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KEDVES UTASAINK ÉS LEENDŐ VENDÉGEINK!
Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és tanulmányozza a 2022. évi
programfüzetünket.
Irodánkat 2003-ban alapítottuk, azóta szervezzük töretlen sikerrel kulturális körútjainkat,
autóbuszos, repülős, és városlátogató programjainkat, illetve a közkedvelt nyaralóprogramok
és az egy-két napos belföldi utazások is egyre nagyobb teret hódítanak katalógusunkban.
Célunk, hogy utasainkat a közeli és távoli országok legcsodálatosabb helyeire invitáljuk és
megmutassuk, megismertessük az adott hely kulturális, népéleti, földrajzi értékeit. Megkeressük
a Világörökségi helyszíneket, egyedi és rejtett szépségű természeti csodákat – építészeti
értékeket és nem utolsó sorban ismerkedünk az adott ország népének hagyományaival,
múltjával és jelenével. Gyakran van lehetőségünk a Kárpát-medence felülmúlhatatlan szépségű
tájegységeiben kirándulni úgy felnőtt-, mint diákcsoportokkal (Erdély, Kárpátalja, Felvidék,
Délvidék), de szívesen és nagy szeretettel kutatjuk a már jól bejáratott nyugat-európai országok
kincseit is (Olaszország, Svájc, Szlovénia, Horvátország, Hollandia, Németország, Ausztria,
Csehország stb.). Debreceni, nyíregyházi indulással és további felszállási lehetőségekkel
Budapest, M3, M1 és M7 autópálya pihenői) tudnak Utasaink útjainkhoz csatlakozni. Minden
esetben – a megszokott módon – igényes szálláshelyeket igyekszünk megválasztani és a
szakma élvonalában elismert idegenvezetők vezetik jól átgondolt és megszervezett útjainkat.
Ragaszkodunk a magas színvonalú, minden utasunk igényét kielégítő minőséghez minden
téren (komfortos autóbuszok, jól felkészült, szimpatikus autóbuszvezetők, csoportkísérők).
Célunk és fontos számunkra, hogy az Ön pihenése, kikapcsolódása tartalmas legyen és mindig
megelégedettséggel térjen haza.
Törekszünk arra, hogy az utazási piacon áraink megállják helyüket és színvonalas szolgáltatást
tudjunk nyújtani a lehető legkedvezőbb áron. Köszönjük törzsutasainknak a bizalmat és
várunk sok-sok új utast is utaskörünkbe.
Kérjük tekintsék meg megújult honlapunkat, ahol folyamatos tájékoztatást adunk programlehetőségeinkről. Igyekszünk hírlevelünkkel rendszeresen megkeresni Önöket és természetesen
egyéni igényekhez igazodva válaszolni kéréseikre, kérdéseikre. Idén is számos új utat találnak
programfüzetünkben és több régit megújítottunk.
Bízunk benne, hogy sikerül megfelelő ajánlatot találniuk és a 2022-es évben is utazhatunk
együtt egy kellemes hangulatú Önök által kiválasztott úton.
Kívánjuk, hogy legyen kedvük és lehetőségük utazni!
Szeretettel várjuk!
								
A Nyírség Utazási Iroda munkatársai nevében is
Asztalosné Éva
ügyvezető

AUDIOGUIDE KÉSZÜLÉK

Ígénylésekor rádiós vevőkészüléket, valamint fülhallgatót biztosítunk. A fülhallgatók jelentős
mértékben segítik a városnézések zavartalan lebonyolítását és gyorsítják az egyes programok
menetét. További előnyök: városi séta alkalmável több látnivaló és információ átadására
van lehetőség; a forgalom zaja nem zavarja az idegenvezető előadását; az adott látnivaló
bemutatása közben Ön fényképezhet és nézelődhet, mégsem veszít el egyetlen szót sem az
elhangzó információkból. Az audioguide készüléket azokban az országokban, ahol nagy
a zsúfoltság, minden utas számára előzetesen megrendeljük, annak ára a helyszínen a
csoportkísérőnek fizetendő.

SZOLGÁLTATÁSAINK

IRODÁNK VÁLLALJA:

A katalógusunkban szereplő utazásokat zárt csoportok igényei szerint is le tudjuk bonyolítani, kért helyről és időpontban
külön kalkulált részvételi díj ellenében. Cégeknek, társaságoknak vállaljuk szakmai utazások megtervezését, intézését és speciális programjaik elkészítését. Iskoláknak tanulmányi utat, osztálykirándulásokat szervezünk. Lehetőség
van irodánkon keresztül szállásfoglalásra bel- és külföldön
egyaránt, ilyen esetben az utazás egyénileg történik.

AJÁNDÉKUTALVÁNY

Szolgáltatásunkkal azoknak szeretnénk megkönnyíteni a döntést, akik
ajándékozni szeretnének, de nem tudják, minek örülne az ünnepelt.
Karácsonyra, ballagásra, születésnapra vagy egyszerűen csak úgy, szeretetből
ideális lehet a NYÍRSÉG utazási utalvány. Előnye, hogy az utalványok különböző
címletekben, az Ön által meghatározott összegben kaphatók, névre szólóan
is elkészítjük és bármely nálunk foglalt utazáshoz felhasználhatók. Szerezzen
örömet családjának, barátainak és munkatársainak!
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SZLOVÉNIA EURÓPA ZÖLD GYÖNGYSZEME

55

ARANY PRÁGA

48

BLEDI-TÓ ÉS LJUBLJANA

57

BOSZNIA – HERCEGOVINA FELFEDEZÉSE MEDUGORJE ZARÁNDOKHELY 44
AUGUSZTUS

2022. AUGUSZTUS

AUGUSZTUS

BALATONI NYARALÁS

9

NYUGAT - DUNÁNTÚL

10

MESÉL A BÉCSI ERDŐ

49

BERLIN – DREZDA - LIPCSE

60

SZABOLCS – SZATMÁR – BEREG MEGYE

13

AUSZTRIA: SALZKAMMERGUTI – TÓVIDÉK MOZART EMLÉKEK

50

BAJOR KASTÉLYOK ÉS A DOLOMITOK

62

SZABOLCS – SZATMÁR – BEREG MEGYEI KIRÁNDULÁS

14

MONTENEGRÓ – BOSZNIA – HERCEGOVINA

52

TIROL ÉS A BAJOR KASTÉLYOK

63

MURA VIDÉKE ÉS AZ ŐRSÉG

15

PLITVICEI TAVAK ÉS ZÁGRÁB

53

BAJORORSZÁG

64

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK KÁRPÁTALJÁN

17

TENGERPARTI NYARALÁS DALMÁCIÁBAN

54

NÉMETORSZÁG – FEKETE-ERDŐ FRANCIA – SVÁJCI KITÉRŐVEL

66

HÉTVÉGE DÉL – ERDÉLYBEN II.

20

SZLOVÉNIA – EGY KIS HORVÁTORSZÁGI KITÉRŐVEL

56

ISZTAMBULT LÁTNI KELL A UTÓBUSSZAL - REPÜLŐVEL

67

ERDÉLY KINCSEI – MEZŐSÉG

22

NÉMETORSZÁG KÖZÉPKORI VÁROSAI

59

AZ ANTIK RÓMA VARÁZSA

78

ERDÉLY, AZ A CSODÁLATOS ERDÉLY

25

BERLIN – DREZDA - LIPCSE

60

OLASZORSZÁGI NAGYKÖRÚT

79

ERDÉLY – SZÉKELYFÖLDI KIRÁNDULÁS SZÁSZFÖLDI KITÉRŐVEL 26

SZÁSZ-SVÁJ – HÍRES VÁROSAI

61

CSODÁS TOSZKÁN TÁJAKON

81

A CSODÁLATOS SZÁSZ VÁROS: NAGYSZEBEN

29

TIROL ÉS A BAJOR KASTÉLYOK

63

VELENCE ÉS A LAGUNA - SZIGETEK

83

SZÉKELYFÖLD – SZÁSZFÖLD – BUKAREST - MUNTÉNIA

33

FRANKFÖLD CSODÁS VÁROSAI

65

ÉSZAK-OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI

FELVIDÉKI KIRÁNDULÁS

35

ISZTAMBULT LÁTNI KELL AUTÓBUSSZAL REPÜLŐVEL

67

SZENTPÉTERVÁR – ÉSZAK VELENCÉJE

MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEK SZLOVÁKIÁBAN

38

SVÁJC, EURÓPA ÉKKÖVE

70

AZ OROSZ CÁROK FŐVÁROSAI: SZENTPÉTERVÁR – MOSZKVA

LULIN – RZESZÓW - KROSNO

39

ALBÁNIA, A BALKÁN GYÖNGYSZEME TENGERPARTI PIHENÉSSEL

72

REPÜLŐVEL

39

PORTUGÁLIA – AZ ATLANTI-ÓCEÁN PARTVIDÉKE

73

TENGERPARTI NYARALÁS AZ OLASZ ADRIÁN

76

KELET – LENGYELORSZÁG ÉS A BESSZÁDOK GYÖNGYSZEMEI
KRAKKÓ – WIELICZKA – ZAKOPANE

AUSCHWITZ – BIRKENAU 40

84
88

REPÜLŐVEL

2022. NOVEMBER

89

NOVEMBER

PRÁGAI HÉTVÉGE HAJÓZÁSSAL SÖRÖZÉSSEL

46

RÓMA – NÁPOLY - POMPEII

77

NOVEMBER

ARANY PRÁGA

48

AZ ANTIK RÓMA VARÁZSA

78

PORTUGÁLIA – AZ ATLANTI-ÓCEÁN PARTVIDÉKE REPÜLŐVEL

MESÉL A BÉCSI ERDŐ

49

OLASZORSZÁGI NAGYKÖRÚT

79

MADEIRA, A SZÉPSÉG SZIGETE REPÜLŐVEL

74

PLITVICEI TAVAK ÉS ZÁGRÁB

53

AZ OLASZ ALPOK TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI

80

THAIFÖLDI KÖRUTAZÁS TENGERPARTI PIHENÉSSEL REPÜLŐVEL

95

SZLOVÉNIA EURÓPA ZÖLD GYÖNGYSZEME

55

CSODÁS TOSZKÁN TÁJAKON

81

MEXIKÓ KÖRÚT ŐSI KULTÚRÁK NYOMÁBAN REPÜLŐVEL

98

BAJOR KASTÉLYOK ÉS A DOLOMITOK

62

TOSZKÁNA CSODÁI ÉS ELBA SZIGETE

82

BAJORORSZÁG

64

SZENTPÉTERVÁR – ÉSZAK VELENCÉJE REPÜLŐVEL

88

SVÁJC AZ ALPOK ORSZÁGA

69

AZ OROSZ CÁROK FŐVÁROSAI: SZENTPÉTERVÁR –

89

SVÁJC, EURÓPA ÉKKÖVE

70

MOSZKVA REPÜLŐVEL

MADEIRA, A SZÉPSÉG SZIGETE

74

USA – KELETI PART ÉS KANADA NYOLC VILÁGVÁROS

AZ OLASZ ALPOK TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI

80

REPÜLŐVEL

VELENCE ÉS A LAGUNA-SZIGETEK

83.

ÉSZAK-OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI

84

OKTÓBER

HAJÓVAL A VASKAPUHOZ

87

CSODÁLATOS MAGYARORSZÁG

11

SZENTPÉTERVÁR – ÉSZAK VELENCÉJE REPÜLŐVEL

88

DÉL-NYUGAT MAGYARORSZÁG

12

AZ OROSZ CÁROK FŐVÁROSAI: SZENTPÉTERVÁR – MOSZKVA

89

SZABOLCS – SZATMÁR – BEREG MEGYE

13

2022. OKTÓBER

93

2022-es adventi és szilveszteri programjaink
megtalálhatók a katalógusunk 101. oldalán
és a honlapunkon.

OKTÓBER

REPÜLŐVEL
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73

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI 1-2-3 NAPOS UTAK

Az alábbiakban felsorolt programok részletes leírása a honlapunkon tekinthető meg
honlapcím: www. nyirsegutazas.hu
1 NAPOS UTAK
Szent Márton napi vigasságok Hollókőn
Márton nap Palócföldön: Hollókő-Szécsény
Észak - Alföldi városok: Debrecen - Hortobágy
Kecskemét – Nagykőrös – Jászberény
Dunakanyar: Rám-szakadék
Tarcal - Boldogkőváralja - Regéc
Füzéri vár – Kalandpark (Sátoraljaújhely)
Sétahajóval a Dunán Szentendrére
Kocsonyafesztivál Miskolcon - Diósgyőri várlátogatással
Kultúra és Bortúra: Tokaj - Bodrogkeresztúr - Szegi - Tarcal
Budapest - Séta a Margit-Szigeten és a Tabánban
Budapest Budapest de csodás: Fővárosunk történelmi nevezetességei
Csodás Nógrádi tájakon: Hollókő
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei körutazás
Aggtelek - Baradla barlang
Ópusztaszer: Feszty-körkép
A Dunakanyar gyöngyszemei: Esztergom - Visegrád - Szentendre
Szilvásvárad - a Bükk-hegység gyöngyszeme
Eger: A jó borok városa- végvári vigasságok
Miskolc - Diósgyőr - Miskolctapolca
Szabolcs-Tokaj-Sárospatak-Sátoraljaújhely-Széphalom-Vizsoly
Békéscsaba - 25. Csabai kolbászfesztivál
Hajózás a Bodrogon: Tokajból - Sárospatakra
Monok - Vizsoly - Boldogkőváralja
Gasztronómiai élmények a Hegyalján: Szerencs-Erdőbénye-Tokaj
A Dél-Alföld híres városai: Kecskemét - Nagykőrös - Jászberény
Tokaj - Sárospatak - Kassa
Eger: A barokk és a borok híres városa - Szépasszonyvölgyi borozással
Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu
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5

