUMAU
Reggel indulás. Az M1-es autópályán haladunk, 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 ****-os Heiligenblutban (4 éj).
Szállásunk wellness részlegét ingyen lehet használni. (Fedett
medence, szauna…) Megérkezésünk után megvásároljuk a
Karintia kártyát, mellyel az elkövetkezendő napokban több szolgáltatást, felvonót… ingyenesen vehetünk igénybe.
2. NAP: HEILIGENBLUT – GROSSGLOCKNER ÚT
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.
3. NAP: HEILIGENBLUT – RAGGA-SZURDOK –
MÖLLTALI-GLECCSER
Ezt a napot a túrázást kedvelők különösen élvezni fogják. Első
programunk a Ragga patak 800 m hosszú vadregényes szurdokánál lesz, itt aki akar, egy nehéz terepen túrázhat. Több mint
200 m szintkülönbséggel is meg kell birkóznunk. (Kártyánkkal
ez is ingyenes.) Továbbutazunk buszunkkal, hogy a környék
másik nevezetességét is megnézzük. A mölltali-gleccserhez
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. 16 euro) ezt is igénybe veheti, hiszen szép időben

gyönyörű panorámában lehet része. Mindenkinek lesz lehetősége a közel 3.000 méteres magasságban sétálni, a tavakkal
tarkított hegyvidékről fényképeket készíteni. Délután indulunk
vissza buszunkhoz, majd szállásunkra.
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. Délután indulunk vissza, rövid ebédelési és vásárlási lehetőség lesz Osttirol legjelentősebb városában, Lienzben.
Ezt követően 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.
5. NAP: HEILIGENBLUT – MINIMUNDUS – BUDAPEST
A hazafelé tartó úton Karintiában a Wörthi-tó mentén haladunk, és Klagenfurt előtt lekanyarodunk, hogy egy különlegességet tekintsünk meg. A Minimundus az egyik legnagyobb
olyan park Európában, mely 159 híres nevezetességet mutat be
kicsinyített formában a világ minden részéből. Minden korosztály számára élvezetes ez a kb. másfél órás program. A minivilág
élménye után folytatjuk utunkat, és 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.
AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. augusztus 03 – 07.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 147.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka ****-os szállodában
2 ágyas zuhanyzós/ WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
29.000,- Ft
Karintia kártya + Glossglockner út:
43 €
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

HEILIGENBLUTI TEMPLOM AZ ALPOK CSÚCSAI KÖZT

62

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. 65 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

STEYR BELVÁROSA AZ ENNS FOLYÓ FELŐL

 Salzburg és Hallstatt is világörökség
 Hajókázás és kilátó felkeresése
 Jégbarlang és sóbánya látogatás
 A Königssee pazar látvány a Sasfészekről
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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

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST – STEYR
– BAD ISCHL
Reggeli indulás és hegyeshalmi határátlépések után érkezünk
Ausztriába. Első megállónk Steyrben lesz, mely az egyik legrégebbi város Ausztriában. Sétálunk a központban. 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). Vacsora.
2. NAP: 5 UJJ KILÁTÓ – JÉGBARLANG – HALLSTATT
Délelőtt a Dachstein-vonulathoz tartózó, 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
Hallsatti-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 öltözetet.
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 enciánlikőr készítő, ezt látogatjuk meg. Itt beszélnek
az elkészítési módról, majd meg lehet kóstolni a gyógylikőrt,
sőt akinek ízlik, vásárolhat is belőle. Amennyiben tavasszal
olyan mennyiségű hó lenne, hogy nem nyitják meg az utat a
Sasfészekhez, akkor annál az időpontnál programmódosulás
lesz. Ebben az esetben a Königsseen veszünk részt egy hajókiránduláson, mely során gyönyörködhetünk a tavat övező
hófödte hegyekben. Délután felkeresünk egy különleges vízi
kastélyt. Salzburg mellett van a Hellbrunni 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 utcái díszes cégérekkel díszítettek. A Mirabell kastélyparkból
csodás képeket készíthetünk, melyen a színes virágok mellett
Hohensalzburg vára teljes pompájában látható. Estére érünk
vissza a már megszokott szállásunkra.

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.

LAMMER-SZURDOK Fotó: Albert Mónika

4. NAP: HALLEIN – GOLLING – HOHENWERFEN
Reggel a Hallein melletti Bad Dürrnbergbe buszozunk, ahol egy
régi sóbányát keresünk fel. A bányába mi is ugyanúgy csúszunk
le, ahogy annak idején a bányászok is tették. Ezt követően a régi
munkafolyamatokról is hallunk ismertetést. A sóbánya után a
Golling mellett található szemet gyönyörködtető vízeséshez
utazunk. Ezt követő programunk, a Hohenwerfen vára, mely a
Salzach folyó felett magasodik. Siklóval tudunk felmenni a várhoz, ahol több érdekes látványosságban lesz részünk és közben
szép rálátás lesz a völgyre. Késő délután - kora este érkezünk
vissza szállásunkra.
5. NAP: ST. WOLFGANG – HAJÓZÁS – ST. GILGEN –
MONDSEE – BUDAPEST
Reggel először a több irodalmi mű által is említett elbűvölő települést, St. Wolfgang városát keressük fel. 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

LÁTVÁNY AZ ÖT UJJ KILÁTÓRÓL Fotó: Szűcs Tímea

AZ ELMÚLT 7 ÉVBEN 1021 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont:

2020. május 28 – június 01.; június 26 – 30.;
július 06 – 10.; augusztus 26 – 30.;
szeptember 12 – 16.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 122.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka ***(+) hotelben
2 ágyas zuhanyzó/ WC-s szobában
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
24.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 130 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Bécs látnivalóinak felfedezése
 Laxenburgi várkastély és park
 Hajókázás a Dunán Melktől Kremsig
 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 audio guide 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 szegélyezik. A bécsi Operaház stílusában nagyon hasonlít a
budapesti operához. 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). Fakultatív vacsora mindhárom este.
2. NAP: BÉCS
Reggeli után először felkeressük a Hundertwasser házakat.
A világhírű művész különleges épületei a Duna-part közelében
találhatóak. Hundertwasser tervei szerint épült házak különleges formái, színei miatt tartanak számot komoly érdeklődésre. A délelőtt további részében a Művészettörténeti Múzeum
kiállítását tekintjük meg a magyar emlékekre koncentrálva:
Nagyszentmiklósi aranykincs, Munkácsy freskója. A múzeumlátogatás után a városnézés folytatása: 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, 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: MELK – 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 ez a Wachaui-vidék az UNESCO világörökségei közé. Két
órás hajóutunk Kremsig tart, ahol autóbuszunk vár bennünket.

Krems
Bécs
Melk
Laxenburg
Eisenstadt
Léka
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
szomorú nap történéseire. Külső fotózás a kápolnánál. Folytatva
utunkat, és a Habsburg család talán legszebb vadászkastélyához megyünk. Sissi és Ferenc József itt töltötte mézesheteit.
Egy szépen gondozott parkon keresztül megyünk a kastélyhoz.
A Franzensburg vár belső kialakítása nagyon impozáns, nem
véletlenül esett a császári pár választása éppen erre a helyre.
Programunk befejezése után megyünk vissza 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 hazaindulás.
Kőszegnél határátlépés. Budapestre az esti órákban érkezünk.
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.90

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. április 30 – május 03.; szeptember 20 – 23.;
október 22 – 25.:
89.500,- Ft
július 28 – 31.:
85.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	3 éjszaka **** hotelben
2 ágyas tusolós/WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
42.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
22.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

BÉCS, HOFBURG A LENYUGVÓ NAP FÉNYÉBEN

64

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. 135 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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VIGYÜK KIRÁNDULNI GYEREKEINKET, UNOKÁINKAT!
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

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

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 látványban, aki akar, kirándulhat, túrázhat is egy kicsit.
Programunk után szállásunkra utazunk (2 éj).

SÉKE

PROGRAM:
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.

LEGOLAND BEJÁRATA

3. NAP: LEGOLAND
Reggeli után Günzburgba buszozunk. Itt található Német
ország 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 vissza szállásunkra.
4. 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 ebben a parkban marad a csoport. Este
érkezünk 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.

DINÓPARK
AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. augusztus 03 – 07.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 117.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szállodákban
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
41.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
28.500,- Ft
Gyerekkedvezmény (1 2 éves korig, ha 3. személy): 8.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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

Aegon Compass
utasbiztosítás

Válassza az Aegon Compass utasbiztosításait napsütésben, hóesésben!
Ma tegyünk a holnapért!
aegon.hu

Belépők ára: kb. 96 € / 78 € (felnőtt / gyerek ár) | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Strasbourg Augsburg
Colmar
Bazel

Wels

Schaffhausen
Lindau

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Kirándulás a Bódeni-tó környékén
 Ízelítő Svájcból: Schaffhausen és Bázel
 Elzász leghíresebb városai
 Látogatás Európa fővárosában, Strasbourgban

SVÁJC

FRANCIAORSZÁG

ELZÁSZI ROMANTIKA, SVÁJCI
ÉS NÉMET KITEKINTŐVEL
COLMAR LÁTVÁNYOS HÁZAI
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Közép-Európa talán legsokrétűbb területét járjuk be.
A Bódeni-tó és a Rajna-vízesés természeti csodáitól olyan kulturális látnivalókig, mint Colmar vagy Strasbourg városa.
Kovács Réka – A német utak szakreferense

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
KITZBÜHEL
Reggeli indulás, utazás Ausztrián keresztül. Első hosszabb
megállónk Tirolban, Kitzbühelben lesz. A meseszép városkát
2.000 méteres csúcsok veszik körül. Nyáron a túrázni vágyók,
télen a síelést kedvelők keresik fel. Sétánk során magunkba
szívhatjuk a friss hegyi levegőt és gyönyörködhetünk a szép
alpesi házakban. Szállás Innsbrucknál.
2. NAP: LINDAU – MAINAU – MEERSBURG – SINGEN
Reggeli után a Bódeni-tóhoz utazunk. Ez a tó három országot is érint és Közép-Európa 3. legnagyobb tava. Első megállónk Lindauban lesz. A város a német – osztrák – svájci
hármashatárnál, a Bódeni-tóban lévő szigeten épült. Kis hídon
keresztül tudunk bemenni a városba. Belvárosi sétánk után folytatjuk utunkat a csodás tó mentén. Délután Uhldingenben hajóra
szállunk és átutazunk a káprázatos virágszigetre, Mainaura, mely
szintén a Bódeni-tóban található. A lenyűgöző parkban tett
sétánk alatt megcsodálhatjuk a több ezer virágzó növényt, a trópusi fajoktól egészen a mamutfenyőkig, illetve a csodás rózsakertet is. Kialakítottak egy pillangóházat, ahol szebbnél szebb lepkék
repkednek tőlünk pár centire. Amikor rászállnak a virágokra, akkor
közelről is kiválóan lehet őket tanulmányozni. Kb. 1,5 órát töltünk
ezen a mesés virágszigeten, majd visszahajózunk Uhldingenbe.
Következő megállónk Meersburgban lesz. Sétánk során érintjük
az óvárost, amely két részből áll. A tó partján fekvő kikötő és környékéből álló Unterstadt városrészből és a magasabban elhelyezkedő Oberstadt városrészből. Hangulatos lépcsős kisutcák kötik
össze a két városrészt. Régi kastélya a hagyomány szerint a frank
királyoknak volt lakóhelye, új kastélya pedig a konstanzi érsekeknek volt a palotája. Szállás Németországban.
3. NAP: SCHAFFHAUSEN – BÁZEL
Németországot elhagyva átmegyünk Svájcba, ahol a híres
óragyártási központot, Schaffhausent keressük fel. A buszról
leszállva teszünk egy kellemes sétát. Szép díszkútjait, egyedi
hangulatú belső tereit, utcáit nézzük meg. A várostól mindössze

3 km-re található Európa legbővizűbb vízesése, a Rheinfall
(Rajna-vízesés), ahol 800.000 liter víz folyik le másodpercenként! Ennek megtekintése fantasztikus élmény. Lesz csónakázási lehetőség a folyón a vízesés közelében lévő sziklához.
Ezt követően továbbutazunk Bázelba, Svájc harmadik legnagyobb városába. A várost a Rajna két részre osztja. Egyik oldalon
található Grossbasel, a kulturális és kereskedelmi központ, mely
magába zárja az Óvárost, annak csendes utcáival, izgalmas antik
üzleteivel, hangulatos kis bisztróival. A másik parton található
Kleinbasel a város modern része. Városnézésünk során érintjük
mindkét városrészt. Programunk végén szállásunkra utazunk.
4. NAP: MULHOUSE – COLMAR – KAYSERSBERG
A mai napot Mulhouse látnivalóival indítjuk: városháza, SaintEtienne Templom és a Place de la Réunion. A város Elzász déli
részének fővárosa, a közelben találhatóak a híres borutak.
A városnézés után továbbutazunk a „legelzászibbnak” tartott városba, Colmarba. Sétálunk a történelmi óvárosban és
végigmegyünk híres sétálóutcáján is. Délután folytatjuk utunkat Kaysersbergbe. A város szintén a borút mentén fekszik és
érdekessége, hogy a magyar tokaji bornak köszönheti hírnevét. A város nagy múlttal rendelkezik, melynek jelentős részét
a németek alakították ki. Számtalan középkori látnivaló fogad
minket: vár, román stílusú Szent Kereszt templom, óváros…
Programunk végén szállásunkra utazunk.
5. NAP: RIBEAUVILLÉ – KÖNIGSBURG – STRASBOURG
Reggeli után Ribeauvillé-be megyünk. A város középkori hangulatot áraszt annak ellenére, hogy régi erődítményéból már
csak a falak láthatóak. Sétálunk a kanyargós, szűk utcákon
városnézésünk során. Ezt követően továbbutazunk Königsburg
várához. Ez Franciaország legjobb állapotban megmaradt
erődje. A vár egy magaslaton helyezkedik el, ahonnan cso-

ULM HÍRES KATEDRÁLISA

dás a kilátás az elzászi tájra. Következő úticélunk Strasbourg
lesz. Programunkat a történelmi belvárossal kezdjük, amely
a Világörökség része. Itt is megtalálható a Notre Dame, amely
a Párizsban lévő templomhoz hasonló. A városnak nagyon látványos része a Petit France negyed, amely csatornákkal és a
fagerendás házakkal szegélyezett. Külön városrészt képeznek
a modern EU-s épületek, melyeket szintén meglátogatunk.
A városnézés után szállásunkra utazunk.
6. NAP: ULM – AUGSBURG – MÜNCHEN
Folytatjuk utunkat Németországban és Ulmban állunk meg.
A várost a VIII. században alapították. Katedrálisa a világ (!)
legmagasabb keresztény temploma, tornya 161 m. A templom alapjait az 1300-es évek végén rakták le. A stílusát tekintve
az épület a gótika szép példája. Továbbutazunk Augsburgba.
Megérkezésünk után 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. Augsburg megtekintése után szállásunkra buszozunk.
7. NAP: WELS – BUDAPEST
Hazaúton még egy több mint 2.000 éves várost tekintünk meg.
Wels már a római korban is fontos település volt. Séta a belvárosban és a főtéren: Salome Alt ház, Jézus Szíve templom,
Léderer torony, városháza a fő látnivalók. Ezt követően folytatjuk utunkat hazafelé. Budapestre érkezés az esti órákban.
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
UTASAINK KÍVÁNSÁGAI ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont:
2020. augusztus 27 – szeptember 02.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 182.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	6 éjszaka ***-**** hotelekben
2 ágyas tusolós/WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
55.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
48.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 53 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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ALATTUNK A NEUSCHWANSTEINI KASTÉLY
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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
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A mesekirály mesekastélya meseszép helyen, a Bajor Alpok
lábánál mindig elkápráztat. Hatása alá kerülök, beteljesült
földi léte örök rejtély marad…
Vendégh Edit – 31 éve idegenvezető

SÉKE

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 Wachaukultúrtájon. 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 KönigsseeiMiután kigyönyörködtük magunkat a tájban, lejövünk 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. NAP: LINDERHOF – ZUGSPITZE– GARMISCHPARTENKIRCHEN
Reggeli után egy különleges helyszín vár ránk. 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
látványosság 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
Garmisch-Partenkirchenben lesz. Leérkezésünk után séta a téli
sportolás német fővárosában, mely már olimpiának is adott otthont. Innen buszozunk szállásunkra.

SZÖKŐKÚT A PALOTA ELŐTT HERRENCHIEMSEEN

4. NAP: H
 OCHENSCHWANGAU – NEUSCHWANSTEIN –
OBERAMMERGAU
Reggeli után II. Lajos bajor uralkodó két egymáshoz nagyon
közeli mesés, barokk kastélya felé vesszük az irányt. A Hochen
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.
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.
13 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont:

2020. július 24 – 28.; augusztus 03 – 07.;
augusztus 19 – 23.; szept. 04 – 08.;
szeptember 29 – október 03.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 119.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szállodákban
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
26.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
24.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 185 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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CSEHORSZÁG
Plzen

Würzburg
Nürnberg
Augsburg

NÉMETORSZÁG

Cesky Krumlov

Regensburg

Mayerling

München

KÖZÉP-EURÓPAI KÖRKÉP
KLOSTERNEUBURGI APÁTSÁG

Budapest

Berchtesgaden

AUSZTRIA

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Klosterneuburg csodaszép kolostora
 Hangulatos cseh városok és várak
5 bajor város megtekintése
 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 elénk táruló 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: 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).

megtalálható. Városnézés: belváros, 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
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

REGENSBURG ÓVÁROSA A DUNAPARTTAL

6. NAP: KREMSMÜNSTER – MAYERLING – BUDAPEST
Reggeli után Kremsmünsterbe 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.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.87

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. június 16 – 21.:
125.000,- Ft
július 20 – 25.:
132.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	5 éjszaka *** - **** hotelben
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára (június):
26.000,- Ft
(július):
34.000,- Ft
Fakultatív vacsora (június):
23.000,- Ft
(július):
25.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 72 € + 680 CZK | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Részletes városnézés Berlinben és Drezdában
 Meissen híres porcelánjainak megtekintése
 Lipcse, a híres zeneszerző, Bach városa
 Lednicei 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
Világörökségek Listáján is szereplő Lednicei Kastélynál.
A Liechtenstein 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 nyári rezidenciaként funkciónáló épületet belülről is megtekintjük. 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 szeretné, megtekintheti a Zwinger egyik kiállítását és parkját. Délután továbbutazunk Meissenbe, ahol megtekintjük a világhírű porcelángyárat.
A gyárat 1710‑ben alapította Erős Ágost választófejedelem,
azóta világhírre tett szert. Látogatásunk során megtekintjük a

BERLIN BELVÁROSA
porcelánkészítés legfontosabb fázisait, majd bepillantást nyerhetünk a gyár gazdag 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- és 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.

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 Mädlerpasszázst, 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 lépcsők igénybevételével közelíthető meg. Ezt követően továbbutazunk szállásunkra.
5. NAP: PIRNA – CSEHORSZÁG – SZLOVÁKIA – BUDAPEST
Reggeli után – még Németországban –, egy nagyon hangulatos
kisvárost keresünk fel. Pirnában a reneszánsz és a barokk házak
érdekesen követik egymást. A Marktplatz épületei szép egységet
képeznek. Megtekintjük a Mária templomot is mely egy látványos,
gótikus, csarnoktemplom. Városnézésünk után Csehországon, majd
Szlovákián keresztül folytatjuk utunkat hazafelé. Magyarországra
Rajkánál lépünk be. Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

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

A LIPCSEI EGYETEM ÉPÜLETE

A TAVALYI ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. május 28 – június 01.;
június 26 – 30.:
119.500,- Ft
július 12 – 16.; augusztus 20 – 24.;
szeptember 12 – 16.:
114.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka *** hotelekben
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
36.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
28.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 60 € + 240 CZK | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

69

NÉMETORSZÁG

AUSZTRIA

3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

ÉR

LT

VÁROSLÁTOGATÁS

M

TERMÉSZET

EHÉZSÉ

G

N

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-ös
folyamkilométer) hajóra szállunk, majd kisvártatva elhaladunk
a Monostori Erőd, majd Koppánymonostor mellett. Bősnél zsilipelve 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-as fkm) a bősi zsilipelés időtartamától függően
késő délután. Városnéző sétával zárjuk a napot.
2. NAP: POZSONY – DÉVÉNY – BÉCS – TULLN – KREMS
Reggeli után autóbusszal Dévénybe (1880-as fkm) utazunk,
a vár tövében, a Porta Hungaricanál 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 (1964-es
fkm). Tullnból autóbusszal kremsi szállásunkra utazunk.
3. NAP: KREMS – WACHAU – AGGSBACH – WIESELBURG
Májusban: Reggeli után városnéző séta Kremsben. Hajóra szállunk (2002-es fkm) és nekivágunk a a Kulturális Világörökség
részét képező Wachaunak. Kikötünk Dürnsteinnél, felkeressük

HAJÓZÁS A DUNÁN

SZLOVÁKIA

HAJÓVAL PASSAUBA
a jellegzetes kéktornyú apátságot, sétálunk az ódon utcákon. Továbbhajózva a vízről csodálhatjuk meg a sziklaormon
Dürnstein várát, majd a bámulatos vidéken templomok és várak
között haladunk.
Szeptemberben: Reggeli után autóbusszal a pompázatos
Göttweigi Kolostorba utazunk. Megtekintjük a császári szárnyat és
a templomot. Wachau fővárosában hajóra szállunk (2002-es fkm).
Krems után elhaladunk Dürnstein városka, s a híres kéktornyú
templom mellett. További látnivalók Weißenkirchen, Spitz, majd
a Vénuszáról híres Willendorf. Mindkét időpontban: Aggsbachnál
kikötünk, autóbusszal felmegyünk az aggsteini várhoz, ahol a
Wachau vidékének legszebb panorámájában gyönyörködhetünk.
Visszatérve hajónkra elhajózunk Schönbühel kolostora, majd híres
kastélya mellett, aztán feltűnik a melki apátság. Melknél újabb
zsilipelés következik, majd napunkat pöchlarni kikötéssel fejezzük
be (2044-es fkm). Szállás a közelben.
4. NAP: YBBS – STRUDENGAU – GREIN – LINZ
Májusban: Reggeli után felkeressük az ybbs-persenbeugi vízlépcsőben kialakított látogatócentrumot, megismerjük az erőmű
működését. Utána hajóra szállunk (2059-es fkm), és áthaladunk
a Habsburg vár és uradalom tövében épült vízlépcsőn. A duzzasztó szépséges felvízén haladva érjük el a Strudengau vidékét,
Werfenstein vára mellett elhaladva kikötünk Greinben (2078-as
fkm). Fakultatív séta a várhoz. A greini programon résztvevők
Wallseeben (2093-es fkm) szállnak vissza a hajóra. A Dunáról
csodáljuk meg a ma is Habsburg-uradalmat alkotó Wallsee-i
várkastélyt, majd ismét zsilipelünk. Délután elérjük az Enns
folyót, elhaladunk Mauthausen mellett, majd napunk harmadik
zsilipelése után megtekintjük Linz kevésbé ismert arcát, a kikötők és a köréjük települt hatalmas ipari üzemek világát. Kikötünk
(2135-ös fkm) Linzben a főtéren és városnéző sétát teszünk,
majd autóbusszal városi szállásunkra megyünk.
Szeptemberben: Reggeli után visszautazunk Pöchlarnba,
itt hajóra szállunk (2044-es fkm), és végigmegyünk a
Nibelungengau nevű szakasz hegyei között, látjuk a Maria
Taferl-i kegytemplomot, majd elérjük az ybbs-persenbeugi
vízlépcsőt, felzsilipelünk a Habsburg vár és uradalom tövébe.
A duzzasztó szépséges felvízén haladva érjük el a Strudengau
vidékét Werfenstein vára mellett elhaladva kikötünk Greinben.

Látogatás a Szász-Coburg család kastélyának termeibe. Hajónkra
visszaszállva rövidesen elhagyjuk Strudent. Wallseenél, egy
másik Habsburg-várkastélynál ismét zsilipelünk. Késő délután
elérjük az Enns folyót, majd Mauthausennél (2112-es fkm)
átszállunk autóbuszunkra. Linzbe megyünk, ahol városnéző
séta után elfoglaljuk szállásunkat.
5. NAP: LINZ – ASCHACH – ENGELHARTSZELL – PASSAU – BP.
Autóbusszal Brandstattba utazunk, hajóra szállunk (2157‑es
fkm). Indulás után röviddel zsilipelünk a legnagyobb szintkülönbségű osztrák duzzasztónál, majd a Duna tündérvilágába érünk. Hegyek között az összeszűkült folyón kanyarogva,
sziklaszirteken ősi várak tornyait csodálva végighajózunk
nagy folyamunk legfestőibb táján. A Duna-hurokban (Donau
schlinge) kiszállási lehetőség azoknak, akik meg szeretnék
tekinteni az engelszelli trappista templomot, ők autóbus�szal előre mennek 14 km-t. A hajó Engelhartszellnél kiköt,
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. A hegyek között délután elérjük a
három folyó városát Passau-t (2225 fkm). Hajónkról kiszállva
rövid városnéző sétát teszünk, majd utazás rövid pihenőkkel
Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.

Időpont, részvételi díj:
2020. május 02 – 06.; szeptember 16 – 20: 132.800 Ft
Utazás:
hajóval és légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli, vagy félpanzió
Szállás:	***-os szállodában, 2 – 3 ágyas
fürdőszobás szobákban
Egyágyas felár:
Félpanziós felár:
Kikötői illeték:
Audio guide felár:
Útlemondási biztosítás:
Utasbiztosítás:

32.000,- Ft
27.900,- Ft
14.800,- Ft
2.280,- Ft
1.990,- Ft
3.000,- Ft

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. Továbbutazás Ybbsbe: látogatás az Ybbs-persenbeugi vízlépcső erőművében, ismerkedés a
dunai duzzasztókkal. 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
Reggeli után Passauba utazunk. Városnézésünk során felkeressük a dómot, mely a világ egyik legnagyobb orgonájának is
helyet ad, Gizella királynénk sírját, majd az óváros bájos utcácskáiban sétálva eljutunk az Inn, az Ilz és a Duna összefolyásához. Behajózás után elindulunk hajónkkal völgymenetben a
2225-ös folyamkilométertől. A német-osztrák határszakaszon
elérjük a jochensteini vízlépcsőt. Első zsilipelésünk után osztrák területre érve nekivágunk a Duna legfestőibb szakaszának,

áthaladunk, a Donauschlingén (Duna-hurok) kanyaron. Több
mint 40 km-en át hajózunk erdős hegyek között, kiérve a
wörth-i síkra még kétszer zsilipelünk: Aschachnál, majd az
ottensheimi kastély felett. Kora este elérjük Linzet (2135-ös
fkm). Szállás az előző napi helyen.

Hainburgot, ahol kikötünk, és autóbusszal a közeli Scloßhofba,
Ausztria legnagyobb és bámulatosan felújított kastély együtteséhez utazunk. Visszaszállunk hajónkra és a Porta Hungarica-n
áthajózva elérjük Dévényt, majd Pozsonyt (1868 fkm). Rövid
városnéző séta után szállásunkra megyünk.

3. NAP: LINZ – WALLSEE – MARIA TAFERL – WACHAU –
DÜRNSTEIN – KREMS
Reggeli után autóbusszal Wallsee-be (2093-as fkm) utazunk,
itt szállunk fel hajónkra. Hamarosan elérjük a Felső-Duna
egyik legszebb szakaszát, a Struden-t, A vízről pompás rálátás nyílik Werfenstein várára, Greinburg kastélyára. Mire kitágul előttünk a környék elérjük az első nap már megismert
ybbs-i vízlépcsőt, majd kikötünk Marbachban. Autóbusszal
felmegyünk a Niebelungengau hegyeire, megnézzük a
Maria Taferl csodálatos kegytemplomát és annak kincstárát.
Emmersdorfban visszaszállunk hajónkra, és kisvártatva elérjük a Duna – a Vaskapu mellett – leghíresebb szakaszát, a
Wachau-t. Schönbühel kastélya, a Duna mente egyik legjellemzőbb épületegyüttese, majd Aggsbach Dorfban kikötünk,
s buszunkkal felmegyünk a hegycsúcson magasló Aggstein
várához, ahonnan pazar panoráma tárul elénk. Hajónkra vis�szaszállva Kremsig hajózunk (2002 fkm), városnézés után foglaljuk el a városban lévő szállásunkat.

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, tervezett működésével, megvalósult részével. 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.

4. NAP: KREMS – KLOSTERNEUBURG – KORNEUBURG –
HAINBURG - POZSONY
Reggeli után autóbusszal Klosterneuburgba utazunk, megcsodáljuk az ausztriai Habsburgok „Escorial-jának” elképzelt
Ágoston-rendi kolostort, majd Korneuburgban (1943 fkm)
hajóra szállunk. Áthajózunk az osztrák fővároson, annak számtalan hídja alatt, látva a modern Bécs felhőkarcolóit, ismét
zsilipelünk, és a gyorsfolyású „bécsi Dunán” hamar elérjük

Időpont, részvételi díj:
2020. május 06 – 10.; szeptember 20 – 24: 138.800,-Ft
Utazás:
hajóval és légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
reggeli, vagy félpanzió
Szállás:	***-os szállodában,
2 – 3 ágyas fürdőszobás szobákban
Egyágyas felár:
Félpanziós felár:
Kikötői illeték:
Rádióvevős fülhallgató felár:
Útlemondási biztosítás:
Utasbiztosítás:

32.400,- Ft
27.900,- Ft
14.800,- Ft
2.280,- Ft
2.080,- Ft
3.000,- Ft
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Kolding
Rømø

Koppenhága
Odense

Ystad
Køge

Hamburg

NÉMETORSZÁG

HANZA VÁROSOK ÉS DÁNIA

Świnoujście

Berlin

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Dánia legérdekesebb látnivalói
 Éjszakai hajózás a Balti-tengeren
 Németország 4 szép városának megtekintése
 Berlinből hazautazási lehetőség repülővel
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Vannak városok, melyet nem a műemlékei miatt keresünk fel,
hanem azért, mert vidám egyedi hangulata van. Nos, ilyen
Koppenhága is.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője
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SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
AUSZTRIA – DEGGENDORF
Reggeli indulás, utazás Ausztrián keresztül Németországba.
Délután érkezünk egy hangulatos városkába Deggendorfba.
Séta a főtéren és környékén, majd folytatjuk utunkat észak felé.
Este elfoglaljuk szállásunkat, fakultatív vacsora.

még katedrálisáról is, amely az első templom volt Dániában.
A városnézés után folytatjuk utunkat Christiansfeldbe. Ezt a
városkát 1773‑ban a király parancsára építették. Ez volt a tökéletes város az egyház elképzelései alapján. Különlegessége
miatt az UNESCO Világörökségnek nyilvánította. Továbbutazunk
Koldingba. Itt megnézzük a város híres kastélyát, amely az első
királyi rezidencia volt Dániában. A város ma már kreatív és kézműves központ. Programunk végén elfoglaljuk szállásunkat.
4. NAP: KOLDING – FUNEN – ODENSE – EGESKOV – KØGE
Reggel átkelünk egy hídon és Funen szigetre érkezünk. A nagy
dán mesemondó, Andersen is ezen a szigeten élt. Először megnézzük Funen városát, mely egy skanzen. Bemutatja, hogy éltek
a dán emberek az 1800-as években. A több mint 25 farmházból
álló múzeumban jelmezes színészek segítségével ismerhetjük
meg a falusi emberek életét. Továbbhaladva Odense-be érünk,
amely e kis sziget „fővárosa” és Dánia 3. legnagyobb városa.
Itt született és nevelkedett Andersen. Meglátogatjuk szülőházát, illetve az életéről és munkásságáról szóló múzeumot is.
A szűk és kanyargós kis utcákon sétálva megelevenedik előttünk
mindaz, melyről történeteiben mesél. Következő állomásunk
Egeskov kastélya lesz. Funen 123 kastélya közül ez a legszebb.
A kastély gróf Ahlefeld és családja tulajdona. A csodálatos kertben is sétálhatunk, mely bekerült a világ 12 legszebb kertjének
rangsorába. A kastélyt elhagyva egy újabb hídon kelünk át, és
utazunk tovább Køge-be. Szállásunk a tengerparthoz közel lesz.

2. NAP: HILDESHEIM – HAMBURG
Reggeli után Hamburg felé vesszük az irányt. A kora délutáni
órákban megállunk Hildesheimben, ahol megtekintünk egy
több mint 1000 éves román stílusú templomot. Meggyőződünk
róla, hogy nem véletlenül vették fel az UNESCO világörökségei
közé a dómot és a Szt. Mihály templomot. Ennek megtekintése
után következő megállónk már Hamburgban lesz. A város Európa
egyik leggazdagabb városa. Statisztikák szerint Németország
legtöbb milliomosa itt lakik. Kikötői negyede – melyet a buszból
látni is fogunk –, hatalmas forgalmat bonyolít le. A belvárosban
gyalogos séta, melynek csúcspontjai, a városháza, mely Európa
az egyik legrégebbi ilyen jellegű épülete. Érdekes a Szt. Mihály
evangélikus főtemplom is, melynek tornya több mint 130 m
magas. Ezeken kívül a belváros további látványosságait is megtekinti a csoport. Szállás Hamburg körzetében.

5. NAP: KØGE – ROSKILDE – KOPPENHÁGA – YSTAD
Reggeli után Roskildébe buszozunk. A várost Kékfogú Harald
(akiről a Bluetooth-ot nevezték el) alapította 980-ban. Miután a
katolicizmus megjelent Dániában, Roskilde lett a vallási központ.
A katedrálisban, mely a Világörökség része, több mint 40 uralkodó
sírját láthatjuk, ezzel felidézve a dán történelmet. Ezt követően
átmegyünk a Viking Hajómúzeumba, ahol láthatunk 5 eredeti
viking hajót, illetve sok egyéb érdekességet. Programunk befejeztével a fővárosba, Koppenhágába indulunk. Délben megnézzük az őrségváltást az Amalienborg palotánál. Ezt követően a
Christiansborg palotát látogatjuk meg, ahol a dán parlament ülésezik, majd következik a belváros megtekintése. Sokak szerint a
leghangulatosabb észak-európai főváros Koppenhága. Délután
rövid szabadprogram. Mielőtt egy újabb hídon kelnénk át, melynek túlsó felén már Svédország van, kimegyünk a tengerpartra
a híres Sellőlány szoborhoz. A nap végén, svédországi Ystadba
érkezünk, ahonnan éjszakai kompon Lengyelországba utazunk.
Szállás a hajón 4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) tusoló/ WC-s belső
kabinokban. Fakultatív vacsora indulás előtt a városban.

3. NAP: NÉMETORSZÁG – DYBBØL – RØMØ– RIBE –
CHRISTIANSFELD – KOLDING
Reggel elhagyjuk Németországot és átmegyünk Dániába. Első
megállónk Dybbølban lesz. Itt ellátogatunk egy történelmi
központba, amely az 1864-es német-dán csatának állít emléket. Ezt követően nyugat felé haladunk tovább, hogy megnézzük Dánia legnagyobb nemzeti parkjának egy kis szeletét.
Egy hídon áthaladva jutunk Rømø szigetére, amely csodaszép tengerparttal rendelkezik. Élvezzük a látványt, a bátrabbak megmeríthetik lábukat az Északi-tengerben. A szárazföldre
visszaérve északra indulunk, hogy megnézzük a dán királyság
legrégebbi városát, Ribe-t. A 710-ben alapított város visszarepít
minket a vikingek idejébe. A szabadtéri múzeum segítségével
bepillantást nyerhetünk a vikingek mindennapjaiba. Ribe híres

6. NAP: ŚWINOUJŚCIE – BERLIN
REPÜLŐSÖKNEK: ŚWINOUJŚCIE – BERLIN – BP.
Reggeli órákban kötünk ki Świnoujścieben, mely Lengyel
országban, közvetlenül a német határnál található. Ezt követően
átlépünk Németországba, és a főváros felé vesszük az irányt.
A kora délutáni órákban érkezünk Berlinbe. Autóbuszos és gyalogos városnézés. Megtekintésre kerül a kormányzati negyed a
Bundestaggal (ez volt a Reichstag), mely a 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. De látjuk még a Vörös-városházát, a hatalmas berlini Dóm épületét is. Felkeressük a Checkpoint Charlie-t,
mely a leghíresebb katonai ellenőrzőpont volt a szovjet és az

FUNEN, EGESKOV KASTÉLY

DÁNIA

KOPPENHÁGA, NYHAVEN

amerikai zóna határánál. Később itt alakult ki Kelet-Berlin,
Nyugat-Berlin egyik leghíresebb átkelő pontja. Késő délután,
azokat, akik azt a lehetőséget választották jelentkezéskor, hogy
repülővel hazautaznak Budapestre, őket kivisszük a repülőtérre
és hazaindulnak. A késő esti órákban érkeznek Budapestre,
ahonnan a hazautazás egyénileg történik. A többiek folytatják
útjukat autóbusszal a németországi szállásukra.
7. NAP: NÉMETORSZÁG – VALTICE – BUDAPEST
Reggeli után hazafelé indulunk. Csehországban megállunk és
megtekintünk egy szép kastélyt. A valticei kastély ragyogóan
díszített termekkel, szalonokkal rendelkezik. A kb. 1 órás programot követően haladunk tovább Magyarország felé. Budapestre
érkezést követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 25 FŐ)

AUTÓBUSSZAL UTAZÓKNAK
Időpont:
2020. augusztus 09 – 15.
Részvételi díj b usszal utazóknak
(útlemondási biztosítással): 215.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Egyágyas szoba felára (5 éjszaka):
49.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):
52.000,- Ft
2 ágyas kabinfelár:
10.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
VISSZAÚTON REPÜLŐVEL UTAZÓKNAK
Időpont:
2020. augusztus 09 – 14.
Alapár (útlemondási biztosítással):
196.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 60.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
256.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal,
Berlin – Budapest útvonalon repülővel
Poggyász: 20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Egyágyas szoba felára (4 éjszaka):
39.000,- Ft
Fakultatív vacsora (5 alkalom):
44.000,- Ft
2 ágyas kabinfelár:
10.000,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
Szállás:	***-**** szállodák 2 ágyas
tusolós WC-s szobáiban, 1 éj hajón
Ellátás:
kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
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. 959 DKK + 5 € + 320 CZK | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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LENGYELORSZÁG

BALTIKUM, SZENTPÉTERVÁR
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Szentpétervár helyi magyar idegenvezetővel
 Mindhárom balti főváros megtekintése
 Legszebb Szentpétervár környéki kastélyok
 Lengyelországi ízelítő

Varsó
meseszépek. Közelében ajándék- és emléktárgy vásárlási lehetőség. Szentpétervári programunkat az Izsák-székesegyház
megtekintésével fejezzük be. Kora délután hagyjuk el a várost
és Észtország felé indulunk. Szállás Tallinnban.
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. – VARSÓ
Reggeli indulás, Parassapuszta után Szlovákián keresztül utazás
Lengyelországba. Varsóban az esti órákban belvárosi séta és nézelődés. Barokk házak, főtér, dóm környéke… Szállás Varsóban.
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 fővárosban a délután második felében városnézés; a hangulatos
óvárosban megcsodáljuk többek közt a gótikus Szent Annatemplomot 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 Hanza időkben városfal védte. Ennek a lőportornyát, a dómot (XIII. sz-i), 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 múzeum
látogatási lehetőség az óvárosban. Szállás Rigában.

Riga

Vilnius

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

VÁROSLÁTOGATÁS

Tallinn

TALLINN, BELVÁROSI LÁTKÉP

A csodaszép kastélyok és parkok látványa által megelevenednek előttünk a cári idők. Az idelátogatót olyan érzés fogja el,
mintha részesévé válna a színpompás régmúlt történetének.
György Péter – Baltikum-specialista idegenvezető

TERMÉSZET

Szentpétervár

székesegyház, Admiralitás épülete, Néva-parti paloták, Nagy
Péter lovasszobor, Palota tér, Téli Palota. Délután fakultatív
program keretében Carszkoje 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: 21.000,- Ft. Estére érkezünk vissza
Szentpétervárra, majd szállásunkra.

4. NAP: RIGA – SZENTPÉTERVÁR
Korán reggel indulunk tovább Oroszországba, Szentpétervárra.
A határátlépések időtartamának függvényében alakul az esti
sétalehetőség az orosz metropoliszban. Szállás Szentpéterváron.

6. NAP: SZENTPÉTERVÁR – PETRODVOREC
Délelőtt folytatjuk a városnézést. Ellátogatunk az Ermitázs múzeumba. Délután 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: 19.500,- Ft. Kora délután érkezünk vissza Szentpétervárra, ahol folytatjuk a városnézést (Kazányi-székesegyház, 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.

5. NAP: SZENTPÉTERVÁR – CARSZKOJE SZELO
Reggel kezdjük az oroszországi programunkat. Buszos városnézés (helyi, magyar nyelvű idegenvezetővel) a Néva-parti
gyöngyszemben. Ízelítőként a látnivalókból: Péter Pál erőd és

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

8. NAP: TALLINN – KERESZTEK HEGYE – LITVÁNIA
Délelőtt városnézés az észt fővárosban, Tallinnban. A várost a
Hanza 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. 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. sz-i katedrális, Püspöki palota, főutca... Városnézésünk után hazaindulás.
Parassapusztai határátlépéssel érkezés az esti órákban Bp-re.
Ezt követően 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!
18 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. július 12 – 21.:
312.000,- Ft
augusztus 15 – 24.:
285.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	9 éjszaka ***-**** szállodákban
tusoló/WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
115.000,- Ft
Fakultatív vacsora (9 alkalom):
62.000,- Ft
Vízumdíj + ügyintézés:
4.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 7.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.000,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

SZENTPÉTERVÁR, VÉRZŐ MEGVÁLTÓ TEMPLOM
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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. 78 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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BALTIKUM, SZENTPÉTERVÁR
repülővel

Tallinn

Riga
Vilnius

keresztül a cárok nyaralója volt. Mesés a barokk Katalinpalota, világhírű a felújított Borostyánterem és a Trónterem.

Garantált fakultatív program: Carszkoje Szelo megtekintése belépővel: 21.000,- Ft. Estére érkezünk vissza
Szentpétervárra, majd szállásunkra.

SZENTPÉTERVÁR, HÁTTÉRBEN A TÉLI PALOTA
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Szentpétervár helyi magyar idegenvezetővel
 Mindhárom balti főváros megtekintése
 Legszebb Szentpétervár környéki kastélyok
 Csatlakozás magyar buszos csoporthoz
Szentpétervár egyszerűen egy CSODA. Akárhányszor megyek
vissza, minden alkalommal ámulatba ejt. Mesés épületek,
egyedi hangulat, magával ragadó kultúra.
Márk László – Az orosz turizmus szakértője
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Baltikum
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – VILNIUS
Reggel egyénileg becsekkolás és repülés Vilniusba, Varsón
keresztül. Kora délutáni megérkezés után transzfer a szállodába,
majd szabadprogram a magyar buszos csoport érkezéséig.
Szállásunk belvárosi, így a központ gyalogos sétával könnyen
elérhető. A közös városnézés előtt a szállodában csatlakozhatnak a magyar csoporthoz. (Forgalom függvényében, a kora esti
órákban érkezik ez a buszos csoport Vilniusba.) A litván fővárosban a délután második felében közös városnézés; a hangulatos

óvárosban megcsodáljuk többek közt a gótikus Szent Annatemplomot és a barokk Péter Pál-templomot. A főtér katedrálisa
és harangtornya szintén látványos.
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 Hanza időkben városfal védte. Ennek a lőportornyát, a dómot (XIII. sz-i), 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 múzeum
látogatási 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 Szentpéter
váron.
4. NAP: SZENTPÉTERVÁR – CARSZKOJE SZELO
Reggel kezdjük az oroszországi programunkat. Buszos városnézés (helyi, magyar nyelvű idegenvezetővel) a Néva-parti
gyöngyszemben. Ízelítőként a látnivalókból: Péter Pál erőd és
székesegyház, Admiralitás épülete, Néva-parti paloták, Nagy
Péter lovasszobor, Palota tér, Téli Palota. Délután fakultatív
program keretében Carszkoje Szeloba megyünk, mely 200 éven

VILNIUS, FŐTÉR A KATEDRÁLISSAL

5. NAP: SZENTPÉTERVÁR – PETRODVOREC
Délelőtt folytatjuk a városnézést. Ellátogatunk az Ermitázs múzeumba. Délután 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: 19.500,- Ft. Kora délután érkezünk vissza Szentpétervárra, ahol folytatjuk a városnézést (Kazányi-székesegyház, 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 az Izsák-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
Hanza 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 Nyevszkijszékesegyházat, a városházát és több régi céhházat is. Láthatjuk,
milyen finoman elegáns város Tallinn. Kora délután transzfer a
reptérre és varsói átszállással egyénileg hazautaznak repülős
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: 4.89

Teljes részvételi díj (Tartalmazza a repülőjegy és illeték
összegét (110.000,- Ft) és az útlemondási biztosítást is):
2020. július 13 – 19.:
378.000,- Ft
augusztus 16 – 22.:
356.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	6 éjszaka ***-**** szállodákban
tusoló/WC-s szobákban
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
89.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):
48.000,- Ft
Vízumdíj + ügyintézés:
4.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 70 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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OROSZORSZÁG

SZENTPÉTERVÁR – MOSZKVA

Szentpétervár

Az orosz cárok fővárosai
4 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:
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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: 9.500 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: 11.000 Ft/fő.
Pihenésképpen, fakultatív programként, a délutáni órákban hajókirándulásra nyílik lehetőség Szentpétervár hangulatos csatornáin és
a Néván. Fakultatív sétahajózás a Néván: 8.500 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: 27.500 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: 17.000 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
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 24.500 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. 12.000 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: 21.000 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 számon tartott állomását
is. Nemzeti képtár – Tretyakov és Metro (metróval):
10.500 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: 9.500 Ft/fő. (Június közepén a fehér éjszakák
miatt kevésbé látványos ez a program).

Moszkva
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 27.500 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 22:05-kor, érkezés 23:40-kor.
A fakultatív programok árai és – a múzeumok nyitva tartása miatt –
a programok sorrendje változhat. Oroszországban kötelező a vízum,
melyhez szükséges Oroszországra is érvényes betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás, illetve a hazaérkezéstől számított min. 6 hónapig
érvényes útlevel. A részvételi díj tartalmazza: a repülőjegyet
(illetékkel, üléshely foglalással), melynek értéke: budapesti indulás
89.000 Ft, debreceni indulás bőrönd feladás nélkül: 59.000 Ft).
Bőrönd feladás kérhető (20 kg, oda-vissza): kb. 28.000 Ft/db,
az ár változhat. A múzeumok a belépőjegy ár változtatás jogát
fenntartják. A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja.

Részvételi díj (időpont és szállás kategória szerint):
Sárgával: Fehér éjszakák időszaka
máj. 24 – 31.; jún. 08 – 15.;
jún. 15 – 22.; jún. 24 – júl. 01.;
júl. 06 – 13.
júl. 13 – 20.; júl. 20 – 27.;
júl. 27 – aug. 03.; aug. 03 – 10.;
aug. 10 – 17.; aug. 17 – 24.;
szept. 07 – 14.
aug. 19. (debreceni indulás)
szept. 14 – 21.; szept. 21 – 28.
Egyágyas felár (Az adott időpontnál a pontos felár: weboldalunkon)

3* +

4*

304.000,- Ft

360.000,- Ft

282.000,- Ft

326.000,- Ft

258.000,- Ft
282.000,- Ft

308.000,- Ft
311.000,- Ft

84.000,- Ft-tól 156.000,- Ft-tól

Utazás:	repülővel (közvetlen járattal), a helyszínen
légkondicionált autóbusszal, vonattal
Poggyász:
kézipoggyász és 20 kg feladott bőrönd (Bp.)
Szállás:	7 éjszaka *** + vagy **** szállodában
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)

A KREML ÉS A SZENT VAZUL SZÉKESEGYHÁZ
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Vízum + ügyintézés költsége:
19.000,- Ft
Félpanziós felár (mindkét szálloda kategória esetében: Szentpétervár: H. Oktyabrskaya, Moszkva: H. Ibis):
43.500,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 540 – 910,- Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás:
Teljes díj 1,5%-a

Partneriroda és az oldal szerkesztője: 1000 Út Utazási Iroda Engedélyszám: U-001681/2015

További infó: 9. old.

OROSZORSZÁG

ÉSZAK VELENCÉJE, SZENTPÉTERVÁR
3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

A VÉREN MEGVÁLTÓ TEMPLOM
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 Szentpétervár látványos palotái
Petrodvorec és Carszkoje Szelo kastélyai
 Novgorodi hosszabbítási lehetőség

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – SZENTPÉTERVÁR
Indulás Budapestről 06:35-kor közvetlen menetrend szerinti
járattal. Érkezés 10:05-kor, majd autóbuszos városnézés, melynek során megtekintjük a nyüzsgő városközpontot, a lélegzetelállító pompával jellemezhető Nyevszkij sugárutat, a Szt. Izsák
Székesegyházat, a történelemkönyvekből híres Téli Palotát,
a Nyári Kertet és a Felvonulás teret. A kora délutáni órákban
transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása. Szabadidő a városban, melynek keretén belül egyénileg felfedezhetjük a várost
vagy önállóan elmehetünk a Faberge múzeumba (belépő a
helyszínen fizetendő). Késő este kb. 2 órás fakultatív program
formájában a városi hidak megnyitásának megtekintését ajánljuk. A hajózási időszakban, minden éjszaka felnyitják a Névát
átívelő hidakat a hajóforgalom számára. Ez az esemény a nyári,
„fehér éjszakák” csúcspontja, miközben a városban sétáló turisták és a szentpéterváriak tömegei még késő este is elidőznek a
kiülős teraszokon, söröznek és élvezik ezt a furcsa életet, amikor „a nap sosem ér véget”. A program része egy esti buszos
városnézés is. Éjszakai városnézés és a hidak fakultatív

program: 9.500,- Ft/fő.

2. NAP: SZENTPÉTERVÁR
A reggelit követően folytatjuk az autóbuszos városnézésünket. Átsétálunk a Vasziljevszkij-szigeten és a Szenátus téren,
ahol látni fogjuk I. Péter bronz lovasszobrát. 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, melynek
keretén belül megtekintjük az Admiralitást, illetve a vezérkari
épületet. Az egész utunk fénypontjaként fakultatívan ellátogathatunk a Téli Palota magvát képező Ermitázsba. Az Ermitázs
Oroszország legnagyobb és leghíresebb múzeuma, mely a Néva
partján található. Nevét a Nagy Katalin cárnő által építtetett
ún. Remete-lakról kapta, ami franciául Hermitage. Az uralkodó itt tartotta az első gyűjteményét. Azóta a világ egyik
leghíresebb képzőművészeti gyűjteményévé nőtte ki magát.
Csak néhány nevet idézve a gazdag kínálatból: Michelangelo,
El Greco, Leonardo da Vinci, Rembrandt. Ermitázs program: 11.000,- Ft/fő. Pihenésképpen, fakultatív programként, a délutáni órákban hajókirándulásra nyílik lehetőség
Szentpétervár hangulatos csatornáin és a Néván. Az 1 órás sétahajózás közben egy nem mindennapi nézőpontból nézzük meg
azokat a látványosságokat, amelyeket a buszos városnézés
során nem volt alkalmunk megtekinteni, így válik városnézésünk teljessé és felejthetetlenné. Fakultatív sétahajózás a
Néván: 8.500,- Ft/fő. A Néván a hajózási időszak általában
május elejétől szeptember végéig tart. Emiatt az áprilisi utaknál
ezt a programot nem valósítjuk meg.

A PUSKIN LENYÚGÖZŐ HOMLOKZATA

3. NAP: PUSKIN – PAVLOVSZK
A reggelit követően fakultatív kirándulást javasolunk Puskinba
(Carszkoje Szelo), amely 200 éven keresztül a cárok nyaralója
volt, Katalin cárnő óta pedig a cárok kedvelt nyári rezidenciája,
ahol szinte minden építészeti stílus felfedezhető. 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. A líceum érintésével elsétálunk a klasszicista stílusú Sándor-palotához is. Ezután a kirándulást Pavlovszkban folytatjuk, amely Katalin és I. Pál kedvelt
vadászterülete volt. Az itt található gyönyörű palotát Nagy
Katalin fia, Pál építtette, amelyben - többek között - említésre
méltó a Béke Szalon és a Lovagterem. Puskin és Pavlovszk
program: 27.500,- 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: 17.000,- Ft/fő.

a skanzent, melyben a környező falvakból származó ősi fatemplomok és faházak találhatók idilli környezetben. Fakultatív

Novgorod kirándulás: 28.500,- Ft + 19.000,- Ft vízumdíj. Érkezés Szentpétervárra késő esti órákban.
HOSSZABBÍTÁSNÁL: 6. NAP: SZENTPÉTERVÁR – BUDAPEST
A kora reggeli órákban transzfer a repülőtérre. Utazás Buda
pestre közvetlen menetrend szerinti járattal, indulás 10:35-kor,
érkezés 12:15-kor.
A fakultatív programok árai és – a múzeumok nyitva tartása miatt –
a programok sorrendje változhat. Oroszországban kötelező a vízum!
A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-, balesetés poggyászbiztosítás, illetve a hazaérkezéstől számított min. 6 hónapig érvényesnek kell lennie az útlevelének. A részvételi díj tartalmazza:
a repülőjegyet illetékkel, ülőhely foglalással, megadott poggyásszal,
(melynek értéke: 79.000,- Ft). A múzeumok a belépőjegy ár változtatás jogát fenntartják. A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja.

4. NAP: PETRODVOREC
A reggelit követően, fakultatív programként, kirándulást ajánlunk Szentpétervár környékére, Petrodvorecbe, amely csupán
29 km-re fekszik a várostól. A kastély és park, az orosz művészetek kincse – ez az egyik legismertebb cári kastély a Balti-tenger
partján. Az „orosz Versailles” néven emlegetett pompázatos
cári nyaraló együttes I. Péter nevét viseli, melyet a híres, több
szintből álló park - szökőkutakkal, vízesésekkel, szobrokkal és
pavilonokkal – tesz lenyűgözővé a látogató számára. Az épületegyüttes legkiemelkedőbb része a Nagy Palota, mely I. Péter
hajdani rezidenciája volt. Igazán kihagyhatatlan kirándulás a
Szentpétervárra látogatóknak! Petrodvorec: 24.500,- Ft/fő.
A délutáni órákban lehetőség lesz Szentpétervár legnagyobb
és legismertebb templomainak, a Szent Izsák székesegyház és
a Véren Megváltó templomának részletes, kb. 3 órás megismerésére gyalogosan. Jelentkezés az idegenvezetőnél. (Belépők

a helyszínen fizetendők rubelben, kb. 12.000,- Ft/fő/
két templom.) A Véren Megváltó templom II. Sándor emlékmúzeumaként épült, és a féldrágakövek remekművét képezi.
A Szent Izsák székesegyház pedig a város legnagyobb és legjelentősebb temploma.

5. NAP: SZENTPÉTERVÁR – BUDAPEST
A kora reggeli órákban transzfer a repülőtérre. Utazás
Budapestre közvetlen menetrend szerinti járattal, indulás
11:15-kor, érkezés 11:55-kor.
Három időpont esetében (lásd alább) fakultatív hosszabbításként
Novgorodba is el lehet látogatni. Ebben az esetben 6 napos az utazás.
HOSSZABBÍTÁSNÁL: 5. NAP: NOVGOROD
Ezen a napon egy egész napos fakultatív kirándulást kínálunk
Oroszország egyik legősibb városába, Novgorodba. A nyüzsgő
nagyvárostól, Szentpétervártól eltávolodva alkalmunk adódik a vidék hangulatát is megcsodálni. Novgorod alapítása az
óorosz időkhöz kapcsolódik (több mint 1150 éves). A település
a hagyományos orosz életet képviseli, óorosz építészeti stílussal,
hagymakupolás templomokkal, utcákkal, piacokkal és az emberek egyediségével, melynek köszönhetően az egyszerű emberek életébe is bepillantást nyerhetünk. A város szíve a Szófia
Székesegyház, melyet a XI. században építettek és az első karakterisztikus orosz templom volt. Ezen kívül, a belvárosi részen számos
kolostort, templomot és székesegyházat tekinthetünk meg, illetve

Partneriroda és az oldal szerkesztője: 1000 Út Utazási Iroda Engedélyszám: U-001681/2015

Részvételi díj (időpont és szállás kategória szerint):
Sárgával: Fehér éjszakák időszaka
ápr. 09 – 13.; ápr. 30 – máj. 04.
máj. 18 – 22.; máj. 29 – jún. 02.
jún. 12 – 16.
jún. 18 – 22.; jún. 28 – júl. 02.;
jún. 30 – júl. 04.
júl. 04 – 08.; júl. 15 – 19.
júl. 19 – 23.; júl. 29 – aug. 02.;
aug. 08 – 12.; aug. 19 – 23.;
aug. 26 – 30.; szept. 03 – 07.;
szept. 10 – 14.; szept. 18 – 22.
Egyágyas felár (Az adott időpontnál a pontos felár: weboldalunkon)
Felnőtt pótágyon kedvezmény
12 évesig pótágyon kedvezm.

3* +
178.000,- Ft
216.000,- Ft
216.000,- Ft

4*
216.000,- Ft
228.000,- Ft
254.000,- Ft

228.000,- Ft

254.000,- Ft

216.000,- Ft

234.000,- Ft

189.000,- Ft

214.000,- Ft

55.000,- Ft-tól 75.000,- Ft-tól
95.000,- Ft-ig 158.000,- Ft-ig
5.000,- Ft
20.000,- Ft
15.000,- Ft
20.000,- Ft

6 napos programok
június 02 – 07.
július 10 – 15.
augusztus 11 – 16.
Egyágyas felár (Az adott időpontnál a pontos felár: weboldalunkon)
Felnőtt pótágyon kedvezmény
12 évesig pótágyon kedvezm.

238.000,- Ft
–
224.000,- Ft 238.000,- Ft
204.000,- Ft 238.000,- Ft
68.000,- Ft-tól
136.000,- Ft
103.000,- Ft-ig
6.500,- Ft
25.000,- Ft
19.000,- Ft
25.000,- Ft

Utazás:	közvetlen repülőjárattal, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd + kis kézipoggyász
Szállás:	4 / 5 éjszaka *** + / **** szállodában
2 ágyas tusolós/WC szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Vízum:
5 napos útnál a részvételi díj tartalmazza
Félpanziós felár (minden esetében a Hotel Oktyabrskayaban):
5 napos programnál:
23.900,- Ft
6 napos programnál:
29.800,- Ft
Utasbiztosítás (típustól függően): 540 – 910,- Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás:
Teljes díj 1,5%-a

További infó: 9. old.
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ÉSZAK ARANYHÁROMSZÖGE
Stockholm – Helsinki – Szentpétervár

Helsinki
Stockholm

Szentpétervár

át szokták adni a Nobel díjakat, végül felkeressük a meggyilkolt Olof Palme-emlékhelyét is. Továbbhaladva, elfoglaljuk
szállásunkat, fakultatív vacsora.
2. NAP: STOCKHOLM – BEHAJÓZÁS
Reggeli után folytatjuk a svéd főváros megtekintését.
Bemegyünk az óvárosba a Gamla Stan területére, ahol a város
régi épületei vannak. 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
meglátogatására. 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.

SZENTPÉTERVÁR, IZSÁK SZÉKESEGYHÁZ
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
Az utasok nagyon élvezték, amikor a hajó siklott a szigetek
közt, rengeteg fénykép készült a tájról.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Baltikum

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – STOCKHOLM
Menetrend függvényében, várhatóan a délelőtti órákban
találkoznunk az idegenvezetővel a reptéren. Becsekkolás
után utazás Stockholmba. Megérkezés után transzfer a központba. Útközben megállunk a Városháza épületénél. A város
egyik ékessége ez az épület, hiszen itt szokták tartani a Nobeldíj átadása utáni fogadásokat. 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 városközpontot,
a sétálóutcát, a piacteret melynek sarkán áll az az épület, ahol

3. NAP: HELSINKI – BEHAJÓZÁS
A délelőtti órákban kötünk ki a finn fővárosban. A csomagunk
marad a kabinban, útlevél ellenőrzés után szállunk ki a hajóból,
ahol már vár autóbuszunk és így kezdjük Helsinki megismerését. Először busszal elmegyünk az Olimpiai Standionhoz. A mai
napig az 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 ajándéktárgy
árusító pavilonokkal. Az esti órákban visszaszállunk a hajóra és
irány Szentpétervár. Fakultatív vacsorázási lehetőség a hajón.
4. NAP: SZENTPÉTERVÁR – CARSZKOJE 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 Carszkoje 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
HELSINKI LÁTKÉP A KIKÖTŐVEL ÉS A KATEDRÁLISSAL

megtekintése belépővel: 21.000,- Ft. Estére érkezünk
vissza Szentpétervárra, majd szállásunkra. Szentpéterváron
fakultatív vacsora lehetőség a szállodában. Az idegenvezető
segít az intézésben.

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: 19.500,- 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 kirándulásokra, annak önálló séta Szentpéterváron. A fakultatív programokra a helyszínen nem tudunk jelentkezést elfogadni, mert a
belépőket előre meg kell rendelnünk.

STOCKHOLM, ÓVÁROSI FŐTÉR
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 déli 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!
A TAVALYI ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. július 20 – 25.
Alapár (útlemondási biztosítással):
249.500,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 120.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
369.500,- Ft
Utazás:	repülővel + hajóval, a helyszínen busszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	3 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas
zuhanyzós, WC-s szobákban + 2 éj hajón
4 ágyas (igény esetén 2 ágyas kabinban)
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Vízumdíj + ügyintézés:
4.000,- Ft
Fakultatív vacsora (3 alkalom, szállodában): 27.000,- Ft
2 ágyas kabin (2 éjszakára) /fő:
26.000,- Ft
2 vacsora hajón (bor, sör, üdítővel):
24.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 48.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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Turku Helsinki

FEHÉR ÉJSZAKÁK
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Különleges északi táj, erdőkkel, tavakkal hajókról is
9 országot és 6 fővárost keresünk fel
 Varázslatos fehér éjszakák
 Vilniusból hazarepülési lehetőség
Különleges élmény a kihajózás Stockholmból. Búcsút veszünk
Svédországtól, és ráeszmélünk a Balti-tengerre bukó naplemente misztikus végtelenségére.
György Péter – Baltikum-specialista idegenvezető

ÉR

LT

VÁROSLÁTOGATÁS

M

TERMÉSZET

EHÉZSÉ

G

N
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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. Érdekes, hogy az
Elba partjánál végzett modernizálások – egy autópályahíd építése – miatt az UNESCO elvette a várostól a világörökség kitüntető címet. Szállásfoglalás Drezdánál *** hotelben.
2. NAP: BERLIN – ROSTOCK/TRAVEMÜNDE – TRELLEBORG
Reggel továbbindulunk, a déli órákban betérünk egy buszos
városnézésre Berlinbe. TV torony, városháza, Brandenburgi
kapu, Arany Angyal. Folytatjuk utunkat Rostockba. Egy esti
séta keretében ismerkedünk az egykori Hanza-város nevezetességeivel, majd kimegyünk a kikötőbe, ahol hajóra szállunk és elhagyjuk Németországot. Előfordulhat kompolás
Travemündéből is, ez esetben a rostocki városnézés elmarad. Éjszaka kompátkelés a Balti-tengeren. Szállás a hajón
4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) tusolós, WC-s kabinokban.
A 2 ágyas kabin igényt foglaláskor kérjük jelezni. Ezen a napon
a kompolás miatt nem vacsora, hanem ebéd lesz Berlinben,
azoknak, akik fakultatív vacsorát kértek.
3. NAP: MALMÖ – GRÄNNA – STOCKHOLM
Kb. 6 órakor érkezés Svédországba. Korai reggeli a hajón. Kikötés
után Malmönek, az ország harmadik legnépesebb településének megtekintése. Láthatjuk a Malmöhus erődítményét, a Szent
Péter-templomot, valamint Svédország legmagasabb épületét. Folytatjuk utunkat a főváros felé. Útközben egy rövid sétát
teszünk és megtekintünk egy műhelyt a cukorkák városában:
Grännában. Szállás már Stockholmnál lesz.
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
a koronázási templom és az érdekes finn templom. Az óváros,
a Gramla Stan egy szigeten található, épületei többszáz évesek.
Közelükben található a parlament. Délután sétálunk a modern
belvárosban. Ezt követően a Vasa múzeumot keressük fel.

Stockholm

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) tusolós, WC-s
kabinokban. A 2 ágyas kabin igényt foglaláskor kérjük jelezni.
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.
Az ország első egyetemét, a Turkui Királyi Egyetemet itt alapították. Folytatjuk utunkat a finn fővárosba, Helsinkibe. A déli
órákban érkezünk meg. 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 és 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.

LITVÁNIA
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9. NAP: KIELCE – SELMECBÁNYA – BUDAPEST
Lengyelországon és Szlovákián keresztül hazautazunk. Útközben
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.

6. NAP: TALLINN – TURAIDA – RIGA
Reggeli után városnézés Tallinnban. Az óváros várfallal volt körbevéve, ennek több emléke látszik: 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.
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. Délután továbbindulunk Litvánia felé. Útközben megállunk a Balti államok egyik legszebb látványosságánál, a Rundale kastélynál.
A barokk építészet gyöngyszeme a szépen felújított palota.
A parkja is megérdemel egy kellemes sétát. Az esti órákban
érkezés a szállásra, Vilniusba mely ***-os hotelben lesz.
8. NAP: VILNIUS – LENGYELORSZÁG
REPÜLŐSÖKNEK: VILNIUS – BUDAPEST
Reggel városnézés a litván fővárosban. A gyalogos sétánk alatt
megtekintjük a hangulatos óváros mellett a gótikus Szent
Anna-templomot és a barokk Péter Pál-templomot. Az ezt
követő szabadprogram idején lehet emléktárgyakat is vásárolni. Az augusztusi csoportnál délután, aki azt választja,
Vilniusból átszállással hazarepülhet Budapestre. A buszos utasokkal elhagyjuk Litvániát és továbbutazunk Lengyelországba.
Az esti órákban szállásfoglalás **** hotelben, Kielcénél.

STOCKHOLM, PARLAMENT ÉPÜLETE

Belépők ára: kb. 44 € + 390 SEK | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

RIGA, HANZA HÁZAK

17 ÉVE FOLYAMATOSAN KÍNÁLATUNKBAN

ODA-VISSZA AUTÓBUSSZAL UTAZÓKNAK
Időpont:
2020. június 04 – 12.; június 22 – 30.;
augusztus 15 – 23.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 228.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Egyágyas felár (hajókon nem lehetséges): 48.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom) + 1 ebéd: 44.500,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +2.700,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
ODA AUTÓBUSSZAL, VISSZA REPÜLŐVEL UTAZÓKNAK
Időpont:
2020. augusztus 15 – 22.
Teljes részvételi díj (mely tartalmazza a komplett repjegyet
(75.000,- Ft) és az útlemondási biztosítást is): 291.000,- Ft
Utazás:
autóbusszal, Vilnius – Budapest közt repülővel
Poggyász: 23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Egyágyas felár (hajókon nem lehetséges): 43.000,- Ft
Fakultatív vacsora (5 alkalom) + 1 ebéd: 39.500,- Ft
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
Szállás:	6 (repülősöknek 5) éjszaka ***-****
szállodák 2 ágyas tusolós, WC-s szobáiban;
2 éj hajón 4 ágyas tusolós, WC-s kabinokban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Fakultatív 2 ágyas kabin felárak:
Rostock/Travemünde – Trelleborg közt: 12.000,- Ft
Stockholm – Turku között (június):
12.000,- Ft
Stockholm – Turku között (augusztus): 18.000,- Ft
Vacsora (Stockholm – Turku közti hajón): 12.000,- 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
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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.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

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 Alsfeldben,
fakultatív vacsora.
2. NAP: ALSFELD – 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.
3. 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,
Strøget, Nyhavn-kikötő, Christiansborg, és a közismert „Kis hableány” szobor, mely Dánia jelképe. Városnézés után Európa leghos�szabb hídján kelünk át Svédországba. Szállás már Svédországban.
4. NAP: STOCKHOLM
Reggel továbbutazunk Stockholmba. Programunkat a Gamla
Stan-on kezdjük. Ezen a szigeten van az óváros, a Királyi
palota, és a Koronázó templom. Szabadidő alatt, aki szeretné
meg is tekintheti ezeket. Impozáns látvány a tengerpartra épített Városháza is. Folytatva a városnézésünket ellátogatunk 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.
A Stockholmba látogatók nem mulaszthatják el a Vasa Múzeum
felkeresését. Itt őrzik II. Gusztáv Adolf fenséges hajóját, amely
333 hullámsírban eltöltött év után tekinthető meg. Szállásunk
a város közelében lesz.
5. NAP: OSLO
Reggeli után indulás a norvég fővárosba. Látványos, fenyőerdőkkel és tavakkal színesített tájon halad autóbuszunk. Osloval
történő ismerkedésünket a híres Skanzen megtekintésével
kezdjük, ahol az északi építészet különleges, több száz éves
épületei láthatóak. A szomszédos hajómúzeum a vikingkorba
vezet vissza bennünket. A belvárosban tett gyalogos városnézés során láthatjuk a Királyi palotát, a Parlamentet, a Nemzeti
Színház és Egyetem épületét. A monumentális városháza belső
tere modern freskókkal díszített. Itt szokták átadni a Nobelbékedíjat. Az épület előtt láthatjuk a szép Oslo-fjordot. Ezt követően kimegyünk a híres Vigeland-szoborparkba. Több mint
100 különlegesebbnél-különlegesebb szobor található itt. Este
elfoglaljuk szállásunkat.
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. Autóbuszunkkal folytatjuk utunkat, majd a nap további részében is számtalan szép vízesést láthatunk. Szállásunk egy csodás fekvésű településen lesz.
7. NAP: HARDANGER-FJORD – BERGEN
Ez a nap a vízesések napja. Reggeli után elindulva hamarosan
megérkezünk a szép Twindefoss vízeséshez. Ezt követően egy
kis kitérővel felkeressük Norvégia egyik legismertebb vízesését,
a Voringfoss vízesést. Visszatérve a főútvonalunkhoz hamarosan a káprázatos szépségű Hardanger-fjord mentén gyönyörködhetünk a tájban (fotószünet is lesz). Kicsit hosszabb időre
megállunk a különleges Steinsdalfossen vízesésnél, ahol a
leomló vízfüggöny mögé is besétálhatunk. A délutáni órákban érkezünk meg a festői fekvésű Nyugat-norvégiai Bergenbe.
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Gyalogos városnézés keretében ismerkedünk meg a belvárossal, a kikötőnél (Bryggen) található hangulatos halpiaccal és az
UNESCO világörökségi listán szereplő Hanza-házakkal. Az érdeklődők fakultatív program keretében megtekinthetik az érdekes
Hanza Múzeumot, illetve a siklóvasúttal felmehetnek egy remek
panorámát nyújtó kilátópontra. A város bőven nyújt lehetőséget
a szabadidő eltöltésére. Vacsora után a központi fekvésű szálláshelyről kellemes esti sétára lehet indulni.
8. NAP: BERGEN – BEHAJÓZÁS
Reggel folytatjuk a városnézést Bergenben. Az érdeklődők
fakultatív kirándulást tehetnek a világhírű norvég zeneszerző
Edvard Grieg lakóházához, amely most múzeum, vagy ellátogathatnak a híres Akváriumba, ahol az északi vizek állatvilágával ismerkedhetnek meg. Ezt követően szabadidő. A déli
órákban megyünk ki a kikötőbe, ahonnan a kora délutáni órákban indul a hajónk. A tengerpart mentén, csodás fjordokat
látva, halad hajónk Stavangerig. A hajó fedélzetéről mesés fotók
készíthetőek. Stavangerben is kikötünk (nem szállunk ki), majd
továbbhaladunk déli irányba. Éjszakai szállás a hajón 4 ágyas
(igény esetén 2 ágyas) tusoló/ WC-s belső kabinokban.
9. NAP: H
 IRTSHALS (DÁNIA) – JELLING – MAGDEBURG
Az Atlanti-óceánon haladunk az éjszakai kompátkelés során
a kb. 10 szintes tengerjáró hajóval (éttermek, bár, disco, üzletek). Reggeli még a fedélzeten. Dániába érkezésünk után,
Jelling felé folytatjuk utunkat és megállunk egy különleges látványosságnál. Régi vikingírású köveket tekintünk meg. (UNESCO
Világörökség). Ezt követően a repülős utasainkat elvis�szük a Billundi Repülőtérre. Buszos utasaink folytatják útjukat
Németországba. Szállás Magdeburgnál lesz.
10. NAP: NÉMETORSZÁG – BUDAPEST
Reggel indulás és folyamatos utazás rövid pihenőkkel
Csehországon keresztül Magyarországra. Az esti órákban hazaérkezés. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. augusztus 03 – 12.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 329.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	8 éjszaka ***- **** hotelekben,
2 ágyas tusolós/WC-s szobákban és
1 éj hajón, 4 ágyas (2 ágyas)
zuhanyzós/WC-s belsőkabinokban
Ellátás:
büféreggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 87.000,- Ft
2 ágyas kabin felár:
18.000,- Ft
Fakultatív vacsora (8 alkalom):
71.000,- Ft
Fakultatív vacsora hajón:
15.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 7.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.000,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

MESÉS FJORD-VIDÉK NORVÉGIÁBAN
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Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaőrs, 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. 150 SEK + 240 NOK + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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NORDKAPP (ÉSZAKI-FOK) SZIKLÁJA ÉJFÉLKOR
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 – 21 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
Reggeli után Hamburg felé indulunk. Hamburg Európa egyik leggazdagabb városa. Kikötői negyede – melyet a buszból látni is
fogunk –, hatalmas forgalmat bonyolít le. A belvárosban séta,
melynek csúcspontjai, a városháza, mely Európa az egyik legrégebbi ilyen jellegű épülete, továbbhaladva megtekintjük a
Szt. Mihály evangélikus főtemplomot, melynek tornya több mint
130 m magas. Ezeken kívül a belváros további látványosságaiban
is gyönyörködhet a csoport. Esti órákban a repülőtéren felvesszük
a repülővel érkező utasainkat. Szállás Hamburg körzetében.
3. NAP: PUTTGARDEN – RØDBY – KOPPENHÁGA
Reggel 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
hosszú 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 az olimpia városába,
Lillehammerbe. Itt a híres sísáncot és a különleges skanzent
tekintjük meg. A skanzenben a norvég népi építészet jellegzetes

darabjait állították ki. Ezt követően a csodaszép Gundbrandsdalvölgyön haladunk keresztül, utunkat végig gyorsfolyású folyók,
vízesések tarkítják. Mesés a látvány.
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.
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 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. (Tavaly 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 Nordkappcsarnokban 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.
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.

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, Vasa Múzeum... A repülős
utasok hazarepülnek. A Stockholmba látogatók nem mulaszthatják el a Vasa Múzeum felkeresését. Skandinávia leglátogatottabb kiállítóhelye őrzi II. Gusztáv Adolf fenséges
hajóját, amely 333 hullámsírban 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.
19 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont:
2020. július 11 – 25.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 499.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	12 éjszaka ***-**** 2 ágyas tusoló / WC-s
szobákban – 2 éjszaka hajón
4 ágyas (2 ágyas) tusoló/WC-s kabinokban
Ellátás:
büféreggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 168.000,- 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 Standard (normál fedezet): 11.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 4.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 3 € + 775 NOK + 150 SEK | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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FJORDOK KÖZT A
SKANDINÁV-FÉLSZIGETEN
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Bergen

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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Ez az egy hetes körutazás olyan, mint egy idilli koncentrátum
Skandináviából. Fjordi hajózás, három történelmi főváros és
lenyűgöző tájak.
Dr. Prónay Szabolcs – Egyetemi oktató

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST/BÉCS – HAMBURG – LÜBECK
Reggel egyénileg becsekkolás és átszállással repülés Ham
burgba. Megérkezés a kora délutáni órákban. A reptérre érkezik
a magyar buszos csoport kb. 15 – 15:30 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 Mária-templomot, a Buddenbrookházat, 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,
Strøget, Nyhavn-kikötő, Christiansborg, és a közismert „Kis hableány” szobor, mely Dánia jelképe. Városnézés után Európa leghosszabb hídján kelünk át Svédországba. Szállás Jönköppingnél.
3. NAP: STOCKHOLM
Reggel továbbutazunk Stockholmba. Programunkat a Gamla
Stan-on kezdjük. Ezen a szigeten van az óváros, a Királyi
palota, és a Koronázó templom. Szabadidő alatt, aki szeretné
meg is tekintheti ezeket. Impozáns látvány a tengerpartra épített Városháza is. Folytatva a városnézésünket ellátogatunk 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.
A Stockholmba látogatók nem mulaszthatják el a Vasa Múzeum
felkeresését. Itt őrzik II. Gusztáv Adolf fenséges hajóját, amely
333 hullámsírban eltöltött év után tekinthető meg. Szállásunk
a város közelében lesz.

repülővel

4. NAP: OSLO
Reggeli után indulás a norvég fővárosba. Látványos, fenyőerdőkkel és tavakkal színesített tájon halad autóbuszunk. Osloval történő ismerkedésünket a híres Skanzen megtekintésével kezdjük,
ahol az északi építészet különleges, több száz éves épületei láthatóak. A szomszédos hajómúzeum a vikingkorba vezet vissza bennünket. A belvárosban tett gyalogos városnézés során láthatjuk
a Királyi palotát, a Parlamentet, a Nemzeti Színház és Egyetem
épületét. A monumentális városháza belső tere modern freskókkal díszített. Itt szokták átadni a Nobel-békedíjat. Az épület előtt
láthatjuk a szép Oslo-fjordot. Ezt követően kimegyünk a híres
Vigeland-szoborparkba. Több mint 100 különlegesebbnél-különlegesebb szobor található itt. Este 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, de
a nap további részében is számtalan szép vízesést láthatunk.
Szállásunk egy csodás fekvésű településen lesz.
6. NAP: HARDANGER-FJORD – BERGEN
Ez a nap a vízesések napja. Reggeli után elindulva hamarosan
megérkezünk a szép Twindefoss vízeséshez. Ezt követően egy
kis kitérővel felkeressük Norvégia egyik legismertebb vízesését,
a Voringfoss vízesést. Visszatérve a főútvonalunkhoz hamarosan a káprázatos szépségű Hardanger-fjord mentén gyönyörködhetünk a tájban (fotószünet is lesz). Kicsit hosszabb időre
megállunk a különleges Steinsdalfossen vízesésnél, ahol a
leomló vízfüggöny mögé is besétálhatunk. A délutáni órákban érkezünk meg a festői fekvésű Nyugat-norvégiai Bergenbe.
Gyalogos városnézés keretében ismerkedünk meg a belvárossal, a kikötőnél (Bryggen) található hangulatos halpiaccal és az
UNESCO világörökségi listán szereplő Hanza-házakkal. Az érdeklődők fakultatív program keretében megtekinthetik az érdekes
Hanza Múzeumot, illetve a siklóvasúttal felmehetnek egy remek
panorámát nyújtó kilátópontra. A város bőven nyújt lehetőséget
a szabadidő eltöltésére. Vacsora után a központi fekvésű szálláshelyről kellemes esti sétára lehet indulni.
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7. NAP: BERGEN – BEHAJÓZÁS
Reggel folytatjuk a városnézést Bergenben. Az érdeklődők
fakultatív kirándulást tehetnek a világhírű norvég zeneszerző
Edvard Grieg lakóházához, amely most múzeum, vagy ellátogathatnak a híres Akváriumba, ahol az északi vizek állatvilágával ismerkedhetnek meg. Ezt követően szabadidő. A déli
órákban megyünk ki a kikötőbe, ahonnan a kora délutáni órákban indul a hajónk. A tengerpart mentén, csodás fjordokat
látva, halad hajónk Stavangerig. A hajó fedélzetéről mesés fotók
készíthetőek. Stavangerben is kikötünk (nem szállunk ki), majd
továbbhaladunk déli irányba. Éjszakai szállás a hajón 4 ágyas
(igény esetén 2 ágyas) tusoló/ WC-s belső kabinokban.
8. NAP: H
 IRTSHALS (DÁNIA) – JELLING – BILLUND – BP.
Az Atlanti-óceánon haladunk az éjszakai kompátkelés során a
kb. 10 szintes tengerjáró hajóval (éttermek, bár, disco, üzletek).
Reggeli még a fedélzeten. Dániába érkezésünk után, Jelling felé
folytatjuk utunkat és megállunk egy különleges látványosságnál.
Régi vikingírású köveket tekintünk meg. (UNESCO Világörökség).
Ezt követően elvisszük Önöket a Billundi Repülőtérre, ahonnan közvetlen járattal hazarepülnek Budapestre. A Liszt Ferenc
Repülőtérre érkezés a délutáni órákban.
AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. augusztus 04 – 11.
Alapár (útlemondási biztosítással):
298.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 110.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
408.000,- Ft

VORINGFOSS VÍZESÉS A FJORD-VIDÉKEN
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Utazás:	repülővel, a helyszínen autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	
6 éjszaka ***- **** hotelekben,
2 ágyas tusolós/WC-s szobákban és
1 éj hajón, 4 ágyas (2 ágyas)
zuhanyzós/WC-s belsőkabinokban
Ellátás:	büféreggeli (fakultatív vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 79.000,- Ft
2 ágyas kabin felár:
18.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):
54.000,- Ft
Fakultatív vacsora hajón:
15.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 240 NOK + 150 SEK + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Ott állni az Északi-foknál és éjfélkor szemlélni a napkorongot
a tenger horizontja fölött egyszerűen leírhatatlan érzés. Életre
szóló élmény!
Székely László – 21 éve a Skandináv utak specialistája

ÉR

LT

VÁROSLÁTOGATÁS

M

TERMÉSZET

EHÉZSÉ

G

N

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

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – HAMBURG
Várhatóan délután becsekkolás és utazás egyénileg, a cégünktől
kapott repülőjeggyel. Hamburgban a reptéren találkozás az idegenvezetővel és csatlakozás a magyar buszos csoporthoz. 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.
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.
5. NAP: TRONDHEIM – MO I RANA
Délelőtt Trondheimben Norvégia legszebb gótikus katedrálisát tekintjük meg, majd séta a központban. A Trondheim-fjord

STOCKHOLMI LÁTKÉP A VÁROSHÁZÁVAL

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.
7. NAP: TROMSØ – ALTA – 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 séta Hammerfestben, mely érdekes belvárossal,
és kikötővel rendelkezik. Délután az utolsó 120 km-t tes�szük 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. (Tavaly 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.
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.