Matyóföldi fesztivál - Mezőkövesd
Balatonfelvidék: Levendulafesztivál Tihanyba
Kalocsa - Paprikafesztivál
Pannonhalma - A világörökség része
Szentendre: Szent Márton újborfesztivál és libator
Pannonhalma-Győr
Egy mesés nap a Cserhátalján, Palócföldön
A Hortobágy és a Tisza-tó
Kőrösök vidéke: Szarvas - Szarvasi Arborétum
Zempléni kirándulás : Tarcal - Sátoraljaújhely - Borsi
Busójárás Mohácson
Szlovákia: Kassa – Krasznahorka
Szlovákia Grand Canyonja: a „Legendák völgye”
Erdély: Sebesvár – Havasrekettyei vízeses – Bélesi-tó
Erdély: Nagyvárad, Nagyszalonta, Félixfürdő
Erdély: Nagybánya, Koltó, Szatmárnémeti
Erdély: Körösfeketetói és Körösfői vásár
Szlovákia: Pozsony
Szlovákia: Betlér – Dobsina
Szlovákia: Somoskői vár - Füleki vár
Szlovákia: Szepsi, Sztracenai - völgy, Dedinky tó, Imrikfalva
Komárom, Komárno (Szlovákia), Révkomárom
Szlovákia: A Magas -Tátra tavaszi, nyári és őszi szépségében
Szlovákia: Keleti-Kárpátok : Tőketerebes, Siravai-tó, Vinnai-tó
Erdély: Kolozsvár – Nagyvárad
Szlovákia: Szepesváralja és Késmárk
Szlovákia: Kassa – Krasznahorka
2 NAPOS UTAK
Két királyi főváros : Budapest - Pozsony
Fertőd - Nagycenk - Sopron - Bükfürdő
Tihany, Veszprém, Balatonfüred
Dél-alföldi barangolás: Békéscsaba és Gyula
6
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Balaton: Tihany, Badacsony, Keszthely
Nyugat-Dunántúl és Balatonfelvidék: Jeli varázslatos Arborétum és a Sümegi
történelmi élménypark
Pécs és környéke: Villány – Siklós – Máriagyüd – Szigetvár – Kaposvár
Balatonfelvidék: Badacsony - Badacsonyi szüret
Nyugat- Dunántúl: Győr – Sopron
Szeged: XII. Toros és Pálinkafesztivál
Nyugat- Dunántúl: Sopron - Kőszeg
3 NAPOS UTAK
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirándulás
Gasztronómia és Kultúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Dél-nyugat Magyarország: Kaposvár, Szenna, Szigetvár, Pécs, Pécsvárad, 			
Máriagyüd, Siklós, Villány
Csodálatos Magyarország: Pannonhalma, Győr, Zirc, Veszprém, Herend, Lébény,
Gödöllő, Máriabesnyő
Mura vidéke és az Őrség: Egy kis horvát és szlovén kitérővel
Lengyelország, Szlovákia: Zakopane és Bártfa
Szlovákia, Lengyelország: Lőcse – Zakopane
Erdély: Tordai-hasadék - Torockó
Lengyelország, Szlovákia: Zakopane, Morskie Oko tengerszem és tutajozás a Dunajecen
Lengyelország: Farsangi és téli hangulat Zakopanéban
Ausztria: Bécs – Schönbrunn – Eisenstadt
Hétvége Dél-Erdélyben és a Déli-Kárpátokban I.
Hétvége Dél-Erdélyben és a Déli-Kárpátokban II.
Erdély: Nagykároly, Érmindszent, Zilah, Kolozsvár, Válaszút, Bonchida, Szék, 		
Körösfő, Csucsa, Nagyvárad
Ausztria: Bécs, Fraknó vára, Léka vára, Németújvár, Kismarton, Ruszt, Sopron
Csehország: Prágai hétvége
Plitvicei tavak és Zágráb - Horvátország természeti csodája
Lengyelország: Lublin – Rzeszów – Krosno
Lengyelország: Krakkó - Wieliczka - Zakopane
Erdély: A csodálatos szász város: Nagyszeben
Lengyelország, Szlovákia: Zakopane, Krakkó és Kassa
Nyírség Utazási Iroda
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ÉSZAK - MAGYARORSZÁG

Magyarország

Eger – Bélapátfalva – Szilvásvárad – Egerszalók – Recsk – Salgótarján – Somoskőivár – Ipolytarnóc
– Szécsény – Balassagyarmat – Nagymaros – Vác – Gödöllő
2022. április 15 - 18. (Húsvét)
június 14 - 17., szept. 15 - 18.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – M3 autópálya
pihenői – Eger – Bélapátfalva – Szilvásvárad
Indulás Debrecenből reggel 06:00-kor TESCO
parkoló – Kishegyesi u. oldal Nyíregyházáról
reggel 07.00-kor Római Katolikus Templom
parkolója (Kossuth tér 4.). Rövid pihenővel, érkezés
Egerbe, Észak-Magyarország második legnépesebb
városába. Látogatásunkat gyalogos városnéző
sétával kezdjük. A történelmi városmagon belül,
látnivalók sokaságát tekintjük meg. (Bazilika,
Érsekkert, Dobó tér, Eszterházy tér, Gárdonyi Géza
tér, Végvári vitézek tere, Minaret, Fazola kapu stb.).
Városnéző sétánk után következik a Varázstorony
megtekintése (Panoráma terasz, Csillagászati
Múzeum, Varázsterem, Optikatörténeti kiállítás).
Rövid szabadprogram után az Egri várba érkezünk
(Börtönkiállítás,
Panoptikum,
Hősök
terme,
Kazamata) A Kálvária dombon, Gárdonyi Géza, az Egri
csillagok halhatatlan írójának sírjánál hajtunk fejet).
Innen Bélapátfalvára indulunk, ahol az Apátsági
templom a fő látnivaló. Szilvásváradon a Szalajkavölgyben kisvasúttal a Fátyol vízeséshez vonatozunk.
Felsétálunk az Istállóskői barlanghoz, majd
visszaindulunk kisvonatunkhoz. Közben érintjük
a Szabadtéri Erdei Múzeumot, Sziklakőforrást,
Kárpátok Őre (emlékszobor) Vadbemutató kert. Este
érkezés Egerbe, szálláshelyünkre, vacsora. (1 éj)
2. nap: Eger - Egerszalók – Recsk – Salgótarján
– Somoskői vár
Reggeli után elindulunk. Egerszalókra, ahol a
barlanglakásokat, majd a sódombot csodáljuk.
Recsken a nemzeti emlékparkban a munkatábor
történetével ismerkedünk. Salgótarjánban, az
ország első föld alatti bánya múzeumát látogatjuk
meg.Itt a nógrádi szénmedence múltjával és
műszaki
emlékeivel
ismerkedünk.
Indulunk
Somoskőújfaluba, melynek látványos, vulkáni
csúcsra épült középkori vára pár méterre került a
trianoni határ mögé. A Karancs hegység hármas
tagoltságával
dómszerűen
emelkedik
fölé
környezetének, erdő borította csúcsa gyakran
párába, felhőbe burkolózik, ezért hívják (Mikszáth
Kálmán szerint) „Palóc Olimposz”-nak. Somoskő
várához kötődnek az ifjú Balassi Bálint szerelmi líra
gyöngyszemeként emlegetett Júlia és az Anna versei.
Petőfi így ír élményeiről útirajzokban: „Somoskő nem
nagy vár, nem is nagy hegyen fekszik, de bámultam
építését, mely gyönyörű öt-, hat-, hétszögű kövekből
van.” Mielőtt rövid meredek emelkedőn érnénk

Somoskő
fel a várhoz, előtte meglátogatjuk a vár tövében
kialakított Petőfi emlékparkot. Itt találjuk a Petőfikunyhót, és a fa makett kiállítást a környékbeli
várakról, illetve az „Aradi vértanúk emlékhelyét”,
Felkapaszkodva a várba, még napfényes tiszta idő
sem szükséges ahhoz, hogy elakadjon a lélegzetünk a
körpanorámás élménytől. Este érkezés Salgótarjánba
szálláshelyünkre, vacsora. (1 éj)
3.nap: Salgótarján -Ipolytarnóc – Szécsény
– Balassagyarmat
Reggeli után az Ipolytarnóci világhírű őslénytani
lelőhelyére indulunk. Geológiai tanösvényen helyi
idegenvezetéssel ismerkedünk a vulkáni katasztrófa
„ősvilági Pompeii”, vel. (megkövesedett fa, ősállat
lábnyomos terület, cápafogak, Miocén erdő stb.
Tovább utazunk Szécsénybe, ahol a Forgáchkastélyban berendezett Kubinyi Ferenc Múzeumban
a „Tárgyakba zárt múlt” állandó kiállításokat
tekintjük meg. Majd a diszburkolatú sétálóutcán
körbejárva a város műemlékeivel és turisztikai
látnivalóival ismerkedünk. „Palócország fővárosába”
Balassagyarmatra indulunk, ahol városnéző
sétát teszünk és a Palóc Múzeumot tekintjük meg.
Programunk befejeztével érkezünk a Dunakanyar
környéki szálláshelyünkre, vacsora. (1 éj)
4. nap: Nagymaros – Vác – Gödöllő
Reggeli után ismerkedünk a Duna parti
Nagymarossal, ahonnan talán a legszebb rálátás
van Visegrádra és a Fellegvárra.Következő
megállónk Vác, .mely a Dunakanyar központjaként
ismert település. Pest megye ötödik legnagyobb
lélekszámmal rendelkező városa, egyúttal vonzó
idegenforgalmi célpont. Egyrészt évezredes

történelme, másrészt gazdag kulturális élete miatt.
Katolikus püspöki székhely, a Váci egyházmegye
központja. A váci diadalív Magyarország egyetlen
diadalíve, mely Mária Terézia tiszteletére épült (két
hét alatt). Tovább indulunk a Gödöllői-dombság
legismertebb városába Gödöllőre. Meglátogatjuk
Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélyát a
Grassalkovich kastélyt, mely Sissi királynő kedvenc
tartózkodási helye volt. Ma a kastély 26 termében
az Erzsébet királyné – emlékkiállítás, valamint a
Grassalkovich családot bemutató tárlat látható.
Múzeumlátogatás után a festői szépségű park,
majd az Erzsébet-park, (Erzsébet-szobor) alsó park,
(Világfa) megtekintése következik. Hazaindulunk,
érkezés Nyíregyházára és Debrecenbe az esti
órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

79.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás turista autóbusszal
- 1 éj, szállás Eger környékén jó minőségű 3*
panzióban 2 ágyas zuhanyzós szobában
- 1 éj szállás Salgótarján környékén
- 1 éj szállás Dunakanyarban (Nagymaros
környékén)
- Idegenvezetés végig a program során
- Parkolási és autópálya díjak
- Szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
-fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
15.000 Ft/fő
- Eger: vár, Varázstorony, Panorámaterasz
belépői
- Szilvásvárad:: kisvasút
- Bélapátfalva: Ciszterci Apátság
- Egerszalók: barlanglakások
- Recsk: Nemzeti Emlékpark
- Salgótarján: Bányászati Múzeum
- Somoskő: Vár
- Ipolytarnóc: Őslénytani lelőhely
- Szécsény: Forgácz-kastély
- Balassagyarmat: Palóc Múzeum,
- Gödöllő: Grassalkovich kastély.
Minden utas csak azt a belépőt fizeti, ahova
szeretne bemenni!
Minimum létszám: 30 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői
EGYÁGYAS FELÁR:
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15.000 Ft/fő

BALATONI NYARALÁS

Fakultatív programlehetőségek: Keszthely – Szigliget – Badacsony
– Zirc – Veszprém – Herend -Tihany
2022. június 21-25.
augusztus 23-27.
5 nap / 4 éj

Magyarország

Balaton

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

1. nap: Nyíregyháza, Debrecen, M3 autópálya
pihenői, Budapest, M7 autópálya pihenői
Indulás
Nyíregyházáról
06:00
órakor
Nyíregyháza, Római Katolikus templom
parkolójából (Kossuth tér 4.) Debrecenből 07:00
kor TESCO parkoló (Kishegyesi u. oldala). Kis
pihenőkkel érkezünk a magyar tengerhez. Szállás
elfoglalása. Késő délután szabadprogram, fürdőzési
lehetőség, stb.
2. nap: Reggeli után egész napos fürdőzési
lehetőség.
Fakultatív programként ajánljuk: annak, aki
kirándulni szeretne: Keszthely – Szigligeti vár –
Badacsony. Nyugat Balatoni kirándulásunk során
elsőként Keszthelyen a Festetics kastélyt tekintjük
meg, mely a 18. század közepétől folyamatosan
épült, bővült és 200 éven keresztül a Festeticsek
tulajdonában állt. A barokk stílusú 5 épület 101
helységből áll. Látogatható 20 termében 18. 19.
századi főúri miliő került kiállításra. Kastélylátogatás
után a sétálóutcában szabadidőnkben sétálhatunk
és csodálhatjuk a város műemlék jellegű épületeit.
Szabadidő után Balaton-felvidék leglátványosabb
várához a Balaton partján magasodó magányos
sziklabércen álló szigligeti várhoz indulunk, mely
a 229 m magas Várhegyen fekszik. A bástyákról
lélegzetelállító kilátás nyílik a Balatonra, a Tapolcai-

medence tanúhegyeire. Várkápolna, Korok fegyverei,
vártörténeti kiállítás megtekintése után Nyugat
Dunántúl legismertebb bortermelő, falujába,
Badacsonyba indulunk. Sétánk alatt feljuthatunk a
Badacsonyi-hegy déli lejtőjén található Kisfaludy és
Szegedi Róza házához. Borvásárlási lehetőség, majd
indulunk szálláshelyünkre. Este szabadprogram.
A fakultatív program ára: 15.000 Ft / fő
(legalább 15 fő utas szükséges).
3. nap: Reggeli után egész napos fürdőzési
lehetőség.
Fakultatív programként ajánljuk: annak, aki
kirándulni szeretne: Zirc – Veszprém – Herend
Első állomásunk Magyarország legmagasabban fekvő
festői fekvésű kisvárosa Zirc. Ahol a III. Béla király
alapította Ciszterci barokk apátságot látogatjuk meg,
mely a rend magyarországi központja. Megtekintjük a
Bazilikát a rendtörténeti kiállítást, majd a Műemlék
könyvtárat, melynek közel 65.000 ezres gyűjteménye
Magyarországon egyedülálló. Az apátsági látogatás
után a minden évszakban pompás és mesevilági
látványt nyújtó Zirci arborétumba indulunk.
Arborétumi látogatásunkat színesíti az énekesmadarak
gazdag világa és az ősi fákon ugrándozó mókusok
derűs látványa. Következő megállónk a „királynék
városa” Veszprém. Sétát teszünk a palotákból,
múzeumokból és templomokból álló várnegyed
egyetlen sétálóutcáján, mely az ország legépebben
fennmaradt barokk utcája. Szabadprogram után
tovább utazunk a világ legnagyobb Herendikincsestárának megtekintésére. Itt rendkívül
sokoldalú képet kapunk az elmúlt több mint 180 év
porcelántörténetéből. A látogatás két részből áll,
a modern látogatóközpontban berendezett mini
manufaktúra, illetve az út túloldalán, a gyárépületben

található porcelánmúzeum megtekintéséből.Estére
hazaérkezünk, majd szabadprogram.
A fakultatív program ára: 15.000 Ft / fő
(legalább 15 fő utas szükséges).
4. nap: Reggeli után egész napos fürdőzési
lehetőség.
Fakultatív programként ajánljuk: annak, aki
kirándulni szeretne: Tihany (félnapos)
Tihanyba a romantikus régi idők falujába indulunk.
Elsőként a Bencés Apátságot látogatjuk meg,
melyet 1055-ben András király alapított. (I András
sírja), IV. Károly emlékszoba, Kálvária és a Magyar
királyok Panoptikuma megtekintése után gyönyörű
nádfedeles parasztházak között sétálva felfedezhetjük
Tihany középkori eredetű kultúráját, bepillanthatunk
az itt élő emberek múltjába, és mindennapi életébe.
Fakultatív lehetőségként ajánljuk megkóstolni
az Apátsági cukrászdában a Tihanyi krémest és a
helyi gasztronómiai különlegességeket. Nagyon
ízléses ajándéktárgyak és kézműípari tárgyak vonják
magukra a turista figyelmét. Vásárlási lehetőség,
szabadprogram.
Kora
délután
visszaérkezés
szálláshelyünkre. Délután szabadprogram, fürdőzési
lehetőség.
A fakultatív program ára: 7.500 Ft / fő
(legalább 15 fő utas szükséges).
5. nap: Reggeli után hazaindulunk. Érkezés
Budapestre a kora esti, Debrecenbe és Nyíregyházára
az esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