Ű

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

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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ÉJFÉLI NAPSÜTÉS Fotó: Flódung Edina

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, Vasa Múzeum... Ezt követően
transzfer a reptérre, hazarepülés. Várható érkezés Budapestre a
délutáni órákban.
19 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont:
2020. július 12 – 23.
Alapár (útlemondási biztosítással):
442.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 99.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
541.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	
10 éjszaka ***-**** 2 ágyas tusoló / WC-s
szobákban – 1 éjszaka hajón
4 ágyas (2 ágyas) tusoló/WC-s kabinokban
Ellátás:	
büféreggeli (fakultatív vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára (hajón nem lehetséges): 152.000,- Ft
2 ágyas belső kabin felár a hajón:
18.000,- Ft
Fakultatív vacsora (10 alkalom):
89.000,- Ft
Fakultatív vacsora hajón:
11.500,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 9.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.600,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 3 € + 775 NOK + 150 SEK | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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IZLAND, A TŰZ, JÉG ÉS GEJZÍREK FÖLDJE
SKOGAFOSS-VÍZESÉS
Myvatn
Akureyri
EgilsstaÐir

Reykjavik
Arany vízesés

Höfn

Reynisfjara
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 Gyula – A Proko Travel ügyvezetője
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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. 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

70 €, mely a helyszínen fizetendő. Az igényt előre
kell jelezni, a foglalás nem lemondható). Fürdés után

transzfer Reykjavíkba, majd városnézés, mely során érintjük
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.

AZ EURÁZSIAI ÉS AZ AMERIKAI TEKTONIKAI LEMEZ

2. NAP: ARANY KÖRÚT – DÉLI PART – HVOLSVOLLUR
Egész napos kirándulásra indulunk az Arany Körútra.
Meglátogatjuk a Thingvellir Nemzeti Parkot, amely az UNESCO
Világörökségi listáján szerepel, ez egyben Izland legelső nemzeti
parkja is. Utunk során híres gejzíreket és vízeséseket csodálhatunk
meg. A Strokkur nevű gejzírt például kb. 7 percenként láthatjuk működés közben, amikor kb. 40 méteres magasságra lövelli
ki a forró vizet. Izland ikonikus vízesését, a Gullfoss-t. (Arany vízesés) szintén megnézzük. Ezután továbbutazunk a déli partra.
Útközben láthatunk 2 csodaszép vízesést; a Seljalandfoss-t és a
Skogafoss-t. Ezt követően megtekintjük az ikonikus feketehomokos Reynisfjara tengerparti szakaszt. Itt ha szerencsével járunk,
láthatunk néhányat Izland nem hivatalos nemzeti madarából, a
lundából. Szállás Hvolsvollur közelében.
3. NAP: SKAFTAFELL – JÖKULSARLON – HÖFN
Első megállónk a Skaftafell Nemzeti Park lesz, amely a
Vatnajökull Nemzeti Park része. Itt a legfontosabb látnivalók a
gleccserek. Skaftafell látványát sokszor az Alpokhoz hasonlítják. Utunk során Ön is meggyőződhet erről. Gyönyörködhetünk
a Svartifoss vízesésben, amely fekete bazaltoszlopairól híres.
Innen ered a neve is, Fekete vízesés. Ez a vízesés adta az ihletet a fővárosi Hallgrímskirkja templomhoz. Következő megállónk Izland talán legkülönlegesebb látnivalója, a Jökursárlón
gleccserlagúna lesz. Ez Izland egyik legmélyebb tava is a maga
248 méterével. Itt lehetőség lesz fakultatív kb. félórás

7.NAP: BORGARNES – THINGVELLIR – REYKJAVÍK
Délre indulunk ezen a napon Hvalfjördurba. Elmegyünk a
Thingvellir Nemzeti Parkba, ahol 930-ban megalakult az izlandi
parlament. Ezt követően visszamegyünk a fővárosba, ahol a
nap hátralevő részében szabadprogram lesz. 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.

kirándulásra, egy kétéltű hajóval a jéghegyek között
45 € (helyszínen fizetendő), de előre kell foglalnunk.
Programunk végén továbbutazunk Hornafjördur régióba, ahol
szállásunk is lesz.
4. NAP: KELETI FJORDOK – HALLORMSSTADUR –
EGILSSTAÐIR
Ezen a napon a Keleti fjordok ismeretlen földjét járjuk be.
A partvidék helyett azonban a belső területeket fedezzük fel.
Itt található a Hallormsstadur-völgy és a Lagarfljot-tó. A legendák szerint ezen a részen egy tengeri szörny élt. Itt láthatjuk a
sziget legnagyobb kiterjedésű erdős régióját is. Ennek a napnak
egyik legszebb látnivalója lesz a Hengifoss vízesés, ezt követően
Egilsstadirba utazunk, ahol a szállásunk lesz.

ség 70 € (helyszínen fizetendő), de előre kell foglalnunk. Egy életre szóló élményt nyújt ezeknek a hatalmas

STROKKUR-GEJZÍR KITÖRÉSE
SZEMÉLYES BEJÁRÁS ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont:
2020. szeptember 08 – 15.
Alapár (útlemondási biztosítással):
545.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 170.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
715.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
LC
Szállás:	7 éjszaka *** szálláshelyen
NO S
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)

ÓBB

5. NAP: MYVATN-TÓ – GODAFOSS – AKUREYRI
Reggelit követően a Myvatn tóhoz indulunk. A tó aktív vulkanikus területen helyezkedik el, mivel a Katal vulkán nincs
tőle messze. A tó közelében felfedezzük 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. Látni
fogjuk Dimmuborgir láva alkotta sziklaformációt is, amely mai
arculatát egy 2300 évvel ezelőtti vulkánkitörésnek köszönheti.
Változatos domborzatát kőhalmok, üregek és barlangok tarkítják. Ez a régió azonban nem csak a vulkanikus aktivitásáról
híres, hanem gazdag madárvilágáról is. Következő megállónk
az Istenek vízesése, a Goðafoss lesz. Ez Izland egyik leglátványosabb vízesése: a Skjálfandafljót folyó zuhan alá 12 méteres magasságból. Programunk végén Akureyribe utazunk, ahol
szállásunk lesz ezen az estén.
6. NAP: AKUREYRI – HRAUNFOSSAR – BARNAFOSS –
BORGARNES
Délelőtt Akureyriben gyalogos városnézés lesz. A kis halászfalu Izland leghosszabb fjordjának, a 60 km hosszú Eyjafjörður
végén fekszik. Itt fakultatív bálnalesre lesz lehető-
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teremtményeknek a látványa. 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. Folytatjuk
utunkat Borgarnesbe, ahol szállásunk lesz.

IDÉ

Hvolsvollur

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
192.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
166.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépő nincs, csak fakultatív programok. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

LENGYELORSZÁG

TAVASZI KÖRUTAZÁS LENGYELORSZÁGBAN
Gdansk
Torun

Varsó

WROCLAW BELVÁROSA

Wrocław
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Varsó műemlékeinek alapos megismerése
 Világörökség része Malbork és Torun is
Hajókázás a Mazuri-tavaknál
Gdansk, Hanza város a Balti-tenger partján
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A családom is ehhez a mesés vidékhez köt, de a látvány mindenkit magával ragad. Kultúra és természet összhangja, megspékelve a helyiek magyarok iránti szeretetével.
Kéki Viktória – 6 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 Wroclaw
felfedezésére indulunk, amely 3 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
Centenáriumi Csarnok, 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 Wroclawban.
2. NAP: WROCLAW – 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 szállás
helyünkre 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 róla, hogy nem véletlenül mondják,
hogy „Lengyelország a tízezer tó hazája”. Ezt követően Varsóba
buszozunk, elfoglaljuk szállásunkat, ahol két éjszakát töltünk.

GDANSK, NEPTUN-KÚT

a Kultúra és Tudomány Palotája, mely a Szovjetunió ajándéka volt.
Nagy élmény felmenni lifttel a hatalmas épület tetejére, ahonnan
mesés körpanoráma tárul elénk. Beazonosíthatjuk az eddig látott
nevezetességeket fentről is. Szállás, mint előző éjszaka.
5. NAP: VARSÓ – ZAKOPANE – SZLOVÁKIA – BUDAPEST
Reggel hazafelé indulunk Varsóból, és mielőtt elhagynánk Lengyelországot, rövid időre (kb. 1 óra) megállunk
Zakopanéban. Séta a belvárosban, mely során többek közt
felkeressük a helyi piacot is. Itt sok egyéb termék mellett a
jellegzetes helyi sajtokból kostólhatunk, és ha ízlik akkor vásárolhatunk is belőle. Ezt követően Szlovákián keresztül folytatjuk
utunkat, és az esti órákban érkezünk Budapestre. Pesti leszállást
után Debrecen, Szeged, Pécs vonalon felszállt utasainkat felszállási helyükre transzferáljuk.
LENGYEL SZÁRMAZÁSÚ TAPASZTALT MAGYAR IDEGENVEZETŐ

Időpont: 2020. június 09 – 13.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 119.500,- Ft

4. NAP: VARSÓ
Reggeli után városnézés a II. világháború után újjáépített Varsó
ban. A főváros történelmi központját, az Óvárost, a háborút követően szinte az alapokról állították helyre. Ez a világon szinte az
egyetlen ilyen jellegű városrész-rekonstrukciója. Ezért kiérdemelte, hogy felvegyék az UNESCO Világörökség Listájára. Itt található a Piactér, melyet impozáns polgárházak ölelnek körbe.
Ezt követően felkeressük a Királyi palotát, melynek termeit is megcsodálhatjuk. További látnivalók: Barbakán körbástya valamint a
gótikus Szent János katedrális. Az Óvárostól vezető királyi út mentén gyönyörű paloták és templomok találhatóak. A Szent Kereszt
templom főhajójában őrzik a Chopin szívét tartalmazó urnát.
A város központjában emelkedik Varsó legmagasabb épülete,

Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka *** szállodákban
2 ágyas tusolós, WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
29.500,- Ft
Fakultatív vacsora:
27.500,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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

VARSÓ FŐTERE

Belépők ára: kb. 127 PLN | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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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
 Érdekes kirándulás Fehéroroszországba
 Hajózási lehetőség a Mazuri-tavak vidékén
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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 – 6 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 Wroclaw felfedezésére indulunk, amely néhány 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
Centenáriumi Csarnok, 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 Wroclawban.

GDANSK, ÓVÁROSI KIKÖTŐ
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 róla, hogy nem véletlenül mondják, hogy „Lengyelország a tízezer tó hazája”. Ezt követően
Varsóba buszozunk, elfoglaljuk szállásunkat.

TEMPLOM BRESTBEN

2. NAP: WROCLAW – 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

MALBORKI VÁRNEGYED

4. NAP: VARSÓ – BRESZT
Reggeli után városnézés Varsóban. A főváros történelmi központját, az Óvárost, a II. világháborút követően teljesen újjáépítették. A világon is egyedülálló ez a városrész-rekonstrukció. Ezért
kiérdemelte, hogy felvegyék az UNESCO Világörökség Listájára.
Itt található a Piactér, melyet impozáns polgárházak ölelik körbe.
Ezt követően felkeressük a Királyi palotát, melynek termeit is
megcsodálhatjuk. További látnivalók: Barbakán körbástya, valamint a gótikus Szent János katedrális. Az Óvárostól vezető királyi
út mentén gyönyörű paloták és templomok találhatóak. A Szent

Kereszt templom főhajójában őrzik a Chopin szívét tartalmazó
urnát. A város központjában emelkedik a Varsó legmagasabb
épülete, a Kultúra és Tudomány Palotája, mely a Szovjetunió
ajándéka volt. Ezt kívülről fogjuk lefényképezni. A késő délutáni
órákban továbbindulunk a fehéroroszországi Breszt városába,
ahol a szállásunk ****-os szállodában lesz.
5. NAP: BRESZT – LUBLIN
A reggeli után megtekintjük Breszt belvárosát, mely középkori
eredete mellett, napjainkban is Fehéroroszország egyik leglátványosabb városa. Legfontosabb nevezetessége a XIX. században épült erőd, amely ma a Nagy Honvédő Háború emlékhelye.
Ennek megtekintését követően séta a hangulatos belvárosban.
Felkeressük a pravoszláv templomot, gyönyörködünk a sétálóutca különleges kandelábereiben. Meglátogatjuk a város látványos vasútállomását is, majd szabadprogram a központban.
A program befejezése után, délután, a csoport továbbindul a lengyelországi Lublinba, ahol a szállásunk lesz.
6. NAP: LUBLIN – SZLOVÁKIA – BUDAPEST
Reggeli után megtekintjük Lublin belvárosát. A várost a VI. században alapították. A központban több szép épület pl. vár,
Krakkói kapu, Katedrális… található. Ezt követően hazafelé indulunk. Szlovákián keresztül Kassát és Miskolcot érintve
(innen transzferáljuk a debreceni és a nyíregyházi utasainkat) az
esti órákban érkezünk Budapestre. Ezt követően a többi utasunkat is a felszállási helyükre szállítjuk.
AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont: 2020. július 20 – 25.; augusztus 10 – 15.;
szeptember 29 – október 04.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 149.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	***-**** szállodákban
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
42.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
29.500,- Ft
Fehérorosz vízum (ügyintézési díjjal):
5.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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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Wieliczka

Dunajec

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Krakkói városnézés magyar emlékekkel
 Megrázó időutazás: Auschwitz-Birkenau
 Tutajozás a Dunajecen
 Különleges formák a wieliczkai sóbányában
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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 – 6 éve lengyelországi utak idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
ZAKOPANE – KRAKKÓ
Reggel parassapusztai határátlépéssel megyünk Szlovákiába.
Az országon áthaladva, kisebb pihenőkkel érkezünk
Lengyelországba. Kora délután egy mesés városkában állunk
meg. Zakopane csodálatos fekvésű település, Közép-Európa
egyik legkedveltebb és leglátogatottabb téli turisztikai központja. 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. Séta a városban, majd a szabadidő alatt
vásárlási lehetőség a piacon. Például helyi sajtokat kóstolhatnak itt utasaink, és ha elnyerte tetszésüket, akkor vásárolhatnak
is belőle. Ezt követően Krakkó melletti szállásunkra utazunk,
fakultatív vacsora (3 éj).
2. NAP: AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA
Reggeli után mindenki eldönti, hogy sétál, kirándul 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, mely ország legismertebb és legnagyobb
katolikus zarándokhelye. A Jasna Góra-i kolostort a magyar
pálos rend alapította 1382-ben, nevét is a magyar pálosoktól kapta. A Fekete 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. Fakultatív

Auschwitz – Czestochowa kirándulás (belépővel,
helyi idegenvezetővel): 6.500,- Ft. Mivel előzetesen kell

a belépőjegyeket megrendelni, 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 idegenvezetőnktől 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.
4. NAP: DUNAJEC – BUDAPEST
Reggeli után hazaindulunk. Elhagyjuk Lengyelországot.
Szlovákiában, 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 szabadidő alatt, a szlovák konyha finomságait is
meg tudja kóstolni. Ezt követően rövid pihenőkkel hazautazunk Magyarországra. Budapest után mindenkit a felszállási
helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 6 ÉVBEN 2623 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont: 2020. július 13 – 16.; július 28 – 31.;
augusztus 09 – 12.; augusztus 20 – 23.;
aug. 27 – 30.; szept. 05 – 08.; szept. 16 – 19.;
október 08 – 11.; október 22 – 25.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 55.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	3 éjszaka *** szálloda
2 ágyas tusolós WC-s szobáiban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
18.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
9.800,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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
KRAKKÓI FŐTÉR NAPLEMENTEKOR

Belépők ára: kb. 10 € + 271 PLN + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Magas-Tátra legszebb látnivalói
 Krakkó, Lengyelország gyöngyszeme
 Hangulatos tutajozás a két határ mentén
 Természeti látványosságok Zakopane környékén
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A szepesi városok hajdan volt gazdagsága, vagy a hegyek
közt megbújó bányavárosok szépsége mindig rabul ejt. Őseink
emléke pedig a festői dél-lengyel vidéken is elkísér bennünket.
Holló Krisztina – 11 éve oktató és idegenvezető

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
SZENTANTAL – SELMECBÁNYA – ZÓLYOM
Reggeli indulás után Parassapusztánál lépünk át Szlovákiába.
Továbbutazva Szentantal városában felkeresünk egy hallatlanul
értékes és ritka gyűjteményekből álló kiállítást, amely a KoháryCouburg-család várában 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
Selmecbányára. 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. Selmecbányát elhagyva kb. fél
óra múlva Zólyomba érkezünk, mely Balassi Bálint szülővárosa.
Megérkezésünk után felgyalogolunk a várhoz, megtekintjük az
itt található múzeumot, és gyönyörködünk a bennünket körbeölelő táj látványában. Zólyom után szállásunkra buszozunk.
2. NAP: LOMNIC – ÓTÁTRAFÜRED – CSORBA-TÓ
Ez a napunk a Magas-Tátra vidékének megtekintéséről szól.
Reggel felvonóval a Lomnici-csúcs középállomásához utazunk,
mely 1.732 m magasan, a Kőpataki-tónál van. Itt körbejárhatjuk a tavat, és közelről csodálhatjuk a hegycsúcsokat. Ezt követően Ótátrafüreden is egy szép kiránduláson veszünk részt.
Fogaskerekűvel felmegyünk a Hrebienokra (Tarajka), és innen
a Tarpataki-vízeséshez túrázunk. A délután második felében
ellátogatunk egy másik ismert természeti látványossághoz, a
Csorba-tóhoz, mely Szlovákia egyik legnagyobb moréna tava.
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.
3. NAP: KÉSMÁRK – ZAKOPANE
Reggel elhagyjuk szálláshelyünket és Késmárkra buszozunk, ahol megtekintjük a város két evangélikus templomát,
melyeknek fontos magyar vonatkozása is van. A fából készült

régi templom vallástörténeti kuriózumnak számít, míg a mellette épült új templom érdekessége, hogy ebben található
Thököly Imre mauzóleuma. A szabadidő során lehetőség nyílik elsétálni a késmárki várhoz, ahol Thököly Imre született.
Továbbutazva, a déli órákban érkezünk egy mesés városkába,
már Lengyelországban. Zakopane csodálatos fekvésű település, Közép-Európa egyik legkedveltebb és leglátogatottabb téli
turisztikai központja. 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 is ezt a tényt bizonyítja. Felmegyünk a Gubalowka-hegyre, ahonnan jó időben mesés a kilátás. Visszaérve kellemes séta a városban, mely
alatt, kóstolási lehetőségek a piacon. Helyi sajtokat ízlelgethetik utasaink, és ha elnyerte tetszésüket, akkor vásárolhatnak is
belőle. Ezt követően szabadprogram, majd egy kis túrára invitáljuk Önöket. A kb. 2 órás kirándulás a város mellett egy látványos, nem nehéz terepen, szép erdei úton történik. A végcél a
Siklawica-vízesés. Ha valaki nem akar végiggyalogolni, az bármikor visszamehet a parkolóba, vagy egy padra leülve gyönyörködhet a tájban. Túránk után felszállunk autóbuszunkra és a
Krakkó melletti szállásunkra utazunk.
4. NAP: WIELICZKA – KRAKKÓ
Reggeli után napunkat a Világörökségi Listán is szereplő
wieliczkai sóbánya 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 idegenvezetőnktől 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 napon.
5. NAP: TARNÓW – NEDEC – DUNAJEC
Reggeli után felkeressük Tarnówot. Bem apó szülővárosát –
a sírja is itt található –, a legszebb reneszánsz stílusú lengyel
városnak tartják. Belvárosa és a gótikus alapokra épült székesegyháza különösen szép. A város megtekintése után továbbutazunk és felkeressük Nedec várát, mely már az Árpád-házi
királyok idején is határunkat védő vár volt. A későbbiekben
magyar és lengyel főurak kedvelt főúri kastélya lett. A vár a
határhoz nagyon közel, de még Lengyelországban található.
Ezt követően a délutáni órákban egy különleges tutajozáson
veszünk részt a Dunajec folyón. Nemcsak a tutajon való utazás az érdekes, hanem a táj látványa is megkapó. Ezt követően
elfoglaljuk a közelben lévő szállásunkat.

A LOMNICI CSÚCS

Zakopane
Csorba-tó
Zólyom

Tarnow

Dunajec
Késmárk

Kassa

TARNOW, VÁROSHÁZA
6. NAP: L ŐCSE – SZEPESSZOMBAT – KASSA – MISKOLC
– BUDAPEST
Reggeli indulásunk után első állomásunk Lőcse 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. Továbbhaladva rövid sétára megállunk a Poprád mellett található Szepesszombaton, melynek polgárházai és főtere
figyelemreméltó. Következő megállónk a magyar történelemben is fontos szerepet játszó Kassa. A belvárosában nézelődünk: Szt. Erzsébet-templom, Orbán-torony, Színház, Rákóczi
Emlékház. Tornyosnémetinél lépünk be hazánk területére.
Miskolc, Gyöngyös érintésével érkezünk Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
UTASAINK KÍVÁNSÁGAI ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont:
2020. augusztus 19 – 24.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással):

98.500,- Ft

Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	5 éjszaka *** szálloda 2 ágyas
tusolós WC-s szobáiban
2 ágyas zuhanyzós/WC-s szobáiban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
32.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
25.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 65 € + 213 PLN | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

SZLOVÁKIA

FELVIDÉK VÁROSAI ÉS A MAGAS-TÁTRA
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Túrázás a Magas-Tátra és a Csorba-tó vidékén
 Különleges élmény Dunajecnél a tutajozás
 Magyar történelmi városok megtekintése
 Várak felkeresése a Felvidéken
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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 – 11 éve oktató és idegenvezető

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
MISKOLC – KASSA
Reggeli indulás után Tornyosnémetinél lépünk át Szlovákiába.
Felkeressük a magyar történelemben is fontos szerepet játszó
Kassa belvárosának látnivalóit: Szt. Erzsébet templom, Orbántorony, Színház, Rákóczi Emlékház. A délutáni órákban továbbindulunk Észak-Szlovákiába. Este érünk szállásunkra, majd vacsora.
2. NAP: NEDEC – DUNAJEC – KÉSMÁRK – LŐCSE
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. Délután továbbutazunk és 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. Következő állomásunk Lőcse 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 (2 éj), vacsora.
3. NAP: LOMNIC – 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: BESZTERCEBÁNYA – SELMECBÁNYA – BUDAPEST
Reggeli után elhagyjuk a Magas-Tátrát és átlépünk az AlacsonyTátra vidékére. Ellátogatunk a garammenti régióban található
Besztercebányára. Megnézzük a város legfőbb büszkeségét, a
sétánnyá alakított, különleges atmoszférával rendelkező Szlovák
nemzeti felkelés terét, amelyet más városok joggal irigyelhetnek.
A város főterére a legszebb kilátás az Óratoronyból nyílik, a karcsú
toronyból megcsodálhatjuk a tér színes kavalkádját. Az Óratornyot
1552-ben építették, és a városi fogház részét képezte. A főtér
déli oldalának legszebb része a Thurzó ház, amely ma múzeumként működik. 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

Csorba-tó

Besztercebánya

Dunajec
Lőcse

Kassa

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 Tiborné
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.86

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. május 21 – 24.; június 25 – 28.:
69.500,- Ft
július 18 – 21.; augusztus 15 – 18.;
szeptember 20 – 23.:
75.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	3 éjszaka *** szálloda 2 ágyas
tusolós WC-s szobáiban
2 ágyas zuhanyzós/WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
16.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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

CSORBA-TÓ A LÁTVÁNYOS CSÚCSOK KÖZÖTT

LÁTOGASSON EL MEGÚJULT
WEBOLDALUNKRA!
TÖBB MINT 2500 UTAS VÉLEMÉNY
KÖZEL 3000 FOTÓ UTAZÁSAINKRÓL
ÚTBEMUTATÓ VIDEÓK
FORINTRA PONTOS ÁRKALKULÁCIÓ
FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ TARTALOMMAL
VÁRJUK ÖNÖKET!

WWW.PROKOTRAVEL.HU

Belépők ára: kb. 81 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

87

N

ÉP

S
Ú ZE
T R

Ű

CSEHORSZÁG

Prága
Kutna Hora
Karlovy Vary
Brno
Telc
Lednice

CSEH VILÁGÖRÖKSÉGEK
ÉS A SZÁZTORNYÚ PRÁGA
KUTNA HORA, SZENT BORBÁLA KATEDRÁLIS

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Elmerülünk a cseh világörökségek tengerében
 Megannyi prágai káprázatos látványosság
 Karlovy Vary, a gyógyító vizek vidéke
 Hajókirándulás a Moldván vacsorával
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Prága szépsége mindig mindenkit lenyűgöz. Többszöri visszatérés után sem lehet betelni vele. Utcáit járva folyton megelevenedik a történelme, bája.
Kovács Réka – A cseh utak szakreferense

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 Lednicébe, 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 Arany
utcácskát. 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 óvárosban. Másik lehetőségként egy hangulatos, kb. 6 órás fakultatív kirándulásra és
időutazásra jöhet velünk a meseszép Karlovy Varyba. (Busz a
csoporttal a várból egyenesen a kirándulásra indul.) A Teplá
folyó mellett teraszosan kiépült város csodaszépen felújított,

monarchia-korabeli épületei között sétálunk. Közben valamelyik kellemes teraszon megpihenhetnek utasaink és
kóstolgathatják a híres gyógyító hatású 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

ételeket és megízlelheti a híres cseh söröket is. Igény esetén
az idegenvezető ajánlani fog hangulatos sörözőt, éttermet.
A koraesti órákban szervezünk egy kellemes, kb. 2 órás fakultatív hajókirándulást a Moldván, mely svédasztalos vacsorával van
egybekötve. Akik nem választják a hajózási programot, azoknak
lehetőség nyílik önálló sétára a kivilágított belvárosban. Este
autóbusztranszfer a szállodába. Fakultatív hajókirándulás

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. Sétálva a hídon 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

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.
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.

(jelentkezés a helyszínen): 30 €.

vacsorával (ital nélkül): 8.500,- Ft.

AZ ELMÚLT 6 ÉVBEN 5671 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont: 2020. június 04 – 07.; jún. 16 – 19.; jún. 25 – 28.;
július 13 – 16.; júl. 18 – 21.; júl. 28 – 31.;
augusztus 20 – 23.; augusztus 27 – 30.;
szeptember 05 – 08.; szeptember 16 – 19.;
október 08 – 11.; október 22 – 25.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 69.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	3 éjszaka *** szállodában
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára:
29.000,- Ft
Fakultatív vacsora (1. és 2. nap a hotelben): 8.500,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

SÉTAKOCSIKÁZÁS PRÁGA FŐTERÉN Fotópályázat I. helyezett: Németh Zita
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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. 810 CZK + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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CSEH PARADICSOM KIRÁNDULÁS

SP

CSEHORSZÁG

Hradec Králové
Olmütz
Kroměříž
Trencsén

Lednice

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Kirándulást, túrázást kedvelőknek
 Különleges sziklák és homokkövek
 Barlangtúra és természeti különlegességek
 A legérdekesebb kelet-cseh városok meglátogatása
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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

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.
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

ÁRKÁDOS HÁZAK JIČÍN FŐTERÉN
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 Královéba
buszozunk ahol 2 éjszakai a szállásunk lesz. A város hagyományosan a cseh királynék városa, egyben Kelet-Bohémia egyik turisztikai és kulturális központja, mely egyedi panorámával rendelkezik.
Az óvárosban több építészeti stílus keveredése figyelhető meg.
Városnézésünk után foglaljuk el szállásunkat.
3. NAP: ADRŠPACHI HOMOKKÖVEK – HRADEC KRALOVE
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 gumitalpú- vagy túracipő szükséges. A jól kiépített és kitáblázott turistaösvények,
helyenként létrák teszik változatossá a haladást. A túra nagyjából
3–4 órát vesz igénybe. Kirándulásunk után Náchodra utazunk,
ahol városnézésünk keretében megtekintjük a XIII. században
épült várkastélyt. Szobáinak festményei és rokokó stukkói különösen szépek. A programunkban a Főtér Szt. Lőrinc temploma és
a Városháza is szerepel. Szállás.
4. NAP: PUNKVA – MACOCHA-SZAKADÉK – OLOMOUC
Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és a Punkva-barlang
hoz buszozunk. A Morva-karszt területén található barlang
2 szakaszra oszlik: az első egy hagyományos cseppkőbarlang,
ez beletorkollik egy kb. 150 m mély töbörbe, ami meseszép.
Ezután egy rövid sétával a csónakkikötőhöz érünk, ahol elektromos csónakba kell beszállni. A csónaktúra egy hatalmas

PORLADÓ SZIKLÁK ÉRDEKES KÉPZŐDMÉNYEI

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 Olomoucba 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: OLOMOUC – KROMERIZ – TRENCSÉN – BUDAPEST
Reggeli után hazaindulunk. Első megállónk Kromerizben
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 Trencsénben, 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: 4.89

Időpont, részvételi díj: (útlemondási biztosítással):
2020. május 28 – június 01.:
91.500,- Ft
július 04 – 08.; augusztus 26 – 30.: 94.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka ***-**** hotelekben
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára (május):
19.000,- Ft
(többi időpont):
21.500,- Ft
Fakultatív vacsora (május):
17.000,- Ft
(többi időpont):
21.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
Ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony,
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
Ingyenes felszállás: Győr
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Belépők ára: kb. 6 € + 880 CZK | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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UKRAJNA

ROMÁNIA

MAGYAR EMLÉKEK KÁRPÁTALJÁN
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Koszorúzás a Vereckei-hágónál
 Magyar emlékek nyomában
 Legszebb kárpátaljai városok megtekintése
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Aki szereti a történelmet, annak sokat jelent a Vereckei-hágó.
Jó érzés ott elénekelni Kölcsey Himnuszát, miközben őseinkre
emlékezünk.
Petrovics Erika – Turisztikai szakreferens

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS) – BP. – DEBRECEN – BEREGSZÁSZ
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Érkezés Bereg
szászba, a kárpátaljai magyarság központjába, a határátkelés függvényében. Pénzváltási lehetőség. Ismerkedés
Beregszásszal: Bethlen-Rákóczi kastély, II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola, Szent István és Petőfi szobra, Fedák
Sári-kastély, volt úri kaszinó. Városnézésünk után szálláshely
elfoglalása Munkácson ****-os szállodában. Vacsora.
2. NAP: MUNKÁCS – VERECKE – SZOLYVA – FELSŐ-GEREBEN
Reggeli után a munkácsi várral ismerkedünk, majd utunkat a
Vereckei-hágó felé vesszük, ahol őseink Árpád fejedelem vezetésével bevonultak a Kárpát-medencébe. A hágó előtt kitérőt
teszünk a szolyvai emlékparkba, fejet hajtva a sztálini lágerek
(malenykij 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
Alsóverecke környékére, ahol egy igazi ukrán-ruszin ebéddel várnak bennünket. A délutáni órákban a Felső-Gerebeni bunkerbe
megyünk le, amely az Árpád-vonal része volt, amit a második
világháború idején építettek a magyar honvédek és a helyi lakosok a haza védelmére. Ezt követően 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: TISZACSOMA – CSETFALVA – TISZAÚJLAK –
NAGYSZŐLŐS – HUSZT – MUNKÁCS
Ezen a napon elsőként Tiszacsomára látogatunk, ahol egy
Árpád-kori temetkezési helyszínt bemutató emlékpark vár bennünket. Ezt követően 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, majd Bartók Béla és Perényi Zsigmond
szobrokat Nagyszőlősön. Huszton felkapaszkodunk a híres várromhoz, amely Kölcsey Ferencet, a Huszt című vers megírására
ihlette. Vásárlási lehetőség Izán, a „kosárfonó faluban”. Szállás
és vacsora Munkácson.
4. NAP: MUNKÁCS – 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 határátkelőhely. Budapestre
érkezés az esti órákban. A debreceni, miskolci utasokat útközben, a többieket Budapest után a felszállási helyükre szállítjuk.

KIS ERDÉLYI KÖRÚT
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Marosvásárhely építészeti látványosságai
 Szép város Kolozsvár…
 Kellemes gyógyvizes fürdőzés a Medve-tóban
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Erdélybe utazni mindig élmény. Lehetőség nyílik a vidék ízeit
megkóstolni, derűs embereit és gyönyörű tájait megismerni.
Dobos Árpád – Kb. 125 korábbi erdélyi út idegenvezetője

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, MISKOLC) – BUDAPEST –
SZOLNOK – ÁRTÁND – NAGYVÁRAD – KOLOZSVÁR
Reggeli indulás után Debrecen érintésével érkezünk Ártándra.
Határátlépés. A nagyváradi városnézésünket a Szt. László
Székesegyháznál kezdjük, majd a Kanonoksor, Püspöki Palota
következik. Busszal bemegyünk a hangulatos belvárosba, ahol
séta keretében megtekintjük a színházat, Sas palotát, valamint a két éve tűzkárokat szenvedett görög-katolikus Püspöki
Palotát. Ezt követően rövid szabadprogram. Továbbutazva a
csodaszép 575 m magas Király-hágón 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 egy belvárosi **** szállodában, vacsora.
2. NAP: KOLOZSVÁR – TORDA – MAROSVÁSÁRHELY
Reggeli után, még Kolozsváron a Házsongárdi temetőt tekintjük
meg. Továbbutazva, Tordán lemegyünk a 110 m mélységben lévő
sóbányába. A bányában mesélnek a bányászok kemény munkájáról, és látunk több érdekes, sóból készült tárgyat is. Torda
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után Marosvásárhelyre buszozunk. Városnézés a központban.
A város legszebb terét a rózsákról nevezték el, mely virágok látványában nyáron lehet gyönyörködni. A téren található az ortodox katedrális épülete, mely mindössze 90 éves, de kupolái és
belső díszítése nagyon látványos. A főtér másik ékessége a szecessziós Kultúrpalota. Programunk után elfoglaljuk szállásunkat
Marosvásárhelyen (2 éj), ahol már vacsorával várnak bennünket.
A szállásunk a város központjában lesz ****-os hotelben. Vacsora
után még egy kellemes esti sétára nyílik lehetőség.
3. NAP: FARKASLAKA – KOROND – SZOVÁTA
Farkaslakára utazunk. Itt található Tamási Áron síremléke. Majd
folytatjuk utunkat Korondra, ahol a híres fazekasok termékeiből
tudunk válogatni, és más érdekességeket is láthatunk a neves
kézműves tárgyak készítőinek falujában. Ezt követően egy kisvonatos városnézésre indulunk Szovátán. A kis túránk után
megfelelő időjárási körülmények esetén, fürdőzés a Medvetóban vagy séta a környéken. Este visszatérünk a szállásunkra,
ahol vacsora.

Vereckei-hágó
Ungvár

Munkács
Huszt

HUSZT VÁRA

10 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, részvételi díj: (útlemondási biztosítással):
2020. június 09 – 12.;
87.500,- Ft
július 18 – 21.; augusztus 09 – 12. 89.900,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	3 éj **** szálloda
2 ágyas zuhanyzós/WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió + 1 ebéd
Egyágyas szoba felára (június):
21.000,- Ft
(július, augusztus): 24.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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

Budapest Nagyvárad
Marosvásárhely
Kolozsvár
Korond
Arad
Gyulafehérvár
4. NAP: M
 AROSVÁSÁRHELY – NAGYENYED –
GYULAFEHÉRVÁR – ARAD – BUDAPEST
Nagyenyeden megnézzük a Bethlen Kollégiumot, majd Gyula
fehérváron városnézés. Megtekintjük a székesegyházat, a Püspöki
Palotát és a Fejedelmek Házát. A déli órákban továbbindulunk és
a Maros völgyében haladva érkezünk Aradra. A Tűzoltó téren megtekintjük az 1849. október 6-án kivégzett vértanúk emlékhelyén
felállított szoborkompozíciót. Nagylaknál határátlépés. Szeged
érintésével este érkezünk Budapestre. Ezt követően a Miskolc –
Debrecen, Pécs vonalon felszállt utasainkat a városukba szállítjuk.
AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont, részvételi díj: (útlemondási biztosítással):
2020. június 04 – 07.:
79.000,- Ft
júl. 28 – 31.; szept. 16 – 19.; okt. 22 – 25.: 84.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	3 éjszaka **** szállodában
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Egyágyas szoba felára:
18.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

ARADI VÉRTANÚK SZOBORKOMPOZÍCIÓ

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 (Kárpátalja): kb. 3.000 Ft értékben | Belépők ára (Erdély): kb. 105 RON

ROMÁNIA

NAGY ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Mátyás király szülőháza és a Drakula kastély
 Erdély 18 történelmi települése
 Természeti csodák: Tordai hasadék, Gyilkos-tó
 Hangulatos, zenés vacsoraest a csángóknál
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Erdély egyedi szépségét, különleges kultúráját az ott élők barátságát érdemes minden magyar embernek megtapasztalni.
Szívet melengető érzés.
Dobos Árpád – Kb. 125 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
Székesegyháznál kezdjük, majd a Kanonoksor, Püspöki Palota
következik. Busszal bemegyünk a hangulatos belvárosba, ahol
séta keretében megtekintjük a színházat, Sas palotát, valamint a két éve tűzkárokat szenvedett görög-katolikus Püspöki
Palotát. Ezt követően rövid szabadprogram. Továbbutazva a
csodaszép 575 m magas Király-hágón 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 egy belvárosi **** szállodában, vacsora.
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 Székelyudvarhelyre
utazunk. A várostól 5 km-re található Orbán Balázs végső
nyughelye, Szejkefürdőn. A dombtetőn lévő síremlékhez
15 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), (Fitnesz
terem, spa szolgáltatások…).