89.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- 4 éj szállás Csopak környékén, jó minőségű
panzióban 2 ágyas, zuhanyzós szobákban.
- utazás turista autóbusszal
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
25.000 Ft/fő
Belépők ára, mely helyszínen fizetendő,
attól függ, hogy milyen fakultatív programot
választanak:
-Keszthely: Festetics kastély
-Szigliget: vár
-Zirc: Apátság
-Zirc: Arborétum
-Herend: Herendi Porcelán Múzeum
-Tihany: Apátság + Altamplom + Múzeum
(Minden utas csak azt a belépőt fizeti, ahova
szeretne bemenni)

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, M3 autópálya
pihenői, Budapest, M7 autópálya pihenői
Nyírség Utazási Iroda
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Magyarország

Nagycenk - Sopron - Fertőrákos - Fertő-tó - Kőszeg - Velem - Győr - Pannonhalma
2021. július 12 - 16.
augusztus 16 - 20.
5 nap / 4 éj

bájos őrszeméhez, Velem községbe érkezünk. Itt a
Szent Vid-hegy tetején álló fehérre meszelt, piros
tetejű kis kápolnához kirándulunk. A legnépszerűbb
kirándulóhely
gyönyörű
erdei
környezetben
helyezkedik el, és gyönyörű innen a táj panorámája.
A Szent Vid-hegy Közép-Európa egyik legismertebb
régészeti lelőhelye. Bronzkori, Avarkori, Árpád kori
leleteket találtak itt. Az egyhajós barokk kápolnát,
egy 1713-ban épített remetelak és kápolna helyén
1859-ben alakították ki. Copfstílusú szószék, barokk
stílusú főoltár, háromszintes tornya, Szent Vid szobor
látványa igazán lenyűgöző. További sétára és túrára
van lehetőség, majd visszaindulunk szálláshelyünkre
Sopronba, vacsora.

Bledi-tó

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Debrecen - Nyíregyháza – M3 autópálya
pihenői - Budapest – M1 autópálya pihenői Nagycenk - Sopron
Indulás Debrecenből reggel 05:00-kor TESCO
parkoló – Kishegyesi u. oldala, Nyíregyházáról
reggel 06:00-kor Római Katolikus templom
parkolójából (Kossuth tér 4.) Rövid pihenőkkel
érkezünk Nagycenkre. Itt élt és itt nyugszik
Széchenyi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója és
fia, Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar.
Az emlékmúzeum gyűjteménye a Széchenyi
családnak állít emléket. Itt látható Széchenyi
István miniszteri dolgozószobájának berendezése.
A
folyamszabályozásokkal
(Duna,Tisza),
a
közlekedésfejlesztéssel,
(gőzhajózás,
vasút)
kapcsolatos tárgyi és képi dokumentumok. A
Lánchíd építéstörténete is nyomon követhető.
Kastélylátogatás után átsétálunk a Szent István király
templomhoz, és a templom mögötti temetőben
megtekintjük a Széchenyi család mauzóleumát.
A kápolna orgonáján Liszt Ferenc is játszott. Az
oltártól jobbra nyílik a családi kripta, rajta a felirat:
“Voltunk mint ti, lesztek mint mi: por és hamu.”
Innen szálláshelyünkre Sopronba érkezünk. Szállás
elfoglalása, vacsora. (4 éj)
2. nap: Sopron
Reggeli után Soproni városnézéssel kezdjük
programunkat.
Győr- Moson -Sopron megye
megyei jogú városa, a borvidék központja.
Főtere 700 éve változatlan alaprajzú. Több olyan
épülettel büszkélkedhet, ahol még Mátyás király, II.
Ferdinánd, majd később Lipót császár is nyugovóra
tért. Műemlékekben a második leggazdagabb
település Magyarországon. 2016-ban ICOMOS-díjat
kapott a Várfal sétány, és a Várkerület megújítása.
Belvárosi sétánk során ismerkedünk (Római eredetű
városfalak, Városháza, Storno-ház, Fabricius-ház,
Hattyús ház, templomok, Színház stb.) Betekintést
teszünk a Kecsketemplomba, ahol ötször tartottak
országgyűlést. Sopron „a leghűségesebb város”,
egy ékszerdoboz, mely híven tükrözi ősi múltunkat.
Lehetőség van a tűztoronyba felmenni, mely
Sopron jelképe. Délután szabadprogram Sopron
belvárosában. Estére hazaérkezés a szálláshelyre,
vacsora.
3. nap: Fertőrákos (Páneurópai Piknik Emlékhely
és Kőfejtő) – Hajózás a Fertő tavon
Reggeli után Fertőrákosra utazunk az Európai
Örökségi címet viselő Emlékparkba. Az emlékpark
az
1989.
augusztus
19-én
megtartott
békedemonstráció helyszíne. Ezen a rendezvényen

törte át az osztrák- magyar államhatáron álló
„vasfüggöny” kapuját több száz NDK-s állampolgár,
hogy szabad földre jutva tovább utazhassanak
az NSZK-ba. Ismeretterjesztő táblák, kopjafa,
műalkotások (kinyíló kapu, Áttörés, Lélekharang)
vasfüggöny megtekintése után tovább indulunk
egy
lenyűgöző
kőbányába.
Az
egyiptomi
sziklatemplomokra emlékeztető fertőrákosi püspöki
kőfejtő a Fertő-tó vidékének egyik legnépszerűbb
látványossága. A rendkívül látványos, hatalmas
barlangszerű terekben, kitűnő akusztikája miatt
barlangszínházat alakítottak ki. A kőfejtő hatalmas
üregeit, alagútjait szabadon fel lehet fedezni,
néhol lépcsőznünk is kell, a kitartóbbaknak pedig
mindenképp érdemes felmászni a kőfejtő peremére,
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a környékre, a
Fertő-tóra. Itt találunk egy fémplasztikát is, mely
a legendás 1989-es Páneurópai Piknik emlékére
készült. A következő programunk hajókirándulás
a Fertő-tó magyar oldalán. A hajó Fertőrákosról
indul és a 6200 férőhelyes Víziszínpadnál fordul
meg. A vízről láthatjuk a fertőrákosi cölöpházakat,
Fertőrákost és Fertőmeggyest. A sétahajózás alatt
a hajó kapitánya mesél a Fertő-tó növény- és
állatvilágáról. Este visszaérkezés szálláshelyünkre,
vacsora.
4. nap: Sopron - Kőszeg – Velem
Reggeli után Kőszegre indulunk, ahol a várvédők
emlékére egy órával előbb harangoznak. A
legismertebb kapitányáról elnevezett Jurisics várba
látogatunk. A modern eszközökkel felszerelt vár
történelmével ismerkedünk, a kezdetektől egészen az
Esterházy-korszak végéig. Sétánk alatt érintjük (elővár,
belső vár, fegyverszoba, aranyszoba, reneszánsz
árkádos folyasó, árkádos pince filmvetítő terem
stb.) Átsétálunk a vár nyugati tornyába is, ahonnan
bámulatos kilátás nyílik mind a történelmi belvárosra,
mind a környékbeli hegyekre, és a térségben található
látnivalókra. Szabadprogram után a Kőszegi-hegység

5. nap: Sopron - Győr - Pannonhalma – M1
autópálya pihenői - Budapest – M3 autópálya
pihenői -Nyíregyháza - Debrecen
Reggeli után a gyönyörű barokk épületekkel teli
Győrbe indulunk, ahol az az érzésünk támad, mintha
visszacsöppentünk volna a múltba. Sétánk során
megismerjük a város nevezetességeit. Székesegyház
melyet Szent István király alapított és II János Pál
pápa emelt bazilika rangra. Itt őrzik a középkori
ötvösművészet remekét, a Szent László-hermát.
Városlátogatás után indulunk Pannonhalmára.
A bencés főapátságot 996-ban Géza fejedelem
alapította, 1002-ben Szent István királyunk szentelte
fel. Azóta is jelentős vallási központ, Magyarország
első bencés templom együttese, és 1996 óta a
világörökség része. Helyi tárlatvezetővel végig járjuk
a felbecsülhetetlen értékű épületegyüttest. (Bencés
gimnázium épülete, keringő, altemplom, apátsági
könyvtár). Indulás haza, érkezés Budapestre az esti,
Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

89.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás turista autóbusszal
- 4 éj szállás Sopronban, vagy környékén jó
minőségű 3* panzióban
- Idegenvezetés végig a program során
- Parkolási és autópálya díjak
- Szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
25.000 Ft/fő
-Nagycenk: Széchenyi Múzeum + helyi tárlatvezetés
- Sopron: 3 órás helyi idegenvezetés
- Fertőrákos: Kőfejtő
- Fertő-tó: 1 órás Sétahajózás
- Kőszeg: Jurisics vár
- Velem: Kápolna
- Pannonhalma: Bencés Apátság
(Minden utas csak azt a belépőt fizeti, ahova
szeretne bemenni)

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, M3 autópálya
pihenői, Budapest, M1 autópálya pihenői
Minimum létszám: 30 fő

EGYÁGYAS FELÁR:
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kb. 20.000 Ft/fő

CSODÁLATOS MAGYARORSZÁG
Pannonhalma, Győr, Zirc, Veszprém, Herend,
Lébény, Gödöllő, Máriabesnyő

Magyarország

2022. július 15 - 17.
október 21 - 23.
3 nap / 2 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza - M3 autópálya
pihenői – Budapest - Pannonhalma – Győr
Elutazás a kora reggeli órákban. Rövid pihenőkkel
érkezés Pannonhalmára. A bencés főapátságot
996-ban Géza fejedelem alapította, 1002-ben Szent
István királyunk szentelte fel. Azóta is jelentős
vallási központ, Magyarország első bencés templom
együttese, és 1996 óta a világörökség része. Helyi
tárlatvezetővel végigjárjuk a felbecsülhetetlen
értékű épületegyüttest. Bencés gimnázium
épülete, keringő – (az ország egyetlen teljesen épen
maradt gótikus belső udvara), altemplom - (1200as évekből), apátsági könyvtár – az ország hatodik
legnagyobb és Európa egyik leggazdagabb egyházi
könyvtára (380 ezer kötete van), apáti trónus – (mely
a legenda szerint Szent Istváné volt). Tárlatvezetés
után lehetőség van vásárolni az apátsági
termékekből, (csokoládé, likőrök, gyógyteák, borok,
kegytárgyak). A Szent Márton hegyről gyönyörű
panoráma tárul elénk a Bakony hegyvonulatára,
(fotózási lehetőség). Győrbe indulunk, ahol a
barokk belváros megszámlálhatatlan műemléke
nyűgözi le az ide látogatót. Meglátogatjuk a
Káptalan-dombon az ezeréves győri püspökség
székhelyét. A püspöki székesegyházban (Szent
László hermáját, a könnyező madonna képet, a
vértanú püspök, Apor Vilmos nyughelyét, Mária
Terézia trónszékét) nézzük meg. Séta a barokk
belvárosban, majd szabadprogram. Lehetőség van
egy belvárosi barokk cukrászdában finom kávé és
süteménykülönlegességek kóstolására. Este szállás
elfoglalása Győrben, vagy környékén (2 éj)
2. nap: Zirc – Veszprém – Herend
Reggeli után Magyarország legmagasabban
fekvő
festői
fekvésű
kisvárosába-Zircbe
látogatunk. Elsőként a III. Béla király alapította
Ciszterci barokk apátságot látogatjuk meg, mely
a rend magyarországi központja. Megtekintjük
a Bazilikát a rendtörténeti kiállítást, majd a
Műemlékkönyvtárat, melynek közel 65.000 ezres
gyűjteménye Magyarországon egyedülálló. Az
apátsági látogatás után a minden évszakban pompás
és mesevilági látványt nyújtó Zirci arborétumba
látogatunk. Arborétumi látogatásunkat színesíti
az énekesmadarak gazdag világa és az ősi fákon
ugrándozó mókusok derűs látványa. Következő
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megállónk a „királynék városa” Veszprém.
Sétát teszünk a palotákból, múzeumokból
és templomokból álló várnegyed egyetlen
sétálóutcáján, mely az ország legépebben
fennmaradt barokk utcája. Szabadprogram
után továbbutazunk a világ legnagyobb
Herendi-kincsestárának megtekintésére.
Itt
rendkívül sokoldalú képet kapunk az elmúlt
több mint 180 év porcelántörténetéből (vásárlási
lehetőség). A látogatás két részből áll, a modern
látogatóközpontban berendezett mini manufaktúra,
illetve az út túloldalán, a gyárépületben található
porcelánmúzeum megtekintéséből. Este szállás
elfoglalása.
3. nap: Lébény – Gödöllő – Máriabesnyő –
Budapest - M3 autópálya pihenői - Debrecen –
Nyíregyháza
Reggeli után Magyarország ékes Árpádkori gyöngyszemét a Lébény főterén álló XIII.
század elején épült román stílusú Szent Jakab
templomot látogatjuk meg, mely egykori bencés
apátsági templom és középkori monostor. A
templom nemes egyszerűsége, faragott oszlopfői,
eredeti keresztboltozata valamint a XIX. századi
alkotóműhelyből kikerült gyönyörű megmunkálású,
fából készült faragott oltárok a középkori 800 éves
építészet egyik legszebb maradandó alkotása.
Továbbutazunk a Gödöllői-dombság legismertebb
városába Gödöllőre. Meglátogatjuk Magyarország
egyik
legnagyobb
barokk
kastélyát
a
Grassalkovich kastélyt, mely Sissi királynő
kedvenc tartózkodási helye volt. Ma a kastély 26
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termében az Erzsébet királyné – emlékkiállítás,
valamint a Grassalkovich családot bemutató tárlat
látható. Múzeumlátogatás után a festői szépségű
park, majd az Erzsébet-park, (Erzsébet-szobor)
alsó park, (Világfa) megtekintése következik. Kis
szabadidő után ellátogatunk Máriabesnyőre
(országos hírű zarándokhely). A Római Katolikus
Nagyboldogasszony templomot Benedek Pápa
2008. május 2-án bazilika minor rangra emelte. Itt
látható az 1m magas Lorettóból hozott Szűz Mária
szobor, és az ország legkisebb csontból faragott
kegyszobra. Késő délután hazaindulás, érkezés
Budapestre az esti, Debrecenbe és Nyíregyházára a
késő esti órákban.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, M3 autópálya
pihenői, Budapest
RÉSZVÉTELI DÍJ:

49.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
-utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj szállás Győrben vagy környékén
(3* panzióban)
-idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- 2 reggeli + 2 vacsora:
9.000 Ft/fő
(a reggelit és vacsorát előre kell megrendelni,
de helyszínen fizetendő)
- Pannonhalmi Bencés Apátság kb: 2.800 Ft
- Győri Szent László Bazilika és Múzeum: kb:
1.200 Ft
- Zirci Ciszterci Apátság: kb. 800 Ft
- Zirci Arborétum: kb. 800 Ft
- Herend: Minimanufaktúra-látogatás magyar
nyelvű vezetéssel
és Múzeumlátogatás kb. 2.700 Ft/fő
- Lébény: Szent Jakab templom idegenvezetéssel kb. 900 Ft /fő
- Gödöllői Grassalkovich kastély belépő: 3.200
Ft / fő + 500 Ft /fő tárlatvezetés
- Máriabesnyő Nagyboldogasszony templom
belépő: 1.200 Ft / fő + 500 Ft / fő
tárlatvezetés
Minimum létszám: 30 fő.
Minden utas megválaszthatja, hogy hova
szeretne bemenni. Részvételi szándékát viszont
megkérjük, hogy előzetesen jelezze irodánkban írásban, mert mindenhova csak előzetes
regisztrációval mehet be a csoport.

Eng. szám U 000404
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D ÉL-NYUGAT MAGYARORSZÁG

Magyarország

Kaposvár, Szenna, Szigetvár, Pécs, Pécsvárad, Máriagyüd, Siklós, Villány
2022. június 17 - 19.
október 14 - 16.
3 nap / 2 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Nyíregyháza - Debrecen - M3 autópálya
pihenői - Budapest - M7 autópálya pihenői
-Kaposvár – Szenna - Szigetvár - Pécs
Indulás a kora reggeli órákban. Rövid megállókkal
érkezés Somogy megyébe a hét dombra épült
Kaposvárra. Kaposvár megismerését a sétáló
utcájában kezdjük, mely 2010-ben méltán nyerte
el a „Magyarország legszebb főtere, főutcája”
címet. (Múzeumok, szobrok, szökőkutak) Rövid
szabadprogram után elindulunk Kaposvárról.
Következő megállónk Szenna, ahol megtekintjük
a világhíres Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, benne
az 1785-ben népi barokk stílusban épült festett,
kazettás mennyezetű református templomot. A
templom a megye legszebb műemléke. Tovább
indulunk Baranya megyébe, mely csodálatos
természeti adottságain kívül tele van dicsőséges
és kevésbé dicsőséges történelmi emlékekkel.
Elsőként betekintést teszünk a Magyar – Török
Szigetvári Barátság parkba. Ezt a parkot Zrínyi
Miklósnak és I. Szulejmán szultán emlékére 1994
–ben nyitották meg török kezdeményezésre.
Majd a gazdag történelmi múltat őrző Szigetvár
legismertebb látványossága a Vár, valamint a török
kori műemlékeinek megtekintése következik.
Szigetvár története szorosan összefonódott a vár
történetével, a vár pedig Zrínyi Miklós személyével.
A várban lévő Zrínyi Miklós Múzeum kiállításai is
elsősorban az ő hősi küzdelmét idézik fel. Rövid
szabadprogram után, érkezés szálláshelyünkre
(Pécs környékén) (2 éj).
2. nap: Pécsvárad - Máriagyűd – Siklós – Villány
– Pécs
Reggeli után a Keleti Mecsek déli lejtőjén fekvő
Pécsváradra látogatunk. Megtekintjük. azt a
Bencés kolost, melyben Asztrik apát élte életét (Őt
küldte István királyunk Rómába, a koronáért). A
Pécsváradi vár várfaláról csodálhatjuk meg a vidék
panorámáját. Innen rálátni a Mecsek legmagasabb
pontjára, a Zengőre. A vár hangulatos udvarán
található romkert is kalandra hív. A Várkertet
bebarangolva gyógynövények illatának kíséretében
lelhetjük fel a kis patakot és a fűzfalabirintust.
Következő programunkban a Basilica Minorrangot
kapott Máriagyűdi kegytemplomot látogatjuk
meg. Aztán a „Tenkes Kapitánya” film sorozatból
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is jól ismert siklósi vár meglátogatása következik.
A váron a XIII. századi kezdetektől építészetileg
minden korszak nyomot hagyott. Az épületegyüttes
magja maga a várkastély, melyet várfalak, tornyok és
bástyák öveznek. Befejezésként a „bor városába”
Villányba indulunk. „Csak az íze kedvéért”
kóstolási és vásárlási lehetőség a híres villányi
főutca mindkét oldalán elhelyezkedő impozáns
pincesoron. Visszaérkezés szálláshelyünkre az esti
órákban, szabadprogram.
3. nap: Pécs – M7 asutópálya pihenői - Budapest M3 autópálya pihenői - Debrecen – Nyíregyháza
Reggeli után Pécsen a Zsolnay Kulturális
Negyedbe
indulunk.
A
világ
egyik
legnagyobb keramikus családjának története a
legszemléletesebb módon abban a környezetben
tárul elénk, ahol éltek, és ahol a sok világhírt érdemlő
mű született. A séta során felfedezzük a szép udvart,
valamikori lakóépületüket, és a legcsodálatosabb
műveket tartalmazó kiállítást. Majd a belváros
felé folytatjuk utunkat. Pécs történetének fontos
korszakait ismerjük meg a római, és a török
kori emlékeket megtekintve. Magyarország
egyetlen éppen maradt dzsámiját, és minaretjét,
majd az ókeresztény emlékeket őrző Cella
Septichora látogatóközpontját fedezzük fel. A
Dóm tér, a bazilika, és Pécs legszebb helyszíneinek
bemutatását követően a főtéren szabadprogram
lesz. A késő délutáni órákban hazaindulunk. Érkezés
Budapestre az esti, Debrecenbe és Nyíregyházára a
késő esti órákban.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, M3 autópálya
pihenői, Budapest, M7 autópálya pihenői

RÉSZVÉTELI DÍJ:

49.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
-utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj szállás Pécs környékén (3* panzióban)
-idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- 2 reggeli + 2 vacsora:
9.000 Ft/fő
(a reggelit és vacsorát előre kell megrendelni,
de helyszínen fizetendő)
- Szenna: Szabadtéri néprajzi múzeum kb. 900 Ft
- Szenna: Festett kazettás mennyezetű református templom (múzeum): kb: 500 Ft
- Szigetvár: Magyar-Török Szigetvári barátság
park belépő: kb: 500 Ft /fő
- Szigetvár: Zrínyi vár: 1800 Ft/fő
- Pécsvárad: Vár kb: 1800 Ft /fő
- Máriagyüd: Kegytemplom (múzeum) tárlatvezetéssel: kb: 1.000 Ft/fő
- Siklósi vár: belépő 1.900 Ft /fő + 600 Ft/fő
tárlatvezetés
- Pécs: Zsolnay negyed kb.5.500 Ft/fő
- Pécs: Cella Septichora (ókeresztény temető
együttes) kb.1.900 Ft/fő
tárlatvezetés
Minimum létszám: 30 fő.
Minden utas megválaszthatja, hogy hova
szeretne bemenni. Részvételi szándékát viszont
megkérjük, hogy előzetesen jelezze irodánkban írásban, mert mindenhova csak előzetes
regisztrációval mehet be a csoport.

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

GASZTRONÓMIA ÉS KULTÚRA

SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEGYÉBEN

Magyarország

2022. június 10 - 12.
augusztus 19 - 21.
október 21 - 23.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

1. nap: Debrecen – Nyíregyháza - Máriapócs Nyírbátor - Vaja - Baktalórántháza
Indulás kora reggel Debrecenből és Nyíregyházáról.
Rövid pihenővel érkezés Magyarország egyik
legjelentősebb búcsújáróhelyére, Máriapócsra,
mely hírnevét egy több százéves könnyező Mária
ikonnak köszönheti. Máriapócs a Mária kultusz
egyik kiváltságos helye. Nyírbátor két középkori
templomát a XV. század második felében építette
Báthori István, az 1479-es kenyérmeżei győztes
csata emlékére. Magyarország legnagyobb gótikus
temploma és fél évezred alatt szinte semmit sem
változott. Ma is eredeti szépségében tündököl. A
templom melletti harangtorony a legnagyobb és
egyik legöregebb harangláb hazánkban. Innen
Vajára érkezünk, ahol a Felső-Tisza vidék egyik
legszebb reneszánsz stílusú várkastélyát, a Vay
kastélyt látogatjuk meg. A szép ősparkban lévő
várkastélyban ma a Vay Ádám Múzeum kiállítása
eleveníti fel a Rákóczi-szabadságharcot és
korát. A kiállítás megtekintése után elfoglaljuk a
szállásunkat Baktalórántházán vagy környékén.
Vacsora a szállodában. (2 éj)
2. nap: Baktalórántháza - Tákos - Csaroda
- Beregdaróc - Tarpa - Nagyar
Reggeli után az 1766-ban épült mezítlábas NotreDame-nak is nevezett református templomot
keressük fel Tákoson. A paticsfalu, zsindelytetős
épület a Felső-Tisza-vidéki templomok utolsó
hírnöke. Padlója döngölt agyag, fala vesszőből font,
kívül-belül sárral tapasztott. Az eredeti állapotában
felújított épület népies barokk berendezése és
58 kazettából álló, virágokkal díszített, gyönyörű

festett famennyezet. Innen átsétálunk a beregi
keresztszemes hímzés bemutatására, ahol a faluban
élő asszonyok munkáit ismerhetjük meg. A Tájházban
kiállított alkotások nem csak megtekinthetők,
hanem meg is vásárolhatók. Következő megállónk
a csarodai református templom, mely a késő
román kori falusi templomok egyik legszebb
példája. A patak parton fekvő templomot a
belső falait díszítő XIII. századi freskók teszik
különösen érdekessé. Beregdarócon a tájházban
felfedik előttünk a kenderfeldolgozás rejtelmeit,
a kendermagtól a lenvászonig. A szárazmalmok a
középkor óta hozzátartoztak a településképhez,
és nemcsak a Tiszántúlon, hanem másutt is az
országban. Jelenleg a Tarpai szárazmalom az
egyetlen ezek közül, ami megmaradt az utókornak.
Ha már a pálinka hazájában járunk, átmegyünk
a Tarpai Pálinkamanufaktúrába, ahol a
Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend segítségével
megismerkedhetünk
a
díjnyertes
pálinkák
előállításának folyamatával. (4 féle pálinkát
kóstolhatunk) Köztük a szatmári szilvapálinkát,
illetve a szabolcsi almapálinkát is. Nagyar az
elmúlt években fontos idegenforgalmi célponttá
vált a gyönyörűen felújított Luby-kastélynak
köszönhetően. Rövid szabadprogram után este
visszatérünk szálláshelyünkre, vacsora
3. nap: Baktalórántháza - Szatmárcseke
- Túristvándi - Penyige - Kállósemjén Nyíregyháza - Debrecen
Reggeli után Szatmárcsekére indulunk, ahol
először a fafaragó mester műhelyébe látogatunk.
Ő kísér el minket az Európa-szerte egyedülálló,
szépen helyreállított és gondozott csónakos fejfás
református temetőbe. Itt több mint 600 robosztus,

tölgyfából faragott sírhely van, itt található többek
között a költő, Kölcsey Ferenc síremléke is.
Innen átsétálunk a Kölcsey Emlékszobába, ahol
rövid látogatást követően megismerhetjük a költő
életének legfőbb eseményeit.
Túristvándiba
megcsodálhatjuk az ország egyetlen működő
Vízimalmát. Az Európában egyedülálló alulcsapos
vízimalom ma is működőképes. Penyigén, a
Lekvárdában a hagyományos szatmári nemtudom
szilva befőzésének titkaiba leshetünk bele,
természetesen kóstolóval és vásárlási lehetőséggel.
Végezetül Kállósemjénbe, a Kállay-kúriához
utazunk. A külső és belső rekonstrukción átesett
kúria termeiben átélhetjük a ‚20-as, ‚30-as évek
dzsentri hangulatát, és láthatjuk az egykori
miniszterelnök Kállay Miklós dolgozószobáját.
A Kállay-örökség bemutatása mellett korabeli
autók, motorok és kerékpárok is láthatók,
köztük a miniszterelnök eredeti Ford T-modellje
is. Élményekkel telve indulunk haza. Érkezés
Nyíregyházára és Debrecenbe az esti órákban.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza

RÉSZVÉTELI DÍJ:

59.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
-utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj szállás Baktalórántházán vagy környékén
3 *-os szállodában
- idegenvezetés + helyi tárlatvezetés
- szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- 2 reggeli + 2 vacsora:
10.000 Ft/fő
(a reggelit és vacsorát előre kell megrendelni,
de helyszínen fizetendő)
Máriapócs: (adomány)
Nyírbátor: Minorita templom (Krucsay oltár)
Nyírbátor: Református templom
Vaja: Vay- kastély
Tákos: Református templom
Csaroda: Református templom
Szatmárcseke: Kölcsey múzeum
Túristvándi: Vizimalom
Kállósemjén: Kállay-kúria
Minimum létszám: 40 fő.
Minden utas megválaszthatja, hogy hova
szeretne bemenni. Részvételi szándékát viszont
megkérjük, hogy előzetesen jelezze irodánkban írásban, mert mindenhova csak előzetes
regisztrációval mehet be a csoport.
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KIRÁNDULÁS