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
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kirándulás a csángók földjére, műsoros vacsoraesttel
(Garantált indulás, jelentkezés a helyszínen): 35 €.
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, itt 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: MAROSVÁSÁRHELY – TORDA – TOROCZKÓ
Reggeli után városnézés Marosvásárhelyen: Rózsák tere, ortodox katedrális, kultúrpalota. Tordán étkezési és ajándékvásárlási
lehetőséggel kezdjük programunkat. Ezt követően felkeressük a
kilátó-dombot, ahonnan jól láthatjuk a hasadékot is. Délután

MAROSVÁSÁRHELY BELVÁROSA

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 –
VAJDAHUNYAD – 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. Gyulafehérvárt elhagyva Vajdahunyad várához érkezünk,
mely a Hunyadiak ősi fészke. Helyi kalauzunk vezetése mellett
nyerünk betekintést a vár és a környék történelmébe. A Maros
völgyében utazva Déva vára alatt elhaladva érkezünk 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 10 ÉVBEN 1485 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont, részvételi díj: (útlemondási biztosítással):
2020. április 10 – 16.; június 15 – 21.:
145.000,- Ft
j úlius 04 – 10.; aug. 09 – 15.;
szept. 02 – 08.:
149.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	6 éjszaka *** - **** szálloda
2 ágyas tusoló/WC-s szobáiban
Ellátás:	6 nap reggeli, + 5 nap vacsora és a
3. nap fakultatív műsoros vacsora
Egyágyas szoba felára:
34.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Európa legelzártabb országa; Moldávia
 Városnézés a fővárosban, Bukarestben
 Románia legérdekesebb vidékeinek bejárása
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

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 2040 m magasságban
lévő Balea-tónál, mely a Déli-Kárpátok legfestőibb 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
Ceausescu 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 ezer 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
Reggeli után továbbindulunk és Galatinál buszunkkal átkompo
lunk 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.

PELIKÁNOK A DUNA-DELTÁBAN

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 tartják 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
Bukovinába. Megnézzük a Humorului és a Voronet csodaszép
festett 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: 4.86

Időpont, részvételi díj: (útlemondási biztosítással):
2020. június 25 – július 02.:
186.000,- Ft
július 18 – 25.; aug. 26 – szept 02.;
szeptember 26 – október 03.:
195.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	7 éjszaka *** szálloda
2 ágyas tusoló/WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
42.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Széchenyi és Vásárhelyi munkásságának nyomában
 Háromórás hajózás a Kazán- és a Vaskapu-szorosban
 Történelmi magyar városok, látványosságok
 Kultúrák találkozása, városnézés Temesváron
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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 – 14 éve a Proko Travel idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: PÉCS (DEBRECEN) – BUDAPEST – SZEGED –
SZABADKA – KARLÓCA
Reggeli indulás Budapestről, Szeged érintésével határátkelés a Vajdaságba. Városnézés Szabadkán: városháza díszterme,
Zsolnay-kutak, zsinagóga és séta a belvárosban. Továbbutazva
átszeljük Bácskát és Újvidékre megyünk, mely a Vajdaság tartományi székhelye és Szerbia harmadik legnagyobb városa.
Ismerkedés a várossal, séta a főtéren és a sétáló utcákban.
Láthatjuk a Monarchia legjelentősebb és Európa 2. legnagyobb erődjét, a péterváradi erődöt, melyet a Duna túlsó partjáról le is tudunk fényképezni. Az erőd 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. Karlócán meglátogatjuk a karlócai békekötés színhelyén emelt kápolnát, amely
a Békehozó Miasszonyunk nevét viseli, majd szálláshelyünkre
utazunk, ahol vacsora.
2. NAP: BELGRÁD – ZIMONY – SZENDRŐ
Reggeli után bejárjuk a híres, sok ostromot megélt nándorfehérvári várat. Itt aratott fényes győzelmet 1440-ben Tallóci János
várkapitány az ostromló szultáni seregen. 1514-ben itt győzte
le Dózsa György nándorfehérvári lovastiszt a szendrei lovas
szpáhik vezérét, a legyőzhetetlennek hitt epireoszi Ali béget.
1456‑ban Hunyadi János és Kapisztrán János itt verte vissza
a török ostromot és 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 az országos hét millenniumi emlékművek
egyike. Felsétálunk a neogótikus lovagtorony kilátójába. Utunk
következő állomása közvetlenül a Duna partjára épült hatalmas szendrői vár, amelyet Zsigmond magyar király parancsára

építtetett Brankovics György a Nagy-Morava folyó védelmének
érdekében. 1494-ben ennek a várnak az ostroma közben hunyt
el Kinizsi Pál. A vár bejárását követően szálláshelyünkre utazunk.
3. NAP: GALAMBÓC – ORSOVA – VASKAPU
Ez a napunk a méltán híres szorosokról; a Kazánról és a
Vaskapuról szól. Délelőtt a folyam mentén haladunk buszunkkal és így érjük el Galambóc környékét. Kívülről megcsodáljuk
az érdekes fekvésű, stratégiailag fontos, teljesen újjáépített
Galambóc várát. A vár 1428-as ostromáról írta Arany János
a Rozgonyiné című balladáját. Láthatjuk a Babakáj sziklát és
a László vár romjait is. A Galambóci-szorosnál a 6,3 km széles
Duna hirtelen 300 m-esre szűkül. Az 1971-es duzzasztás során
víz alá került Traianus út és Széchenyi út vonalát követve hamarosan elérjük a Baross-emléktáblát. Láthatjuk a duzzasztás
során vízbe került Drankó várat, a Grében sziklát, Szinicét és a
várát is. Továbbhaladva a Duna mellett érintjük, a Dunatölgyesiöblöt, a Varnica hajójelző állomással. Érdekes látványban lesz
részünk a Mrakonya patak torkolatánál. Itt található Decebalus
dák uralkodó sziklába vésett arcképe. Végezetül a Vaskapuszorosnál az egykori Vaskapu-zuhatag helyén épült Vaskapu
I. vízerőmű gátján halad autóbuszunk és átkelünk Romániába.
Koradélután hajóra szállunk Orsovánál és hosszan hajózunk a
Dunán. Ekkor Orsovától a Traianus-táblát, a Kis-Kazán-szorost
és a Dunatölgyesi-öblöt érintve egészen a Nagy-Kazán-szoros
bejáratáig megy hajónk. Útközben lefényképezhetjük a NagyKazán-szoros kijáratát, ahol a szoros szélessége 150 m ellenben
a Duna itt a legmélyebb, 90 méter! Látjuk még a Veteráni- és
a Ponikova-barlangok bejáratait is, majd elhajózunk egészen
az 2018. május 26-án felavatott új Széchenyi-emléktábláig
és völgymenetben visszatérünk Orsovára. 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 – SZEGED – BUDAPEST
A mai napon a Bánságon átutazva érjük el Temesvárt. Város
nézés a kulturált, többnemzetiségű városban. Sétánk elején láthatjuk a Mária Terézia-bástyát, majd a római katolikus

székesegyházat és a Szentháromság-szobrot. Az egykori
Vármegyeházában most a Temesvári Szépművészeti Múzeum
található. Tovább haladva lefényképezhetjük a szerb majd
a római katolikus püspöki palotát, továbbá a szerb majd a
román ortodox székesegyházat. Végezetül felkeressük a látványos Savoyai-házat, a belvárosi zsinagógát, mely régen
váltóbankként funkcionált. Temesvár magyar emlékei közé tartozik többek közt Klapka György honvédtábornok szülőháza 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 8 ÉVBEN 2078 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont:

2020. április 30 – május 03.; június 04 – 07.;
június 25 – 28.; július 13 – 16.;
július 28 – 31.; augusztus 15 – 18.;
szeptember 16 – 19.; október 08 – 11.;
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 85.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	3 éjszaka ***- **** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Egyágyas szoba felára:
16.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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 NÁNDORFEHÉRVÁRI VÁR BEJÁRATA

Belépők ára: kb. 1.100 RSD + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

4 éjszaka szállás Szlovéniában, egy helyen
 Meseszép tavak, vízesések, szurdokok
 Szlovén kulináris élmények
 Változatos túrák 3 ország hegyein
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Szlovénia híres az érintetlen természeti látnivalóiról. Ezekből
ismerhetünk meg egy csokorra valót, miközben a szomszédos
országok természeti csodáiból is csemegézhetünk.
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon

A KÜLÖNLEGES SZÍNŰ FUSINEI TAVAK

RÁ ZÁS

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) BUDAPEST – VRATA
– GOZD – KRANJSKA GORA
Reggeli indulás, Tornyiszentmiklósnál lépünk határt Szlové
niába. A Ljubljana felé tartó autópályáról Trojanenál térünk
le, itt tartunk pihenőt. Nem a hely az érdekes, hanem a fánk.
Itt készül az eredeti trojanei fánk sárgabaracklekvárral, ahogyan ők mondják: krofi. Természetesen mi is megkóstolhatjuk.
Ezt követően a főváros érintésével a Juliai-Alpok felé utazunk. Mojstrana parkolójából indulunk délutáni vadregényes
túránkra a Vrata-völgyben. Közel 4 km-t teszünk meg a mesés
erdei ösvényen, míg a végén elérjük a Peričnik-vízesést. A környezet és az 52 m magas zuhatag látványa lenyűgöző. Szlovénia
több 100 vízesése közül ezt egyedivé igazán az teszi, hogy a vízesés mögé is be tudunk menni. A visszautat is gyalog tesszük
meg buszunkhoz, így ezen a programon közel 10 km-t túrázunk. Innen már csak negyed órát kell utazni szállásunkig, ami
Kranjska Gora szomszédságában lesz. Ebben a ****-os hotelban
töltünk 4 éjszakát, itt lesz a vacsora is.
2. NAP: TOLMIN-SZURDOK – KOZJAK VÍZESÉS
Ezen a napon két látványos és vad szurdokot keresünk fel.
Reggeli után buszunkkal Tarvisio érintésével a fantasztikus
panorámával rendelkező Predil-hágón utazunk. A Juliai-Alpok
csodaszép hegyei, fenyvesei között ereszkedünk le a Triglavi
Nemzeti Park elragadó völgyébe. Itt a Soča (Isonzó) folyó a fő
látványosság, a hihetetlen azúrkék színével. A Soča mellékfolyója a Tolminka, ennek szurdokát ismerjük meg a mai napon.
A szépen kiépített buszparkolóból helyi busszal lehet eljutni
(vagy gyalog) a hegyszoros bejáratához. A szurdoknak két ága
van. Először a Tolminka-patak völgyében haladunk, amit hidak
és sziklába vájt járdák tesznek különlegessé. Ezen a szakaszon jutunk el a patak mélyén feltörő hőforrásokhoz, amiknek
hőmérséklete 18 – 21 °C. Felette magasodik az Ördög hídja,
azon fogunk majd visszajönni a kiindulási helyre. Ezt követően

TOLMIN-SZURDOK

egy függőhídon kelünk át, ahonnan szép rálátás nyílik a két
szurdok találkozására és a két folyó összefolyására. Ezután a
Zadlaščica folyó kanyonjában haladunk hosszabb lépcsős szakaszon, míg elérjük a látványos ösvény végét. Itt egy kilátóplatformot hoztak létra, ahonnan jól lehet látni a két függőleges
sziklafal közé beékelődött Medve-fej sziklatömböt és a szűk szorost. Innen, aki akar, még pár perc kitérővel felkapaszkodhat a
Dante barlanghoz. A legenda szerint a költőt ez a barlang ihlette
az Isteni színjáték pokolban játszódó jeleneteire. Majd aszfaltos úton indulunk, és átkelünk a már alulról megcsodált Ördög
hídon. Szédítő látványt nyújt a 60 m mélységben zúgó Tolminka
patak. Ezután buszunkhoz megyünk. A következő programunk
Kobarid közelében lesz. Először átkelünk gyalog a Soča fölött
átívelő Napoleon-hídon. Káprázatos a folyó kék színe és az általa
kivájt fehér sziklák együttese. Folytatjuk utunkat a Kozjak vízeséshez. Ez egy szurdok végén egy sziklabarlangba rejtve található, ahol egy zöld tavacskába ömlik a vízsugár. Sokak szerint
a Kozjak vízesés a legszebb zuhatag Szlovéniában. Már az oda
vezető erdei ösvény is csodálatos, melyet kis fahidak tesznek
változatossá. A visszaút során az első világháborúban használt
bunkereket is megnézhetjük. A közel 1,5 órás program után
szállásunkra indulunk, ahova az esti órákban érkezünk.
3.NAP: MARTULJEK – FUSINE – PLANICA – KRANJSKA GORA
Reggeli után a szállásunk közelében lévő vízesést keressük fel.
A Martuljek-patak impozáns zuhatagához lépcsősorokkal ellátott szurdokvölgyben lehet feljutni. A szintkülönbség 200 m.
Ugyanezen az úton jövünk vissza. Az 5 km-es túra kb. 1,5 órát
vesz igénybe. Folytatjuk utunkat Olaszországba. Buszunkkal
kemény kapaszkodóval érjük el a Tarvisiotól 10 km-re lévő Fusinei
tavakat, melyek az olasz Juliai-Alpok talán legszebb kirándulóhelyei. A káprázatosan tiszta, hihetetlenül kék vizű, jégkorszaki
eredetű két tavacskát könnyű sétával körbejárhatjuk. A kiépített túrautak meseszép sziklák között, hatalmas fenyőfák árnyékában vezetnek. Nemcsak a tavak látványa lenyűgöző, hanem a
föléjük magasodó Mangart-hegy (2.679 m) tekintélyt parancsoló
tömbje is. A tavak partján kisebb éttermek is működnek. Délután
visszamegyünk Szlovéniába. Először a világhírű Planica síugró
sáncokat csodáljuk meg. Planica nemcsak Szlovéniában, hanem
az egész világon fogalom a síelők körében. Itt ugrottak a világon
először 100 m, majd 200 m felett is. Idáig 42 világcsúcsot értek el
itt a síugrók. A 8 éves felújítás eredménye egy új sírepülő sánc a
hét síugró sánc mellett. Ezt követően Krjanska Gorába utazunk.
Először egy „tornaórán” veszünk részt. Ez azt jelenti, hogy a település kaszinójától indulva a természetben kiépített ügyességi
feladatokat végezhetünk el, miközben túrázunk a Jasna-tóhoz,
onnan pedig fel a hegyre, majd a túloldalon leereszkedve, különböző feladatokat teljesítve, fejezzük be az órát. Ezután a híres
síközpont, Krajnska Gora centrumában séta, szabadprogram. Aki
akar, visszagyalogolhat szállásunkra (5 km), vagy busszal is meg
lehet tenni a hazautat.
4. NAP: KARINTIA – TSCHEPPASCHLUCHT – VILLACH
A mai napot Ausztriában töltjük. Karintiában található a
Tscheppa-szurdok, ami az ország legszebb völgyszorosai közé
tartozik. A kanyargó túraútvonal lezúduló hegyi patak mentén,
stégeken, létrákon, lépcsőkön és hidakon át vezet, folyamatosan
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hegynek felfelé. A program fénypontjai közé tartozik a fém csiga
lépcső és függőhíd, valamint a 26 m magas, robajló Tschaukovízesés. Sportértéke mellett adrenalin szintet emelő hatása is
van az idevezető út megtételének. Ezután erdei úton érjük el a
Deutscher Peter nevű éttermet, ahonnan helyi buszra szállva
jutunk vissza a kiinduló ponthoz, azaz a buszunk parkolójához.
Az öt napos program során több alkalommal nehéz terepen
kirándulunk. Ide azok jelentkezését várjuk, akik szeretik és bírják a megterhelő kihívásokat. A vadregényes túra után utazunk
Karintia második legnagyobb városába, Villachba. A Dráva partjáról rövid sétát teszünk az óvárosban, melynek leghangulatosabb része a széles sétáló utca. Az óváros jellegzetességei közé
tartoznak a szűk kis sikátorszerű utcácskák is, ahol üzletek, kávézók, éttermek biztosítják a szórakozást. A több mint 900 éves
Villach városa egyszerre modern és romantikus. Legértékesebb
műemléke a főtér közelében lévő későgótikus Szent Jakab
plébániatemplom, ezt is megnézzük. Rövid szabadprogram után
buszra szállunk, és az esti órákban érünk vissza szállásunkra.
5. NAP: BLED – TORNYISZENTMIKLÓS – BUDAPEST
Reggeli után Szlovénia legnépszerűbb turistalátványosságát
keressük fel, a Bledi-tavat. Nem a megszokott módon teszünk
itt látogatást, ezért nem tervezünk hajózást a szigetre. Lehet
választani: aki szeretné, körbesétálhatja a tavat (kb. 6 km), vagy
felgyalogolhat a sziklaszirten álló várhoz. A vár alsó udvarának
kis műhelyében egy Gutenberg-korabeli nyomdagép másolata van. A felső udvaron meseszép kilátás, egy múzeum és
egy étterem fogad bennünket. Mozgalmas programunk végén
meg lehet kóstolni a híres bledi krémest. Ezt megtehetjük fent
a várban, vagy lent a tóparton a csodás panorámával rendelkező étteremben is. Ezután buszra szállunk. Autópálya pihenőben szünetet tartva indulunk Nagykanizsa, majd Budapest felé,
ahová az esti órákban érkezünk. Ezt követően mindenkit a felszállási városába szállítunk.
SZEMÉLYES BEJÁRÁS ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont:
2020. július 04 – 08.; október 07 – 11.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 144.000 Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éj **** szálloda 2 ágyas
tusolós/WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
30.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 32 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Cseppkőbarlang és két ámulatba ejtő szurdok
 Sziklába ágyazott vár és káprázatos vízesés
 Nagyvárosi nyüzsgés Ljubljanában
 Emlékek történelmi magyar városokból
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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 – 12 éve idegenvezető, egyetemi oktató

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 tervei szerint épült Kultúrházat
és a Szt. Katalin templomot. Jó idő esetén egy szőlőhegyen
található kilátóhoz mehetünk fel, 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

PIRAN KIKÖTŐI NEGYEDE
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 7000 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 visszatérünk szállásunkra.
4. NAP: SKOFJA LOKA – MARIBOR – BUDAPEST
Reggeli után Szlovénia legrégebbi városát, Skofja Lokat keressük
fel, amely már a XIII. sz-ban városi rangot kapott. Sétánk során
láthatjuk a XVI. sz-i 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

LJUBLJANAI HANGULAT

évszázada épült kőhidat, a Kapucinus-hidat. Szabadprogram
után folytatjuk utunkat Mariborba. Városnézés a második legnagyobb 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

17 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, részvételi díj: (útlemondási biztosítással):
2020. április 30 – május 03.; május 21 – 24.;
június 16 – 19.:
89.500,- Ft
július 18 – 21.; augusztus 09 – 12.; szept. 05 – 08.;
szept. 20 – 23.; október 22 – 25.:
92.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	3 éjszaka *** szálloda 2 ágyas,
tusolós/WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Egyágyas szoba felára:
15.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 79 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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SZLOVÉNIA

HORVÁTORSZÁG

OLASZORSZÁG

A MONARCHIA LEGSZEBB LÁTNIVALÓI

Adria, Postojna és a Plitvicei–tavak

Bled

Varasd
Ljubljana
Trieszt
Zágráb
Postojna
Opatija
Plitvice
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Vonatozás a Postojnai-cseppkőbarlangban
 Két főváros és Trieszt megtekintése
 Történelmi emlékek az út során
 A természet csodái: Bledi-tó és Plitvicei-tavak
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Kirándulásunk során nagyon sok fajta látnivalóban gyönyörködhetünk, a cseppkőbarlangoktól kezdve a vízeséseken át a
kéklő Adriai-tengerig.
Gyuris-Karancsi Dóra – 6 éve a Proko Travel idegenvezetője

SÉKE

POSTOJNAI CSEPPKŐBARLANG

pályájú (66 m) siklójával, így gyorsan eljutunk az Ilica nevű
bevásárlóutcába. Lehetőségünk lesz emléktárgyak vásárlására,
beülhetünk valamelyik hangulatos kávézóba. Zágrábi programunk befejezése után elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora.
2. NAP: ZÁGRÁB – 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. Kb. 4–5 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 szállásunkat, vacsora.

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
VARASD – ZÁGRÁB
Reggeli indulás, és letenyei határátlépés után először Varasdon
állunk meg. Kívülről lefényképezhetjük a várat és sétálunk a hangulatos, szépen felújított belvárosban. Varasdi városnézésünk
után továbbindulunk a horvát fővárosba. Itt megérkezésünk
után megtekintjük Kaptol városrészben a székesegyházat, sétálunk a város mai központjában, a Jelasics téren, 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

3. NAP: OPATIJA – TRIESZT
Reggeli után a mediterrán Adriai-tengerpartra utazunk. Opatijá
ban, mely híres monarchiai üdülőhely volt, sétálunk a szépen
kialakított tengerparton, miközben gyönyörködhetünk a több
mint 100 éves elegáns szállodákban. Aki akar, az napozhat és
bemehet az Adriai-tengerbe. Délután az olaszországi határt is
átlépjük, megnézzük Trieszt városát. Trieszt már a Monarchiának
is fontos kikötője volt. Belvárosában és a tengerparton sétálunk,
nézelődünk. A kikötőben tengerjáró és teherszállító hajókat is láthatunk. Szállás Trieszt környékén, Szlovéniában.
4. NAP: POSTOJNA – BLED – BOHINJ
Reggel útnak indulunk és 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 magasodnak fölénk. Helyi idegenvezetőnk mesél a
különleges természeti képződmények kialakulásáról és a barlang megtalálásának érdekes történetéről. Délután a Triglav
Nemzeti Parkhoz tartozó Bohinji- és Bledi-tóhoz kirándulunk.
Megkapó a magas hegyek és a türkizkék tavak harmóniája.
A túra után rövid pihenő a szépséges Bohinji-tónál, Szlovénia
legnagyobb tavánál. Ha szerencsénk van, Szlovénia és a Júliai
Alpok legmagasabb csúcsát, a Triglávot is megpillanthatjuk.
Ezt követi a Bledi-tó varázslatos látványa. Itt megcsodálhatjuk
a híres monarchiabeli üdülővárost. Pletnával bemehetünk a tó
közepén lévő kegytemplomhoz. Szállás Ljubljana környékén.
5. NAP: LJUBLJANA – TORNYISZENTMIKLÓS – BUDAPEST
Reggel a szlovén fővárosba megyünk. 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. Lesz lehetőség még ajándékvásárlásra és egy kis sétára a hangulatos városközpontban, majd
Magyarország felé vesszük az irányt. Budapestre érkezés az esti
órákban, majd mindenkit a felszállóhelyére szállítunk.
UTASAINK KÍVÁNSÁGAI ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. július 04 – 08.; augusztus 03 – 07.;
szeptember 12 – 16.:
119.000,- Ft
augusztus 20 – 24.:
125.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka *** szállodák 2 ágyas
tusolós /WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
28.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

LÉGIFELVÉTEL A BLEDI-TÓRÓL
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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. 71 € + 300 HRK | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

HORVÁTORSZÁG

PLITVICEI-TAVAK ÉS
AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGET

Zágráb
Porec
Rovinj
Pula

Opatija
Plitvice

Rijeka

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

GYALOGHIDAK A PLITVICEI-TAVAKON

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.
Gyuris-Karancsi Dóra – 6 éve a Proko Travel idegenvezetője

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST – ZÁGRÁB
Reggel indulás, utazás rövid pihenőkkel. Letenyei határátlépés után továbbutazva Horvátország fővárosába, Zágrábba
érkezünk. A 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

PULAI ARÉNA
(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, vagy
éppen beülhetünk a hangulatos kávézók egyikébe. Zágráb robbanásszerű fejlődése a XX. század utolsó évtizedeiben ment
végbe. Áthaladva a Száva folyó hídján, „Új-Zágrábon” keresztül
elhagyjuk a fővárost. 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. Ezt követően szálláshelyünkre utazunk (2 éj).
3. NAP: 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: OPATIJA – BUDAPEST
Reggeli után átmegyünk a közelben lévő Opatijába, mely a
Monarchia idején az egyik legkedveltebb üdülőhely volt Abbázia
néven. Bár elsősorban klimatikus gyógyhelyként volt ismert,

reuma, asztma, szívbetegség kezelését végezték itt. Lenyűgöző
strandsétányát a XIX–XX. század fordulóján kezdték kiépíteni,
mely a folyamatos növekedésnek köszönhetően közel 12 km hos�szú lett. 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 napozhat is a tengerparton. Programunk befejezése után hazaindulunk. Budapestre
érkezést követően utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.91

Időpont:

2020. május 21 – 24.; június 16 – 19.;
augusztus 15 – 18.; okt. 08 – 11.;
október 22 – 25.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 99.500,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	3 éjszaka *** szállodák
2 ágyas tusolós /WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
17.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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
ROVINJ ÓVÁROSA A KIKÖTŐ FELŐL

Belépők ára: kb. 400 HRK | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Sibenik

HORVÁTORSZÁG

Krka

CSODÁS FEKVÉSŰ SZÁLLÁSUNK: HOTEL ZORA

Primosten
Split
Trogir

 Tengerparti szálloda sok szolgáltatással
 Látogatás a Krka Nemzeti Parkban
 Trogir és Split, a kultúra fellegvárai
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Üdítő érzés volt Splitben belépni a Szent István-templomba,
ahol Diocletianus palotájának nyüzsgése után mérhetetlen
nyugalom és béke fogadott.
Gyuris-Karancsi Dóra – 6 éve a Proko Travel idegenvezetője

VÁROSLÁTOGATÁS

HORVÁTORSZÁG

PILLANATKÉPEK ÉS NYARALÁS
DALMÁCIÁBAN

3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

TERMÉSZET

SZLOVÉNIA

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
LETENYE – SIBENIK – PRIMOSTEN
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 Primostenbe, a nagyon kellemes Hotel Zora szállodába (4 éj).
https://hotelzora-adriatiq.com/hu/hotel-zora. A szállodában
felár ellenében tudunk ****-os szobákat is biztosítani (korlátozott számban). Szálláshely elfoglalása, mely 50 m-re van a tengerparttól és 500 m a városközponttól. Felszereltség: medence,

fitneszterem, tenisz, vízi sportok. Légkondicionált, komfortos szobák, TV-vel és hajszárítóval. Étkezés: büfé reggeli és vacsora.
2. NAP: PIHENÉS
Egész napos szabadprogram, pihenés, napozás a tengerparton.
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 római, görög és velencei hatás is érződik a városban.
Az óváros tulajdonképpen a szárazföldhöz nagyon közel elhelyezkedő kis szigeten terül el. Szűk, kanyargós utcái miatt KözépEurópa egyik leglátványosabb középkori városkája. Nem véletlen,
hogy az UNESCO világörökség része. 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 (2 belépővel): 30 €.
4. NAP: PIHENÉS
Egész napos pihenés, napozás, fürdőzési lehetőség.

5. NAP: KRKA – LETENYE – BUDAPEST
Reggel hazaindulás. Útközben megállunk a Krka Nemzeti Parknál,
megtekintünk egy hangulatos vízesést. Folytatva utunkat, Lete
nyénél lépünk Magyarországra, az esti órákban érünk Budapestre.
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

8 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont:
2020. június 09 – 13.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
Hotel Zora ***:
114.000,- Ft
Hotel Zora ****:
126.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka, Hotel Zora szobáiban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
34.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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

ADRIA, POSTOJNA ÉS A PLITVICEI-TAVAK
3 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Vonatozás a Postojnai-cseppkőbarlangban
 Túrázás a Plitvicei-tavak között
 Csodás természet: Bledi-tó és Savica-vízesés
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A természet egyedülálló csodái a postojnai cseppkőbarlang és
Plitvice tórendszere. Örök élmény minden korosztály számára.
Dr. Kakuszi Péter – 12 éve idegenvezető, egyetemi oktató

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST –
LETENYE – PTUJ – ŽALEC
Reggeli indulás. Szlovéniába érve megállunk a Lendva köze
lében lévő kilátónál, melynek különlegessége, hogy körbete
kintve 3 országba is bepillanthatunk. Délután már Ptujt, az
ókor egyik fontos kereskedelmi útvonalának központját keressük fel. Megnézzük az Orfeus-oszlopot, városházát, Szt. György

PLITVICEI-TAVAK

98

templomot és a Dráva partját. Utazásunk következő állomása
egy Žalec nevű kisváros. A központban sörkutakat állítottak fel.
Itt vásárolhatunk egy „varázskorsót”. 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. Érintetlen természet, pompás erdők, mere
dek hegyek övezik a Savica-vízesést. Rövid pihenő a szépséges
Bohinji-tónál. Ha szerencsénk van, Szlovénia legmagasabb
csúcsát, a Triglávot is megpillanthatjuk. Ezt követi a Bledi-tó
varázslatos látványa. Csónakázási lehetőség a tó közepén lévő
kegytemplomhoz. Délután folytatjuk utunkat a fővárosba.
A ljubljanai városnézés során megtekintjük az óvárost, a dómot,
és a Hármas hidat. Felkeressük a ferences templomot is.
3. NAP: POSTOJNA – OPATIJA – RIJEKA
Délelőtt megnézzük Közép-Európa egyik legnagyobb cseppkőbarlangját Postojnán. A cseppkőbarlangot először kisvonattal,
majd gyalogosan tekintjük meg. A hűvös barlangból a mediterrán Adriai-tengerpartra utazunk. Opatijábansétálunk a szépen
kialakított tengerparton. Megtekintjük a Villa Angiolina botanikus parkját és a Szent Jakab-templomot. Aki akar, az napozhat
és bemehet az Adriai-tengerbe. Ezt követően a közeli Rijekába
megyünk, mely a Monarchia idején az egyik legnagyobb tengeri
kikötőváros. Séta a belvárosban és a Korzón. Szállás Rijekában.
4. NAP: RIJEKA – PLITVICEI-TAVAK
Reggeli után a Plitvicei-tavakhoz buszozunk. A nap további
részében gyönyörködünk a mesés tavakban, vízesésekben.
A tórendszer 16 tavát megszámlálhatatlan vízesés köti össze.
A nemzeti parkot gyalogosan és helyi kisbusszal tekintjük
meg. Kirándulásunk során túracipő szükséges. Több mint 5 órás
gyalogtúránk – melyet természetesen pihenőkkel szakítunk
meg – ugyan fárasztó lesz, de a csodás látvány ezt feledteti
velünk. Este foglaljuk el Plitvice környéki szállásunkat. Vacsora.

5. NAP: PLITVICE – ZÁGRÁB – BUDAPEST
Reggeli után az ország fővárosába, Zágrábba buszozunk.
Gyalogos városnézést tartunk az óvárosban. Megtekintjük
Kaptol városrészben a székesegyházat, sétálunk a város mai
központjában, a Jelasics téren, Gradecben megnézzük a kor
mányzati negyedet, a mellvédről letekinthetünk a Donji Gradra
(Alsóváros). Városnézésünk után szabadprogram keretében
tehetünk egy alig egyperces utazást Európa legrövidebb pályájú
siklójával. Zágrábi programunk befejezése után hazaindulás.
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN 583 FŐ VÁLASZTOTTA EZT AZ UTAT

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. április 22 – 26:
108.000,- Ft
május 28 – június 01.; jún. 09 –13.: 115.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	4 éjszaka *** szállodák 2 ágyas
tusolós /WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
32.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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 (Pillanatképek): kb. 200 HRK + fakultatív program | Belépők ára (Adria, Postojna): kb. 71 € + 300 HRK

CSILLÁMLÓ TENGER ÉS KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉGEK A BALKÁNON

Plitvice
Sarajevo
Zadar

BOSZNIA-HERCEGOVINA
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HORVÁTORSZÁG

MOSTAR, ÖREG-HÍD

Mostar
Neum
Dubrovnik

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Megismerjük Szarajevót és Mostart
 Tengerparti fürdőzés, napozás
 Városnézés Dubrovnikban
 Az ezer vízesés otthona: Plitvicei-tavak
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Újra és újra rácsodálkozom Bosznia kincseire: vadregényes tájak,
középkori városok és a varázslatos, romantikus tengerpart.
Csécsei Barbara – A balkáni utak szakreferense

SÉKE

PROGRAM
1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, MISKOLC) – BUDAPEST –
PÉCS – UDVAR – SZARAJEVÓ
Reggeli indulás után Udvarnál határátlépés, utazás Horvátorszá
gon keresztül Boszniába. A fővárosba, Szarajevóba érkezés a késő
délutáni órákban, majd városnézés: török műemléképületek,
Főtér, Nemzeti Könyvtár, óváros, és látjuk Gavrilov Princip merényletének helyszínét is. Különleges látvány, ahogy sétánk során
az iszlám szukokat, mecseteket monarchia-korabeli épületek és
katolikus templom váltogatja egymást. 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 a szállásunk közvetlenül a tengerpartnál
**** szállodában lesz (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 felkeressük az egyik legszebb horvát várost, Dubrovnikot. A város régen
Raguza néven az Adriai-tenger fontos kereskedelmi kikötője
volt. A belváros 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 látványában, 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 € (jelentkezés a helyszínen). Aki
nem jön Dubrovnikba, egész nap fürödhet, pihenhet a szállodában és környékén.

7. NAP: PLITVICEI-TAVAK – BUDAPEST
Reggeli után a Plitvicei-tavakhoz buszozunk. A tórendszert,
melyet 16, többnyire összefüggő tó alkotja, a szintkülönbségek
miatt megszámlálhatatlan vízesés köti össze. A nemzeti parkot gyalogosan és helyi kisbusszal tekintjük meg. Programunk
során pallókon, vizes köveken is sétálunk, ezért túracipő vagy
nem csúszós edzőcipő használata szükséges a kiránduláson. Lesz olyan alkalom is, amikor kishajóval megyünk át a
tó túloldalára. Többórás nézelődésünk után indulunk haza.
Határátlépés után az M 7-es autópályán haladunk a főváros felé.
Esti órákban érkezünk Budapestre. Ezt követően mindenkit a
felszállási helyére szállítunk.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.93

HOTEL NEUM
5. NAP: HAJÓKIRÁNDULÁS
Reggeli után, jó időjárási körülmények és megfelelő számú
jelentkező esetén, fakultatív hajókirándulást szervezünk, mely
során láthatjuk a környező szigeteket is. Aki nem akar jönni a
kirándulásra, azoknak egész nap, a többieknek délután szabadprogram, fürdőzés. Fakultatív hajókirándulás: kb. 35 €

(jelentkezés 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.

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. június 22 – 28.:
167.000,- Ft
július 11 – 17.:
198.000,- Ft
augusztus 01 – 07.:
198.000,- Ft
szeptember 19 – 25.:
176.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	6 éjszaka ***- **** szálloda
2–3 ágyas tusolós/WC-s szobáiban
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Egyágyas szoba felára (június):
48.000,- Ft
(többi időpontban): 59.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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

DUBROVNIKI PANORÁMA

Belépők ára: kb. 2 € + 315 HRK + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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ALBÁNIA

BOSZNIA-HERCEGOVINA

MONTENEGRÓ

SZERBIA

AHOL MÉG ÖN SEM JÁRT – ALBÁNIA

Belgrád

Dél-Balkán körút

Szarajevó

Mostar

Kotor

Shkodra
Tirana

Durres

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

TIRANA, SZKANDER BÉG TÉR

7 albán város nevezetességei
 Szarajevó és Mostar, Bosznia híres városai
 Kotor városának és az öbölnek megtekintése
5 balkáni ország történelmi emlékei 1 útban

3. NAP: SHKODRA – ROZAFA – TIRANA – DURRES
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. A fővárosból továbbutazunk és Durres közelében elfoglaljuk ****-os szállásunkat. Jó
idő esetén délután ki tudnak menni a tengerpartra is.

PROGRAM:
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Egy ismeretlen ország, amely szédületesen fejlődik. A múlt
emlékei kivételes egyveleget alkotnak a modern jelennel.
Merüljünk el ebben a különleges kavalkádban!
Kádár Zsolt – 21 korábbi albán út idegenvezetője

SÉKE

1. NAP: PÉCS (DEBRECEN) – BP. – 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. Fakultatív 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 látogatás 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.
Fakultatív vacsora.

4. NAP: DURRES – KRUJA – LEZHA – SHKODRA
Reggeli után Durres központjába megyünk. Ez az ország második legnagyobb városa és itt teszünk egy kellemes sétát.
Megtekintjük az érdekes módon felfedezett amfiteátrumot és a
belváros tengerparti szakaszát. 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). Ezt követően a
látványos etnográfiai múzeumot tekintjük meg, mely Albánia
leggazdagabb ilyen jellegű emlékhelye. A hegyről legyalogolva
helyi termékeket árusító üzletek 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, Szarajevóba érkezünk, mely BoszniaHercegovina fővárosa. Ezt a várost – a hároméves délszláv
háborút követően – soknemzetiségű lakói építették újjá és
varázsolták pezsgő életűvé. Szállás, vacsora Szarajevóban.
7. NAP: SZARAJEVÓ – HORVÁTORSZÁG – UDVAR – BP.
Reggeli után kb. 2 órás 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.
Magyarországon az M6-os úton haladva az esti órákban érkezés
Bp-re. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
Az útiokmánynak a hazaérkezéstől számítva minimum 3 hónapig
érvényesnek kell lennie!
14 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont, Részvételi díj (útlemondási biztosítással):
2020. április 10 – 16.:
147.000,- Ft
május 07 – 13.; szept. 19 – 25.:
153.000,- Ft
június 15 – 21.:
156.000,- Ft
július 04 – 10.; aug. 01 – 07.;
augusztus 27 – szeptember 02.: 159.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	6 éjszaka *** - **** szálloda
2 ágyas tusolós/WC-s szobáiban
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)
Egyágyas szoba felára (júl. 1. előtti utaknál): 39.000,- Ft
(júl. 1. utáni utaknál): 44.000,- Ft
Fakultatív vacsora (július 1. előtti utaknál): 25.000,- Ft
(július 1. utáni utaknál): 29.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

KRUJA, SZKANDER BÉG MÚZEUM

100

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. 29 € + 200 RSD | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

ALBÁNIA

MACEDÓNIA

A BALKÁN ISMERETLEN SZEGLETE
Tirana

Albánia és Macedónia

Ohrid Bitola
Elbasan

Apollonia

Korça

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
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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 – Balkán szakértő

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – TIRANA – KRUJA
Repülővel, a kora esti órákban indulunk Albánia fővárosába.
Megérkezésünk után felvesszük csomagjainkat, buszra szállunk
és Kruja középkori hangulatot idéző városába indulunk. Szállás.
(A késői érkezés miatt ezen a napon nincs vacsora).
2. NAP: KRUJA – DURRES – BERAT
Reggeli után sétát teszünk Kruja-ban a régi piac környékén, majd
felsétálunk a hegyre, ahol felkeressük a Szkander-bég, majd a
Néprajzi Múzeumot. Ezt követően Durres ősi városába indulunk,
ami Albániának tengerészeti szempontjából is az egyik legfontosabb települése. Városnézésünket az Amfiteátrummal kezdjük,
mely annak idején a Balkán-félszigeten 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 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).