Magyarország

Máriapócs- Nyírbátor - Vaja - Tákos - Csaroda - Tarpa - Szatmárcseke - Túristvándi Tiszacsécse - Garbolc (hármas határ) - Nyíregyháza - Szabolcs - Tiszadob - Tokaj
2022. április 15 - 17. (Húsvét)
augusztus 12 - 14.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza -Máriapócs
– Nyírbátor – Vaja - Vásárosnamény
Elutazás reggel 7:00-kor Debrecenből TESCO
parkoló – Kishegyesi u. oldala, Nyíregyházáról
reggel 08:00-kor Római Katolikus templom
parkolójából (Kossuth tér 4.). Első megállónk
Máriapócs. A Nyírségben fekvő kis város világszerte
ismert Nemzeti Kegyhely. A 17. században
fogadalomból készült istenszülő kép, az évszázadok
során háromszor könnyezett a vallástörténelem
szerint. A basilica minor rangra emelt görögkatolikus
kegytemplom Magyarország egyik legnagyobb és
leglátogatottabb kegyhelye. Helyi idegenvezetéssel
ismerkedünk a hely történelmével. Tovább utazunk
Nyírbátorba, ismerkedés a Báthoriak birodalmával.
A Minorita római katolikus templomban a hazai
barokk fafaragás legszebbikét a Krucsay oltárt
láthatjuk. A várostörténeti sétányon haladva, a
Báthoriak legendáját megelevenítő szoborparkba
gyönyörködhetünk. Majd érkezés a későgótikus
református templomhoz és a mellette lévő
faharangtoronyhoz (mely Magyarországon a
legnagyobb). Innen Vajára indulunk, ahol a
Tisza vidék egyik legszebb reneszánsz stílusú
várkastélyát látogatjuk meg. A várkastély az egyik
legrégebbi nemesi család, a Vay família ősi fészke
volt. A szép ősparkban lévő várkastélyban, ma
a Vay Ádám Múzeum kiállítása eleveníti fel a II.
Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcot és
annak korát. Tovább utazunk a Tisza a Szamos és a
Kraszna folyók találkozásánál fekvő vendégszerető
kisvárosba Vásárosnaményba. Szállás elfoglalása,
vacsora, este szabadprogram. (2 éj)
2. nap: Vásárosnamény- Tákos – Csaroda – Tarpa
– Szatmárcseke – Túristvándi - Tiszacsécse
– Garbolc - hármas határ (magyar-román-ukrán)
Reggeli után a Beregi táj talán egyik legszebb
kulturális hagyatékát, a tákosi református
templomot látogatjuk meg. Az 1766-ban épült
templomról úgy tartják, hogy „a nép emelte
magának fából és sárból”, Mária Terézia idejében. A
királynő megtagadta a követ és a téglát a református
vallást gyakorlóktól. A tákosiak így is gyönyörű
templomot építettek abból, ami bőven volt a beregi
embernek, fa és sár. Kazettás mennyezete, szószéke,
padsorai egyedülállóak. Helyi idegenvezetéssel

ismerkedünk a templom történetével. A szomszédos
faluban Csarodán a 13. században épült
templomban, különleges falfestmények a mosolygó
szentek láthatóak. Tarpán Észak Tiszántúl egyetlen
épségben fennmaradt ipartörténeti műemlékét
a száraz malmot láthatjuk. Szatmárcsekén, a
csónakos fejfás temetőben Kölcsey Ferenc sírját,
Túristvándiban a vízimalmot, Tiszacsécsén
Móricz Zsigmond emlékházát tekintjük meg.
Napunk további részében a magyar - román – ukrán
hármashatára Garbolcra kirándulunk. Itt van, az
ország legkeletibb pontja. A Túr folyó töltésén
1,5 km sétát teszünk az emlékoszlophoz. Estére
visszaérkezünk szálláshelyünkre, vacsora, majd
szabadprogram.
3. nap: Vásárosnamény - Nyíregyháza - Szabolcs
– Tiszadob– Tokaj – Debrecen
Reggeli után a bakti tölgyes erdőn keresztül
érkezünk a megyeszékhelyre, Nyíregyházára
(Autóbuszos városnézés). A várost elhagyva a
Szabolcsi földvárhoz érkezünk, melyt a 9. századból
maradt ránk. Falai hatalmas területet zárnak körül.
1092-ben a földvár Szent László Árpád - házi király
által összehívott nemzeti zsinat színhelye volt.
Itt található a 11. században épített református
templom is, melyet a 15. századból megmaradt
falfestmények
díszítenek.
Tovább
utazunk
Tiszadobra, ahol a magyar történelmi romantika
egyik legszebb építészeti emlékét, a Tiszadobi
Andrássy-kastélyt látogatjuk meg. Tárlatvezetéssel
ismerkedünk a kastéllyal, melynek gyönyörű a kertje
is. Innen Tokajba indulunk, ahol végig sétálunk a

középkori múltat idéző belvárosban. Megismerjük
a város utcaszerkezetét, mely az UNESCO
világörökség része. Ezt követően 1 órás sétahajózás
a Tiszán és a Bodrogon. Hazaindulunk. Érkezés
Nyíregyházára és Debrecenbe az esti órákban.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza

RÉSZVÉTELI DÍJ:

59.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
-utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj szállás Vásárosnaményban 3 *-os szállodában
- idegenvezetés + helyi tárlatvezetés
- szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- 2 reggeli + 2 vacsora:
10.000 Ft/fő
(a reggelit és vacsorát előre kell megrendelni,
de helyszínen fizetendő)
Máriapócs: (adomány)
Nyírbátor: Minorita templom (Krucsay oltár)
Nyírbátor: Református templom
Vaja: Vay- kastély
Tákos: Református templom
Csaroda: Református templom
Tiszacsécse: Móricz ház:
Tiszadob: Andrássy kastély
Tokaj: Hajózás
Minden utasnak csak azt a belépőt kell fizetnie,
ahova szeretne bemenni.
Minimum létszám: 30 fő.
Minden utas megválaszthatja, hogy hova
szeretne bemenni. Részvételi szándékát viszont
megkérjük, hogy előzetesen jelezze irodánkban írásban, mert mindenhova csak előzetes
regisztrációval mehet be a csoport.
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MURA VIDÉKE ÉS AZ ŐRSÉG

Horvátország

Egy kis horvát és szlovén kitérővel

Szlovénia

Magyarország

2022. május 13 - 15.
augusztus 5 - 7.
szept. 23 - 25, okt. 21 - 23.
3 nap / 2 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– (Horvátország) Varasd – Csáktornya
Indulás Debrecenből, majd Nyíregyházáról a kora
reggeli órákban. Budapesten keresztül érkezünk
rövid pihenőkkel Horvátországba. Gyönyörű
Muraközi tájon haladva érkezünk meg a Dráva
mellett fekvő Varasdra. Ez a város egy különleges
gyöngyszem, melynek történelmi belvárosában
a hangulatos, macskaköves utcákon végigsétálva
mi is a barokk korban érezhetjük magunkat.
A kiváló állapotban fennmaradt XVIII. századi
paloták szépsége miatt gyakran hasonlítják
a barokk Bécshez. Majd ellátogatunk a város
ékességéhez, Varasd várához, mely a történelmi
Magyarország egyik legvonzóbb főúri lakja volt.
Innen továbbutazunk Csáktornyára, Horvátország
virágoskertjének fővárosába. A város legnagyobb
nevezetessége a Zrínyiek ősi családi fészke, a
nemesi reneszánsz várkastély. Szállás és vacsora
Lenti környékén (2 éj).
2. nap: (Szlovénia) Lendva – Lendvavásárhely
– Bakónaki-tó – Őrszentvid (Strehovci)
Reggeli után Szlovénia legkeletibb csücskébe, a
szép muravidéki kisvárosba, Lendvára látogatunk.
Elsőként megtekintjük a városka fölé magasodó
impozáns várat, melynek jellegzetes hófehér falai és
vörös cseréptetős látványa már messziről hívogat. A
XII. század végén épített várkastélyban maga Mátyás
király is megfordult, ma pedig galériamúzeumnak ad
otthont. Rövid sétát teszünk a város központjában,
majd továbbutazunk Lendvavásárhely (Dobronak)
felé. A község mellett elterülő, bükkösök által

Csáktornya
körülvett, festői szépségű Bakónaki-tó környéke
csodás gyógyító energiájáról nevezetes. A bőkezű
természet olyan energiákkal töltötte meg a tó
környékét, amelyek megnyugtatják és erősítik az
embert. A Szent Vid kápolna és Vid kút közelében
több mint 50 energiapontot fedeztek fel, amelyek
jótékonyan befolyásolják egészségünket.

Tihany

Lendva

Tihany

Lendvavásárhely
Lendva
Szlovénia

Magyarország
Csáktornya
Varasd
Horvátország

A pannon táj szemet gyönyörködtető vidékén
keresztül, szőlőültetvények lankái mentén érkezünk
meg az Őrszentvidi (Strehovci) - hegyre , ahonnan
csodálatos a panoráma. Ebben az idilli környezetben,
barátságos házigazdánk által megízlelhetjük a
helyben készült finom borokat A borkóstoló után
visszatérünk Zalába. Szállás, vacsora.

Pityerszer

3. nap: (Őrség) Szalafő-Pityerszer – Tihany
– Budapest – Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után indulunk az Őrségbe, ahol
ellátogatunk a Szalafő-Pityerszeri Szabadtéri
Néprajzi Múzeumba, mely fekvését tekintve is
mesébe illő. Megismerkedhetünk az őrségi falusi
építészet jellegzetes házaival, épületeivel, melyek
szemléletesen mutatják be lakóik hagyományos
életmódját és kulturális örökségét. Hazaindulunk
a Balaton északi partja mentén, ahonnan végig
a Balaton csodálatos panorámája tárul elénk.
Megállunk Tihanyban, ahol lehetőség van
megtekinteni a festői fekvésű Bencés Apátságot.
Érkezés Nyíregyházára a késő esti órákban.

Nyírség Utazási Iroda
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RÉSZVÉTELI DÍJ:

59.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj panzióban Lenti környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
10.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 50 euro / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás
(Irodánkban is köthető)

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, M3 autópálya
pihenői, Budapest,
M7 autópálya pihenői (Fülei MOL kútig)
Minimum létszám: 35 fő
EGYÁGYAS FELÁR:

Eng. szám U 000404

13.500 Ft/fő
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A MURA VIDÉKE ÉS AZ ŐRSÉG EGY KIS SZLOVÉN KITÉRŐVEL

Pákozd, Tác, Letenye, Zalakaros Lendva, Lendvavásárhely, Bakonai-tó Stehovci hegy,
Zalafő, Pityerszer, Tihany (disznóvágás és termálfürdőzés)
2022. március 15 - 19.
október 18 - 22.
5 nap / 4 éj

Magyarország

Szlovénia

Zalakaros

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – M3 autópálya
pihenői – Budapest – Pákozd – Tác - Letenye
IIndulása kora reggeli órákban. Kis pihenőkkel
érkezünk a Velencei-tó környékére Pákozdra,
mely település nevéhez a magyar történelem két
fontos, győztes csatája fűződik: a törökellenes
küzdelmek során 1593-ban megvívott ütközet,
valamint az 1848–1849-es szabadságharc egyik
legnevezetesebb csatája. Megtekintjük a pákozdi
Katonai Emlékparkot, mely Magyarország egyik
nemzeti emlékhelye. Innen Tácra érkezünk, mely
hírnevét az ország legnagyobb méretű római kori
szabadtéri múzeumának, a Gorsiumnak köszönheti.
Határában 46 régészeti lelőhelyet regisztrálnak.
A legjelentősebb ezek közül római kori Gorsium.
Szabadprogram után indulunk a horvát – szlovén
határ irányába szálláshelyünkre Letenyére. (4 éj
szállás 3*-os panzióban)
2. nap: Letenye (Disznóvágás) igény szerint
délután termálfürdőzés Letenyén
Svédasztalos reggeli után egy igen élménydús, vidám
hangulatú napra invitáljuk Önöket. „Hagyományos
disznóvágáson” veszünk részt. Az egész délelőtt
folyamán svédasztalos megterítés lesz helyi ízekből.
(A disznóvágás hagyományos feldolgozásának
megtekintése, helyi kultúra megismerése stb.).
Közben hagymás vér, a friss disznóból készül az

ebédünk.(Lecsi-pecsi körettel, savanyúság, házi
kenyér, hurka-kolbász) pálinka, bor, kávé. Délután
igény szerint lehetőség van a letenyei termálfürdő
szolgáltatásait igénybe venni.
A disznóvágás fakultatív program melynek ára:
9.500 Ft/fő
3. nap: Délelőtt kirándulás Zalakarosra
(termálfürdőzés)
Reggeli után Zala megye üdülővárosába kirándulunk
Zalakarosra, A város termálfürdőjének köszönheti
nagy létszámú idegenforgalmát. A Zalakarosi Fürdő
nemzetközi hírű gyógy létesítmény. Vizére 1962-ben
találtak rá. Gyógyvize: 2000 méter mélyből fakadó
96 C°-os hőmérsékletű. Krónikus nőgyógyászati
betegségek, fogágy megbetegedése, Mozgásszervi
panaszok (idült gyulladásos ízületi betegségek),
sebészeti mozgásszervi károsultak utókezelését,
bőrgyógyászati problémák kezelését segíti elő.
Zalakaros Magyarország egyik leglátogatottabb
turisztikai
célpontja.
Estére
visszaérkezés
szálláshelyünkre.
4. nap: (Szlovénia) Lendva - Lendvavásárhely Bakonaki-tó - Strehovci-hegy
Reggeli után Szlovénia legkeletibb csücskébe, a
szép muravidéki kisvárosba, Lendvára látogatunk.
Elsőként megtekintjük a városka fölé magasodó
impozáns várat, melynek jellegzetes hófehér falai és
vörös cseréptetős látványa már messziről feltűnik. A
XII. század végén épített várkastélyban maga Mátyás
király is megfordult, ma pedig galériamúzeumnak van
berendezve. Rövid sétát teszünk a város központjában,
majd
továbbutazunk
Lendvavásárhelyre
(Dobronak) felé. A község mellett elterülő, bükkösök

által körülvett, festői szépségű Bakonaki-tó
környéke csodás gyógyító energiájáról híres. A
bőkezű természet olyan energiákkal töltötte meg a
tó környékét, melyek megnyugtatják és erősítik az
emberi szervezetet. A Szent Vid kápolna és Vid kút
közelében több mint 50 energiapontot fedeztek fel,
melyek jótékonyan befolyásolják egészségünket. A
pannon táj szemet gyönyörködtető vidékén keresztül,
szőlőültetvények lankái mentén érkezünk meg a
Strehovci-hegyre, ahonnan csodálatos a panoráma.
Ebben az idilli környezetben, barátságos házigazdánk
által megízlelhetjük a helyben készült finom borokat
A borkóstoló után visszatérünk Zala megyébe. Szállás,
vacsora.
5. nap: Letenye – ŐRSÉG (Szalafő-Pityerszer) –
Tihany – Budapest – M3 autópálya pihenői
– Debrecen – Nyíregyházára
Reggeli után indulunk az ŐRSÉGBE, ahol
ellátogatunk a Szalafő-Pityeszeri Szabadtéri
Néprajzi Múzeumba, mely fekvését tekintve is
mesébe illő. Megismerkedhetünk az őrségi falusi
építészet jellegzetes házaival, épületeivel, melyek
szemléletesen mutatják be lakóik hagyományos
életmódját és kulturális örökségét. Hazaindulunk
a Balaton északi partja mentén, ahonnan végig a
Balaton csodálatos panoráma tárul elénk. Megállunk
Tihanyban, ahol lehetőség van megtekinteni a festői
fekvésű Bencés Apátságot. Érkezés Budapestre az esti,
Debrecenbe és Nyíregyházára a késő esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

89.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
-utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 4 éj szállás 3*-os panzióban 2 ágyas zuhanyzós
szobákban Letenyén (Horvát-Szlovén határ)
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
22.000 Ft/fő
A belépőket minden utas saját magának fizeti,
ahová szeretne bemenni. Pl.: Termélfürdő
stb.)

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza – Debrecen – M3 autópálya
pihenői - Budapest – M7 autópálya pihenői
Minimum létszám: 40 fő

EGYÁGYAS FELÁR:
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25.000 Ft/fő

T ÖRTÉNELMI EMLÉKEK KÁRPÁTALJÁN

Kárpátalja

Beregszász, Munkács, Vereckei-hágó, Huszt, Szinevéri-tó, Ungvár

2022. augusztus 17 - 20.
október 19 - 22.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Beregsurány
– Beregszász – Csetfalva – Tiszaújlak
– Nagyszőlős – Munkács
Indulás Nyíregyházáról és Debrecenből a reggeli
órákban. Határátkelés Beregsuránynál. Első megállónk Beregszász, városnézés (Bethlen-Rákóczi
kastély, Rákóczi-tér, ahol Esze Tamás kibontotta a
kuruc felkelés zászlaját, Bereg vidéki múzeum, vármegyeháza, II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai Magyar
Főiskola, Szent István, Petőfi Sándor, Illyés Gyula
szobrai). Csetfalva (Gótikus kazettás mennyezetű
templom, harangláb). Tiszaújlak (turulmadaras
kuruc emlékmű). Nagyszőlős (római katolikus
templom, Ferences rendi kolostor, Perényi-kastély,
„báró-kert”, kilátás a Fekete-hegy teraszáról, Bartók Béla és Perényi Zsigmond szobrai). Este érkezés
Munkácsra, szállás elfoglalása (3 éj).
2. nap: Munkács – Vereckei-hágó – Szolyva
– Beregvár
Reggel megismerkedünk Kárpátalja egyik legismertebb látnivalójával, a munkácsi várral, mely mind
történelmi, mind építészeti szempontból egyedi

értékeket képvisel. A munkácsi főtér mögött meghúzódó Rákóczi-kastély (Fejér-ház) a vidék legnevezetesebb műemlékei közé tartozik. A XVI. században a várúr városi rezidenciájaként funkcionált.
Következő állomás a Vereckei-hágó és emlékmű.
Felkeressük a szolyvai emlékparkot és siratófalat,
a sztálinizmus áldozatainak emlékparkját, melyet az
egykori lágertemető területén hoztak létre. Látogatást teszünk a hatalmas, 50 hektáros park közepén
álló beregvári Schönborn kastélyban. A fényűző
kastély 1890-1895 között épült, a XIX. század utolsó
évtizedeiben divatos angol, Tudor-féle stílusban. A
Kárpátokban őshonos növényzet között egzotikus
fák, bokrok szebbnél szebb példányai találhatók a
kastélyparkban. Este érkezünk vissza a szálláshelyünkre.
3. nap: Huszt – Szinevéri Nemzeti park – Szinevéri tó
Reggel felkeressük Huszt várának romjait. Ez a vár
már a XIII. században Magyarország egyik legerősebb és stratégiailag az egyik legjelentősebb erődítménye volt. A várromról gyönyörű a kilátás a máramarosi medence bejáratára, a Borzsa-havasokra,
a Nagyszőlősi és Avas-hegységre. A vár mellett
egy gótikus eredetű református templom képviseli
a magyar régmúltat. Ezután a Nagy-ág folyó festői
völgyében a Szinevéri Nemzeti Parkba utazunk.
Útközben láthatjuk az Árpád-vonal egyik fennmaradt bunkerét. A Nemzeti Parkban sétálva jutunk el
a Szinevéri-tóhoz, mely 989 méteres tengerszint feletti magasságban
terül el. Este visszautazás a szálláshelyre.
4. nap: Szerednye – Nevicke
– Ungvár – Záhony – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggel első megállónk Szerednye,
séta a templomos lovagok által épített várromhoz (1526-ban a Dobó
család birtoka, melynek falai között
halt meg Dobó István, Eger hős védője). Ezt követően az Ung folyón
átkelve az ungváriak legkedveltebb

kirándulóhelye következik, Nevicke. Romjairól gyönyörű kilátás nyílik az Ung-vidéki tájra. Tiszta, napos
időben egészen az Ung felső folyásáig el lehet innen látni. Utunk utolsó állomása Kárpátalja fővárosa, Ungvár. Vár és skanzen látogatás után belvárosi séta, majd rövid szabadprogram. Indulás haza,
érkezés az esti órákban.
Vereckei-hágó

RÉSZVÉTELI DÍJ:

KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
15.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 30 euro / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás (Irodánkban is köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
Vásárosnamény

Beregszász, Munkács, Vereckei-hágó, Szolyva, Ungvár

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen - Beregszász
– Csetfalva – Tiszaújlak - Nagyszőlős
IIndulás Nyíregyházáról és Debrecenből a reggeli
órákban. Határátkelés Beregsuránynál. Első
megállónk Beregszász, városnézés (Bethlen-Rákóczi
kastély, Rákóczi-tér, ahol Esze Tamás kibontotta
a kuruc felkelés zászlaját, Bereg vidéki múzeum,
vármegyeháza, II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai Magyar
Főiskola, Szent István, Petőfi Sándor, Illyés Gyula
szobrai). Csetfalva (Gótikus kazettás mennyezetű
templom, harangláb). Tiszaújlak (turulmadaras
kuruc emlékmű). Nagyszőlős (római katolikus
templom, Ferences-rendi kolostor, Perényi-kastély,
„báró-kert”, kilátás a Fekete-hegy teraszáról, Bartók
Béla és Perényi Zsigmond szobrai). Este érkezés
Munkácsra, szállás elfoglalása (2 éj).
2. nap: Munkács – Vereckei-hágó – Szolyva
– Beregvár
Reggel
megismerkedünk
Kárpátalja
egyik
legismertebb látnivalójával, a munkácsi várral,
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mely mind történelmi, mind építészeti szempontból
egyedi értékeket képvisel. A munkácsi főtér mögött
meghúzódó Rákóczi kastély (Fejér-ház) a vidék
legnevezetesebb műemlékei közé tartozik. A
XVI. században a várúr városi rezidenciájaként
funkcionált. Következő állomás a Vereckei-hágó és
emlékmű. Felkeressük a szolyvai emlékparkot és
siratófalat, a sztálinizmus áldozatainak emlékparkját,
melyet az egykori lágertemető területén hoztak
létre. Látogatást teszünk a hatalmas, 50 hektáros
park közepén álló beregvári Schönborn
kastélyban. A fényűző kastély 1890-1895 között
épült, a XIX. század utolsó évtizedeiben divatos
angol, Tudor-féle stílusban. A Kárpátokban őshonos
növényzet között egzotikus fák, bokrok szebbnél
szebb példányai találhatók a kastélyparkban. Este
érkezünk vissza a szálláshelyünkre.

3. nap: Szerednye – Nevicke – Ungvár – Záhony
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli első megállónk Szerednye, séta a
templomos lovagok által épített várromhoz (1526ban a Dobó család birtoka, melynek falai között halt
meg Dobó István, Eger hős védője). Ezt követően
az Ung folyón átkelve az Ungváriak legkedveltebb
kirándulóhelye következik, Nevicke. Romjairól
gyönyörű kilátás nyílik az Ung-vidéki tájra. Tiszta,
napos időben egészen az Ung felső folyásáig el

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

15.500 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR:

KIRÁNDULÁS KÁRPÁTALJÁN
2022. április 15 - 17. (Húsvét)
szeptember 22 - 24.
3 nap / 2 éj

57.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj 3* szállodában Munkácson vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA

Kárpátalja

lehet innen látni. Utunk utolsó állomása Kárpátalja
fővárosa, Ungvár. Vár és skanzen látogatás után
belvárosi séta, majd rövid szabadprogram. Indulás
haza, érkezés az esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

44.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Munkácson vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
10.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 40 euro / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás (Irodánkban is köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Vásárosnamény
EGYÁGYAS FELÁR:

Eng. szám U 000404

13.000 Ft/fő
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ÉSZAKKELETI-KÁRPÁTOK ÉS LEMBERG

Kárpátalja

Beregszász, Szolyva, Vereckei-hágó, Lemberg

2022. június 03 - 05.(Pünkösd)
szeptember 22 - 24.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Kárpátalja és a történelmi Galícia számos turisztikailag
attraktív látnivalóval vár minket. Vágjunk hát neki és
fedezzük fel Beregszászt, Szolyvát, a Vereckei-hágót, a
Kárpátok vadregényes hegyeit, és azt is, ami azon túl
van. Lemberg mindenkit elvarázsol, Kelet-Európa igazi
gyöngyszemeként tartják számon.
A városban számos történelmi, építészeti és kulturális
műemlék található. Történelmi központja megtalálható
az UNESCO világörökség listáján is.

1. nap: Debrecen - Nyíregyháza – Beregszász
– Szolyva
Elutazás Debrecenből, majd Nyíregyházáról a
reggeli órákban. Érkezés a Beregsurány – Asztély
határátkelő után Beregszászra, a kárpátaljai
magyarság fővárosába. Városnézés keretén belül
megtekintjük a római katolikus templomot, az
egykori Kaszinó épületét, református templomot,
valamint az egykori törvényszék épületét, mely
ma II. Rákóczi Ferenc nevét viselő magyar főiskola.
Tovább indulunk Munkácsot érintve Szolyvára.
Felkeressük a szolyvai emlékparkot és siratófalat,
a sztálinizmus áldozatainak emlékparkját, melyet
az egykori lágertemető területén hoztak létre.
Kárpátalját Latorcafőn áthaladva elhagyjuk, és este
érkezünk Lemberg melletti szálláshelyünkre. (2 éj).

Munkács
3. nap: Vereckei-hágó – Munkács – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggel Galíciát elhagyva, az ÉszakkeletiKárpátokban rövid kitérővel megállunk a Vereckeihágón, az emlékműnél. Ezt követően látogatást

teszünk a honfoglalás óta lakott Munkácson.
Meglátogatjuk a Munkácsi Várat, mely mind
történelmi, mind építészeti szempontból egyedi
értékeket képvisel. Este érkezés Vásárosnamény
érintésével Nyíregyházára, majd Debrecenbe.

Vereckei hágó

2. nap: Lemberg (Galícia fővárosa)
Reggel ebben az eredetileg lengyel nagyvárosban,
Lembergben
teszünk
látogatást,
amely
történelmét és nemzetiségeit tekintve is sokszínű,
izgalmas, lenyűgöző város. Az óváros központja a
Ploscsa Rinok, ez a régi piactér, mely az UNESCO
világörökség része. A tér közepén áll a klasszicista
stílusban épült városháza. A tért körülölelő
reneszánsz épületek, a 200 méteres körzetben
több mint 10 templom, Boim György temetkezési
kápolnája, Anczewski-ház, Licsakivszkij- temető,
Opera színház,
Patika Múzeum, az egykori
dominikánus templom, az orosz utca, az örmény,
majd a zsidó negyed látványa emlékezetes élményt
nyújt. Délután szabadprogram, este szálláshely
elfoglalása.

Lemberg

Munkács

Magyarország

Szolyva

Ukrajna

Beregszász

RÉSZVÉTELI DÍJ:

44.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Lembergben vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
10.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 50 euro / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás (Irodánkban is köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
Vásárosnamény
EGYÁGYAS FELÁR:

Lemberg
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Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

14.000 Ft/fő

ÉSZAK-ERDÉLY ÉS BUKOVINA

Erdély

Szaplonca, Máramarossziget, Keleti-Kárpátok, Moldvai kolostorok, Nagybánya, Koltó
2022. június 04 - 06. (Pünkösd)
október 21 - 23.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza - Szatmárnémeti
– Szaplonca - Máramarossziget - Barcánfalva
Elutazás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
hajnali órákban. Határátkelés Csengersimánál.
Érkezés
Szatmárnémetibe,
ahol
gyalogos
városnézés keretében megtekintjük a városközpont
nevezetességeit (Főtér, Püspöki Székesegyház,
Pannónia szálló, Tűzoltó-torony, Vécsey-ház,
ahol a szatmári békét kötötték). Továbbindulunk
Máramaros vidékére, ahol elsőként Szaplonca
„tréfás” temetőjét tekintjük meg, majd
Máramarossziget nevezetességeivel ismerkedünk.
A város egykor Magyarország faiparának és
sóiparának a központja volt. Városnézésünk alatt
betekintünk az egykori híres börtönbe, mely ma már
múzeum. Hollósy Simon szülőházát és a felújított
zsinagógát látogatjuk meg. Továbbutazunk az Izafolyó völgyébe. Utolsó megállónk Barcánfalván
lesz, ahol fából épült jellegzetes máramarosi
kolostorkomplexumba érkezünk. Ez a protokolláris
ortodox központ és az 1993-ban épített 62 m magas
Bukovina
tornya ma a második legmagasabb fatorony egész
Európában. Este szállás elfoglalása Borsafüred
környékén (2 éj).
2. nap: Keleti-Kárpátok - Moldvai kolostorok
– Világörökségek
Reggel utazás a Keleti-Kárpátok csodálatos tájain
és a Priszlop-hágón (Árpád-vonal) át, amely egy
1416 méteres természetes átjáró Moldvába. A
hágóban rövid fotószünet. A festett kolostorok
közül, melyeket fejedelmek, szerzetesek építettek
liturgikus célból, a Vatra Moldoviţei (Angyali
üdvözlettemplom) és a Suceviţai (Feltámadástemploma) kolostort látogatjuk meg. Programunkat
a Világörökség részét képező Voroneţben
folytatjuk, ahol megtekintjük a Szent György
kolostortemplomot, mely a kelet Sixtusa. Este
visszaéekezés szálláshelyünkre.
3. nap: Desze – Nagybánya – Koltó – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggel a Keleti-Kárpátokat elhagyva Deszére
érkezünk, ahol a Szent Paraszkiva-fatemplom
káprázatos falfreskóit tekintjük meg. Ez a templom
egyike annak a nyolc máramarosi fatemplomnak,
amely 1999-ben felkerült a világörökségi listára. A
Gutin-hágón keresztül érkezünk Nagybányára,
ahol óvárosi sétát teszünk (Szentháromság
templom, Festőiskola tárlata, Szent István-

Szaplonca

torony). Következő látnivalónk Európa egyik
legjelentősebb bányavirág gyűjteménye az
Ásványtani Múzeumban. Koltón látogatást teszünk
a Teleki kastélyban, ahol Petőfi és Szendrei Júlia
a mézesheteit töltötte. Hazaindulunk, érkezés
Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti órákban.