OHRIDI-TÓ KOLOSTORRAL
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 vis�szamegyünk 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 Korcaban, a város központjában, majd
szállásunkra megyünk 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. Az egymás fölé épült karakterisztikus házak érdekes tornyokat idéznek. Nagyon különböznek egymástól. Egyetlen közös
dolog van bennük az építési kő. Meglátogatjuk a város kastélyát, ami teraszként magasodik a város felé és lehetőséget nyújt,
arra hogy a tájat fentről is megszemléljük. Felkeressük a Nemzeti
Hadászati Múzeumot, ahol nagyon sokféle fegyvert tekinthetünk meg, az őskortól kezdve, melyeket Albániában készítettek.
Éjszakánkat Gjirokastraban töltjük.
7. NAP: BLUE EYE – SARANDA – BUTRINTI – 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

APOLLONIA TÖRTÉNELMI NEGYEDE

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 nézelődésünket Apolloniaban kezdjük, amely Albánia egyik a legismertebb
archeológiai látványossága. Itt is megnézzük az Amfiteátrumot és
a kolostorkertet, 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. A látványosságok megtekintése után Tiranába indulunk, itt foglaljuk el
szállásunkat és megvacsorázunk (2 éj).
9. NAP: TIRANA
Reggeli után szabadidő és strandolási lehetőség. A busz kiviszi a
csoportot a tengerpartra, de aki pihenne, természetesen maradhat a hotelben, vagy sétálhat, vásárolhat a fővárosban. 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 Skanderbeg
térre ahol a Kultúra Palotáját és az Óratornyot láthatjuk. Lefény
képezhetjük a XVIII. században épült E’them Bey mecsetet is.
Sétánk végén bemegyünk a Nemzeti Történeti Múzeumba, és
megnézzük annak kiállításait. Lehetőség van felvonóval felmenni
a Dajti-hegyre. Programunk végeztével a repülőtérre buszozunk
és hazautazunk Budapestre. Érkezés várhatóan az esti órákban.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

Időpont:
2020. augusztus 04 – 13.
Alapár (útlemondási biztosítással):
275.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 105.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
380.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	9 éjszaka ***-****-os szállodákban
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Ellátás:	félpanzió (1. nap nincs vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
64.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 7.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.000,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 52 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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GÖRÖGORSZÁG

Thesszaloniki

ZEUSZ FÖLDJÉN

Paralia

Olümposz
Meteorák

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Nyaralás a homokos görög tengerparton
 Olümposz, az istenek hegye
 Az utazás során rövid kitekintés Szerbiába
 A föld és az ég találkozásánál: Meteorák
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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 – Balkán szakértő

PARALIA KÖZPONTJA A HOMOKOS TENGERPARTTAL

NNYED

PROGRAM:
1. NAP: PÉCS (DEBRECEN) – BUDAPEST – SZEGED –
SZABADKA – BELGRÁD – NIS
Reggeli indulás után Szeged-Röszke útvonalon érkezés Szerbiába, majd rövid városnézés Szabadkán. Ez a város
Paliccsal együtt a Monarchia idején kedvelt üdülőhely volt,
mivel a közelében található a Palicsi-tó. Megtekintjük a városok
fő nevezetességeit. A 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 Komortéri zsinagógát 1902 szeptemberében, a zsidó nagyünnepek
alkalmával szentelték fel, ekkor vehette birtokába a szabadkai zsidóság. 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: ÉSZAK-MACEDÓNIA – GÖRÖGORSZÁG –
THESSZALONIKI – PARALIA
Reggeli után folytatjuk utunkat, Észak-Macedónián áthaladva a
kora délutáni órákban érkezünk Görögországba. Thesszalonikibe
érve buszos városnézés, majd rövid gyalogos séta ÉszakGörögország legnagyobb városában. A Fehér torony a város legismertebb látványossága. XVIII. században „Oroszlántorony"
majd „Kalamaria erőd" néven volt ismert, majd a XIX. században a „Janicsárok tornya" és a „Véres torony" néven híresült el.
Az elnevezést azért kapta, mert börtönként szolgált és a janicsárok gyakran itt végezték ki a foglyaikat. 1890-ben zsidó foglyok
fehérre meszelték a tornyot, hogy így visszaszerezzék szabadságukat. Azóta nevezik Fehér toronynak. Ezt követően már csak rövid
ideig volt börtön, jelenleg múzeum. A környéke a város egyik

legpezsgőbb hangulatú központja. Este érkezünk Paralia központjában lévő szállásunkra, mely a Hotel Principal New Leisure ***
lesz (5 éj). https://principal-paralia.gr/. A modern, szép hotel,
központi fekvésű, közvetlen környéke telis-tele van éttermekkel,
ahol változatosan tudnak vacsorázni. Egy sarokra, kb. 100 m-re
van a homokos tengerpart. Itt a vízi sportokat is ki lehet próbálni,
továbbá lehet napozóágyakat és napernyőket bérelni.
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 bátrabbak a tenger gyümölcseit is megkóstolhatják.
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 mindegyike 600 évnél
idősebb – a környék ennek köszönhetően igen híres zarándokhellyé vált. A kolostorok közül ma már csak hatot 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 a 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 2918 méter magasról tekint le Pieria megyére és az
Olimpos Riviéra part menti településeire. A hegy az akkori vallás szerint a 12 ókori Isten lakhelyéül szolgált. Az ókorban több
város és templom is volt a környéken. A tengerparttól több mint
947 m-t emelkedünk a kilátóig, ahonnan gyönyörködhetünk a
tájban. Reméljük, felhők nem árnyékolják 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.
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 Buda
pestre érkezés – határátlépések időtartamának függvényében
– az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére
szállítunk.
AZ ELMÚLT 2 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:

2020. június 26 – július 02.;
aug. 27 – szept. 02.; szept. 19 – 25.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 168.000,- Ft

METEORÁK KOLOSTORA A FELHŐK KÖZÖTT
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Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	6 éjszaka *** szállodákban
2–3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli + 1 vacsora
Egyágyas szoba felára (június):
44.000,- Ft
(augusztus, szept.): 49.500,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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 árkalkuláció: www.prokotravel.hu

GÖRÖGORSZÁG

Belgrád

ÉSZAK-MACEDÓNIA

SZERBIA

AZ ÓKORI HELLÁSZ SZÉPSÉGEI

Predejane
Szkopje

Thesszaloniki
Meteorák

Paralia
Olümposz
Delphoi

Athén
Korintosz
Mükéné
Napflion

Patras
Olümpia

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A misztikus Meteora kolostorok
 Megmártózhatunk az Égei-tengerben
 Látogatás a görög fővárosban, Athéban
 Világhírű ókori történelmi emlékhelyek felkeresése
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Utazásunkon olyan híres helyeket keresünk fel, amelyek átfogó
képet nyújtanak az ókor történelméből. Mindezt változatos környezetben, a nagyvárosoktól a hegyeken át a tengerpartokig.
Dr. Balogh Ádám – Balkán szakértő

SÉKE

PROGRAM:
1.NAP: BUDAPEST – BELGRÁD – PREDEJANE
Reggel indulás Budapestről, Határátlépés és néhány órás
buszozás után megérkezünk Belgrádba. Rövid séta keretében
megtekintjük Nándorfehérvár várát, mely 1829-ig jelentős erődítmény volt. Itt aratott világraszóló győzelmet Hunyadi János
a török csapatok felett 1456‑ban. Belgrád után még 300 km-t
haladunk déli irányba és akkor érjük el szállásunkat. Vacsora.
2. NAP: PREDEJANE – THESSZALONIKI – PARALIA
A reggeli után buszra szállunk, majd két határátlépés és kicsit
hosszabb utazás után Thesszalonikibe érkezünk, a központban
buszos és gyalogos városnézést tartunk. Megismerhetjük milyen
sűrű, zsongó, de mégis szép város Thesszaloniki. Megnézhetjük
a város nevezetességeit, a Fellegvárat, Dimitriosz Bazilikát,
Galeriusz Diadalívet és a Fehér-tornyot, mely a történelem során
számos különböző nevet viselt. Leginkább börtönként funkcionált, de a XX. században ez a funkciója megszűnt, és továbbá a
város politikai és kulturális központja lett. Ezt követően szálláshelyünkre utazunk, ez egy tengerparti város, Paralia közelében
lesz. Aki szeretne este még megmártózhat a tengerben, sétálhat
a tengerparton, vagy kipróbálhat valamilyen helyi specialitást.

PALLASZ ATHÉNÉ TEMPLOMA AZ AKROPOLISZON

DELPHOI, ROMVÁROS
3. NAP: PARALIA – METEORÁK – PÁTRA
Reggeli indulás után első megállóhelyünk a méltán híres
Meteora kolostorok lesznek. Itt huszonnégy bizánci kolostor
található, ebből mi csak kettőt tekintünk meg. Érdekesség, hogy
1920-ig a kolostorokat csak létrákon lehetett megközelíteni,
azonban a második világháború után már lépcsőket is építettek, így a látványosságok könnyebben megközelíthetővé váltak.
Programunk befejeztével buszra szállunk és a szálláshelyünkre
megyünk, ami Pátra közelében lesz.
4. NAP: PATRAS – OLÜMPIA
Reggel átkelünk a monumentális hídon a Korinthoszi-öböl
felett, így érkezünk a Peloponnészoszi-félszigetre, ahol első
megállónk Patras városa lesz. A város már az ókori időkben is
jelentős volt, és manapság is pezsgő idegenforgalommal bír.
Számos szálloda és szórakozóhely épült az idők során, ami a
turisták igényeit szolgálja. A város egyik legnagyobb nevezetessége a török időkből ottmaradt erőd, amit átalakítottak,
és ma kulturális színházi előadás helyszínéül szolgál. A város
védőszentje Szent András, akinek tiszteletére hatalmas bazilikát emeltek. Ez Görögország legnagyobb görög ortodox temploma. Belsőjét csodásan megfestett ikonok és megművelt
csillárok díszítik. Következő megállónk Olümpia lesz. Ez a város
volt az ókor egyik legfontosabb eseményének, az olimpiai játékoknak a színhelye. Megtekintjük az ókori arénát, futópályákat,
sőt idegenvezetőnk megmutatja azt a helyet is, ahol négyévente meggyújtják az olimpiai lángot. Ezután megnézzük a
város múzeumát, aminek legjelentősebb darabja Hermésznek,
az istenek hírnökének szobra. Programunk végeztével a szállásunkra megyünk, ami Olümpia közelében lesz.
5. NAP: K ORINTOSZ – MÜKÉNE – NAPFLION – EPIDAVROSZ
A reggelit követően a festői Rio-Antirio híd mellett elhaladva,
a Korinthoszi-öböl déli partján, egy panorámaúton haladunk
az ókori Korinthosz városáig. A városban Pál apostol is megfordult, sőt az itt élőkhöz írta híres levelét. Az ókor egyik kereskedelmi központja után a 3.500 éves város, Mükéne megtekintése
következik, amely fellegvárával uralta a környéket. Az újkori
Görögország első fővárosának, Napflionnak az érintésével haladunk a legépebben megmaradt ókor színház, és szanatóriu,
Epidavrosz felé. A színházban a remek akusztikát is ki lehet próbálni. Argoliszi körutunk végét a Korinthoszi-csatorna zárja,
amely után szállásunkra utazunk.

7. NAP: DELPHOI – OLÜMPOSZ – THESSALONIKI
A reggelit követően Apollón híres jóshelyére, Delphoiba látogatunk el. A jóshely helyszínét azért választották ki éppen itt, mivel
egy kábító gázokat árasztó nyílás fölé épült, így a jósoknak kön�nyebb volt elérniük a megfelelő elmeállapotot. Ezek a gázok a
hiedelem szerint a Föld méhéből áradtak. Az archaikus időkben
a települést a „Föld köldökének” tartották, ez volt a világ közepe.
Az Apollón templom szívében égett az örökmécses, melynek
lángját Prométeusz lopta el az Olümposzról az embereknek.
Többek között eme templom és az ókori színház romjai között
fogunk sétálni. A hangulat magával ragadó lesz. Mitológiai és
vallási emlékek tucatjával ismerkedhetünk meg. Folytatjuk utunkat, és Paralia közelében elfoglaljuk szállásunkat.
8. NAP: SZKOPJE
Reggeli után már Magyarország felé haladva megállunk a
macedón fővárosban, Szkopjéban. A város, nem túlságosan
ismert, pedig valódi kis gyöngyszem. Sétát teszünk a Vardar
folyó partján, mely egy nem túl széles folyó, mégis számtalan hidat építettek fölé. A legrégebbi híd a Kőhíd, ami az ezernégyszázas évek végén épült, és máig használatban van, és a
Macedónia teret köti össze a Bazárral. Itt lesz lehetőség még
ajándékok vásárlására. A bazárban meglátogatjuk a Musztafa
Pasa mecsetet is. Az épület egyike azon kevés mecseteknek,
amikhez az építésük óta gyakorlatilag hozzá sem nyúltak.
Kevesen tudják, de Teréz anya Szkopjéban született. Számára
emlékhelyet állítottak a városban. Este lesz lehetőség még a
városban sétálni. Szállás Szkopjéban.
9. NAP: SZKOPJE – SZERBIA – BUDAPEST
Reggeli indulás után átlépjük a macedón- szerb határt,
majd rövid megállókkal az esti órákban, Szeged érintésével
érkezünk Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási
városába szállítjuk.

6. NAP: ATHÉN
Reggel a görög fővárosba, Athénba indulunk. Autóbuszos és
gyalogos városnézés keretében ismerkedünk meg a várossal. Megtekintjük többek között az Újkori Olimpiai Stadiont, az
Akadémiát, a Dionüszosz színházat és Zeusz templomát. A látnivalók visszavezetnek minket Archimédesz korába. Természetesen
bebarangoljuk az ikonikus Akropoliszt és annak környékét is. Az
akropolisz szó jelentése felső város, ami valójában a létesítmény
városban elhelyezkedő helyzetére utal. Görögországban számos
Akropolisz épült, de ez az athéni a legnagyobb és legjelentősebb.
Meglátogatjuk az Új Akropolisz Múzeumot is, ami számos ókori
görög emléket rejt magában. Szabadidőnk során lesz lehetőség
a vásárlásra is, és megkóstolhatjuk a görögök egyik legismertebb
ételét a gyrost is. Szállásunk Athénban lesz.

Belépők ára: kb. 71 € + 200 RSD | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

UTASAINK KÍVÁNSÁGAI ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont:
2020. szeptember 26 – október 04.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 258.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Szállás:	8 éjszaka ***-**** szállodákban
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Ellátás:
félpanzió
Egyágyas szoba felára:
88.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +2.700,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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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BULGÁRIA
Várna
Veliko Tarnovo

Obzor

Szófia
Plovdiv
Rila

KOLOSTOROK ÉS RÓZSÁK
FÖLDJÉN BULGÁRIÁBAN
VELIKO TARNOVO LÁTVÁNYOS TEMPLOMA

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Bulgária legszebb látnivalóinak megismerése
 Neszebár megtekintése, mely Világörökség
 A világörökség: Rilai kolostor
 Kikapcsolódás, pihenés a Naposparton
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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.
Csécsei Barbara – A bolgár utak szakreferense

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: DEBRECEN (PÉCS) – BUDAPEST – SZEGED –
SZERBIA – SZÓFIA
Reggel indulás. Határátlépés Szerbiába, majd Bulgáriába. Este
rövid séta Szófia belvárosában. Látjuk a kivilágított fővárost
és néhány épületet, melyet másnap jó fényiszonyok közt is le
tudunk fényképezni. Szállás Szófiában.

VELIKO TARNOVO VÁRA
2. NAP: SZÓFIA – VELIKO TARNOVO
Reggeli után buszos városnézés során – rövid kiszállásokkal –, megtekintjük 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, melynek mára
már csak erődített falai 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. A belváros látványosságai közé tartozok a római fürdő
szabadtéri múzeuma, ahol bepillantást nyerhetünk a rómaiak
fürdési szokásaiba. Ezt követően a Régészeti Múzeumban több,
mint négyezer éves aranykincseket tekinthetünk meg, ebben a
tekintetben régebbiek, mint a trójai aranykincsek. Továbbhaladva
az Aladzsa sziklakolostort keressük fel. Ez egy mészköbe vájt
templom, amely egy földrengés következtében leomlott, így ma
csak a kamrák belső felét látjuk, mintha csak egy metszetet néznénk. 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.
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

RILAI KOLOSTOR ÉPÜLETEGYÜTTESE
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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, mely nevét a pravoszláv egyház
legnépszerűbb szentjéről kapta. 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.
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,
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.
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 3 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:

2020. június 26 – július 02.;
aug. 27 – szept. 02.; szept. 19 – 25.
Részvételi díj (útlemondási biztosítással): 176.000,- Ft
Utazás:	légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás:	6 éjszaka ***-**** szálláshelyeken
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)
Egyágyas szoba felára:
41.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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. 136 BGN | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

CIPRUS

ÉSZAK-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
 A két részre szakadt főváros: Nicosia
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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

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST/DEBRECEN – LARNACA – NICOSIA
Menetrend szerint, várhatóan a reggeli órákban utazás Ciprusra.
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. Majd rövid megállás a
Larnaca külső részén lévő sóstónál, melynek partján találjuk
a Hala Sultan Tekke mecsetet, mely a muzulmánok egyik legfontosabb zarándokhelye. Ezután a fővárosba, Nicosiába 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 mentén,
amely az óvárost és az új városrészt választja el. Programunkban
szerepel még a Szent János katedrális, a Ciprus Múzeum, majd
rövid séta a belváros hangulatos sikátoraiban. Ezt követően szabadprogram, vásárlási lehetőség. Ezután átsétálunk Nicosia
északi, a törökök által megszállt részére, megtekinteni a csodálatos Szent Szófia katedrálist (ma Selimiye mecset) és a Büyük
Han karavánszerájt. Este érkezünk a Pierre Anne Beach Hotel-be
http://piere-anne-beach.ayianapahotelsresorts.com/hu/
mely a tengerparton, Ayia Napa városánál lesz. A település Ciprus
dél-keleti részén fekszik. A népszerű üdülőváros tele van éttermekkel és szórakozóhelyekkel. Nevét az egykor a város központjában álló azonos nevű kolostorról kapta. Szállodánk ***-os a
tengerpart közelében található, parkkal és kellemes medencével rendelkezik. A part homokos, de a tenger alja köves, helyenként sziklás, ezért a szálloda vonalában lévő tengerparti szakasz
fürdésre nem javasolt. Kiváló tengerparti szakaszok kb. 10 perces
sétára találhatóak. A szobák elfoglalása után vacsora.
2. 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 módunk, igaz rövid ideig,
megmártózni a tengerben, amikor körbe lehet úszni a sziklát is.
Késő délután visszatérünk a szállásra, este vacsora.
3. NAP: PIHENÉS VAGY FAKULTATÍV HAJÓKIRÁNDULÁS
Reggeli után egész napos pihenési lehetőség a szállodában vagy
a közeli strandokon. Aki szeretné, az jelentkezhet egy fakultatív
hajókirándulásra. A kirándulás Aya Napa kikötőjéből indul a part
mentén haladva láthatjuk a barlangokat, Cape Grecot, Kossos–
öblöt, Fügefa-öblöt és elhalad a szellemváros Famagusta partjainál. Lehetőség lesz a hajóról merülni, sznorkelezni, úszni
egyet. Kb. 4 óra után érkezik vissza a hajó a kikötőbe. A nap
hátralévő részében szabadprogram. Este vacsora. Fakultatív

Nicosia

Ayia Napa

Kykkos
Paphos

Lárnaca
Limassol

lepusztult, élettelen, hajdan pezsgő, hangulatos városrészbe.
Tapasztalható, hogy még nem ért nyugvópontra a görög –
török ellentét a szigeten. A határátlépéshez személyigazolvány
elegendő, de az szükséges. Fakultatív kirándulás Észak-

Ciprusra: 75 €.

6. NAP: LARNACA – BUDAPEST
A reggelit követően transzfer a reptérre, és délelőtti órákban
hazautazunk Budapestre. Érkezés kora délután a Liszt Ferenc
Repülőtérre. Aki a +2 éj hosszabbítást választja, annak egész
napos pihenés a tengerparti szállodában, este vacsora.

hajókirándulás ára: kb. 30 €

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, melynek freskói a Világörökség részét képezik. Román alapokra
épült a templom. Az út egyik leglátványosabb állomása a
Kykkos monostornál lesz, amikor megtekintjük a híres aranymozaikos falfreskókat. 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, és a település különleges templomáról készíthetünk fényképeket. Esti órákban érkezünk vissza a szállásra, vacsora. Aki nem akar jönni a fakultatív
kirándulásra, ő pihenhet a szállodában, fürödhet a tengerben.

Fakultatív kirándulás Troodos – Kykkos (garantált
indulás): 50 €.
5. NAP: PIHENÉS – ÉSZAK-CIPRUS
Egész nap pihenés a szállodában és fürdőzés a medencénél
vagy a tengerparton. Megfelelő számú jelentkező esetén szervezünk egy fakultatív programot Észak-Ciprusra (török Ciprus).
Jelentkezés az idegenvezetőnél a helyszínen. Az egész napos
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

PAPHOS TEMPLOMA
+1. (7.) NAP – AYIA NAPA
Egész napos pihenés vagy kirándulás egyénileg a hotelben. Este
vacsora.
+2. (8.) NAP: LARNACA- BUDAPEST/DEBRECEN
Reggeli után kicsekkolás, és a helyi magyarul beszélő idegenvezető segítségével transzfer a repülőtérre, majd hazautazás a
kiinduló városba, Budapestre, vagy Debrecenbe.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.92

Teljes részvételi díj (Tartalmazza a repülőjegy és illeték
összegét (120.000,- Ft) és az útlemondási biztosítást is):
2020. május 22 – 27.; szept. 23 – 28.:
294.000,- Ft
július 29 – augusztus 03.:
309.000,- Ft
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	5 éjszaka (hosszabbítás esetén 7 éj) ***
szállodában 2 ágyas tusolós, WC-s szobákban
Ellátás:	félpanzió

KYRENIA CSODÁLATOS KIKÖTŐVÁROSA

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Hosszabbítás felár (2 éj félpanzióval):
40.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (5 éj):
48.000,- Ft
Hosszabbítás esetén (7 éj):
67.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 4.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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105

GÖRÖGORSZÁG

KRÉTA, A MINOTAURUS SZIGETE ÉS ATHÉN
Athén

Agia Roumeli

Hersonissos

Heraklion

Hora Sfakion

Knósszosz
HERAKLION KIKÖTŐJE

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Nyaralás és kirándulások Kréta szigetén
 Egy napos városnézés Athénban
 Egésznapos és félnapos kirándulások
 Végig magyar idegenvezető a csoporttal
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Krétai utunk nagyon jól ötvözi a tengerparti kikapcsolódást a
történelmi látnivalókkal. Mindezt Athéni városnézésünk teszi
igazán teljessé, olyan, mintha egy időutazást tennénk a múltba.
Dr. Balogh Ádám – Balkán szakértő

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – KRÉTA
Indulás a Budapest Liszt Ferenc Repülőtérről várhatóan a
délelőtti órákban, majd athéni átszállással Krétára utazunk. Érkezés a délutáni órákban. Transzfer a szállodába.
Szállásunk Krétán a Heronissos Beach ***+, Hersonissos-ban,
https://heronissos-hersonissos.hotelshersonissos.com/en/
mely a sziget északi részén található. A légkondicionált hotel
saját medencével és napozóágyakkal rendelkezik. A szállodától
csupán pár perces séta a homokos tengerpart. Szabadprogram,
este vacsora.
2. NAP: PIHENÉS
Reggeli a hotelben. Ezen a napon élvezhetjük Kréta csodás
strandjait, vagy tehetünk egy kellemes sétát a városban, napközben pedig kipróbálhatjuk a helyi éttermek valamelyikét.
Szállás, vacsora, mint előző nap.
3.NAP: KNÓSSZOSZ – HERAKLION
Megreggelizünk, majd mindenki eldöntheti, hogy ezen a
napon tovább pihen, fürdik, napozik, vagy eljön velünk egy
egésznapos fakultatív szigettúrára. A kirándulás során a két legnagyobb krétai várost, Knosszoszt és Herakliont látogatjuk meg.

Kréta látnivalói olyanok, mintha egy időutazást tennénk a
múltba. Megtekintjük a Minoszi civilizáció történelmi és spirituális emlékeit. Itt található Európa első palotája is. Világhírű
még a Labirintus, ahol sétálva a fali rajzokból nyomon követhetjük a 4.000 évvel ezelőtti Kréta kulturális fejlődésének folyamatát. Knósszosz egyik fő látnivalója Minosz király palotája.
A knósszoszi palotakomplexum közel 20.000 m2-es négyszögletű területen helyezkedik el. Miután az újjáépítések és bővítések során egyszer sem rombolták le a már meglévő részeket,
a Kephala domb lejtőjén meglehetősen bonyolult négyszintes
épületrendszer jött létre, amelyben 1.300 helyiség volt. Ezek
után idegenvezetőnk kíséretében indulunk a gyönyörű krétai
fővárosba, Heraklionba. Itt teszünk egy tartalmas sétát. A város
fejlődését nagymértékben befolyásolta a velencei kultúra.
Ennek egyik legjobb példája a Velencei Palota, de számos más
velencei nevezetességet, úgy, mint a híres Morosini szökőkutat
és a szépen felújított Loggiát is látni fogjuk a programunk során.
Ezt követően szabadprogram, majd buszunkkal visszamegyünk
a szállodánkba, vacsora. Fakultatív Knósszosz – Heraklion

kirándulás: 70 €.

számos különböző érdekességet tárhat elénk. Fakultatív

kirándulás: Szamaria szurdok – Agia Roumeli: 75 €.
Vacsora.

6. NAP: KRÉTA – ATHÉN
Reggeli után transzfer a reptérre, majd Athénba, Görögország
fővárosába repülünk. Egyből a görög főváros felfedezésére indulunk. Autóbuszos és gyalogos városnézés keretében
ismerkedünk Athénnal: Újkori Olimpiai Stadion, Akadémia,
Dionüszosz-színház, Zeusz templom. A látnivalók visszavezetnek bennünket Arkhimédész 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 lesz szabadprogram is. Szállás Athénban.

4. NAP: PIHENÉS
Ezen a napon ismét pihenhetünk, sétálhatunk és élvezhetjük a
tengerpart okozta örömöket.
5. NAP: SZAMARIA SZURDOK – AGIA ROUMELI
Ma is dönthetnek. Pihennek, vagy eljönnek velünk egy érdekes kirándulásra. Ha igen, akkor reggeli után buszra szállunk
és meglátogatjuk Európa legszebb és leghosszabb szurdokát. Busszal utazunk Hora Sfakionig, majd innen egy néhány
km-es sétát téve fedezzük fel a természeti látványosság
nyújtotta élményeket. A sziget ezen részén egyedülálló az
állat- és növényvilág. Kalandtúránk a Líbiai-tengernél, Agia
Roumeliben ér véget. Itt megnézünk egy régi időkből tradicionálisan fennmaradt halászfalut. Hajóra szállunk, teszünk egy
kellemes kirándulást vele, majd a kikötőbe érve busszal indulunk vissza a szállodákba. Az egész napos kirándulás gyorsan ráébreszt minket arra, hogy habár a sziget nem túl nagy,

A KNÓSSZOSZI PALOTA ROMJAI

ATHÉNI LÁTKÉP AZ AKROPOLISSZAL
7. NAP: ATHÉN – BUDAPEST
Reggel transzfer a repülőtérre, majd a délelőtti órákban
Budapestre repülünk. A Liszt Ferenc Repülőtérre várható érkezés a kora délutáni órákban.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, CSAK 1 IDŐPONT

Időpont:
2020. szeptember 19 – 25.
Alapár (útlemondási biztosítással):
164.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 120.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
284.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	6 éjszaka ***-**** szállodákban
2 ágyas tusolós, WC-s szobákban
Ellátás:
Krétán teljes panzió, Athénban félpanzió
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
52.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 5.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +2.100,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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TÖRÖKORSZÁG

ISZTAMBULTÓL KAPPADÓKIÁIG
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Bp – Isztambul és Ankara – Bp útvonalon repülővel
 A három 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. Fényképeket készíthetünk a látványos Hippodrom
téren. Közelben található a szintén világhírű a Topkapi szeráj,
mely az egykori török szultánok palotaegyüttese volt. Az Aya
Sofia Székesegyház a keresztény világ egyik legnagyobb temploma. Meglátogatjuk népszerű Nagy Bazárt, mely az egyik legnagyobb fedett keleti piac a világon, ahol az 1001 éjszaka mesés
forgatagába csöppenünk, miközben díszes standokról vásárolhatunk a megannyi színes, keleti portékából. 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. 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 – IZMIR – EPHESOS– KUSADASI
Reggeli után Pergamon ősi városában felkeressük a 300 méteres
magasságban épült, lenyűgöző Akropoliszt. Innen Izmirbe, az
ország 3. legnagyobb városába utazunk, megcsodáljuk különleges fekvésű tengeröblét, óvárosát. Következő célállomásunk

Isztambul

innen Ephesos romvárosa, amely az ókorban kiemelkedő
jelentőséggel bírt. Megtekintjük a méltán világhírű Artemistemplomot, 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.

Ankara
Pergamon
Ephesos
Kusadasi

Kappadókia
Konya
Pamukkale
Antalya

5. NAP: PAMUKKALE – HIERAPOLISZ – ANTALYA
A mai nap látványosságai a gyógyturizmusáról híres Pamukkale
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 (2 éj).
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 – 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
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 Kaymaklit, 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. Szállás és vacsora. Ezt követően
fakultatív törökestre tudnak elmenni azok a kik vágynak a keleti
érdekességekre. A helyszín is különleges, egy barlangot alakítottak ki szórakozóhellyé. Korlátlan italfogyasztás. A műsorban lesz
hastánc, néptánc is. Fakultatív török est: 35 €.

ISZTAMBULI LÁTKÉP
9. NAP: ANKARA
Reggel után elindulunk Ankara felé. Útközben megállunk
Hattusas egykori hetita fővárosban, melyben megnézzük a
közel 4000 éves város romjait; Szfinx kapu, Király kapu, Föld
kapu, Nap Isten tiszteletére emelt templom maradványait.
Ez is Világörökség. Este érkezünk Ankarába, mely 1923-ban lett
Törökország fővárosa. Szállásunk és vacsoránk Ankarában lesz.
10. NAP: ANKARA – ISZTAMBUL – BUDAPEST
Reggeli kezdjük Ankara felfedezését. Felkeressük a népszerű „Anatóliai Civilizációk” Múzeumot, amely a virágzó ókori
művészetek és kézművesség emlékeit mutatja be. Rengeteg
antik kincset láthatunk 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
isztambuli átszállással hazarepülés Budapestre.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még
minimum 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
A TAVALYI ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:

2020. május 09 – 18.;
szeptember 28 – október 07.
Alapár (útlemondási biztosítással):
248.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 101.500,- Ft
Összesített részvételi díj:
349.500,- Ft
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	9 éjszaka *** - ****-os szállodákban
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban
Ellátás:	félpanzió

KAPPADÓKIA ÉRDEKES TERMÉSZETI KÉPZŐDMÉNYEI

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára (május):
58.000,- Ft
Egyágyas szoba felára (szeptember):
65.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 7.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.000,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 713 TRY + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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OLASZORSZÁG

FRANCIAORSZÁG

SPANYOLORSZÁG

PORTUGÁLIA

AZ IBÉRIAI-FÉLSZIGET FELFEDEZÉSE
Csoportos tengeri hajóút magyar idegenvezetővel
3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

5 spanyol város és Lisszabon megismerése
2 teljes nap szabadidő az óceánjárón
7 megállós hajóút a Costa Fascinosa hajóval
PROGRAM:
1–2. NAP: BUDAPEST – SAVONA – KIHAJÓZÁS
Elutazás autóbusszal Budapestről az esti órákban, majd másnap
Savonában beszállás a hajóba, kora este kihajózás.
3. NAP: MARSEILLE
A második legnagyobb francia város romantikus kikötője, kellemes hangulatú éttermei várnak. Nem messze található a Monte
Cristo grófjából jól ismert If vára.
4. NAP: TENGEREN
Élvezhetjük a hajó szórakozási lehetőségeit.
5. NAP: MÁLAGA
Málaga a spanyol tengerpart igazi rejtett kincse. Ellátogat
hatunk Córdobába is, az egykori arab kalifátusi székhelyére.
Itt rengeteg nevezetességet tekinthetünk meg: La Mezquita
katedrális, zsinagóga, zsidó negyed stb…

LISSZABON, KERESKEDŐK TERE

6. NAP: CÁDIZ
Európa egyik legrégebbi városában számtalan látnivalót fedezhetünk fel, mint például a Szent Kereszt katedrális, vagy 2 híres
erődítmény, melyek századokon keresztül védték a várost.
7. NAP: LISSZABON
Gyönyörűséges azulejo csempék, fado zene dallamai foglalják jellegzetes keretbe a portugál fővárost. Érdemes megismerkedni a közeli halászfalvak nyugalmával és Cabo de Rocával,
Európa legnyugatibb pontjával is.

Marseille

Savona

Tarragona

Lisszabon

Valencia
Cartagena

Cádiz
Málaga

8. NAP: TENGEREN
9. NAP: CARTAGENA
Cartagena leglátványosabb történelmi emlékei az i.e. I. sz-ban
épült Római Színház, a városháza, a város legmagasabb pontján található Castillo, a középkori arab erődítmény és a kikötő.
10. NAP: VALENCIA
Spanyolország harmadik legnagyobb városa fantasztikus kulturális és történelmi kínálattal rendelkezik úgy: mint a Ciutat
Vella, az elbűvölő Plaza de la Virgen, a nemrég felújított és
Valencia „Sixtusi kápolnájának” tartott San Nicolas templom
vagy a Világörökség részét képező Selyembörze.
11. NAP: TARRAGONA
Tarragona a római provincia székhelye volt, melynek a világörökségi óvárosa szépen megőrizte kincseit. Nevezetességei:
ókori színház, Római cirkusz, Fórum maradványai, Santa Tecla
Katedrális.
12. NAP: SAVONA
Visszaérkezés Savonába, majd a kiszállást követően a délelőtti
órákban autóbusszal visszaindulás Budapestre.
A fakultatív programlehetőségekről kérjük tájékozódjon
weboldalunkon vagy irodáinkban.

COSTA FASCINOSA
Időpont: 2020. szeptember 16 – 27.
Részvételi díj kabinkategóriánként:
Belső Classic kabinban
Belső Premium kabinban
Ablakos Classic kabinban
Ablakos Premium kabinban
Balkonos Classic kabinban
Balkonos Premium kabinban

394.900,- Ft/fő
414.900,- Ft/fő
444.900,- Ft/fő
464.900,- Ft/fő
494.900,- Ft/fő
514.900,- Ft/fő

Utazás:	autóbusszal és a Costa Fascinosa hajóval
Szállás: 10 éjszaka a Costa Fascinosa hajón
Ellátás:	hajón teljes ellátás (korlátozott italfogyasztással)
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 9.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.600,- Ft

NYUGAT-MEDITERRÁN KALANDOZÁS
Csoportos tengeri hajóút magyar idegenvezetővel
palota, Bellver kastély, Arab fürdő és a gyönyörű óváros.
Ellátogathatunk Valldemossába, a 400m magasan, mandula-,
olaj- és narancsfákkal körbeölelt kisvárosba a sziget belsejébe.
5. NAP: TENGEREN
Az egész napos hajózás során lesz lehetőség a fedélzeten napozni,
vagy a hajó egyéb szórakoztatási lehetőségeit kipróbálni.

COSTA PACIFICA
3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Mallorca, Málta és Szicília szigeteinek megismerése
 Genova, Róma és Tarragona történelmi emlékei
5 megállós hajóút a Costa Pacifica hajóval
PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – RÓMA – CIVITAVECCHIA
Elutazás Budapestről az Alitalia járatával Rómába, transzfer a
kikötőbe, beszállás a hajóba és az esti órákban kihajózás.
2. NAP: GENOVA
Genova évszázadok óta Olaszország legnagyobb és legfontosabb kikötője. Látnivalói: A Régi kikötő (Porto Vecchio), La
Lanterna (a világ egyik legrégebbi működő világítótornya),
Paganini Múzeum, Piazza de Ferrari…
3. NAP: TARRAGONA
Tarragona a római provincia székhelye volt, melynek a világörökségi óvárosa szépen megőrizte kincseit. Nevezetességei:
ókori színház, Római cirkusz, Fórum maradványai, Santa Tecla
Katedrális.
4. NAP: MALLORCA
Spanyolország legnagyobb szigete, fővárosa Palma de Mallorca
pedig rengeteg látnivalót tartogat: Catedral, Almudaina
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Genova

Róma

Tarragona
Mallorca

6. NAP: VALLETTA
Málta kis mérete ellenére roppant változatos kulturális élményt
nyújt. Középkori paloták, hatalmas katedrálisok és a köréjük fonódó legendák. Valletta főbb látványoságai: a Barrakka
kert, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Nagy Kikötőre, és a
Katedrális, Caravaggio remekműveivel.
7. NAP: CATANIA
Szicília második legnagyobb városát a "láva városaként" is szokták
emlegetni. Számtalan látnivalót csodálhatunk meg, mint például
a katedrálist, a Dóm-teret (UNESCO Világörökség) a görög-római
színházat, az amfiteátrumot, vagy az Ursino kastélyt.
8. NAP: CIVITAVECCHIA – RÓMA – BUDAPEST
A hajóból történő kiszállást követően transzfer Rómába, ahol fél
napos szabadprogram, majd transzfer a repülőtérre és hazautazás a Wizz Air budapesti járatával.

MALLORCA KATEDRÁLISA

Catania
Valletta

A fakultatív programlehetőségekről kérjük tájékozódjon
weboldalunkon vagy irodáinkban.

Időpont: 2020. október 15 – 22.
Részvételi díj kabinkategóriánként:
Belső Classic kabinban
Belső Premium kabinban
Ablakos Classic kabinban
Ablakos Premium kabinban
Balkonos Classic kabinban
Balkonos Premium kabinban

341.900,- Ft/fő
351.900,- Ft/fő
381.900,- Ft/fő
391.900,- Ft/fő
411.900,- Ft/fő
421.900,- Ft/fő

Utazás: repülővel és a Costa Pacifica hajóval
Poggyász: 20 kg-os feladható poggyász
Szállás: 7 éjszaka a Costa Pacifica hajón
Ellátás:	hajón teljes ellátás (korlátozott italfogyasztással)
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft

Utazásszervező és az oldal szerkesztője: IBUSZ Utazási Irodák Kft. (1118 Budapest, Dayka G. utca 3.; eng.szám: R0967/1999/1999)

OLASZORSZÁG

FRANCIAORSZÁG

SPANYOLORSZÁG

MAROKKÓ

MEDITERRÁN ÉS ATLANTI TÁJAKON

Csoportos tengeri hajóút magyar idegenvezetővel

3 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

Marseille

 Tenerife és Madeira trópusi csodavilágai
 Casablanca és Barcelona sokszínű világa
6 megállós hajóút az MSC Poesia hajóval
PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – RÓMA – CIVITAVECCHIA
Elutazás Budapestről az WizzAir járatával Rómába, transzfer a
kikötőbe, beszállás a hajóba és az esti órákban kihajózás.
2. NAP: GENOVA
Genova évszázadok óta Olaszország legnagyobb és legfontosabb kikötője. Látnivalói: A Régi kikötő (Porto Vecchio), La
Lanterna (a világ egyik legrégebbi működő világítótornya),
Paganini Múzeum, Piazza de Ferrari…
3. NAP: MARSEILLE
A második legnagyobb francia város romantikus kikötője, kellemes hangulatú éttermei várnak. Nem messze található a Monte
Cristo grófjából jól ismert If vára.
4. NAP: BARCELONA
Katalónia fővárosa Antoni Gaudí katalán építész számtalan
munkájával várja az ide látogatókat: Sagrada Família temploma, Szent Eulália katedrális, La Rambla a híres Kolumbusz szoborral, Casa Milá, Casa Batlló, Operaház, Güell park, Ciutadella
Park vagy a hangulatos Gótikus negyed.

Róma

Barcelona

MSC
POESIA KERESKEDŐK TERE
LISSZABON,
Malaga
MADEIRA
Funchal

A HAJÓ FÉNYŰZŐ BELSEJE
Casablanca

KANÁRI-SZIGETEK
Tenerife

8. NAP: TENERIFE
Spanyolországhoz tartozó sziget a Kanári-szigetek legnagyobbika, amelyet természeti szépségének köszönhetően Európa
utolsó paradicsomának tartanak. Az Orotava völgy, és a Casa de
los Balcones trópusi növényektől zöldellő erkélyei és kis udvarai
mindenkit elkápráztat.