Szatmárnémeti

Szaplonca
Máramarossziget
Voroneţ

Nagybánya
Koltó Barcánfalva Bukovinai kolostor

Románia

RÉSZVÉTELI DÍJ:

44.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj Borsafüreden vagy környékén szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA

KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
12.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 200 RON / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás (Irodánkban is köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
Mátészalka, Csenger
EGYÁGYAS FELÁR:

Radnai-havasok
Koltó

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

12.500 Ft/fő
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HÉTVÉGE DÉL-ERDÉLYBEN ÉS A DÉLI-KÁRPÁTOKBAN
Arad, Temesvár, Kazán-szoros, Vajdahunyad, Déva, Nagyvárad

2022. július 01 - 03.
szept. 16 - 18., okt. 21 - 23.
3 nap / 2 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Arad – Temesvár
– Karánsebes – Herkulesfürdő
Rövid pihenőkkel elutazás Nyíregyházáról és
Debrecenből a kora reggeli órákban. Határátkelés
Ártándnál, majd érkezés Aradra, ahol városnézés:
(Megbékélés park, Szabadság-szobor, a 13 aradi
vértanúk emlékműve). A v esztőhelyre indulunk, az
Obeliszkhez, mely a vértanúk földi maradványait
őrzi. Temesvár a diktatúra megdöntéséhez vezető
események városa, a Bánát központja. Ezután
városnéző séta következik (Dóm-tér, Dómtemplom,
szerb ortodox székesegyház, szerb püspöki palota,
Szentháromság szobor, katolikus püspöki palota,
bástya és a Hunyadi-palota). Karánsebesen
láthatjuk a monarchia idejében épült palotákat,
templomokat, fogadókat. Késő délután érkezés a
Cserna folyó völgyében fekvő Herkulesfürdőre, séta
már a római időktől gyógyvizéről ismert európai
hírű üdülővárosban. Szállás elfoglalása, vacsora
Herkulesfürdőn. (1 éj)

3. nap: Déva – Kiskohi Medve-barlang
– Nagyvárad – Debrecen – Nyíregyháza
Reggel látogatás „magos Déva várába”. A Dévát
uraló várhegy vulkanikus oromzatára felvonóval
jutunk fel. Az erődítmény falai közül káprázatos
kilátás nyílik a tájra. Ezután a várhegy lábánál
fekvő királyi udvart - mai nevén „Magna Curia” amely látogatjuk meg Bethlen Gábor reneszánsz
“nagy udvarháza”. A XVIII.századi Erdély híres
szépségének, a Murányi Vénusznak is otthona
volt. Következő megállónk a Bihar-hegység
lábánál fekvő kiskohi Medve-barlang, mely
méltán népszerű fantasztikus cseppkőalakzataival,
barlangi medve csontvázaival. Ez Erdély
legszebb és leglátványosabb cseppkőbarlangja.
Barlanglátogatás után szabadidőnkben az
egész
évben
működő
kirakodóvásárban
vásárlási lehetőség. Érkezés Debrecenbe majd
Nyíregyházára a késő esti órákban.
Vajdahunyad

Erdély

Kazán-szoros

RÉSZVÉTELI DÍJ:

44.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 1 éj Herkulesfürdőn vagy környékén 3* szállodában
- 1 éj Vajdahunyadon vagy környékén 3* szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora): 9.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 200 RON / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás
(Irodánkban köthető)
Minimum létszám: 35 fő

2. nap: Orsova – Kazán-szoros – Vajdahunyad
Reggel rendkívüli kalandos élmény vár ránk a Duna
egy gyönyörű szakaszán. Orsován lehetőség van
egy 3 órás hajóútra a Kazán-szorosban, - ahol az
Al-Duna tör át a Déli-Kárpátok vadregényes sziklás
területén, mely lenyűgöző látvány. Útközben látjuk
majd Traianus császár tábláját, Decebal szobrát,
szoros égbemeredő szikláit. Továbbutazunk
Vajdahunyadra, ahol a Hunyadi család „a várak
királyának” nevezett lovagvárát tekintjük meg. Este
szállás elfoglalása, vacsora Vajdahunyadon. (1 éj)

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, Berettyóújfalu
EGYÁGYAS FELÁR:

12.500 Ft/fő

H ÉTVÉGE DÉL-ERDÉLYBEN ÉS A DÉLI-KÁRPÁTOKBAN II.

Erdély

Arad, Temesvár, Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Transz Fogarasi havasok, Déva
2022. június 04 -06. (Pünkösd)
aug. 12 - 14., szept. 09 - 11.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

Körutunk során felkeressük Dél-Erdély legszebb tájait és
nevezetességeit. Megtekintjük a Fogarasi-havasokat, Bileatengerszemet, “Magna Curiát”, kishoki Medve-barlangot,
csak hogy néhányat említsünk a fantasztikus látnivalókból.
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Arad – Temesvár
– Déva
Elutazás Nyíregyházáról és Debrecenből a kora
reggeli órákban. Határátkelés Ártándnál, majd
érkezés Aradra, ahol városnézés: ( Megbékélés park,
Szabadságszobor, a 13 aradi vértanúk emlékműve.
Innen a vesztőhelyre indulunk az Obeliszkhez, mely a
vértanúk földi maradványait őrzi. Temesvár a diktatúra
megdöntéséhez vezető események városa, a Bánát
központja. Városnéző séta (Dóm-tér, Dómtemplom,
szerb ortodox székesegyház, szerb püspöki palota,
Szentháromság szobor, katolikus püspöki palota, bástya

2. nap: Gyulafehérvár – Nagyszeben
– Fogarasi-havasok – Bilea-tengerszem
Reggel Erdély ősi fővárosába, Gyulafehérvárra
indulunk. Érseki székesegyház - benne ma is láthatók
a Hunyadiak - síremlékei, valamint Izabella királyné
és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített
kőszarkofágjai, Károly-kapu, Szent György-kapu,
Hóralázadás emlékmű megtekintése. Következő
megállónk Nagyszeben, a szászok egykori, és a 2007 év
kulturális fővárosa. A város egyik legfőbb látnivalója a
Huet teret szinte teljesen betöltő, monumentális méretű,
késő gótikus stílusú evangélikus püspöki székesegyház,
majd a Nagy piactér, Kis piactér, Hazugok hídja, Katolikus
templom kerül megtekintésre. A Transzfogarasi
autóúton érkezünk a Fogarasi- havasokban lévő
gyönyörűséges Bilea-tengerszemhez (2034 m).
(Pünkösdkor a csoport lehet, hogy felvonóval megy fel.)
Séta a tónál és a kirakodóvásárban. Visszaindulunk előző
esti szálláshelyünkre.
3. nap: Déva – Kiskohi Medve-barlang
– Nagyvárad – Debrecen – Nyíregyháza
Reggel látogatás a „magos Déva várába”. A Dévát
uraló várhegy vulkanikus oromzatára felvonóval
jutunk fel. Az erődítmény falai közül káprázatos kilátás
nyílik a tájra. Ezután a várhegy lábánál fekvő királyi
udvart, mai nevén „Magna Curiát” látogatjuk meg,
mely Bethlen Gábor reneszánsz “nagy udvarháza”
és Erdély híres szépségének, a Murányi Vénusznak
is lakhelye volt. Következő megállónk a Biharhegység lábánál fekvő kiskohi Medve-barlang, mely
méltán népszerű fantasztikus cseppkőalakzataival,
barlangi medve csontvázaival. Ez Erdély legszebb és
leglátványosabb cseppkőbarlangja. Barlanglátogatás
után szabadidőnkben az egész évben működő
kirakodóvásárban vásárlási lehetőség. Érkezés
Debrecenbe majd Nyíregyházára a késő esti órákban.

Fogarasi-havasok
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és a Hunyadi-palota). Marosillyén meglátogatjuk
Bethlen Gábor szülőházát. Az esti órákban érkezés
Dévára, szállás elfoglalása (2 éj).

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

RÉSZVÉTELI DÍJ:

44.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj Déván vagy környékén
3* szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora): 9.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 200 RON / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás
(Irodánkban is köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, Berettyóújfalu
EGYÁGYAS FELÁR:

Eng. szám U 000404

12.500 Ft/fő

ERDÉLY: TORDAI-HASADÉK – TOROCKÓ
Torockó (Székelykő), Kolozsvár, Tordai-hasadék, Körösfő, Nagyvárad

Erdély

2022. május 21 - 22.
július 16 - 17.
október 15 - 16.
2 nap / 1 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
“Ezt a székely falut jellegzetes műemlék házai, népviselete,
népi iparművészete, hagyományai, és a monumentális
Székely-kő (mely mögül kétszer kell fel a nap) tette
világhírűvé.”
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen
– Ártánd-Királyhágó – Torockó
Elutazás Nyíregyházáról illetve Debrecenből
a reggeli órákban. Határátkelés Ártándon.
Nagyvárad – Királyhágó (rövid megálló az erdélyi
medence kapujánál) – Körösfő útvonalon utazva
a Tordai-hasadék látványában gyönyörködve
érkezünk Torockóra. Ezt a székely falut jellegzetes
műemlék házai, népviselete, népi iparművészete,
hagyományai, és a monumentális Székely kő (mely
mögül kétszer kell fel a nap) tette világhírűvé.
A februári programon a régmúlt időktől máig
megelevenedő 14.00 órakor kezdődő leghíresebb
téltemetésen veszünk részt. Tréfás humorú
maskarás álarcos hagyományőrző csoport és a falu
apraja - nagyja lesz a főszereplő ebben a régóta
őrzött népszokásban, melyhez mi vendégek is
bekapcsolódhatunk. A Művelődési Háztól indul a
menet, mely végigjárja Torockó összes utcáját, majd
a főtéri itatónál a „pap” búcsúbeszéde és a „kántor”
helyeslő szavai után az ördögök eltemetik „Farsang
Dömét”. A farsangi menet előtt és után a betyárok
csattogtatják ostoraikat. A menet élén halad a
„pap”, a „kántor” és a harmonikás. Őket követik: a
torockói népviseletbe öltözött fiúk, a magyar fiú és
magyar leány, a menyasszony és a vőlegény, az úrfi
és az úrilány. Farsang Döme koporsója csacsi húzta
szekéren gurul, siratóasszonyok kísérik farönköt
vonszolva. A menet végét a részeg pár zárja. Végig
kísérjük a falun ezt a tréfás hangulatú csoportot,
mely rendkívül hangulatos és élmény dús. A főtéri
kirakodóvásárban vásárlási lehetőségre, és helyi
ízek megkóstolására van lehetőség.
A júliusi és októberi időpontokban a program az
alábbiak szerint történik: Torockón sétát teszünk
a faluban, vásárlási lehetőség a népi iparművészeti
termékekből. A Népi Iparművészeti Múzeum
meglátogatására is van lehetőség. Busszal tovább

Tordai-hasadék
utazunk Torockószentgyörgyre, ahol Erdély egyik
legimpozánsabb középkori várának romjaihoz
sétálunk fel.
„E fényes várnak most csak romját leled
lakói merre vannak, hiába kérdezed”
Este szállás elfoglalása Kolozsváron, vacsora.
2. nap: Kolozsvár – Körösfő – Nagyvárad
Reggeli után Kolozsváron városnézés (Mátyás
király szülőháza, Szent Mihály templom, Mátyás

szobor, majd a legrégebbi utca nevezetességei
Bólyai egyetem. Körösfőn rövid megálló a
kirakodóvásárban, majd a Királyhágón átkelve
érkezünk a Partium legnagyobb és legszebb
városába Nagyváradra. Sétát teszünk a Sebes-Körös
partján fekvő gyönyörű szecessziós városban - Saspalota, Moskovics-palota, Holdas templom, Görög
katolikus püspöki centrum, Szent László templom,
Városháza, Astoria kávéház, Nemzeti Színház,
Sétáló utca palotákkal. Rövid szabadprogram
után hazaindulunk, érkezés Debrecenbe majd
Nyíregyházára az esti órákban.

Magyarország
Körösfő
Nagyvárad

Kolozsvár

Torockó

Románia

Torockó

RÉSZVÉTELI DÍJ:

27.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 1 éj szállás Kolozsváron vagy környékén
panzióban 2 ágyas szobákban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (1 reggeli + 1 vacsora):
5.500 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők ára kb. 80 RON / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás
(Irodánkban is köthető)
Minimum létszám: 40 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza,
Debrecen, Berettyóújfalu
EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

9.500 Ft/fő
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ERDÉLY KINCSEI – MEZŐSÉG

Erdély

Nagykároly, Érmindszent, Zilah, Kolozsvár, Válaszút, Bonchida, Szék, Körösfő, Csucsa, Nagyvárad
2022. április 16 - 18. (Húsvét)
június 17 - 19.
augusztus 05 - 07.
október 21 - 23.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

„Tudom, hogy a mi dombjaink nem szépek. Kopárak,
hajlottak, szürkék. Olyanok a völgyeink is, mintha
örökös hétköznap lenne az életük. Úgy simulnak át lassú
emelkedéssel a dombokba, mint ahogy a munkás, szürke
élet belesimul a halálba. Falvaink félszegen húzódnak
meg egy-egy völgysarokban, vályogból vert falú házaikon
ócska nádtetőkkel, s még tavainkban is kevés az öröm.
És ez a vidék nekünk mégis szép. Valami van nálunk
a levegőben, van valami titokzatos, van valami furcsa
megnyugtató varázsa.” (Wass Albert)

mezőség
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Nagykároly
– Érmindszent – Zilah – Kolozsvár
Elutazás Debrecenből, illetve Nyíregyházáról a
reggeli órákban. Határátkelés Vállajnál. Nagykároly
(Károlyi-kastély, Piarista gimnázium - Ady
iskolája, vármegyeháza, ahol Kölcsey jegyzőként
dolgozott, Kaffka Margit szülőháza). Következő
megállónk Érmindszent (mai nevén Ady Endre)
ahol megtekintjük az író szülőházát, és az
emlékmúzeumot. Zilahra érve belvárosi séta (XIII.
századi eredetű református templom, Wesselényi
Miklós Református kollégium, Ady Endre Szobor,
Wesselényi jobbágyfelszabadító szobor). Érkezés
Kolozsvárra, szállás elfoglalása, vacsora (2 éj).

2. nap: Kolozsvár – Válaszút – Bonchida – Szék
Reggeli után Kolozsváron városnézés (Mátyás
király szülőháza, Szent Mihály templom, Mátyás
szobor, majd a legrégebbi utca nevezetességei
(Bólyai Egyetem). Betekintünk a Házsongárdi
temetőbe, mely Európa legrégebbi köztemetője.
Sétánk alatt híres nevezetes síremlékeket láthatunk.
Továbbutazunk a Mezőségbe, mely a Kis- és NagySzamos, a Sajó, a Maros és az Aranyos közötti
közép-erdélyi dombvidék összefoglaló tájneve. Első
megállónk Válaszút (Bánffy-kastély, melyben Vass
Albert született). Bonchida (az erdélyi Versailles:
Bánffy-kastély, gótikus református templom).
Továbbutazunk a tárgyi és szellemi népkincsét
máig megőrző kis faluba, Székre. A falu a széki és
mezőségi táncok kincsesbányája. Megtekintjük a
XIII. századi eredetű református templomot. Este
visszaérkezés a szálláshelyre, vacsora.
3. nap: Körösfő – Csucsa – Királyhágó – Nagyvárad
Reggeli
után
első
megállónk
Körösfő
(Kalotaszegre jellemző kazettás mennyezetű
négyfiatornyos templom megtekintése, Vasvári
Pál kopjafás emlékművénél koszorúzás, majd
a népi kirakodóvásárban vásárlási lehetőség
Kalotaszeg híres termékeiből). Csucsa (Ady
emlékek). Királyhágón rövid pihenő (panoráma).
Nagyvárad (városközpont, Sas-palota, Szigligeti
Színház, EMKE kávéház, Nagysándor József aradi
vértanú emléktáblájánál koszorúzás). Ártándi
határátkeléssel
érkezés
Debrecenbe,
majd
Nyíregyházára az esti órákban.