6. NAP: CASABLANCA
Casablanca Marokkó legnagyobb és legfontosabb városa, közvetlenül az Atlanti-óceán partján. A sok látnivaló közül mindenképpen érdemes meglátogatni az V. Mohamed teret, a II. Hassan
Mecsetet vagy a Habous negyedet.

9. NAP: FUNCHAL
Madeira fővárosa gyönyörű természeti környezetben egy hegyoldalba épült város, mely buja növényzetű partjaival csodálatos
látványt nyújt az idelátogatók számára. Ha itt járunk érdemes
megtekintenünk Cabo Giraot (a világ második legmagasabb
tengerbe szakadó sziklafalát), illetve Riberia Brava hangulatos
tengerparti városát.

7. NAP: TENGEREN

10. NAP: TENGEREN

5. NAP: TENGEREN

Genova

11. NAP: MÁLAGA
Málaga a spanyol tengerpart igazi rejtett kincse. Ellátogat
hatunk Córdobába is, az egykori arab kalifátusi székhelyére.
Itt rengeteg nevezetességet tekinthetünk meg: La Mezquita
katedrális, zsinagóga, zsidó negyed stb…
12. NAP: TENGEREN
13. NAP: CIVITAVECCHIA – RÓMA – BUDAPEST
A hajóból történő kiszállást követően transzfer Rómába, ahol fél
napos szabadprogram, majd transzfer a repülőtérre és hazautazás a Wizz Air budapesti járatával.
A fakultatív programlehetőségekről kérjük tájékozódjon
weboldalunkon vagy irodáinkban.

MADEIRA TRÓPUSI SZIGETÉNEK LÁTKÉPE
Időpont: 2020. október 21 – november 2.
Részvételi díj kabinkategóriánként:
Belső Fantastica kabinban
537.900,- Ft/fő
Ablakos Bella kabin korlátozott kilátással 567.900,- Ft/fő
Ablakos Fantastica kabinban
597.900,- Ft/fő
Balkonos Bella kabinban
627.900,- Ft/fő
Balkonos Fantastica kabinban
657.900,- Ft/fő
Utazás:	repülővel és az MSC Poesia hajóval
Szállás: 12 éjszaka az MSC Poesia hajón
Ellátás:	hajón teljes ellátás (korlátozott italfogyasztással)
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 9.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.900,- Ft

HASZNOS TUDNIVALÓ A TENGERI HAJÓUTAKHOZ
COSTA CRUISES HAJÓUTAK:
A díj tartalmazza:
Az utat, a kétágyas elhelyezést a választott kabinkategóriában, a hajón teljes ellátást korlátozott
italfogyasztással, a kikötői illetéket, 24 órás szobaszervizt (Premium kabinok esetén), a közös
utastér, számos fedélzeti létesítmény használatát a hajón, a kikötőben a csomaghordást be- és
kiszálláskor, a magyar nyelvű idegenvezetést az út teljes idejére.

MSC HAJÓÚT:
A díj tartalmazza:
a repülőjegyet Budapest – Róma – Budapest útvonalon, a transzfereket Rómában (a hajóút
után félnapos szabadprogram Rómában), a kétágyas elhelyezést a választott kabinkategóriában, a kikötői illetéket, a hajón teljes ellátást korlátozott italfogyasztással, a 24 órás szobaszervizt
(Fantastica esetén), a közös utastér, számos fedélzeti létesítmény használatát a hajón, a kikötőben a csomaghordást be- és kiszálláskor, a magyar nyelvű idegenvezetést az út teljes idejére.

A RÉSZVÉTELI DÍJON FELÜL A HELYSZÍNEN KÖTELEZŐEN
FIZETENDŐ BORRAVALÓ:

A RÉSZVÉTELI DÍJON FELÜL – IGÉNY SZERINT - FIZETHETŐ:

Costa hajóknál: 15 éves kor felett 10 €/fő/éj; 4–14,99 kor között 5 €/fő/éj
MSC hajóknál: 13 éves kor felett 10 €/fő/éj; 2–12,99 kor között 5 €/fő/éj

az egyéb italfogyasztás, a fakultatív kirándulások és személyre szabott szolgáltatások árai,
az utasbiztosítás illetve az MSC hajóknál a Wizz Air járatra feladható poggyász,

A TELJES PROGRAMLEÍRÁST, A FAKULTATÍV PROGRAMOK ÁRÁT ÉS LEÍRÁSÁT VALAMINT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT
KERESSE A HONLAP UNKON!

Utazásszervező és az oldal szerkesztője: IBUSZ Utazási Irodák Kft. (1118 Budapest, Dayka G. utca 3.; eng.szám: R0967/1999/1999)
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ÚSZÓ FALU A TITICACA TAVON
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Machu Picchu ezoterikus romjai
 Repülés a Nazca vonalak felett
 Cusco, a legszebb ősi indián város
 A földrengés után újjáépült Lima
Gyermekkori vágyam volt Peru misztikus földje. Magasak voltak
az elvárásaim, de a valóság még azokat is felülmúlta. A Machu
Picchu vagy a Nazca-vonalak kivételesen varázslatos helyek.
Gulyás Miklós – 2018 Év Idegenvezetője Magyarországon
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Peru

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LIMA
Elutazás európai átszállással Peru fővárosába, Limába. Érkezés a
kora esti órákban. Transzfer a szállodába.
2. NAP: LIMA – NAZCA
Reggel autóbusszal elutazunk Nazca városkába. Egyből a repülőtérre megyünk. Fakultatív program keretében 6 személyes kis
gépekkel 1 órás repülés a Nazca-vonalak felett. Mivel alacsonyan
repülünk, a gépből kitekintve jól láthatóak a máig tisztázatlan,
rejtélyes eredetű rajzolatok, formák. Fakultatív repülés a
Nazca vonalak felett: 45.000,- 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. Ezen a napon azoknak, akik kérték a fakultatív főétkezést, az esti érkezés miatt, késői ebéd lesz, nem vacsora.

MACHU PICCHU Fotó: Dr. Tímár Tamás

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 megfelelő időjárási körülmények közt, hajókirándulásra indulunk Urosba, az úszó szigetekhez 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), mely hosszú időn keresztül az inka birodalom legfontosabb települése volt. Megérkezésünk után alkalmazkodás a nagy tengerszint feletti magassághoz.
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.

Iguacu

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 bő egy órás repülőút után transzfer a központba és kezdjük a városnézést. 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. Este transzfer a
repülőtérre. Mindkét csoportnál éjszaka a repülőn.
AKIK A PARAGUAY – BRA ZÍLIA – ARGENTÍNA
HOSSZABBÍTÁST VÁLASZTOTTÁK, TOVÁBBUTAZNAK
ASUNCIONBA.
A további (hosszabbítás) programját lásd a következő oldalon.

HELYI ASSZONYOK AZ INKA FALON
10. NAP: LIMA – EURÓPA – BUDAPEST
Európai átszállással az esti órákban érkezés Budapestre.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától min. 6 hónapig
érvényesnek kell lennie. Az ár a belépőjegyeket tartalmazza,
de az utasbiztosítást és a helyi borravalókat nem. Oltásokkal
kapcsolatos információk a weboldalunkon. Min. létszám: 15 fő.
12 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont:
2020. november 13 – 22.
Alapár (csak Peruba történő utazás
esetén, útlemondási biztosítással):
640.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 450.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
1.090.000,- Ft
IDÉ
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Az ár a belépőjegyeket tartalmazza + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász: 23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	8 éj ***-**** szállodákban
2 ágyas szobákban + 1 éj repülőn
Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
132.000,- Ft
Fakultatív vacsora (8 alkalom):
69.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 7.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.000,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

BRAZÍLIA
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KERESZTÜL DÉL–AMERIKÁN hosszabbítás

Paraguay – Brazília – Argentína

Szenátus épülete, Katedrális, vasútállomás, kikötő. Elmegyünk a
város legnagyobb piacára, ahol számos kézműves termék között
válogathatunk. Szabadidő után térünk vissza szállásunkra.
11. NAP: ASUNCION – MONDAY’S FALL – IGUAZU
Reggeli után elhagyjuk Paraguay fővárosát és autóbusszal
elindulunk Brazília felé. Szépen megművelt területek mentén haladunk. Útközben megállunk egy kisvárosban, ahol helyi
jellegzetes ételekből kóstolhatunk. A brazil határ előtt, még
Paraguayban, megtekintünk egy szép vízesést, a Monday’s
Falls-t. Az azonos nevet viselő nemzeti park területén található
vízesés 45 méter magas és néhol 120 méter széles. Lifttel le
tudunk menni a zuhatag közelébe. A vízesés megtekintése után
továbbutazunk a mindössze 24 km-re fekvő Foz do Iguacuba,
ahol elfoglaljuk szállásunkat. (2 éj)

MI IS ÍGY MEGYÜNK FEL A CUKORSÜVEG-HEGYRE
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A kevés ember számára ismert Paraguay
 Iguazu, a világ egyik legnagyobb vízesése
 Asunción, a városok anyja
 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

HOSSZABBÍTÁS ESETÉN: TOVÁBBUTAZÁS ASUNCIONBA
10. NAP: ASUNCION
Érkezés a kora reggeli órákban, transzfer a repülőtérről a városi
szállodánkba, szobák elfoglalása és pihenés. Kora délután kezdjük 4 órás városnézésünket Asuncionban, Dél-Amerika legrégebbi városában, amit ezért Városok Anyjának is hívnak. Főbb
nevezetességek: Paraguay hőseinek Pantheonja, Elnöki palota,

12. NAP: IGUAZU – ARGENTÍNA – BRAZÍLIA
Reggel átlépünk a határon Argentínába. Először az Iguazu-vízesés
argentin oldalához látogatunk el. Ez a nagyobb és 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”, melyhez érve láthatjuk, ahogy előttünk, teljes pompájában,
4 km szélességben zubog alá a víz. Ide kisvonattal juthatunk el.
Este visszatérünk a brazil oldalon található szállásunkra.

városnézés magyarul, (belépőkkel): 100 USD (helyszínen lehet jelentkezni). Akik nem jönnek a programra,

azoknak egész nap, a többieknek késő délután szabadprogram
és fürdési lehetőség, napozás a homokos tengerparton.
15. NAP: RIO DE JANEIRO – EURÓPA
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 panorámában. rengeteg
fotó készült már itt Rió de Janeiróról. Méltó lezárása ez a mesés
2 hétnek. Transzfer a repülőtérre. Hazautazás, éjszaka a repülőn.
16. NAP: EURÓPA – BUDAPEST
Hazaérkezés menetrend függvényében Budapestre.

13. NAP: IGUAZU – RIO DE JANEIRO
Délelőtt autóbuszos kirándulás az Iguazu-vízesés brazil oldalához, ahol szemből látható a lenyűgöző Ördögtorok zuhatag.
Itt igaz messzebbről, de fotózás szempontjából jobb pozícióból
láthatjuk azokat a vízeséseket, melyeknél előző nap egész közel
sétáltunk. Olyan mesés látvány az Iguazu-vízesés, hogy nem
lehet vele betelni. Menetrend függvényében transzfer a repülőtérre, és irány Rio de Janeiro. Transzfer a szállásra (2 éj).
14. NAP: RIO DE JANEIRO
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

ASUNCION, HŐSÖK PANTEONJA
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától min. 6 hónapig érvényesnek
kell lennie. Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de az utasbiztosítást és a helyi borravalókat nem. Oltásokkal kapcsolatos információk a weboldalunkon. Min. létszám: 10 fő.
KORÁBBI UTASOK ÉRTÉKELÉSE AZ ÚTRÓL 5-BŐL: 4.87

Időpont (hosszabbítással):
2020. november 13 – 28.
Alapár (Paraguay – Brazília – Argentína
szakaszokra, útlemondási biztosítással):
302.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással,
a hosszabbítás 2 szakaszára):
200.000,- Ft
Összesített részvételi díj (hosszabbításnál): 502.000,- Ft
IDÉ

IGUAZU-VÍZESÉS ARGENTÍN OLDALA

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára (+5 éj):
88.000,- Ft
Fakultatív vacsora (+5 alkalom):
43.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 12.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 4.800,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza + fakultatív program | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász: 23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	5 éj ***-**** szállodákban
2 ágyas szobákban + 2 éj repülőn
Ellátás:
reggeli (fakultatív vacsora)

SP P
EC RO
I A KO
LI
TÁ
S

KOLUMBIA

ECUADOR

LÁTVÁNYOSSÁGOK AZ EGYENLÍTŐ MENTÉN
Kolumbia – Ecuador – Galapagos

Cartagena

EMLÉKMŰ AZ EGYENLÍTŐ VONALÁNÁL
Bogota
Galapagos

Quito

Guayaquil

Riobamba
Cuenca

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A két főváros: Bogota és Quito fő látványosságai
 Egyszerre állhatunk az északi és a déli féltekén
 Galapagos védett állat- és növényvilága
 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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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. Cartagenában cseréltek gazdát hosszú ideig
a termények és rabszolgák mivel ez volt a régió legfontosabb
kikötője. Manapság Cartagena óvárosa és a vár környéke egy
világörökségi gyöngyszem. A város körüli tengerparti szállodák
sokasága pedig mutatja, hogy a terület népszerű nyaralóhely is.
Megérkezés után séta, szabadidő vásárlási lehetőség, a hangulatos városban. Szállás Cartagenaban (2 éj).
4. NAP: CARTAGENA
Reggeli után városnézés Cartagenaban, melynek során sétálunk
a színes házakkal ékesített utcákon. Felmegyünk a tengerparton fekvő Fort San Felipe erődbe, mely fontos szerepet játszott
a város védelmében, a kalózkodás időszakában. Fentről csodálatos fotókat készíthetünk, mind a városról, mind a tengerpartról.

ÓRIÁSTEKNŐSÖK GALAPAGOSON

Innen a gyarmati óvárosba jövünk le, ahol a pompás palotákat, szűk sikátorokat csodálhatunk meg. A városnézés végén a
Jezsuita templomot és a San Pedro Claver monostort keressük
fel, majd szabadprogram.
5. NAP: CARTAGENA – PANAMA – QUITO
Menetrend függvényében, de várhatóan a déli órákban utazás
Cartagenából 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. Városnézésünk 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 DélAmerikában. Délután az Egyenlítő-vonal nevű 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, mely hófödte, 5.987 m magas csúcsával Ecuador második legmagasabb hegye, és a legnagyobb a működő vulkánok
között. Délután folytatjuk utunkat Riobamba városába, amely
Chimborazo 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 séta az elegáns tengerparti sétányon.
10. NAP: GUAYAQUIL – GALÁPAGOS
Reggel transzfer a repülőtérre és elutazás a Galápagosszigetekre. Transzfer Santa Cruz szigetre. Szállás elfoglalása. Ezt követően, délután a Darwin Intézet felkeresése, ahol
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beszámolnak az ott folyó természetvédelemről, ahol láthatunk
védett, különleges madarakat, sok fajta teknőst és egyéb állatot. (4 éjszaka). Galápagoson ebéd és vacsora is lesz.
11. NAP: GALAPAGOSON SZIGETLÁTOGATÁS HAJÓVAL
Ezen a napon egy másik sziget flóráját és faunáját ismerjük
meg. Mivel vulkánikus mindegyik sziget a felszín is különleges,
és természetesen érdekes a vegetáció is. Ezek a szigetek a világ
egyik legféltettebb és legjobban óvott természeti területei. Erről
magunk is meggyőződhetünk.
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 SZIGETLÁTOGATÁS HAJÓVAL
Az elmúlt 3 év utas véleményeit figyelembe véve, megnöveltük a galapagosi tartózkodást egy nappal. Ezen a napon egy
újabb sziget növény és állatvilágával ismerkedik meg a csoport.
Az ellátás, ma is reggeli, ebéd és vacsora.
14. NAP: GALAPAGOS – ECUADOR – REPÜLÉS
Délelőtt visszarepülés a Guayaquilbe, majd átszállással
Európába. Éjszaka a repülőn.
15. NAP: EURÓPA – BUDAPEST
Európai átszállás után a délutáni órákban érkezés Budapestre.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon talál.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még minimum
6 hónapig érvényesnek kell lennie. A színvonalasabb szolgáltatás
érdekében a csoport létszámát 14 főben maximáljuk.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 14 FŐ)

Időpont:
2020. október 29 – november 12.
Alapár (galapagosi belépési illetékkel és
útlemondási biztosítással):
1.244.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 650.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
1.894.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	
13 éjszaka ***-**** szállodákban (2 ágyas
tusolós, WC-s szobákban) + 1 éj repülőn
Ellátás:	
13 reggeli + fakultatív vacsora
(Galapagoson: teljes panzió)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
260.000,- Ft
Fakultatív vacsora (9 alkalom):
125.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 11.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 4.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

PANAMA

NICARAGUA

KÖZÉP-AMERIKA TERMÉSZETI KINCSEI

Leon

Panama – Costa Rica – Nicaragua

Managua

Tor
tu

gue

Arenal
San Jose

ro
Panama

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Természeti látványosságok 3 országban
 Trópusi állatvilág különlegességei
 Hajózás a Panama-csatornán
 Vulkánok és káprázatos növényvilág
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
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Szakértői blog az úthoz: pronaygyula.prokotravel.hu/Amerika

TERMÉSZET

COSTA RICA

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – SAN JOSÉ
Menetrend függvényében átszállással utazás Costa Rica fővárosába. Érkezés a késő délutáni órákban. Transzfer a szállodába.
2. NAP: SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Kora reggel elindulunk a Braulio Carrillo Nemzeti Parkba.
Itt szembesülünk először az ország elképesztően gazdag
növény- és állatvilágával. Útközben egy banánültetvényt láthatunk, ahol 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. Kora
délután megérkezünk szálláshelyünkre, ahol frissítő ebéddel és
koktéllal kedveskednek nekünk. Szállásunk tágas, szépen kialakított, komfortos fabungalókban lesz. A nap zárásaként megtekintjük a közelben lévő Tortuguero városkát. Sehol egy autó,
csak a mosolygó helyi lakosok. Este 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 a hőmérséklet meleg, de csapadék – rövidebb,

hosszabb időszakban –, szinte minden nap várható, helyenként
komoly zivatar formájában. A sok eső miatt a vegetáció fantasztikusan változatos és dús. Napközben ebéd, este vacsora.

kitörésével semmisült meg. Innen rövid idő alatt érkezünk León
jelenlegi városába, melyet a vulkánkitörés után építettek fel.
Gyalogos városnézés, majd transzfer a hotelbe.

4. NAP: TORTUGUERO – GUÁPILES – LA FORTUNA
Reggeli után elhagyjuk a szállásunkat, majd hajóval a Cano
Blanco kikötőbe indulunk, innen megyünk Guápilesbe, ebéd.
Busszal 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 hivatalosan is inaktívnak számít. Szállás és vacsora (2 éj).

10. NAP: MANAGUA – PANAMA
Délelőtt transzfer a repülőtérre és utazás Panamába. Délután
szállásfoglalás és szabadprogram. Panama Közép-Amerika központja, sok elegáns üzlettel, kedvező árakkal.

5. NAP: ARENAL – LA FORTUNA
Reggel az Arenal Parkban kezdjük a túránkat, ahol a természet szépségei közül 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 érkezünk a
70 méter magas vízeséshez. A zuhatag aljában egy természetes
medencét is találhatunk, ennek kristálytiszta vizében a bátrabbak úszhatnak is egyet. Szállás, mint előző nap. Vacsora.
6. NAP: LA FORTUNA – RINCÓN DE LA VIEJA
Reggeli után elhagyjuk a szépséges La Fortunat és Rincón de
la Vieja felé indulunk. A település a Guanacaste Nemzeti Park
védelme alatt áll. Találhatunk itt aktív vulkánt, lagúnákat és
földnyelveket. A Nemzeti Park területén kívül felfedezhetőek
még a természetes termálvizek és „szaunák”. Délután szabadidő
keretén belül lehetőség nyílik néhány pihentető órát eltölteni
ezekben a kellemes, meleg vizes „medencékben”. A víz kristály
tiszta és természetes, folyamatos utánpótlását a Rio Negro
folyóból nyeri. Szabadprogram, szállás és vacsora.
7. NAP: RINCÓN DE LA VIEJA – PENAS BLANCAS – GRANADA
Ezen a napon indulunk el Nicaraguába. Keresztülutazunk az északi
alföldön, míg el nem érjük a határt Penas Blancasnál. A határ
átkelés után találkozunk az ottani helyi idegenvezetővel és a csodás vidéki tájon át Catarina kilátójához megyünk, ahonnan csodás
kilátás nyílik az Apoyo krátertóra, és Granadára, mely a következő
úticélunk lesz. Ideérkezve bejelentkezünk a hotelbe, majd gyalogos városnézésre indulunk a színekkel teli óvároson keresztül.
8. NAP: GRANADA – MASAYA – CHOCOYERO
Reggeli után elhagyjuk Granadát és Masaya városába megyünk,
ahol lesz lehetőség vásárlásra, mielőtt meglátogatjuk a még
ma is aktív Masaya vulkánt. A kráter pereméről megnézhetjük
a fortyogó lávát. Következő megállónk a Chocoyero Természeti
Rezervátum, egy trópusi erdő, burjánzó növény- és állatvilággal.
Különösen csodás látványt nyújtanak a madarak. Programunk
végén a szállásunkra utazunk.
9. NAP: LEON VIEJO – LEON
Reggeli után Managua felé indulunk, a Managua-tó mentén haladunk, és áthajtunk a Corredor Seco, szavannát idéző,
vidékén is. Útközben megállunk, hogy megnézzük León Viejo
városka romjait, mely Világörökség. A település őrzi az eredeti
spanyol telepesek emlékeit, ami a Momotombo vulkán 1610-es

11. NAP: PANAMA-CSATORNA
Ma megtekintjük a világ 8. csodáját, a Panama-csatornát, ami
az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt köti össze. Kb. 4 órás
hajózásunk lesz a csatornán, miközben a következő helyeket
érintjük: Miraflores Locks, Miraflores Lake, Pedro Miguel Locks,
Gaillar Cut és a legkeskenyebb pontot, Gatun Lake-et. Útközben
láthatjuk a hatalmas óceánjárókat és teherszállítóhajókat,
ahogy zsilipeznek. Ebéd a hajón. Panamavárosba autóbusszal
jövünk vissza, ahol ezt követően szabadprogram.

HAJÓ A PANAMA CSATORNÁN

12. NAP: PANAMA VÁROSNÉZÉS
Reggeli után megkezdjük városnézésünket Panamavárosban,
mely a Világörökség része, és egyben az ország gazdasági központja, Bankok és világcégek felhőkarcolói találhatóak itt. Ezután
ellátogatunk a Panama Viejo romjaihoz. Az ország első gyarmata
még a XVI. században itt jött létre, a mostani város határain kívül.
Délután a régi városközpontba Casco Antiguába indulunk, ahol a
gyarmati építészet dominál. Innen továbbmegyünk a Miraflores
Locksba, itt sorakoznak a hatalmas óceánokat is átszelő hajók.
Ennek érdekessége, hogy előző napon ezt a helyet a hajóról csodáltuk meg, most a szárazföldről tekintünk le a hajókra. A délutáni órákban transzfer a repülőtérre, és hazaindulás.
13. NAP: EURÓPA – BUDAPEST
Érkezés az európai reptérre. Átszállás, és a délutáni órákban
szállunk le a Liszt Ferenc Repülőtérre.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon talál.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még minimum
6 hónapig érvényesnek kell lennie. A színvonalasabb szolgáltatás
érdekében a csoport létszámát 18 főben maximáljuk.
SZEMÉLYES BEJÁRÁS ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont:
2020. október 14 – 26.
Alapár (útlemondási biztosítással):
898.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 460.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
1.358.000,- Ft
IDÉ

ARENAL VULKÁN COSTA RICÁBAN

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Utazás:	repülővel, a helyszínen autóbusszal
Poggyász: 23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	***-**** szállodában Tortugueroban
komfortos faházakban + 1 éj repülőn
Ellátás:	reggeli + 1 főétkezés naponta
(ebéd vagy vacsora 2. és 3. nap mindkettő)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
197.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 9.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.900,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

USA

KÖRUTAZÁS A VADNYUGATON
USA – Nyugati part

MONUMENT-VÖLGY IKONIKUS SZIKLATÖMBJEI
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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: LOS ANGELES
Reggeli. Délelőtt Los Angeles belvárosának (Downtown) érdekességeit nézzük meg: a híres Walt Disney Concert Hallt, a
város legrégebbi utcáját, az Olvera utcát és a Union Station
vasútállomást. Majd természetesen nem marad ki Hollywood,
séta a Hollywood Boulevard-on, Hírességek sétánya, Dolby
Filmszínház, az Oscar-gála helyszíne, hírességek kéz- és láblenyomataik. Szabadidő, vásárlási lehetőség. Délután folytatjuk közös városnézésünket vagy egyéni fakultatív programra
van lehetőség. A közös városnézés során az óceánpartot fedezzük fel: elsőként a bohém Venice Beach-t majd az előkelő
Santa Monica-t. A fakultatív program során 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/fő, minimum létszám: 15 fő), a programon az idegenvezető
nem vesz részt. Szállás Los Angeles körzetében.

3. NAP: LOS ANGELES – CALICO – LAUGHLIN
Reggeli. Ezen a napon az angyalok városának legismertebb és legizgalmasabb helyeit keressük fel. Elsőként Beverly Hillsben állunk
meg: Rodeo Drive, Városháza. A délelőtti megálló után elhagyjuk Los Angelest és a Los Angeles-i medencét is. Utunk már a
Mojave-sivatagban halad tovább. Következő megállónk egy igazi
XIX. századi vadnyugati városka lesz, Calico. Az egykori bányász
városkában sétálgatva úgy érezzük mintha megállt volna az idő
nagyjából 150 éve. A nap végén a Coloradó folyó partján fekvő
Laughlin városába érkezünk. Vacsora és szállás Laughlinban.
4. NAP: LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF
Reggeli, majd indulást követően már Arizona államban utazunk. Utazásunk célja ezen a napon pedig nem más, mint a híres
Grand Canyon. A méretek, a távolságok, a mélységek lenyűgözőek. A természet egyik igazi remekműve. Fakultatív prog-

ramlehetőség: kisrepülővel repülés a kanyon felett
(kb. 199 USD – időjárásfüggő). A nap végén Flagstaffbe
érkezünk. Vacsora, szállás Flagstaffben.

5. NAP: FLAGSTAFF – MONUMENT-VÖLGY –
GLEN CANYON – POWELL-TÓ – KANAB
Reggeli, majd utazás a Monument-völgybe, amely Amerika
egyik jelképe, a Navajo indiánok szent helye. Ezen az impozáns
helyen számos westernfilmet forgattak. A sivatagos fennsík tele
van ámulatba ejtő formájú gigantikus homokkövekkel. Részt
veszünk egy piknikkel egybekötött dzsip túrán, ahol megkóstolhatjuk az igazi navajo ételeket. Ezt követően utazás a Powelltóhoz. A Powell-tó egy nem mindennapi tó. Egy mesterséges
duzzasztást követően a Coloradó folyó vizét a Glen Canyonban
duzzasztották fel. Fakultatív programlehetőség: repü-

Egyedi, sajátságos hangulatú városka az óceánparton. Délután
pedig már San Francisco-ba érkezünk. Vacsora és szállás San
Francisco-ban.

6. NAP: KANAB – BRYCE CANYON – ZION CANYON –
LAS VEGAS
Korai reggeli, majd a délelőtt folyamán két csodálatos nemzeti parkot látogatunk meg Utah államban, a Bryce és a Zion Canyon nemzeti parkokat. Egyik ámulatból a másikba esünk át. A homokkő
formációk lélegzetelállítóak. Délután pedig a szerencsejáték és
szórakoztatóipar egyik leghíresebb városába, Las Vegas-ba érkezünk. Este fakultatív programlehetőség: kb. 3 órás

többek közt elhajózunk a fókatelep és a hírhedt börtönsziget, az Alcatraz mellett is (ára kb. 37 USD).

lőút a szigetek, hegycsúcsok, szurdokok által szabdalt, káprázatos tájképet nyújtó Powell-tó felett
(kb. 199 USD – időjárásfüggő). Vacsora, szállás Kanabban.

buszos-gyalogos városnézés számtalan fotóstoppal a káprázatos fények városában (az öreg Las Vegas
és a világon egyedülálló, képzeletet felülmúló Strip
sugárút, ára: kb. 65 USD/fő, minimum létszám: 20 fő).

7. NAP: LAS VEGAS – TŰZ VÖLGYE – LAS VEGAS
Reggeli, majd indulás a Nevada sivatagba, a mélyvörös színben
pompázó, 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 szabad program, a város kaszinóinak egyéni felfedezése,
vagy kedvező vásárlási lehetőségek. Napközben ebédszünet.
Vacsora, szállás Las Vegasban.
8. NAP: LAS VEGAS – DEATH VALLEY – BAKERSFIELD
Reggeli, majd elhagyva Las Vegas városát visszaérkezünk
Kaliforniába és utazásunk hátralevő részében már itt is maradunk. Ezen a napon egy újabb nemzeti parkot látogatunk meg,
azt a helyet, amelyik az észak-amerikai kontinens legmélyebb
és legforróbb területe is egyben. Ez a hely pedig nem más mint
a Halál Völgye. (Death Valley) Késő délután érkezés Bakersfildbe,
vacsora és szállás Bakersfieldben.
9. NAP: BAKERSFIELD – YOSEMITE NEMZETI PARK –
MARIPOSE GROVE – YOSEMITE VALLEY – MERCED
Reggeli után újabb nap, újabb nemzeti park, újabb legek.
A Yosemite Nemzeti Park területe volt az első térség, ami állami
védettséget kapott az Egyesült Államokban még az 1860-as években. Csodálatos gleccservölgyek, világhírű gránit falak (El Capitan,
Half Dome), több mint 700m magas vízesés és óriás mamutfenyők. Ezeket mind megnézzük. Vacsora és szállás Mercedben.

SAN FRANCISCO ÉS HÍRES HÍDJA: A GOLDEN GATE
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10. NAP: M
 ERCED – MONTEREY – CARMEL – SAN FRANCISCO
Reggeli, majd a Csendes-óceán partjához utazunk. Annak is
az egyik legszebb kaliforniai szakaszát nézzük meg, a híres
17 mérföldes úton. Két hangulatos óceánparti városkát is felkeresünk Carmelt és Monterey-t. Előbbi hangulatos kisvároska,
utóbbi pedig különböző művészek kedvelt városa már majdnem 100 éve. Monterey a XX. század első felében a halászat és
a halfeldolgozás jellemezte. Mára a halászatot már erősen szabályozzák a térségben, az egykori halfeldolgozó üzemek pedig
átalakultak szállodákká, éttermekké, bevásárló központokká.

11. NAP: SAN FRANCISCO
Reggeli majd délelőtt városnézés az Egyesült Államok egyik
leghíresebb nagyvárosban, San Francisco-ban: Városháza tér, a
Szépművészeti Múzeum csodálatos, több mint 100 éves épülete, a gyönyörűen karbantartott Viktória korabeli házak, a
Golden Gate szoros és híd. A városnézést a kikötőben fejezzük
be, ahol a délutáni szabad programot tölthetjük el (butikok,
kikötői pubok, kiállító termek, képgalériák, éttermek sorjáznak
egymás után több kilométer hosszan). Lehetőség nyílik a híres
kábel villamos kipróbálására is, sétálhatunk a kínai negyedben vagy hajóra szállhatunk az öbölben, mely során
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás San Francisco-ban.

12. NAP: SAN FRANCISCO
Reggeli, majd szabad program. Transzfer a repülőtérre és hazaindulás Budapestre. Étkezés és éjszakázás a gép fedélzetén.
13. NAP: BUDAPEST
Érkezés Budapestre.
A változtatás jogát fenntartjuk. A valutaárfolyam változások az árakat módosíthatják. Az árak 1 USD = 300 HUF, 1 EUR = 330 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. A fakultatív programok a helyszínen foglalandók és fizetendők. Belépők és a program
szerinti étkezések: 295 USD (a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatónak). Borravaló: ajánlott 5 USD/fő/nap. Sztornóbiztosítás a
részvételi díjra és a reptéri illetékre: 10.065,- Ft. Kötelező védőoltás
nincs. További tájékoztatást a Nemzetközi Oltóközpontban, illetve a
www.utazaselott.hu weboldalon talál.
Min. létszám: 35 fő

Időpont:	2020. november 07 – 19.;
2021. március 24 – április 5.
Részvételi díj repjeggyel
(2021. márciusi út ára változhat):
585.000,- Ft
Utazás:	repülővel, helyszínen külön busszal
Szállás:	középkategóriájú (kb. 3*-nak megfelelő)
szállodákban kétágyas fürdőszobás/
zuhanyzós szobákban, repülőn
Ellátás:
részben kontinentális, részben büfé reggeli
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral: kb.: 134.000,- Ft
Egyágyas szoba felára:
235.000,- Ft
Utasbiztosítás:
a részvételi díj tartalmazza

Partneriroda és az oldal szerkesztője: AB AGRO Utazási Iroda Eng. szám: RO 1320/1995/1999 További infó a 9. oldalon.

USA

KANADA

USA KELETI PART ÉS KANADA
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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 Québec fallal körülvett óvárosát járjuk be,
melynek hangulata semmihez sem hasonlítható. Városnézésünk
során bebarangoljuk többek között az óváros felső és alsó részét,
megállunk a Parlamentnél és a híres Chateau Frontenac szállodánál is, ahonnan gyönyörű a kilátás a Szent Lőrinc-folyóra.
A városnézést követően szabadidő majd délután továbbutazás
délnyugat felé a Szent Lőrinc folyó mentén Kanada második legnagyobb városába, Montrealba. Szállás Montrealban.
5. NAP: MONTREAL – OTTAWA
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 továbbutazás Ottawába,
vásárlási lehetőség. Szállás Ottawa körzetében.
6. NAP: OTTAWA – TORONTO
Reggeli után városnézés Ottawában mely az azonos nevű folyó
partján terül el. A város számtalan parkja mellett méltán híres
a Parlament nagyszerű épületéről is. Városnézésünk során megtekintjük többek között a Parlament Domb díszes neogótikus

A WASHINGTON-EMLÉKMŰ

A LENYŰGÖZŐ NIAGARA-VÍZESÉS
épületeit, a Notre Dame-ot és a Rideau-csatornát. 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. A különböző kilátópontok bejárását követően egy rövid hajókázás során egészen közel kerülünk
a vízesések aljához és látjuk a félelmetes robajjal lezúduló víztömeget, 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 közigazgatási épületeket és történelmi
emlékhelyeket látogatunk meg a városnézés során: Fehér Ház,
Capitolium, Washington emlékmű, Lincoln emlékmű, a vietnámi és koreai háborús emlékmű stb. Idő függvényében lehetőség van múzeumlátogatásra is. Washington belvárosában
múzeumok sora várja az érdeklődőket: Air and Space Museum,
Nemzeti Galéria stb. Szállás Washington körzetében.
10. NAP: WASHINGTON, D.C. – PHILADELPHIA–
NEW YORK KÖRZETE
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 körzetében.
11. NAP: NEW YORK
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. Sétálunk egyet a New York „tüdejének” is nevezett Central Parkban. Elhajózunk a Liberty Island (Szabadságsziget) mellett, ahol a Szabadság-szobor áll. A rézből készült
szobrot Franciaország adományozta az Amerikai Egyesült
Államok függetlenségének százéves évfordulója alkalmával.
(A tömegközlekedési jegyek, a hajójegy és a belépők a helyszínen fizetendők!) Visszautazás a szállodába, szállás az előző
napi szállodában.
12. NAP: NEW YORK / NEWARK…
Reggeli. Szabadidő, majd menetrend függvényében 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 = 300 HUF és
1 EUR = 330 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, amennyiben 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 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: 35 fő

Időpont:

2020. május 13 – 25.; május 29 – június 10.;
szeptember 23 – október 05.;
2021. május 12 – 24.
Részvételi díj repülőjeggyel:
598.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen légkondicionált
autóbusszal, hajóval
Szállás:	középkategóriájú (kb. 3*-nak megfelelő)
szállodákban, kétágyas szobákban, repülőn
Ellátás:
reggeli
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral: kb.: 139.000,- Ft
Egyágyas szoba felára:
275.000,- Ft
25–34 fő közötti létszámfelár:
25.000,- Ft
Utasbiztosítás:
a részvételi díj tartalmazza

Partneriroda és az oldal szerkesztője: AB AGRO Utazási Iroda Eng. szám: RO 1320/1995/1999 További infó a 9. oldalon.
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Mexikói körutazás, cancuni pihenéssel

Mérida
Cancun
Campeche
Chichén Itza
Villahermosa

Oaxaca

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Nap és Hold Piramis megtekintése
 Indián és spanyol kultúra kincsei
 Ősi kulturális emlékek
 Cancunban tengerparti pihenés mesés környezetben
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A mexikói piramisok félelmetes helyszínek voltak, manapság
azonban mindenkit – ahogy engem is –, lenyűgöz a látványuk.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

PROGRAM:
1. NAP: ELUTAZÁS
Indulás Budapestről. Utazás átszállással Mexikóvárosba. Érkezés
után transzfer a szállodába.
2. NAP: MEXIKÓVÁROS – TÖRTÉNELMI VÁROSRÉSZ
Autóbuszos és gyalogos városnézésre indulunk Mexikóvárosban,
ahol többek között a következő látnivalókat érintjük: látványos kastélyok, Alameda Park, Zócalo, Palacio Nacional, Catedral
Metropolitana. Ezután a Reforma Boulevardon haladva, megállunk a Függetlenségi Emlékműnél, majd városnézésünket az
Antropológiai és Történeti Múzeumban folytatjuk. Délután megérkezünk a Teotihuacán-hoz, ahol sétánk során megtekintjük:
a Citadelát, a Quetzalcóatl Templomot, a Halál útját, a Nap és a
Hold Piramist. Késő délután indulunk vissza, útközben megállunk
Mexikóváros védőszentjének templománál, a Guadalupei Szent
Szűz bazilikánál, ahol sötét bőrű mesztic nő képében jelent meg
a Szűzanya 1531-ben, ezért épült ide az első bazilika 1709-ben.
3. NAP: MEXIKÓVÁROS – PUEBLA – OAXACA
Reggelit követően városnézés Pueblában, melyet a több mint
70 temploma miatt az „Angyalok városának” is neveznek. Fő látványosságok: Rosario-kápolna, a lenyűgöző Főtér, Bábuk háza,
Santo Domingo Templom, El Parián Market és Los Sapos művészeti negyed. Délután olyan gyönyörű tájon haladunk keresztül,
ahol kaktuszok ezrei vannak természetes környezetükben. Este
megérkezünk Oaxaca-ba (2 éj).
4. NAP: MONTE ALBAN – TULE – MICTLAN – OAXACA
Reggel elsőként a Monte Alban-hoz látogatunk. Ez a régészeti
körzet ma is úgy néz ki, ahogy a zapotékok 1.200 évvel ezelőtt
itt hagyták: építészeti remekművek, kerámia leletek, hatalmas

paloták, templomok, gazdag külső díszítések. Ezután Mexikó
– archeológiai szempontból – egyik legismertebb városába
vezet utunk, régebben Mictlan (Halottak Városa) volt a neve
a mexikóiak szent városának, melyben főpapjuk székelt. Ezt a
település egy hegyekkel körülvett magas völgyben hozták
létre. Még most is láthatók a palotafalak és templomok romjai. Délután visszatérünk Oaxaca-ba, az ide látogató turista az
indián és a spanyol kultúra hatásainak érdekes keveredését
tapasztalhatja. A történelmi városnegyedben sétálva megtekintjük – többek között –, a gazdagon díszített Santo Domingo
templomot, mely az egyik legcsodálatosabb belső díszítéssel
rendelkező aranytemplom Közép-Amerikában.
5. NAP: OAXACA – SUMIDERO CANYON – SAN CRISTOBAL
Korai reggelit követően folytatjuk utunkat a Tuxtla Gutiérreznél
található Sumidero-kanyonhoz. San Cristóbal de las Casasból, a
Chiapa indián települések fővárosából indulva egy fantasztikus
hajótúra kezdődik. Az 1.000 m magas sziklafalak közötti szurdokban halad csónakunk. Egyedülálló élményben lesz részünk
a túra során. A hajózást követően szabadidő, majd a szálláshelyünk elfoglalása San Cristobal de las Casas-ban (2 éj).
6. NAP: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – TZOTZIL
Reggelit követően séta San Cristóbal de las Casasban, a gyönyörű felföldi városban, ahol sok színes kis házat, templomot,
piacot láthatunk. Programunkat folytatva elmegyünk Tzotzil
maya kisvárosba, ahol a helyi népviseletet és tradicionális szokásokat csodálhatjuk meg. Délután egy maya kultúrát bemutató múzeumot keresünk fel. Kora esti órákban érkezünk vissza
szállásunkra.
7. NAP: SAN CRISTOBAL – VILLAHERMOSA – PALENQUE
Reggelit követően útnak indulunk Villahermosa városába,
Tabasco megye fővárosába. Itt ellátogatunk a szabadtéri
La Venta Múzeumba, ahol az Olmec kultúra maradványai találhatóak. Délután folytatjuk utunkat az UNESCO Világörökség
részét képező Yucatán-félszigeti maya romvárosba, Palenquebe,
ahol szállásunk is lesz. Este szabadprogram.
8. NAP: PALENQUE – CAMPECHE
Városnézés Palenqueben, az esőerdővel borított klasszikus maya
városban. A város VI–VIII. század között kialakított építészeti és
szobrászati stílusa páratlan, a maga technikai tökéletességével
és szépségével. Ugyancsak lenyűgöző látványosság a „Feliratok
Temploma”, mely tulajdonképpen egy piramis és szinte egy építészeti csoda. Késő délelőtt megállunk a Roberto Barrios vízesésnél, amely tökéletes hely a fotózást kedvelőknek. Délután
továbbutazunk szállásunk felé Campeche-be.

Palenque
San Cristóbal

9. NAP: CAMPECHE – UXMAL – MÉRIDA
Reggeli a szálláson, majd történelmi városnézés Campecheben, ahol még mindig találhatunk az óvárost körülvevő erődfal
maradványaiból. Később Uxmal következik, ahol megtekintjük
az UNESCO Világörökség részét képező emlékeket, a Jós piramisát, az Apácák Házának Négyszögét és a Kormányzó palotáját, melyet a helyiek csak Galambdúcnak neveznek. Délután
Méridaban sétálunk, amelyet „Fehér Város”-nak is hívnak, és
Yucatán megye fővárosa.
10. NAP: MÉRIDA – CHICHÉN ITZA – CANCUN
Korai indulás Chichen Itzába mely a legismertebb maya város.
Nem véletlenül került fel az UNESCO Világörökségeinek listájára. A festői rengetegben megbújó romvárosnál kevés vérfagyasztóbb hely létezik a világban: az emberáldozatokról
is elhíresült romok híven őrzik a maya civilizáció emlékeit.
Rengeteg a különleges látnivaló, de már az épületek többségén kezd érződni a X. században ideérkezett toltékok hatása.
A városban látható Közép-Amerika legnagyobb labdajátéktere is. A másik érdekesség Chichen Itza szent tava, a Cenote
Sagrada. Ez egy beomlott mészkőbarlang, amely feltöltődött
vízzel. A mondák szerint régen itt emberáldozatokat mutattak be a Cenóta Istenének. Folytatjuk utunkat Cancun felé, ahol
elfoglaljuk szálláshelyünket.
11 – 12. NAP: CANCUN
Két napon keresztül pihenés a szállodában és a tengerparton,
közben teljes ellátás, helyi italokkal. A **** szállodánk közvetlenül a fehérhomokos tengerpartnál található. A tenger leírhatatlanul szép színű, a zöld és a világoskék szín keveredése teszi
egyedülállóvá ezt a partszakaszt.
13. NAP: ELUTAZÁS
Menetrend függvényében transzfer a cancuni repülőtérre és
elutazás. Repülünk Európába. Éjszaka a repülőn.
14. NAP: EURÓPA – BUDAPEST
Délelőtti órákban érkezés Európába. Átszállás után a délutáni
órákban érkezés Budapestre.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon talál.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még
minimum 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 20 FŐ)

Időpont:
2020. november 14 – 27.
Alapár (útlemondási biztosítással):
668.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 330.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
998.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	12 éjszaka *** -****szállodák 2 ágyas,
tus / wc-s szobáiban 1 éjszaka repülőn
Ellátás:	
félpanzió (reggeli és ebéd vagy vacsora),
Cancunban all inclusive ellátás

SZÁLLODASOR A CANCUNI TENGERPARTON
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Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
156.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 10.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): +4.200,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

MAROKKÓ

MAROKKÓ MESÉS KINCSEI

Rabat

Fes

Casablanca
Beni Mellal
Marrakesh
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
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.

RABAT, V. MOHAMMED MAUZÓLEUMA
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
Marrakesh 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 – BÉCS – MARRAKES
Menetrend függvényében, várhatóan a délelőtti órákban indulás Budapest Airport Hotel elől Bécsbe, mivel Budapestről nincs
közvetlen járat Marokkóba, csak hosszú várakozásos átszállással.
Repülés Bécsből közvetlen járattal. 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, zenészekkel, kígyóbűvölőkkel, és
akrobatákkal, 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

MARRAKES, ARAB TORONY

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 régió egyben, melyet a kézművesek és az iparosok alakítottak ki századokkal ezelőtt. A nap egyik érdekes látnivalója a Majorelle kert. Ezt is megtekinti a csoport. 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

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. Mohammed térre,
amely a város szíve. Szállásunk ezen az estén Casablancában lesz.

FŰSZEREK A PIACON

5. NAP: CASABLANCA – MARRAKES – BÉCS – 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, majd utazás Bécsbe. Érkezést követően
transzfer Budapestre.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még
minimum 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A TAVALYI ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Teljes részvételi díj (Tartalmazza a repülőjegy és illeték
összegét (111.500,- Ft) és az útlemondási biztosítást is):
2020. április 21 – 25.:
336.500,- Ft
október 06 – 10.:
379.500,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	4 éjszaka **** szállodákban
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)
Ellátás:	félpanzió
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára (április):
38.500,- Ft
Egyágyas szoba felára (október):
39.500,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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IZRAEL

LÁTOGATÁS A SZENTFÖLDRE
JERUZSÁLEMI LÁTKÉP A DÁVID-TORONNYAL

Tel Aviv
Jeruzsálem
Betlehem

Holt-tenger

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.

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Jeruzsálem 3 vallás szent városa
 Lebegés a Holt-tenger lenyűgöző vizében
 Tel Aviv és Betlehem történelmi örökségei
 A rejtélyes Holt-tengeri tekercsek megtekintése
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VÁROSLÁTOGATÁS
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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. Sétálunk a zsidó és a keresztény
részen is, míg elérünk a Via Dolorosara, Krisztus keresztútjának a helyszínére. A stációk mentén haladunk, Szűz Mária sírhelyéig. A szabadprogram során mindenkinek lesz lehetősége,
hogy emléktárgyat vásároljon magának a különleges helyszínről. Az óváros felfedezése után térünk vissza szállásunkra. Némi
pihenő után, egy 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 110 NIS (előzetes jelentkezés szükséges).

5. NAP: TEL AVIV – BUDAPEST
Reggelit követően ízelítőt kapunk Tel Avivból. Autóbuszos városnézésünk után a Carmel piacon nézelődünk. Érdekes a rengeteg
árus igényes portékájának látványa. Lesz lehetőség vásárolni
is a számtalan fűszerből és különleges 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 az esti órákban száll fel
repülőnk. Budapestre a várható érkezésünk az esti órákban lesz.

SZÜLETÉS TEMPLOMA Fotó: Tóth Endre

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 zsugorodó Holt-tenger partjára. 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

Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még minimum
6 hónapig érvényesnek kell lennie. A helyszínen kötelezően
30 USD/fő borravalót kell adniuk utasainknak.
AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN MINDEN HELY ELKELT AZ UTAZÁSON

Időpont:
2020. október 08 – 12.
Alapár (útlemondási biztosítással):
274.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 125.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
399.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	4 éjszaka ***-**** szállodában
2 ágyas tus/WC-s szobákban
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)

TEL AVIV TENGERPARTJA
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Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
78.500,- Ft
Fakultatív vacsora:
37.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

JORDÁNIA

PETRÁTÓL A HOLT-TENGERIG
Körutazás Jordániában

PETRA, SZIKLATEMPLOM
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 is, 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.

JERASH, ZEUSZ TEMPLOM

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 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 – MADABA – KERAK – 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 a 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,
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. NAP: PETRA – HOLT-TENGER
Reggeli után egész napunkat a volt Nabateus Királyság fővárosában, Petrában töltjük. A romváros, melyet 2.000 évvel ezelőtt
vájtak ki a vörös sziklafalból, a világ 7 csodájának egyike,

Jerash
Amman

Holt-tenger

Kerak

Petra
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.

A HOLT-TENGER SÓS PARTJA
5. NAP: HOLT-TENGER – AMMAN
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.
Az utazáshoz érvényes vízum és az indulástól számított
min. 7 hónapig érvényes útlevél szükséges.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 25 FŐ)

Időpont:
2020. október 13 – 17.
Alapár (útlemondási biztosítással):
225.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 130.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
355.000,- Ft
IDÉ

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	4 éjszaka **** szállodákban
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)
Ellátás:	félpanzió
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
52.000,- Ft
Jordán vízum és ügyintézési díj:
30.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

ÖRMÉNYORSZÁG

GRÚZIA

A CSODÁLATOS ÖRMÉNYORSZÁG ÉS GRÚZIA
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A világ egyik legősibb települése, Jereván
 Ókeresztény templomok és kolostorok
 Sztálin szülővárosa – Gori
Páratlan örmény és grúz gasztronómiai élmények
A Dél-Kaukázus két keresztény országa mindig elbűvöl lenyűgöző 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 átszállással Jerevánba. Érkezés éjfél körül, ezt követően
elfoglaljuk a szállásunkat (2 éj). A késői érkezés miatt ezen a
napon nincs vacsora.
2. NAP: JEREVÁN – MATENADARAN – CASCADE – ARARAT
Reggeli után a napot Jerevánnak szenteljük. 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.
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.
4. NAP: TATEV – JERMUK – ARENI
Reggeli után első állomásunk a Tatev kolostor lesz. Megköze
lítéséhez 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 Ecsmiadzinba, 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, az Alpokra
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).
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 – 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

egésznapos kirándulás: 27.000,- Ft.

ANANURI ERŐD A TÓVÁ KISZÉLESEDŐ FOLYÓVAL

Gergeti

Kutaisi
Gori

Tbiliszi
Szeván-tó

Jereván

Goris

NORAVANK TEMPLOMA
9. NAP: MTSKHETA – GORI – KUTAISZI
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 megtekintjük a hírhedt politikus 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 utazáshoz érvényes útlevél szükséges.
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: 4.91

Teljes részvételi díj (Tartalmazza a repülőjegy és illeték
összegét (115.000,- Ft) és az útlemondási biztosítást is):
2020. május 14 – 23.:
544.500,- Ft
július 26 – augusztus 04.:
569.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	9 éjszaka *** -**** szállodában
2 ágyas tus/WC-s szobákban
Ellátás:
félpanzió (2. nap reggeltől 9. nap vacsoráig)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
119.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 7.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.000,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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AZERBAJDZSÁN

A TŰZ ORSZÁGA, AZERBAJDZSÁN
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A számtalan ókori emléket rejtő Baku
 Örökké lobogó tűzcsóvák megcsodálása
 Gobusztán Nemzeti Parkban 5000 éves vésetek
 Látogatás Európa legmagasabban fekvő falujába
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Azerbajdzsán a Dél-Kaukázus egyik legkülönlegesebb országa,
ahol a modern építészet a keleti hagyományokkal karöltve
alkot egy egészen új világot.
György Péter – Kaukázus-specialista idegenvezető

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BAKU
Éjfél körül (május 24–25-re, illetve szeptember 10–11-re virradó éjszaka) indul a repülőgépünk Bakuba. Éjszaka a repülőn. Várhatóan 07:30-kor érkezünk az azerbajdzsáni fővárosba.
A Baku Nemzetközi Repülőtéren történő útlevél ellenőrzést követően találkozunk az idegenvezetőnkkel és megkezdjük városnéző túránkat Bakuban. Gyönyörű kilátás nyílik a városra és az
öbölre, valamint a Tűz Tornyokra a Highland Parkból és Mártírokvölgyéből. Később felfedezzük az óvárost vagy, ahogy a helyiek
hívják az Icheri Shehert. Itt láthatjuk az ókori városkapukat és
a megerősített tornyokat. Megnézzük a Bukhara és Multan
karavánszerájt. A karavánszerájok fontos találkozóhelyek voltak az ókorban, ahol a kereskedők és utazók pihentek meg hos�szú útjuk során. Az óváros két nevezettsége, a Szűz-torony és
Shirvanshahs palota az UNESCO Világörökségi Listáján szerepel.
Bakuban egyedül az óvárosban tudjuk megtapasztalni a jellegzetes keleties hangulatot, az ókori mecsetek, fürdők és a hangulatos macskaköves utcákon sétálva. 13 óra körül bejelentkezünk a
szállodába. Tusolás, pihenés után, kb. 16 órakor folytatjuk programunkat a Nizami utcában, mely egy hatalmas sétáló- és bevásárló utca Baku belvárosában. Meglátogatjuk az Azerbajdzsáni
Nemzeti Múzeumot, melynek épülete Tagiyev, azerbajdzsáni
olajmágnás és filantróp korábbi palotája volt. Sétánk végeztével szélmentes időjárás esetén hajótúrára indulunk. Programunk
végeztével vacsora egy helyi étteremben, majd szállás Bakuban.
2. NAP: BAKU – KHINALUG – GUBA – BAKU
Reggeli a szálláson, majd elindulunk Gubába. Körülbelül másfél órás utazást követően négykerék meghajtású autókkal utazunk a 2.500 méter magasan fekvő Khinalug faluba. Khinalug
egy ősi azeri falu, a Nagy-Kaukázus hegység tetején, melynek
történelme egészen a Kaukázusi Uralom idejére nyúlik vissza.
Sétálunk a faluban, amely Európa legmagasabban fekvő települése. Fakultatív ebéd egy helyi, falusi családnál (helyszínen
fizetendő), majd visszautazunk Gubába. Útközben meglátogatjuk a Vörös Falunak is nevezett hegyi, zsidó falut. Ezt követően Gubában egy szőnyegszövő műhelyet fedezünk fel. A nap
végén visszautazás Bakuba, majd vacsora egy helyi étteremben.
Szállás Bakuban.

3. NAP: BAKU – SHAMAKHA – GABALA
Reggel elindulunk Gabalába, az ősi birodalmi központba.
Útközben megállunk a Diri Baba mauzóleumnál Marazában.
Folytatjuk utunkat Shamakha városába, ahol megnézzük a
Juma mecsetet és a 7 tornyú Yeddi-Gumbez mauzóleumot.
Utunk során megállunk Girdimanchay kanyonnál, felkeresünk
egy újabb ősi antik falut, Lahijt, mely fontos állomás volt a
középkori Selyemúton. Itt meglátogatunk patkólókovács, fazekas és szőnyegszövő műhelyeket. Programunk következő látványossága a Nohur hegyi tó Gabalában, majd felfedezzük a
Tufandag hegyet, melyre felvonóval jutunk fel. Programunk
végén vacsora egy helyi étteremben. Szállás Gabalában.
4. NAP: GABALA – NIDJ – KISH – SHEKI
Reggel indulás Sheki városába. Utunk során megállunk a
Chotari templomnál, és az Udi háznál, Nidj faluban. Kaukázus
első temploma lesz a következő látványosság, mely Kish faluban
található. Shekibe érkezés után városnézés. Felfedezzük az óvárost. Megnézzük a középkori erődítményt, Sheki kán palotáját,
ami nyári rezidencia volt. Ellátogatunk a Történeti Múzeumba és
kívülről megtekintjük a Kerek templomot is. Meglátogatjuk a
Shebeka kézműves műhelyt, ahol takalduzt is készítenek, mely
Azerbajdzsán nemzeti hangszere. A mai napi programot a Sheki
karavánszeráj meglátogatásával fejezzük be, majd vacsora és
szállás Shekiben.

Ganja

Sheki

Guba
Gabala

Baku

Gobusztán
a Zoroasztriánusok szent helye volt. Ezt követően meglátogatjuk Qala Régészeti és Néprajzi Múzeum komplexumát, mely
egy nyitott, szabadban lévő múzeum Qala falu területén. Itt láthatjuk az Absheron-félsziget történelmét a Kr.e. III. századtól
egészen a középkorig. Sziklába vésett írások, kerámiák, háztartási és díszítő kellékek, fegyverek, pénzérmék, és fennmaradt
középkori lakóépületek maradványai mesélnek nekünk a távoli
múltról. Továbbutazva kívülről megtekintjük a Ramana kastélyt, majd a Yanardagot, más néven a Tűz-hegységet. A hegyoldalon megállás nélkül lobog a tűz, melyet a hegy gyomrában
található természetes eredetű gázok táplálnak. A lángok akár
3 méter magasra is felcsapnak egy vékony, porózus homokréteg alól. Többek között ezért kapta Azerbajdzsán a „tűz
országa” vagy „tűz földje” elnevezést. Később meglátogatjuk az
„olaj fúrótorony erdőt”. Az idegenvezető beszél majd nekünk
Azerbajdzsán olajhoz fűződő történelméről. A nap utolsó állomásaként megcsodáljuk a lélegzetelállító építészeti műremeket, a Heydar Aliyev Kulturális Központot. Gálavacsora egy helyi
étteremben. Szállás Bakuban.

5. NAP: SHEKI – MINGACHEVIR – GANJA
A reggelit követően meglátogatjuk a helyi keleti bazárt.
Ezt követően elindulunk Ganjába, útközben pedig megállunk a
Kur folyó partján fekvő Mingachevirben, mely az ország 4. legnagyobb városa. Ganjába érkezés után kívülről megtekintjük a
Palack Házat, majd gyalogos túra Ganja városában. Megnézzük
a helyi karavánszeráját, a XVII. századi Shah Abbas Mecsetet
és a Javad Khan Mauzóleumot. Látni fogjuk Azerbajdzsán első
parlamentjének épületét, ami napjainkban a Mezőgazdasági
Egyetemnek ad otthont. Meglátogatjuk még a Khan Kertet és
Aleksandr Nevski templomot. Programunk végén vacsora egy
helyi étteremben, majd szállás Ganjában.
6. NAP: GANJA – GOBUSZTÁN – BAKU
Reggeli után visszaindulunk Bakuba. Az út során megállunk Nizami Ganjavi Mauzóleumánál, majd a Gobusztánhoz
közeli iszapvulkánnál. Az iszapvulkán egy geológiai képződmény, melyet iszap, víz, és gázok kitörése hoz létre. Ezt követően meglátogatjuk az UNESCO Világörökségi listáján szereplő
Gobusztán Nemzeti Parkot. Az első itteni emberek a sziklába
vésett rajzaikon örökítették meg mindennapjaikat. A több mint
5.000 éves(!) véseteken emberek, állatok, csatajelenetek, rituális táncok, tevekaravánok, valamint a csillagok kerültek ábrázolásra. Több mint 6.000 véset van a sziklákon. Programunk végén
utazás Bakuba, majd vacsora és szállás Bakuban.
7. NAP: BAKU – ABSHERON-FÉLSZIGET – BAKU
Reggeli után egész napos túrára indulunk, hogy felfedezzük az Absheron-félsziget látnivalóit. Elsőként ellátogatunk az
Ateshgahba, a Tűz Imádók Templomába. A templomot egy föld
alatti üreg fölé építették, amely telve van gázokkal, melyek egy
nyíláson keresztül „örökké égő tüzet” biztosítanak. A templom

YANARDAG, A FOLYAMATOSAN ÉGŐ HEGYOLDALLAL
8. NAP – BAKU
Kora reggeli, majd transzfer a reptérre és hazaindulás Buda
pestre. A Liszt Ferenc Repülőtérre érkezés a reggeli órákban.
A beutazáshoz vízum szükséges. Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még minimum 4 hónapig érvényesnek kell lennie.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 20 FŐ)

Időpont:

2020. május 25 – június 01.;
szeptember 11 – 18.
Alapár (útlemondási biztosítással):
288.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 131.500,- Ft
Összesített részvételi díj:
419.500,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondícionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	7 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas
zuhanyzós, WC-s szobákban és 1 éj repülőn
Ellátás:	félpanzió

BAKU MODERN VÁROSRÉSZE A TŰZ TORNYOKKAL

Belépők ára: kb. 72 USD | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
65.000,- Ft
Vízum + ügyintézési díj :
12.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 6.000,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 2.400,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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ÜZBEGISZTÁN

A SELYEMÚT BIRODALMA, ÜZBEGISZTÁN
Chimgan

Khiva

Tashkent
Bukhara

Szamarkand

6. NAP: BUKHARA – SZAMARKAND
Reggeli után szabadprogram keretében sétálhatunk a helyi
piacon. Délután a híres Afrosiab szuperexpresszel utazunk
Szamarkandba. Érkezés után transzfer a szállodába, majd rövid
városnézés. Szállás és vacsora Szamarkandban (2 éj).

SZAMARKAND, REGISZTRAN TÉR
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A mesés Kelet ékköve, Szamarkand
 Nagy Sándor nyomában
 Több ezer éves városok, műemlékek
 Utazás szuperexpresszen és 2 belső repülőút
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 indulás Budapestről repülővel. Éjfél körül átszállunk, majd
tovább utazunk Tashkentbe. Éjszaka a repülőn.
2. NAP: TASHKENT – URGENCH – KHIVA
Reggel érkezés Tashkentbe, majd transzfer a szállodába,
tusolás, rövid pihenő, ezt követően megkezdjük városnézésünket. Az 1966-os hatalmas földrengés nagy károkat okozott, mégis számos látnivalót kínál a Tashkent az utazóknak.
Városnézésünk során felkeressük az Óváros és a modern városrész nevezetességeit. 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 ezen felül: Chorsu bazár, Amir Timur tér, Függetlenség tere,
Képzőművészeti Múzeum. Kora este transzfer a belföldi repülőtérre, repülés Urgenchbe. Érkezés után transzfer Khivaba.
Szállás elfoglalása, vacsora.

3. NAP: KHIVA
Reggeli után bepillantást nyerhetünk a Világörökség részét
képező Ichan-Kala erőd látnivalóiba, mely falain belül tökéletes állapotban sorakoznak több évszázad kincsei. Paloták,
medreszek, mecsetek egy 500 × 300 méteres, kényelmesen
bejárható területre 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- majd a Pahlavan Mahmud mauzóleumot,
Mohammed Amin Khan medreszét, 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 szenteljük. A város a selyemút egyik legfontosabb megállója volt. Mivel több, mint 2500 éves, így joggal mondhatjuk, hogy minden sarkon újabb látnivaló vár ránk.
A városnézés során felkeressük: Kalyan mecsetet, Samanides
mauzóleumot, Nodir-Divan-Beghí medreszét, Lyabi-Khauz
komplexumot, Kalon minaretet, Bolo- Hauz mecsetet, Coumpol
bazárt, Miri Arab medreszét, Arc Citadel erődöt. Felsorolni is sok
a megannyi látnivalót. Vacsoránkat ma Nadir Divan Begi medreszében fogyasztjuk el, hangulatos ruha bemutató és folklór
műsor kíséretében.
5. NAP: BUKHARA
Reggeli után folytatjuk a varázslatos Bukhara felfedezését
a város utolsó emírjének nyári palotájával, a Sitorai MokhiKhosa-val. A terület érdekes elegye az orientális és az orosz építészetnek. Következő megállónkat, Bakhouddin Naqshbandi
Mauzóleumát Közép-Ázsia Mekkájának is hívják, fontos kegyhelynek számít a környező országok muszlimjai számára. Utolsó
látnivalónk a mai napra a Chor-Bakr temető és komplexum,
mely 30 építészeti alkotás együttese. Programunk végén lehetőségünk lesz szuvenírek vásárlásra, illetve ellátogatni az Arany
bazárba. Vacsora és szállás Bukharában.

7. NAP: SZAMARKAND
Az egész napot Szamarkand felfedezésével töltjük. Szamarkand
az ókorban a tudomány és művészetek egyik központja volt. Sok
fajta nép és vallás keveredett itt. „Több út vezet az ég felé” hangzik a hitvallásuk. Reggel ellátogatunk a keleti Siab bazárba,
majd városnéző utunkat Gur Emir Mauzóleumával és Timur
Lenk mongol fejedelem sírhelyével folytatjuk. Kimegyünk a
híres Regisztran térre, amely az ókorban a város központja volt.
A téren három csodálatos medresz található, melyek iszlám
iskolaként működtek egészen a XVII. századig. Megnézzük még
a Bibi Khanum mecsetet, illetve a Shah-i-Zinda épületegyüttest.
8. NAP: SZAMARKAND – TASHKENT
Reggeli után meglátogatunk egy szőnyegszövő műhelyet
a városban, ahol a mai napig kézzel készítik a szőnyegeket.
Ezt követően megnézzük az Ulugh Beg obszervatóriumot, valamint az Afrosiab múzeumot, amely Szamarkand észak-keleti
részén az ősi város ásatási területén helyezkedik el, és egy letűnt
kor emlékeit mutatja. Ellátogatunk még Szent Dániel mauzóleumába, illetve egy selyempapír készítő műhelybe. Délután
transzfer az állomásra, majd az Afrosiyab szuperexpresszel
visszautazunk a fővárosba, Tashkentbe. Érkezés az esti órákban,
ezt követően transzfer a szállodába, majd vacsora.
9. NAP: TASHKENT – CHIMGAN – TASHKENT
Reggelizünk, majd a hegyek irányába indulunk el. Ellátogatunk
Chimganba, ami a legmagasabban fekvő település Üzbegisz
tánban, 1.650 méteren helyezkedik el. Harapni való friss levegő
és változatos növényvilág fogad minket. Télen a havas lankákon,
síelni is lehet. A falu körül szanatóriumok valamint táborhelyek
is találhatóak. Csodálatos kilátás tárul elénk innen a Beldersayvölgyre. Szabadidő, mely alatt sétálhatunk emléktárgyakat
vásárolhatunk. Programunk végén visszautazunk Tashkentbe.
Szállás, majd vacsora Tashkentbe.
10. NAP: TASHKENT – ISZTAMBUL – BUDAPEST
Korai reggeli, majd transzfer a repülőtérre. Indulás Budapestre.
Átszállás után Budapestre érkezés az esti órákban.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még minimum
6 hónapig érvényesnek kell lennie. Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem! A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a csoport létszámát 20 főben maximalizáljuk.
KAUKÁZUS SZAKÉRTŐ ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

TASHKENT, AMIR TIMUR MÚZEUM
Teljes részvételi díj (Tartalmazza a repülőjegy és illeték
összegét (280.000,- Ft) és az útlemondási biztosítást is):
2020. május 01 – 10.:
622.000,- Ft
szeptember 22 – október 01.:
638.000,- Ft
IDÉ
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Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	8 éjszaka *** -**** szállodában
2 ágyas tus/WC-s szobákban, 1 éj repülőn
Ellátás:
félpanzió (reggeli és vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
65.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 7.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.000,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)
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Belépők ára: kb. 57 USD | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

EXPO 2020 DUBAIBAN,
A LEGEK FÖLDJÉN
DUBAI FELHŐKARCOLÓI NAPLEMENTEKOR

Dubai

Abu Dhabi
a gyönyörű naplementét, majd egy zenés, táncos, hastáncos és
dervis bemutatóval egybekötött BBQ vacsorán veszünk részt.

Fakultatív sivatagi jeep túra programmal, vacsorával: 25.000,- Ft. A programot követően visszatérés a szál-

lásunkra. Aki nem vesz részt a fakultatív programon, annak
továbbra is szabadprogram Dubaiban és egyénileg vacsora.

3. NAP: DUBAI – FAKULTATÍV SIVATAGI SZAFARI
Reggeli után félnapos szabadprogram. Lehetőség lesz a szállodai medencénél pihenni, vagy kisétálni a közeli strandra.
Aki szeretne, egyénileg bemehet a város nevezetességeihez,
bevásárlóközpontjaihoz nézelődni, vásárolni. Délután fakultatív programlehetőség: Sivatagi szafari. A terepjáróval a dűnék
között haladva megcsodálhatjuk a sivatag szépségét és tesztelhetjük sofőrünk vezetői képességét, majd egy sivatagi
táborba érkezünk, ahol lehetőség van a helyi hagyományokkal és kultúrával megismerkedni. Este az oázisban megnézzük

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

tás oda-vissza transzferrel és belépővel: 27.000,- Ft.
(Ha valaki több napon keresztül szeretné megtekinteni a kiállítást, erre is van lehetőség, ilyen esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal). Este vacsora az egész csoportnak, a Creek
folyón, egy tipikus arab hajón (Dhow Cruise). A hajó lassan,
szinte a teljes várost érintve, halad a folyón, miközben vacsorázunk, valamint előtte és utána is lesz lehetőség a kivilágított
városban gyönyörködni, fényképezni. Programunk után visszavisznek bennünket a szállodához.

5. NAP: ABU DHABI – DUBAI – BUDAPEST
Reggeli után kicsekkolunk a szállodából és már csomagokkal együtt az Emirátusok fővárosába, Abu Dhabiba látogatunk.
A várost arab ékkőként is ismernek. Első megállónk és fotószünetünk a Louvre Abu Dhabi múzeum előtt lesz. Ezt követően
bemegyünk az Emirates Palace-ba, ami Abu Dhabi első és legszebb luxusszállodája, márvány és gránit palota, 24 karátos színaranydíszítéssel. Új látványossággal bővült Abu Dhabi nemrégen,
megnyitották a Quasr Al Watan elnöki palotát, melyet mi is felkeresünk. A látogatók betekintést nyernek az emirátus kormányzásába és kultúrájába a palota kiállításain keresztül. Programunk
végén a Sheikh Zayed Nagymecsethez megyünk, mely a világ
8. legnagyobb és az Emirátusok legnagyobb mecsete. Ez lélegzetelállító és kihagyhatatlan élmény, hatalmas márvány épülete mindenkit elkápráztat. A mecsetet előírt útvonalon tudjuk
bejárni, ezt követően a látogatóközpontban lesz lehetőség
étkezésre, szuvenír vásárlásra. A kora esti órákban, a repülőgép
menetrendjének függvényében indulás a reptérre, és hazautazás. Várhatóan éjfél körül érkezés Budapestre.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még
minimum 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
DUBAIBAN ÉLŐ MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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IDÉ

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 Pálmaszigetre buszozunk, ahol láthatjuk az Atlantis The Palm szállodát
is. 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

 Világkiállítás a luxus országában
 Dubai és Abu Dhabi legszebb látnivalói
 Fakultatív jeep szafari a homokdűnék közt
 Vásárlási lehetőség a fűszer- és az aranypiacon

ÓBB

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.

vitorlát formázó épület méltán uralja a mellette elterülő partszakaszt. Ezután a régi városrész felé vesszük az irányt, amikor lehetőség lesz megtekinteni a Jumeirah mecsetet, Dubai legnagyobb
és leghíresebb mecsetét. A régi városrészben megállunk az
Al Fahidi erődnél, amelyben ma Nemzeti Múzeum működik, és itt
betekintést nyerhetünk a város történetébe, kialakulásába, fejlődésébe. A kirándulást a Textil piacon (Mina Bazaar) folytatjuk,
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 felhőkarcoló azzal a nem titkolt céllal épült, hogy szemléltesse
Dubai fantasztikus gazdasági és technológia erejét. Aki előzetesen (megrendeléskor) jelzi igényét, annak előre rendelünk jegyet
(70 USD/fő), amivel a 124–125. emeleten csodálhatják meg
a panorámát. Azok, akik nem mennek fel a toronyba, a Dubai
Mallban tudnak ez idő alatt nézelődni és vásárolni. A Dubai Mallban található a világ egyik legnagyobb tengeri akváriuma, amely
a bevásárló központ folyosójáról is megtekinthető ingyenesen.
Szintén a Dubai Mall-ban található világ legnagyobb zenére
táncoló szökőkútja, amelyet a kora esti órákban tekintünk meg,
majd visszatérünk szállásunkra. Vacsora.

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

4. NAP: DUBAI – EXPO 2020
Reggelit követően két lehetőségből választhatnak utasaink. Vagy
maradnak a szállodában és ott pihennek, illetve a közeli tengerparton napoznak, fürdenek, vagy fakultatív lehetőségként megtekintik a grandiózus Expo 2020 Világkiállítást. Az egész napos
programra privát busszal megyünk, és a program a belépőt is tartalmazni fogja. Mindenképpen előre kell jelezni a részvételi szándékot. A Makovecz stílusú magyar pavilonban a tervek szerint
2 millió látogatóra számítanak. . Fakultatív EXPO látoga-

Időpont:
2020. november 04 – 08.
Alapár (útlemondási biztosítással):
249.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 145.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
394.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	4 éjszaka **** szállodában 2 ágyas,
fürdőszobás szobákban
Ellátás:
reggeli + 3 vacsora

SOUK MADINAT JUMEIRAH, HÁTTÉRBEN A BURJ AL ARAB

Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Wizz Air elsőbbségi beszállás (lásd 7. old.): ingyenes
Egyágyas szoba felára:
78.000,- Ft
Idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő):
60 AED
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 3.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 1.500,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 70 USD + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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INDIA

NEPÁL

A MESÉS ARANYHÁROMSZÖG ÉS
NEPÁL A VARÁZSLATOS HIMALÁJÁVAL
India – Nepál: Kathmandu, Patan, Pokhara
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.

A TAJ MAHAL
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
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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 – BHAKTAPUR – KATHMANDU…
Reggeli után kijelentkezés (a csomagok elhelyezése a csomagszobában), majd kirándulás Bhaktapurba, mely figyelemre
méltó építészeti emlékei az UNESCO Világörökség részét képezik.
Bhaktapur megőrizte ősi életmódjának és eredeti kinézetének egy
részét, amelyen keresztül betekintést nyerhetünk a Kathmanduvölgy középkori életébe. Vacsora, majd transzfer a repülőtérre és
elrepülés átszállással Budapestre. Étkezés és éjszakázás a repülőn.
14. NAP: …BUDAPEST
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.
A változtatás jogát fenntartjuk. Fontos! Az útlevélnek a vis�szaérkezést követően 6 hónapig még érvényesnek kell lennie, és
minimum 2X2 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 = 300 HUF és
1 EUR = 330 HUF árfolyamig érvényesek. Vízum – India: 14.000 Ft
Vízum – Nepál: helyszínen fizetendő: kb. 30 USD Belépők és a
program szerinti étkezések: 315 USD (a helyszínen fizetendő a
kinti szolgáltatóknak). 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 KÜLÖNLEGES KATHMANDU
Részvételi díj repülőjegyekkel:
Időpont:	2020. november 14 – 27.;
2021. március 06 – 19.

399.900 Ft

Utazás:	repülővel, légkondicionált autóbusszal,
belföldi repülővel, csónakkal, riksával
Ellátás:
reggeli
Szállás:	középkategóriájú (kb. ***-****-os) szállodákban, kétágyas fürdőszobás szobákban
Reptéri illetékek üzemanyagfelárral: kb.: 129.000,- Ft
Egyágyas szoba felára:
139.000,- Ft
14 – 19 fő közötti létszámfelár:
25.000,- Ft
Utasbiztosítás:
a részvételi díj tartalmazza

Partneriroda és az oldal szerkesztője: AB AGRO Utazási Iroda Eng. szám: RO 1320/1995/1999 További infó a 9. oldalon.
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Tiltott Város és Olimpiai helyszínek Pekingben
Kelet mesés kapui: Shanghai, Hongkong, Makaó
2.300 éves kincsek: a Nagy fal és az Agyaghadsereg
Csónakázás a káprázatos Tű-hegyek közt

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – REPÜLŐ
Elrepülés Budapestről átszállással Pekingbe. Étkezések és éjszakázás a repülőgép 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 Világörökségek
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 T. – XIAN – NAGY MECSET
Reggeli, majd továbbutazunk Dengfengbe, meglátogatjuk
a világhíres Shaoshi-shani erdei templomot, a shaolin szerzetesek otthonát, ahol megismerkedünk történelmükkel és

XIAN, AGYAGHADSEREG

harcművészetükkel. Transzfer a vasútállomásra és utazás expres�szvonattal 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 muszlim 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 2.300 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. (3 éj).

PEKING, NYÁRI PALOTA

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. Fakultatív program ára:
24.500,- Ft. Vacsora egy városi étteremben. Szállás Guilinban.
13. NAP: GUILIN – KANTON – HONGKONG
Reggeli, majd transzfer a vasútállomásra és utazás expresszvonattal Kantonba. Városnézés: Chen Clan Akadémia, Liurong
szentély, Qingping piac. Transzfer a kikötőbe és áthajózás Hong
Kongba, érkezés után transzfer a hotelbe. Szállás Hongkongban.
14. NAP: MAKAÓ
Reggeli, majd szabad program vagy egésznapos fakultatív programlehetőség: hajókirándulás Makaóra, a kaszinók városába.
Katamaránnal átmegyünk Makaóra és meglátogatjuk az A-Ma
Szentélyt, amelyről Makaó a nevét kapta (A-Ma-Gao, vagyis
A-Ma-öböl), majd megtekintjük a Szt. Pál templom romjait,
amely a XIX. században égett le. Rövid séta és vásárlási lehetőség a Senado téren. Ezután transzfer a Casino Venetianhoz,
és szabad program a hajó indulásáig. Napközben ebéd. Estére
visszaérkezés Hongkongba. Fakultatív program ára:
36.800,- Ft. Szállás Hongkongban.
15. NAP: HONGKONG – REPÜLŐ
Reggeli, délelőtt szabad program, majd délután városnézés
Hongkongban: 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 repülőgép 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”. 2.500 éves történelme során több mandarinkert
is épült a városban, az egyiket meg is látogatjuk. Visszautazás
Shanghaiba. Vacsora egy városi étteremben.
10. NAP: ÓVÁROS – ÖRÖMÖK KERTJE – JADE BUDDHA T.
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.
11. N
 AP: 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 a
szárazföldön, félig vízben áll, és ahonnan gyönyörű kilátás nyílik
a városra és a Li folyóra. Vacsora és szállás Guilinban.

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 = 330 HUF; 1 USD = 300 Ft árfolyamig érvényesek. Az utat kisebb létszámmal is indítani tudjuk, csak
más áron és más szolgáltatásokkal. Belépők és a program szerinti
étkezések: 285 USD (a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak).
Borravaló: ajánlott 5 USD/fő/nap. Sztornóbiztosítás a részvételi
díjra, repjegyekre és reptéri illetékekre: 11.065,- Ft
Min. létszám: 18 fő • Fakultatív programok: min. 10 főtől

Időpont:

2020. június 21 – júl. 06.; szept. 16 – okt. 01.;
október 14 – 29.;
2021. március 29 – április 13.
Részvételi díj nemzetközi repülőjeggyel: 595.000,- Ft
Utazás:	repülővel, külön busszal, expresszvonattal,
komphajóval
Ellátás:
reggeli
Szállás:	elhelyezés középkategóriájú (***-****-os)
szállodákban, 2 ágyas fürdőszobás szobákban
Belső repülőjegyek és reptéri illetékek
üzemanyagfelárral (változhat):
195.500,- Ft
Vízum:
22.000,- Ft
Egyágyas szoba felára:
155.000,- Ft
Utasbiztosítás:
a részvételi díj tartalmazza

Partneriroda és az oldal szerkesztője: AB AGRO Utazási Iroda Eng. szám: RO 1320/1995/1999 További infó a 9. oldalon.
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DÉL-KOREA

A HAJNALI HARMAT ORSZÁGA: DÉL-KOREA
DMZ

Seoraksan

Szöul
Gyeongju

Gayasan

Busan
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 A történelmi múlt és a modern világ egy országban
 Kirándulás a demilitarizált zónában
 Séta a Seoraksan nemzeti parkban
 Utazás a világ egyik leggyorsabb vasútján
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Amikor Dél-Koreában voltam, ámulatba ejtett annak számtalan csodája. Ideális úti cél ez azoknak, akik valami teljesen újjal
szeretnének megismerkedni.
Csécsei Barbara – A program összeállítója

SÉKE

1. NAP: BUDAPEST – ÉJSZAKA A REPÜLŐN
Indulás átszállással Dél-Korea fővárosába.
2. NAP: ÉRKEZÉS SZÖULBA
Landolás várhatóan a délutáni órákban Incheon Nemzetközi
Repülőtéren. A beléptetés után transzfer a hotelbe. Vacsora
lehetőség. Koreában nagyon különlegesek az ételek. Európaiak
számára szokatlan, ezért minden este a helyi idegenvezetővel ajánlunk számunkra megszokott ételeket kínáló vacsorázó
helyet. Természetesen, aki a helyi ízeket akarja kipróbálni arra
is lesz lehetősség.
3. NAP: SZÖUL
Reggeli után busszal kezdjük meg a főváros, Szöul felfedezését,
melynek során megcsodálhatják a város közterét, a városházát, a
Cheonggye valamint a gyalogosbarát Gwanghwamun teret, amelyet minden oldalról hatalmas forgalom és irodaépületek vesznek
körül. A Gyeongbokgunk Palota, a főváros 500 éves történelmének színes oldalát mutatja meg. Itt van a királyi őrségváltás.
A Nemzeti Népművészeti Múzeumban megismerkedünk ennek a
barátságos népnek gazdag kultúrájával. Utunkat a Jogyesa templommal folytatjuk, amely a koreai buddhizmus legfontosabb
temploma. Ezután megnézzük Insa-dongot, mely a hagyományos koreai művészet központja. Meglátogatjuk a Namdaemun
piacot, ahol több mint 11.000 bolt várja a vásárlókat.
4. NAP: SZÖUL – IMJINGAK – DMZ
Reggeli után buszunkkal elutazunk az Imjungek parkig, ahol
számos, a Koreai Háborúról mesélő műemlék és szobor található. Útlevél- és biztonsági ellenőrzés után lépünk be a
Demilitarizált zónába. Felkeressük a hármas számú alagutat,

BUSANI KIKÖTŐ ESTI FÉNYEKBEN
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GYEONGJU, BULGUKSA TEMPLOM
melyet azért hozta létre Észak-Korea, hogy katonái észrevétlenül szivároghassanak át a déli területekre. A következő megállónk a Dora Obszervatórium, ahol láthatóvá válik az Észak-Korea
felé tartó, egymás mellett fekvő út és vasúti pálya valamint
Észak-Korea propaganda faluja és a Kaeseong Ipari Komplexum
is. Bejárjuk a Dorasan állomást is, amely az utolsó Dél-Koreai
vasútállomás az északi határ előtt. Este visszatérünk a hotelbe,
vacsora lehetőség.
5. NAP: SZÖUL – HWAJINPO – SOKCHO – SEORAKSAN
Reggel indulás a Seoraksan Nemzeti Parkba. Megállunk egy
bájos tengerparti kisvárosban, Hwajinpóban, amely egy festői
lagúna mellett található, körülvéve vadrózsákkal és nádassal.
Ezt követően ellátogatunk Kim Il Sung villába, ahol 1953-ban a
koreai háború után a két Korea közötti határvonalat újrarajzolták. Utunkat Geojin halászkikötőjében folytatjuk, ahol megcsodálhatjuk a halászokat és a napon száradó halakat. Daepohang
kikötőjében lefotózhatunk a tengerből kifogott különlegességeket, melyeket az éttermek egyből fel is kínálnak a betérő vendégeknek. A kis halászkikötő fantasztikus légkört teremt. Vacsora
lehetőség majd transzfer a szállodánkba.
6. NAP: SEORAKSAN
Reggeli után a Seoraksan Nemzeti Parkba indulunk. Magas csúcsok, fantasztikus sziklák, számos vízesés, egyedi kőzetformációk és festői völgyek teszik ezt a parkot és a környező vidéket
a Koreai-félsziget egyik legszebb tájává, amely példátlan népszerűségnek örvend. Itt különböző hosszúságú és nehézségű
túrázásra van lehetőség. A park bejáratánál megcsodálhatjuk a hatalmas bronz szobrokat, Buddha Egyesülését, amely
a koreai emberek az iránti vágyát szimbolizálja, hogy egyszer
a két ország ismét egyesülhet. Egy kicsit távolabb található a
Sinheungsa templom, ahonnan a Cheonbuldong völgy és az
Ulsanbawi ösvények indulnak. Mi egy rövidebb túraútvonalon,
könnyű terepen, körülbelül másfél órát fogunk sétálni. Este a
hotelünkbe megyünk vissza.
7. NAP: SEORAKSAN – PUNGGI – ANDONG
Indulás Seoraksanból, érkezés Andongba. Ez a konfucianizmus erődjének tekinthető, amely a jelentősen befolyásolta a
koreaiak életét. Itt látható egy primitív észak-koreai tengeralattjáró is. Sosuseowon a XVI. században alapított intézmény,
a konfucionizmusi nevelés szülőhelye és egyben kiemelkedő
tudósok bölcsője is. Punggiban, felfedezhetjük a ginzeng piacot, ahol halmokban állnak a friss ginzeng gyökerek, azonkívül
a belőlük készült termékekből is lehet vásárolni.
8. NAP: HAHOEMAEUL – GAYASAN – GYEONGJU
Reggeli után az ország déli szegletének felfedezésére indulunk.
Meglátogatjuk az UNESCO Világörökségként is nyilvántartott
Hahoemaeul-t. Ez egy kis falu, amit az évszázadok során sikerült
tökéletes állapotban megőrizni, a Joseon dinasztia korabeli Korea
hangulatát. Több mint 480 olyan ház található még mindig a faluban melyet lakosai ma is használnak. Tovább haladva betérünk a
Gayasan Nemzeti Parkba is, hogy megcsodáljuk a Haeinsa templomot, ami a IX. századból eredeztethető. Ebben a templomban
található meg a világ legteljesebb Buddhista szutra gyűjteménye. Ezt a napot Gyeongjuval zárjuk, mely a Silla királyság legfontosabb városa volt. Sokan úgy is emlegetik a várost, mint a „Falak
nélküli múzeum”. Szállásfoglalás, majd vacsora lehetőség.

9. NAP: GYEONGJU
Ezt a napot Gyeongju csodálatos városának felfedezésére szenteljük. Egyik legszebb látványosság a Bulguksa templom mely
egy buddhista emlékekkel tűzdelt parkban található, belépéskor már a kapu is impresszív. Bent található két pagoda is,
melyet az ország egyedülálló történelmi értékeik között tartják számon. Meglátogatjuk a Gyeongju Nemzeti Múzeumot
is, aminek egyik fő látványossága Seongdeok király harangja.
Ez a legnagyobb megmunkált harang Dél-Koreában. Napunk
utolsó állomása a Donggung palota és a Wolji-tó, ez is egy
csodálatosan kiépített parkban terül el. Itt lehetőség nyílik
rövid sétát tenni a tó és a palota körül, majd megtekintjük a
Cheomseongdae csillagvizsgálót, ami a legöregebb épen fennmaradt csillagvizsgáló a világon.
10. NAP: GYEONGJU – BUSAN – SZÖUL
Reggel utunkat Dél-Korea második legnagyobb városa felé,
Busan felé vesszük. A város úgy épült, hogy egyik oldalról a
tenger, másik oldalról pedig hatalmas hegyek szegélyezik.
Kikötője az ötödik legnagyobb a világon. Városnézésünk után
az UN temetőt látogatjuk meg ahol a koreai háború áldozatai előtt tisztelgünk. Körülbelül 11 ezer ember veszítette életét a harcok során. Koreai utazásunk egyik utolsó állomása a
Gwangbokro utca, tele boltokkal. Itt lehetőség nyílik vásárlásra,
mielőtt visszaindulunk Szöulba. Ezt az utat nem busszal, hanem
a méltán híres rendkívül gyors vonattal, a KTX szuperexpresszel
tesszük meg. Ez jelenleg a világ egyik leggyorsabb vonatja, a
körülbelül 500 kilométeres távolságot két és fél óra alatt teszi
meg. Szöulba érkezés után transzfer a repülőtérre, és élményekkel telve elindulunk Budapest felé.
11. NAP: REPÜLÉS – BUDAPEST
Átszállás után, a déli órákban érkezés Budapestre.
Az ár a belépőjegyeket és a helyi borravalókat nem tartalmazza!
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon találják.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még
minimum 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
SZEMÉLYES BEJÁRÁS ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAM

Időpont:

2020. május 25 – június 04.;
szeptember 07 – 17.
Alapár (útlemondási biztosítással):
934.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 250.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
1.184.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen légkondícionált
autóbusszal és vonattal
Poggyász: 23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	8 éj ***-**** szállodákban
2 ágyas szobákban + 2 éj repülőn
Ellátás:	reggeli
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
185.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 8.250,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.300,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 40 € | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu

INDONÉZIA

INDONÉZIAI KALANDOK
Jáva – Celebesz – Komodo – Bali
4 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

ULUN DANU TEMPLOM BALIN
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Yogjakarta kulturális emlékei
A Bromo vulkán lenyűgöző látványa
4 Indonéz sziget megismerése
Pihenési lehetőség Balin

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – REPÜLŐ DENPASAR
Utazás Budapestről átszállással Balira. Éjszaka a repülőn
2. NAP: REPÜLŐ – DENPASAR
Érkezés után transzfer a szállodába. Szállás Balin, reptérhez
közeli szállodában (1 éj).
3. NAP: DENPASAR – YOGJAKARTA
Kora reggel Yogjakartába repülünk, Jáva szigetének középső
részére. Ebéd után a környék egyik világörökségét, az indonéziai
hindu kultúra legnagyobb méretű remekművét, a Prambanan
templom együttest csodáljuk meg. Szállás Yogjakartában (2 éj).
4. NAP: BOROBODUR – YOGJAKARTA
A mai napon is egy világörökségi helyszínt keresünk fel, a legérdekesebb indonéz kulturális nevezetességet, Borobodurt. Ebéd
után yogjakartai városnézés következik: Szultáni palota, Vízi
palota, valamint egy batik műhely.
5. NAP: YOGJAKARTA – BROMO VULKÁN
Reggel a Bromo vulkán felé indulunk. Elsőként vonattal
Jombangig utazunk, majd onnan autóúton folytatjuk utunkat
(kb. 3,5 óra), míg a nemzeti parkba jutunk, ahol több vulkanikus
képződmény található. Közülük a legismertebb, egyben legaktívabb a Bromo vulkán. Ebéd útközben. Szállás Bromoban (1 éj).
6. NAP: BROMO VULKÁN – CELEBESZ
Hajnali ébresztő után a vulkanikus mezőre utazunk. Felmászunk
a Bromo kráterének peremére, ahonnan bepillanthatunk a „Föld
gyomrába”. Visszatérve a szállodába megreggelizünk. Ezután folytatjuk utunkat Surabayába (ebéd útközben), ahol repülőre szállunk, és Celebesz szigetére repülünk. Szállás Makassarban (1 éj).
7. NAP: CELEBESZ – TORAJÁK FÖLDJE
Reggeli után indulás a toraják földjére. Csodálatos hegyi utakon
és hágókon át késő délután érjük el a toraják településeit (kb.
7-8 órás buszozás). Vacsora és szállás Torajaban (2 éj).
8. NAP: TORAJÁK FÖLDJE
A mai napon a Toraja falvak felfedezésére indulunk. Először
Lemo faluba, ahol a függő sírok találhatók, majd Londában
egy másik ősi temetkezési helyet tekintünk meg. Utána jön
Ketekesu, a jellegzetes toraja település, ősi formájú házakkal és
rizsteraszokkal, és természetesen a helyi piacot is meglátogatjuk. Vacsora a szállodában.

9. NAP: RANTEPAO – BALI
Rantepaóból visszatérünk Makassarba, innen átrepülünk Bali
szigetére. Érkezés után átsétálunk a reptéri szállodánkba, szállás Balin (1 éj).
10 NAP: BALI – FLORES
Reggeli után elrepülés Flores szigetére. Kirándulásunk első állomása a Mirror Stones cseppkőbarlang, majd tovább utazunk a
kikötőbe, ahonnan legszebb a naplemente. Vacsora és szállás
Floresen (2 éj).
11. NAP: FLORES – KOMODO
Kora reggel két órás hajózás után jutunk el Rinca szigetére, ahol
komodói varánusz lesre indulunk. Onnan Komodóra utazunk
tovább, ahol természetes élőhelyükön láthatjuk a sárkánygyíkokat. Programunk után a hajó megáll Pink Beachen, ahol fürödhetünk, vagy búvárkodhatunk. Ebéd a hajón, majd visszatérünk
Floresre. Vacsora a szállodában.

megkóstolhatjuk a világ egyik legdrágább kávékülönlegességét
a Kopi Luwakot. (jelentkezés és fizetés a helyszínen). Késő délután transzfer a tengerparti szállodába. Szállás Nusa Duán (2 éj).
15. NAP: PIHENÉS BALIN
Szabadprogram, pihenés és fürdés Nusa Dua tengerpartján.
16-17. NAP: BALI – BUDAPEST
Reggeli után szabadidő a tengerparton. A szobák elutazásig
rendelkezésre állnak. Késő este transzfer a repülőtérre. Másnap
hajnali hazarepülés, érkezés Budapestre a menetrend szerint.

12. NAP: FLORES – BALI
Reggeli a szállodában, majd transzfer a repülőtérre, repülés
vissza Balira. Az üdülőparadicsom Indonézia legnépszerűbb idegenforgalmi úti célja. Szállás Ubudban (2 éj).
13. NAP: BALI
Egész napos kirándulás Balin, ebéddel. A nap folyamán meglátogatjuk Taman Ayun templomát, majd a Botanikus kertet,
a Candi kuning gyümölcs- és virágpiacot, ezután Bedugulban,
a sziget egyik jelképévé vált, tó közepén található Ulun Danu
templomot nézzük meg. Végül naplemente környékén érünk a
parti sziklán álló Tanah Lot templomhoz.
14. NAP: BALI
Reggeli után szabadidő Ubudban vagy fakultatív program, mely
során ellátogatunk a Majom erdőbe, megnézzük az Ubud Királyi
Palotát, Kintamaniban megcsodáljuk a fenséges Batur vulkánt és

BOROBODUR TEMPLOMA

TRADICIONÁLIS TORAJA HÁZAK
A teljes programleírást és további információkat keresse a
honlapunkon!

Teljes részvételi díj (Tartalmazza a repülőjegy és illeték
összegét (380.000,- Ft):
2020. szeptember 30 – október 16.:
1.105.000,- Ft
2021. január 10 – 16.:
1.105.000,- Ft
Utazás:	repülővel, menetrend szerinti járattal,
átszállással, helyszínen autóbusszal
Poggyász:
20 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	helyi 3-4*-os szállodákban, kétágyas
szobákban
Ellátás:	félpanzió, Balin reggeli
Tengerparti hosszabbítás Balin: 4 nap/3 éjszaka 4*-os
szállodában, reggelivel, transzferrel
95.000,- Ft-tól
Egyágyas szoba felára:
229.000,- Ft
Javasolt borravaló:
kb. 70 USD
Utasbiztosítás (típustól függően): 540 – 910,- Ft/fő/nap
Útlemondási biztosítás:
Teljes díj 1,5%-a

Partneriroda és az oldal szerkesztője: 1000 Út Utazási Iroda Engedélyszám: U-001681/2015

További infó: 9. old.
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MALAJZIA

Makaó

Hongkong

SZINGAPÚR

KÍNA

ÁZSIA FÉNYPONTJAI

Kuala Lumpur, Szingapúr, Hongkong, Makaó

Kuala Lumpur
Melaka

Szingapúr

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Szingapúr, az egyik legfejlettebb városállam
 Kuala Lumpur híres Petronas tornyai
 Hongkong, az „Illatos Kikötő” látványai
 Makaó, az ázsiai luxus fellegvára
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A világ legfejlettebb helyeit fűztük egybe. Személyes kedvencem Szingapúr, amely talán a legrendezettebb hely, ahol
valaha jártam. Tiszta, modern és mégis hamisítatlanul ázsiai.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

SÉKE

1. NAP: BUDAPEST – ISZTAMBUL
Indulás a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről várhatóan a késő
esti órákban majd éjjel érkezünk Isztambulba, ahol átszállás.
Éjszaka a repülőn.
2. NAP: ISZTAMBUL – KUALA LUMPUR
Isztambuli átszállásunk után folytatjuk az utunkat Kuala
Lumpurba, Malajzia fővárosába, ahová várhatóan a délutáni
órákban érkezünk. Miután találkoztunk az idegenvezetőnkkel,
transzfer a hotelbe és vacsora (2 éj).
3. NAP: KUALA LUMPUR
Reggeli után fél napos városnézésre indulunk Kuala Lumpurban,
ahol igazán érezhetjük a modern és a régi tradicionális dolgok összhangját. A város felfedezését a két folyó keresztezésétől kezdjük, ugyanis a várost is ezen a ponton alapították.
Megnézzük a királyi palotát, a Nemzeti Emlékművet és az ámulatba ejtő épületeket a Függetlenség terén. Lefényképezhetjük a
mór stílusú vasútállomást is. A régi idők emlékei közül a modern
időkbe, a Chinatown-ba látogatunk, ahol ízelítőt kapunk a felhőkarcolókból és a nyüzsgő forgatagból. Programunk végén
érkezünk a csúcsponthoz, a Petronas-ikertornyokhoz megyünk,
ahol csodálatos képeket készíthetünk. A nap során lesz szabadidő is, így mindenki önállóan is gyönyörködhet a város kulturális
és modern látnivalóiban. Este transzfer a hotelbe.

Ezen a napon ebédet kapnak utasaink. Végül, de nem utolsó
sorban meglátogatjuk a világ legnagyobb casino komplexumát is a „The Venetian”-t, ahol lesz idejük Önöknek is arra, hogy
kipróbálják a szerencséjüket. Este visszautazunk Hongkongba.

5. NAP: MELAKA – SZINGAPÚR – SENTOSA
Reggeli után Melakkából indulunk és néhány órás buszozás
után érjük el Szingapúr határát. A határátlépés után a buszunkkal a hotelbe megyünk, lepakolunk, majd rövid pihenésre nyújtózásra lesz lehetőség. Délután a Sentosa szigetre megyünk,
ami Szingapúr egyetlen felvonójának is otthont ad. Csodás kilátás tárul elénk ahogyan a kabinban felfelé suhanunk. A sziget
maga egy hatamas vidámpark, ahol számos szórakoztató objektum található. Ezek közül az a legjelentősebb az akvárium, ahol
több mint százezer tengeri állatot gondoznak és idomítanak.
A napunk további részében lehetőség lesz a park egy részének felfedezésére, majd a megbeszélt időben visszamegyünk a
hotelba. Szállás Szingapúrban.

11. NAP: HONGKONG – LANTAU – HONGKONG
Reggeli után Lantau szigetére megyünk, ami Hongkong városi
forgatagához képest teljesen más hangulatú, mivel megőrizte
hagyományos jellegét. Felvonóval közelítjük meg a Po Lin
kolostort, ahol megismerkedünk a Buddhizmussal, és magával
Buddhával egy hatalmas szobor formájában. Szép látványban
gyönyörködhetünk a hegyről. A nézelődés után a felvonón vis�szautazunk a buszunkhoz és transzfer a szállodába.

6. NAP: SZINGAPÚR
Ezen a napon első látnivalónk a Marina Bay lesz, ami egy monumentális épület, gyakorlatilag a város szívének is nevezik.
Következő megállónk a Szingapúr Városi Galéria lesz. A képtár,
amit 1999-ben nyitottak meg a város semmihez nem hasonítható átalakulását mutatja be. A képeken keresztül láthatjuk,
hogy milyen hatalmas előfeszítésre volt szükség hogy az egykori kis halászfaluból egy globális metropolissz alakuljon ki.
Következő megállónk során betekinthetünk a szingapúri emberek hétköznapi életébe a Chinatown piacán. Itt az ázsiai konyha
minden hozzávalóját megtaláljuk, továbbá minden mást is
ami szemnek és szájnak ingere. A nap folyamán még egy ételpiacot meglátogatunk, ahol lesz alkalmuk megkóstolni a helyi
specialitásokat. Szállás, mint előző nap.
7. NAP: SZINGAPÚR – HONGKONG
Szállodánk az Orchard Road – mely a város legfontosabb
utcája – közvetlen közelében van. Ezen a napon lehet a színvonalas üzletekben vásárolni, vagy elmegyünk az Óriáskerékhez
(Singapore Flyer). Aki akar fel is ülhet rá, mert fentről mesés a
rálátás a városra. Továbbsétálva láthatjuk a Formula 1 pálya
egyes részeit is. A közelben van a világ egyik legkülönlegesebb
szállodája a Marina Bay Hotel. Ha valaki kedvet érez rá, felmehet a tetején lévő kávézóba, de lehet vásárolni is az elegáns
üzletekben. Itt minden világmárka megtalálható, több üzletben
is. Azt szokták mondani; amelyik cég nincs jelen Szingapúrban
az nem fontos világmárka. Délután transzfer a repülőtérre, és
továbbutazunk. Hongkongba érkezés várhatóan az esti órákban,
majd transzfer a hotelbe (6 éj).
8. NAP: HONGKONG
Reggeli után a Victoria csúcsra megyünk, ahonnan csodálatos
látvány nyílik a városra, majd folytatjuk a nézelődést Aberdeen
úszó városába, a település különlegessége az itt lakó, halászatból élő családok életmódja. Nyugat felé haladva meglátogatjuk
a hongkongi gazdagok és hírességek emlékhelyét és a Repulse
öblöt ahonnan csodás a kilátás a Kínai-tengerre. Este transzfer
a szállodába és vacsora.
9. NAP: HONGKONG
A mai napon betekintést nyerhetünk a hongkongi emberek
mindnapi életébe, meglátogatjuk színes piacaikat többek közt
a híres jáde árusító helyeket, a virág- és madárpiacot. A hétköznapi élet után egy teljesen más stílusú helyre megyünk, a Wong
Tai Sin templomba mely a helyiek egyik leglátogatottabb vallási épülete. Az emberek itt imádkoznak a nagy vagyonért, és
az egészségükért. A környéke telis-tele van jósokkal és tenyérjósokkal, akik segítik az ezoterikus dolgokban hívő embereket.
Szállás, mint előző nap.

SZINGAPÚR FUTURISZTIKUS SZUPERFÁI
4. NAP: KUALA LUMPUR – MELAKA
Reggeli, majd Malajzia másik jelentős városába Melakába
megyünk. Melaka nagyon fontos kikötő, amely összeköti a nyugatot kelettel. A régi ázsiai és európai uralkodók emlékei is jól
kivehetőek a város épületei között. Programok főbb látnivalói a Szent Pál templom, a városháza, amiről azt hiszik, hogy a
legrégebben fennmaradt holland építmény a keleti világban,
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A’Famosa erőd és Malajzia legősibb kínai temploma a Cheng
Hoon Teng. A kulturális program végeztével sétát teszünk a
Jonker utcán mely egy nyüzsgő hangulatos vásárlóutca. Este
transzfer a szállodába és vacsora.

10. NAP: HONGKONG – MAKAÓ – HONGKONG
Reggel indulunk a kelet Las Vegasa, Makaó felé. Kompra szállunk, és rövid utazás után érkezünk meg a hosszú ideig
koloniális uralom alatt álló városba. A kaszinók és a szerencsejátékok mellett a város kiemeltek híres európai gyökereiről, amit bizonyít a számtalan portugál stílusú épület is. Többek
közt megtekintjük a Szent Pál katedrálist, a Legal Senado teret.

12. NAP: HONGKONG
A mai napon meglátogatjuk a város nagy forgatagú központját. Elsétálunk a különböző bankok impozáns épületei előtt.
Minden itt látható épület a Feng Shui elvei alapján épült, amik
közül idegenvezetőnk néhányat bemutat. Innen a város tradicionálisabb részére megyünk: séta a kis gyógynövény-, és antik
boltok között. Megnézzük a méltán híres Man Mo templomot is.
Majd Hongkong ikonikus tömegközlekedési eszközével, az emeletes villamossal utazunk a városközpontba. A villamos 1904 óta
hordja utasait Hongkong utcáin. Szállás, mint előző nap.

HONGKONG FELHŐKARCOLÓI

13. NAP: HONGKONG
Reggeli után bepakolunk a csomagszobába és szabadprogram
keretében sétára indulhatunk, beszerezhetjük az ajándékokat és
emléktárgyakat. Esti órákban transzfer a repülőtérre, és várhatóan isztambuli átszállással indulás Budapestre.
14 NAP: ISZTAMBUL – BUDAPEST
Budapestre a reggeli órákban érkezünk.
Az ár a belépőjegyeket és a helyi borravalókat nem tartalmazza!
Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon találják.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még
minimum 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 20 FŐ)

Időpont:
2020. október 30 – november 11.
Alapár (útlemondási biztosítással):
725.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 370.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
1.095.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondícionált autóbusszal
Poggyász: 23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	11 éj ***-**** szállodák 2 ágyas
zuhanyzós / WC-s szobáiban + 2 éj repülőn
Ellátás:	reggeli (fakultatív vacsora)
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
285.000,- Ft
Fakultatív vacsora:
138.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 9.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.900,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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Vietnám – Laosz – Kambodzsa

LAOSZ, WAT XIENG THONG BUDHISTA TEMPLOMAI

Siem Reap

Saigon
Mekong-delta

4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Hajózás a híres Mekong folyón
 Angkor Wat, Kambodzsa jelképe
 Egy teljes nap a Halong-öbölben hajózva
 Vadregényes Laosz elefántfarm látogatással
Lenyűgöző három ország. Számomra Vietnám változatossága
volt az igazi meglepetés. A Halong Bay látványát soha nem
fogom elfeledni. A legvarázslatosabb hely ahol valaha jártam.
Prónay Bence – A program összeállítója
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Az utazás blogbejegyzése: pronaygyula.prokotravel.hu/Indokina

SÉKE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – VIETNÁM – SAIGON
Átszállással utazás Vietnám legnagyobb városába, 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; megtekintjük az egykori elnöki palotát, mely a háború idején katonai főhadiszállás volt. Ezt követően lefényképezhetjük a
szép Főposta épületét, a Notre Dame-templomot és sétálhatunk
a Ben Thanh piacon. 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. Hagyományos
téglaégető kemencéket látunk, ahol a készítés folyamata is
végig követhető, majd a Cai Son és Thanh Nhon csatornák mentén helyi családokat látogatunk meg, akik kókuszból készítenek
különféle termékeket. 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 ország
első egyeteme volt. Délután az Etnológiai Múzeumban teszünk
látogatást, mely Vietnám történelmének relikviáit mutatja be.
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 DélKínai-tenger északi részén található ez a káprázatos hely.
Elfoglaljuk az (ablakos, tusolós, WC) kabinunkat és kihajózunk.
Fantasztikus sziklák közt halad vitorlás hajónk. Elmondhatatlan
a látvány, több mint 3.000 csodaszép szikla zöld növényzettel a
kb. 1.500 km2-es öbölben. A nap során lesz fürdési lehetőség is.
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 Laosz leghíresebb városába, 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 két
nagy barlangban több ezer Buddha szobor található, a pár centistől a több méteresig. Továbbhajózva, karcsú kenuk ringatóznak a parton, közben láthatunk halászhálókat és halcsapdákat.
Megállunk Ban Muang Keo 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
tájékoztatást adnak az elefántok életéről, meglátogatjuk a bébi
elefántokat is a parkban. Visszatérés a városba és 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 kirándulásunkat Laoszban. 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: TA PROHM – SRAH SRANG – ANGKOR WAT
Délelőtt az Angkor Thom és a Ta Prohm templomokat felé ves�szük az irányt. 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 IX. századtól az uralkodók építették ezeket a templomokat saját temetkezési helyüknek. A legszebb és
az egész területnek névadó temploma, az Angkor Wat 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 onnan tekintjük
meg a színpompás naplementét. Este, aki akar, tuk-tukkal bemehet a turisták özönétől hangos, mozgalmas belvárosba.
12. NAP: KBAL SPEAN – HAZAUTAZÁS
Reggeli után megtekintjük a Banteay Srey templomot, mely
különbözik az eddig látottaktól, mivel vörös homokkőből
készült. Ezután indulás a repülőtérre. Hazautazás átszállással,
éjszaka a repülőn.
13. NAP: HAZAREPÜLÉS
Budapestre érkezés várhatóan a reggeli órákban.
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de a helyi borravalókat nem!
Az oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon találják.
Vietnámi vízum 23.000 Ft, Laoszi 35 USD, Kambodzsai: 36 USD.
Budapesten csak a vietnámi vízum intézhető, többi a helyszínen.
Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még minimum
6 hónapig érvényesnek kell lennie. A színvonalasabb szolgáltatás
érdekében a csoport létszámát 25 főben maximáljuk.
10 ÉVE FOLYAMATOSAN A PROKO TRAVEL KÍNÁLATÁBAN

Időpont:
2020. november 04 – 16.
Alapár (útlemondási biztosítással):
468.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 490.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
958.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondícionált autóbusszal
Poggyász: 23 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	9 éj ***-**** szállodákban és 1 éj hajón,
2 ágyas zuhanyzós / WC-s kabinban
+ 2 éj repülőn
Ellátás:	félpanzió (reggeli és ebéd vagy
vacsora), hajón teljes panzió
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára:
94.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 9.750,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.900,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza. | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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SEYCHELLE-SZIGETEK

ÁLOMNYARALÁS KIRÁNDULÁSOKKAL
A SEYCHELLE-SZIGETEKEN

St. Anne

Praslin

Victoria

La Digue
Mahé

LA DIGUE CSODÁS PARTJA A TIPIKUS GRÁNITSZIKLÁKKAL
4 + 1 KIVÉTELES ÉLMÉNY AZ UTAZÁSON:

 Fürdés a világ legszebb tengerparti szakaszán
 Gyönyörködhetünk az Indiai-óceán élővilágában
 Fakultatív kirándulások, szigettúrák
 Helyszínen magyar idegenvezető

TERMÉSZET

VÁROSLÁTOGATÁS

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – ÁTSZÁLLÁS
Délután indulás Budapestről.
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N

Láttam már sok szép fehér homokos tengerpartot, de az a látvány, ami a Seychelle-szigeteken fogadott, olyat sehol máshol
nem tapasztaltam.
Prónay Gyula – A Proko Travel ügyvezetője

NNYED

2. NAP: MAHÉ
Éjfél körül átszállás és a reggeli órákban érkezünk a Seychelleszigetekre. (Éjszaka a repülőn.) Reptéren várják a csoportot és
transzfer a szállodába. A csoporttal nem megy Magyarországról
idegenvezető, de Seychelles-en a programok során magyar
nyelvű vezetés lesz. A helyi magyar idegenvezető a pihenős
napokon nincs a csoporttal, de szükség esetén bármikor elérhető. Két szállodából lehet választani. Mindkét szálloda közvetlenül a fehér homokos tengerparton található. A szállodák
területén van édesvizű medence is, konditerem, spa részleg, sok napozóágy, napernyő (ingyenesek). Az ellátás büfé

VALLÉE DE MAI, PÁLMAERDŐ
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(szabadszedésű) reggeli és vacsora (ital nélkül). Hotel Avani****
www.avanihotels.com A szobakategória amiben utasainkat
elhelyezzül alapvetően parkra nézőek, hogyha bármilyen másmilyen kívánsága van kérjük vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.
Hotel Constance Ephelia ***** www.constancehotels.com/en/
hotels-resorts/seychelles/ephelia/ Nagy területen fekszik, egy
szép gondozott parkban. Az alap szobakategóriák nem tengerre
nézőek, de ha többre vágyna kérjük itt is nyugodtan jelezze azt
irodánk felé. A területen 10 percenként shuttlebusz megy, mel�lyel ingyenesen lehet közlekedni a hotel területén. Két fehérhomokos tengerparti strandja van, mivel egy földnyelven fekszik.
Különleges éttermek és bárok színesítik a szálloda szolgáltatásait. A nap hátralévő részében pihenés, fürdés. Este vacsora.
3. NAP: MAHÉ
Pihenés, szabadprogram. Reggeli, vacsora a szállodában.
4. NAP: MAHÉ SZIGETTÚRA
Reggeli után a magyar idegenvezetővel bemegyünk Viktória
(Seychelles 12.000 lakosú fővárosa, Mahé szigetén) központjába. A szigetet 1502-ben fedezték fel. Sokáig a kalózok rejtőzködtek a szigetek valamelyikén. Ma a világ egyik legelegánsabb
üdülőhelye. A város közepén egy kis Big Ben óratorony áll.
Elmegyünk a piacra, ahol frissen kifogott halakat, helyi gyümölcsöket, zöldségeket láthatunk és ajándéktárgyakat vásárolhatunk. A belvárosban van egy tipikus hindu templom,
melyet szintén lefényképezhetünk. Ezt követően bemehetünk
a Nemzeti Múzeumba, ahol a sziget történelmét mutatják be a
látogatóknak. A belvárosi séta után egy botanikus kertet keresünk fel. Kb. 1 órát töltünk ott szabad nézelődéssel. Szerencsés
esetben az ott lakó óriásteknősöket is láthatjuk.
5. NAP: MAHÉ
Pihenés, szabadprogram. Reggeli, vacsora a szállodában.
6. NAP: FAKULTATÍV PRASLIN – LA DIGUE KIRÁNDULÁS
Ezen a napon mindenki eldöntheti, hogy marad a szállodában, vagy eljön velünk egy látványos kirándulásra, mely során
két szigetet keresünk fel. Reggel transzfer Victoria kikötőjébe. Kb. 1 órás hajóutazás után érünk Praslin szigetére. Itt első
utunk a Vallée de Mai pálmaerdőbe vezet, mely az UNESCO
Világörökségei közé tartozik. Elsősorban a 6 különleges endemikus pálmafajta miatt – ami itt található –, került ez a botanikus
kert a listára. Kb. 1 órát töltünk itt. Ezt követően elmegyünk az
Anse Lazio tengerpartra. Ez nyerte a világ legszebb tengerparti
szakaszára kiírt szavazást. Fehér homok, körös-körül hatalmas
gránitsziklák a parton. A homok, mint a liszt olyan finomságú.
Fürdés és snorkelingezési lehetőség. (Pipát, szemüveget vinni
kell). Ezt követően vissza a kikötőbe és fél órás hajózás La Digue
szigetre. A sziget kb. 5 x 3 km. Itt lesz lehetőség megtekinteni egy kókusz feldolgozó üzemet, és láthatunk óriásteknősöket is. Aki szeretne, napozhat, pihenhet, de akinek kedve van,
bérelhető biciklivel körbejárhatja La Digue szigetét. Kb. 17 órakor indulunk vissza, Praslin, Mahé útvonalon, majd transzfer

a szállodába. Fakultatív kirándulás Praslin, La Digue

szigetekre hajóval, helyszínen gépjárművel: 200 €
(jelentkezés a helyszínen).
7. NAP: MAHÉ
Pihenés, szabadprogram. Reggeli, vacsora a szállodában.
8. NAP: MAHÉ – ST. ANNE KIRÁNDULÁS
Ezen a napon lehet tovább pihenni, napozni a szállodánál,
vagy akinek kedve van, kirándulhat a St. Anne Nemzeti Parkba.
Transzfer a kikötőbe, majd üvegfenekű hajóval 1 órás út St. Anne
szigetre. Útközben korallokban gyönyörködhetünk. Megérkezés
után pihenés, napozás, snorkelingezés (szemüveget, pipát vinni
kell). Aki szeretne, kb. 10 € extráért át lehet menni egy közeli
szigetre, ahol óriásteknősöket is láthatnak. A programhoz grill
ebéd is tartozik. Kb. 16 órakor indulunk vissza. Fakultatív

St. Anna kirándulás: 85 €.

9. NAP: MAHÉ
Reggeli után elhelyezzük bőröndjeinket a csomagszobában, majd
a délutáni indulásig még pihenhetünk, napozhatunk. Délután
transzfer a repülőtérre és hazafelé indulunk. Éjszaka a repülőn.
10. NAP: ÁTSZÁLLÁS – BUDAPEST
Pár órai várakozás után átszállás és továbbutazunk Budapestre.
A Liszt Ferenc Repülőtérre várható érkezés a reggeli órákban.
KÜLÖNLEGES PROGRAM, LIMITÁLT LÉTSZÁM (MAX. 20 FŐ)

Időpont:
2020. november 17 – 26.
HOTEL AVANI****
Alapár (útlemondási biztosítással):
697.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 300.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
997.000,- Ft
HOTEL CONSTANCE EPHELIA *****
Alapár (útlemondási biztosítással):
1.060.000,- Ft
Repülőjegy + illeték (sztornó biztosítással): 300.000,- Ft
Összesített részvételi díj:
1.360.000,- Ft
Utazás:	repülővel, a helyszínen
légkondicionált autóbusszal
Poggyász:
30 kg feladott bőrönd és kézipoggyász
Szállás:	7 éjszaka választás szerint **** vagy *****
szállodában (2 ágyas tusolós, WC-s
szobában) + 2 éj repülőn
Ellátás:	félpanzió
Reptér közeli parkolás (lásd 2. old.):
ingyenes
Elsőbbégi beszállás (lásd 7. old.):
ingyenes
Egyágyas szoba felára (Hotel Avani****): 360.000,- Ft
(Hotel Constance Ephelia *****): 495.000,- Ft
Utasbiztosítás Standard (normál fedezet): 7.500,- Ft
Utasbiztosítás Prémium (kiemelt védelem): + 3.000,- Ft
Ha foglaláskor köti útlemondása önrészmentes (lásd 11. old.)

Belépők ára: kb. 6 € + fakultatív programok | Utas vélemények és árkalkuláció: www.prokotravel.hu
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GARANCIÁNK

MELYEK BIZTOSÍTJÁK UTAZÁSA NYUGODT LEFOGLALÁSÁT
Garantált színvonal
a szállásoknál

Egy kellemes körutazáshoz elengedhetetlenek a minőségi szállások. 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 lemondhatja 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
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Garantált, ingyenes
ülőhelyválasztás

4

Minden Proko Travel által szervezett utazásnál ingyenes szolgáltatásként útlemondási biztosítással ajándékozzuk meg
Önt, bármiféle extra költség nélkül. Így
egészségügyi okokból vagy egyéb – a biztosító 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 létszámmal valósulnak meg. Ha mégis előfordulna, 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 dolgozunk, hogy utasaink igényeit a lehető legmagasabb szinten elégítsük ki, így teljessé téve
utazási élményeiket, hiszen valljuk, Ön is megérdemel egy kis pihenést!
Felső sor (balról jobbra):
Márk László, Oláh Barbara, Komlós Zoltán,
Mucsi-Fekete Tünde Szabina, Dr. Prónay
Szabolcs, Simon Andrea, Szélpál Dávid,
Koncsek Noémi, Pásztor József
Középső sor: Turba Tímea, Holecska Krisztián,
Csécsei Barbara, Fleisz Tünde, Nagy Tímea,
Petrovics Erika, Kovács Réka, Nagy Lőrinc,
Kárpáti Mónika
Ülnek: László Adrienn, Csorba Klára,
Prónay Gyula, Prónay Ildikó, Prónay Bence,
Zsikó-Kovács Judit, Kotlárik Bettina

Utaskedvezmények: 5 – 7 % (Lásd 3. old.) Számolja ki előre forintra pontosan foglalása árát a www.prokotravel.hu-n!
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Prónay Bencét, a Proko Travel
marketing igazgatóját 2020-ban
beválasztotta a szakma Magyarország
TOP 10 Fiatal Turisztikai Szakembere közé.

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)