Érdmindszent

Magyarország
Nagykároly

Nagyvárad

Érdmindszent
Válaszút
Csucsa
Szék
Kolozsvár
Körösfő

Románia

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Bonchida

34.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj Kolozsváron vagy környékén panzióban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
6.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 100 RON / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás
(Irodánkban is köthető)
Minimum létszám: 40 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen , Újfehértó, Nyíregyháza
EGYÁGYAS FELÁR:
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Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

12.500 Ft/fő

ÉL-ERDÉLYI NAGYKÖRÚT – VASKAPU

Hajózás a Kazán-szorosban, Fogarasi-havasok, Székelyföld
2022. július 11 - 16.
szeptember 12 - 17.
6 nap / 5 éj

Erdély

Kazán-szoros

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Nincs a világnak még egy szeglete, ahol mintegy 150
kilométeres sugarú területen mindent megtalál az
utazó, amire csak vágyhat. Igazi időutazást tehetünk a
romantikus várakban, ahol magunk is a középkori élet
részeseivé válunk. Bűbájos városok, meseszerű hegyóriások,
érintetlen szurdokok és hegyi legelők fogadnak. Az egykoron
szászok lakta vidék hihetetlen sok műemléket rejt magában,
a természet kedvelőinek a Déli-Kárpátok magas vonulatai
nyújtanak nagy élményt. Utunk érinti Székelyföld keleti
részét is, pl.: Zágont, Csomakőröst, megannyi magyar
kulturális, történelmi vonatkozással.
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Arad
– Temesvár – Karánsebes - Herkulesfürdő
Elutazás Nyíregyházáról és Debrecenből a kora
reggeli órákban. Határátkelés Ártándnál, majd
érkezés Aradra, városnézés: megbékélés park,
Szabadságszobor a 13 aradi vértanúk emlékműve,
majd a vesztőhelyre indulunk, az Obeliszkhez, mely
a vértanúk földi maradványait őrzi. Temesvár a
diktatúra megdöntéséhez vezető események városa,
a Bánát központja. Városnéző séta következik
(Dómtér, Dómtemplom, Szerb ortodox székesegyház,
szerb püspöki palota, Szentháromság szobor,
katolikus püspöki palota, bástya és a Hunyadipalota).
Karánsebesen láthatjuk a monarchia idejében
épült palotákat, templomokat, fogadókat. Késő
délután érkezés a Cserna folyó völgyében fekvő
Herkulesfürdőre, ahol séta már arómai időktől
gyógyvizéről ismert európai hírű üdülővárosban.
Szállás elfoglalása Herkulesfürdő környékén, vacsora
(1 éj).
2. nap: Orsova – Kazán-szoros (Vaskapu)
– Vajdahunyad
Reggeli után rendkívüli kalandos élmény vár ránk
a Duna egy gyönyörű szakaszán. Orsován hajóra
szállva lehetőség van egy 3 órás útra, a Kazán
szorosban, ahol az Al-Duna tör át a Déli-Kárpátok
vadregényes sziklás területén, mely lenyűgöző
látvány. Útközben látjuk majd Traianus császár
tábláját, Decebal szobrát, a szoros égbemeredő
szikláit. Továbbutazunk Vajdahunyadra, ahol a
Hunyadi család „a várak királyának” nevezett
lovagvárát tekintjük meg. Este szállás elfoglalása
Vajdahunyad környékén, vacsora (1 éj).
3. nap: Gyulafehérvár – Nagyszeben – Fogarasihavasok – Bilea-tengerszem – Sepsiszentgyörgy
Reggeli után Erdély ősi fővárosába Gyulafehérvárra
indulunk. Érseki székesegyház, benne ma is
láthatók a Hunyadiak síremlékei, valamint Izabella
királyné és János Zsigmond fejedelem gazdagon
díszített
kőszarkofágjai,
Károly-kapu,
Szent
Györgykapu, Hóra-lázadás emlékmű megtekintése.
Nagyszeben, a s zászok egykori fővárosa, Európa
2007-es kulturális fővárosa a következő megállónk.

Városlátogatásunk alatt megtekintjük a belváros
három terének nevezetességeit. A Transzfogarasi
autóúton érkezünk a Fogarasi- havasokban lévő
gyönyörűséges Bilea-tengerszemhez (2034m),
séta a tónál és a kirakodóvásárban. Fogaras – Brassó
útvonalon érkezés Sepsiszentgyörgyre, szállás
elfoglalása, vacsora (3 éj).
4. nap: Törcsvár – Pojána - Brassó
Reggeli után Törcsvárra indulunk, ahol a XIV. századi
várat tekintjük meg. Ez Erdély legépebb vára, mely
Drakula gróf legkedveltebb váraként lett közismert.
Pojána (1000m) Erdély kiemelt üdülőövezetébe
indulunk, ahol lanovkával felmehetünk a Keresztény
havasok gerincére, (1799m) ahonnan csodálatos
kilátás nyílik a Kárpát-kanyarulat vonulataira és
a Barcasági négyfalusi csángó falvakra. Rövid
szabadprogram után Brassói városnézésre indulunk,
de közben megállunk egy fotószünetre, ahonnan
gyönyörű panorámakép tárul elénk a városról. Fekete
templom, „Erdély legnagyobb gótikus temploma”
Főtér és nevezetes épületeinek megtekintése, majd
szabadprogram. Este szállás elfoglalása, vacsora.
5. nap: Zágon – Csomakőrös – Kovászna
– Kézdivásárhely - Maksa – Sepsiszentgyörgy
Reggeli után Székelyföld legkeletibb történelmi
emlékhelyeit keressük fel. Zágonon megtekintjük
II. Rákóczi Ferenc fejedelem hű társának, Mikes
Kelemennek az emlékére berendezett kiállítást, illetve
Kiss Manyi színésznő emlékszobáit. Csomakőrösön,
Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujában megtekintjük
az emlékére megnyitott kiállítást. Kovásznán a város
szimbólumaként ismert Pokolsárhoz érkezünk, majd
borvízkóstolás a Főtér ivó kútjaiból. Továbbutazunk
Kézdivásárhelyre, ahol a Céhtörténeti Múzeumot
láthatjuk, melyben az egyedülálló népviseletbe
öltöztetett babakiállítás látható. Maksán megállunk
a hős ágyúöntő, Gábor Áron sírjánál. A kora
délutáni órákban érkezünk vissza szálláshelyünkre,
Sepsiszentgyörgyre. Vacsora után lehetőség nyílik
a város felfedezésére.

6. nap: Segesvár – Kolozsvár – Körösfő
Reggeli után a híres Bogáti-erdőn áthaladva
Szászföldi
Templomerődök
látványaiban
gyönyörködve érkezünk a Királyföld peremére,
Segesvárra - séta az UNESCO Világörökség
részét képező középkori vár ódon hangulatú
utcáin, Óra-torony, Drakula emlékek, Diáklépcső.
Dicsőszentmárton a következő megálló, ahol
a 13. századi unitárius templommal és a főtér
nevezetességeivel ismerkedünk. Körösfőn a
Kalotaszeg vidékére jellemző kazettás mennyezetű
református templomhoz sétálhatunk, útközben
Vasvári Pál kopjafás emlékhelyénél tisztelgünk.
Vásárlási
lehetőség
a
kirakodóvásárban,
majd hazaindulás. Érkezés Debrecenbe, majd
Nyíregyházára a késő esti órákban.

Magyarország
Körösfő
Arad
Temesvár

Kolozsvár

Medgyes Segesvár
Kézdivásárhely

Sepsiszentgyörgy
Zágon
Gyulafehérvár Fogaras
Csomakőrös
Nagyszeben
Brassó
Karánsebes

Herkulesfürdő
Kazán-szoros

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Törcsvár

Románia

89.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 5 éj szállás 3* szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (5 reggeli + 5 vacsora):
20.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 450 RON / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás
(Irodánkban köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, Berettyóújfalu
Vajdahunyad vára

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

32.000 Ft/fő
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ESZAK-ERDÉLYI NAGYKÖRÚT

Erdély

Bukovina, Moldvai kolostorok, Keleti-Kárpátok, moldvai és gyimesi csángók
2022. július 06 - 10.
szeptember 14 - 18.
5 nap / 4 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Észak-Erdély a Radnai-havasok és a Máramarosihavasok déli vidéke. Kirándulásunk során Románia
északi részének különböző történelmi régióit
mutatjuk be utasainknak. Ezeknek a ritkán lakott
területeknek vadregényes tájait, völgyeit, hágóit,
falvait, ősi fatemplomait – melyek a Világörökség
részét képezik csodálhatjuk. Ellátogatunk a távoli
Moldvába is, hogy megismerkedjünk a magyar
nyelvterületből már a nyelvújítás előtt kiszakadt
moldvai csángó magyarok kultúrájával. Ellátogatunk
az ezeréves határhoz, ahol még most is állnak a
Rákóczi vár romjai, a régi őrház, vesztegzár romjai,
mely mára már az emlékezés helye. Programunk
felejthetetlen élményekben gazdag kikapcsolódást
kínál utasainknak.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza
– Szatmárnémeti – Nagybánya – Koltó
Elutazás Debrecenből és Nyíregyházáról a
kora reggeli órákban. Délelőtt érkezés az egykori
szatmár megye székhelyére, Szatmárnémetibe.
Városnéző sétánk során ismerkedünk a város
nevezetességeivel: Főtér, Katolikus katedrális,
Vécsey-ház, ahol a szatmári békét kötötték. Innen
Máramaros székhelyére Nagybányára indulunk,
útközben rövid megálló
Misztótfalún, ahol
Misztótfalusi Kis Miklós az erdélyi nyomdászat nagy
alakja született. Az emlékház megtekintése után
Nagybányára érve a főtér nevezetességeit tekintjük
meg. (Szilágyi Erzsébet háza, Evangélikus templom,
a szecessziós István Szálló, Szent István-torony, és
a festészeti múzeum). A város másik érdekessége
az európai színvonalú Ásványtani Múzeum. A
meghökkentően szép és érdekes ásványritkaságok,
kristályok, egyedülálló kőzetek megtekintése után
tovább indulunk egy színtiszta magyar faluba,
Koltóra. Látogatás az egykori Teleki-kastélyban,
ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 1847-ben a
mézesheteiket töltötték. Itt született többek között
a magyar irodalom egyik legszebb szerelmes
verse, a „Szeptember végén”. Az emlékkiállítás
megtekintése után érkezés Nagybánya, környéki
szálláshelyünkre, vacsora. (1 éj)
2. nap: Gutin-hágó – Desze - Máramarossziget
– Szaplonca - Barcánfalva – Borsafüred
– Borsa-hágó – Radnalajosfalva
Reggeli után a Gutin-hágón keresztül érkezünk a
Mára folyó völgyébe. Itt kezdődik az igazi Máramaros,
ahol a falvakban sok helyen megőrződött a népi
építészet, és a színes népviselet. Itt még láthatóak
a jellegzetes faházak, hatalmas faragott fakapuk
híres ortodox fatemplomok. Ezek egyikét Deszén
tekintjük meg, mely hét másik Máramaros megyei
fatemplommal együtt az UNESCO Világörökség
része. Következő megállónk a Tisza mentén fekvő
Máramarossziget, mely egykor Magyarország
faiparának és só iparának a központja volt.
Megtekintjük a híres börtönmúzeumot, a belváros
számos szép épületeit, majd a falumúzeumot, mely
az egyik leglátványosabb egész Románia területén.
Szaploncán a vidámtemetőt látogatjuk meg,
melynek festett és írott fejfáin keresztül leolvasható
a falu története, rétegződése és foglalkoztatottsága.
Iza folyó völgyében fekvő Barcánfalván, látogatást
teszünk a Világörökség részét képező új kolostorban.
A pompás épületegyütteshez egy érdekes néprajzi
múzeum is tartozik. Innen Borsafüred üdülőtelepre
érkezünk, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Radnaihavasokra. Szállás elfoglalása Borsa vagy Borsafüred
környékén, vacsora. (1 éj)
3. nap: Moldvai és Bukovinai kolostorok /Vatra
Moldovita – Suceviţa – Voroneţ
Reggeli után a Priszlop-hágón (1416m) keresztül
érkezünk a moldvai kolostorokhoz, melyek
XVI. sz-i eredetűek, és a Világörökség részét
képezik. Európa-hírüket azoknak az egyedülálló
templomoknak köszönhetik, amelyeknek nemcsak
a belső falait, hanem a külső homlokzatait is gazdag
festményekkel díszítették. Első megállónk Vatra
Moldovita. A viszonylag nagynak mondható
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Borsafüred
települést az „ácsmesterek hazája” néven
emlegetik, akiknek a mestersége nemzedékeken
át máig öröklődik. A parasztházak nagy része
teljesen, vagy részben ma is fából készül. A házak
előtt, vagy oldalaik mentén végigfutó tornácok
oszlopait, és gerendáit, most is pompásan faragott
minták díszítik. Látogatás a kolostorban, melynek
négyszögletes belső udvarát 65x70 m-es, vaskos,
tornyokkal közrezárt falak övezik. Következő
megállónk Suceviţa. A falu közelében emelkedik
Moldva egyik legnagyszerűbb műemléke, a
suceviţai kolostor. Voroneţben a Szent György
kolostortemplomot, Moldva fénykorának egyik
legnevezetesebb történelmi emlékét tekintjük
meg. Este szállás elfoglalása Moldvahosszúmező
környékén, vacsora. (1 éj)
4. nap: Moldvai és Gyimesi csángók földje
Reggeli után a Keleti-Kárpátok hegyeinek festői
ölelésében az Aranyos-Beszterce folyó völgyében
utazunk, majd átkelünk a Kárpátokon túlra, és
megérkezünk a moldvai csángók földjére. Itt
egy kis népcsoport kb., tízezer ember él nagyon
elszigetelten, akik az 1700-as években szakadtak
ki a magyar nemzetből, és kimaradtak az 1800-as
évek elején lezajlott nyelvújításból. Éppen ezért
a nyelvújítás előtti ősi magyar nyelvet beszélik.
Az itt élő falvak fő vonzereje, az itt élő emberek
archaikus beszédmódja. Meglátogatjuk az egyik
legtipikusabb, és legkeletibb moldvai csángó
települést, Magyarfalut, ahol találkozunk a falu
lakóival, megkóstoljuk a helyi ízeket, és közben
népviseletbe öltözött csángók
mutatják be
zenéjüket és táncaikat. Majd elhagyjuk Bukovinát,
és a Keleti Kárpátok gyönyörű hegyvidéki tájain
keresztül érkezünk vissza Erdélybe, a gyimesi
csángók földjére. Szállás elfoglalása, vacsora. (1 éj)
5. nap: Gyimesbükk – Csíksomlyó
– Homoród fürdő – Székelyudvarhely - Királyhágó
Reggeli után Gyimesbükkön látogatást teszünk
az ezeréves határnál (Rákóczi vár romjai, régi
vasúti őrház). Csodálatosan szép gyimesi tájakon
és falvakon keresztül, a Fügés-tetőn (1159m)
átkelve érkezünk a Csiki medencébe. Székelyföld
szívében, Csiksomlyón megtekintjük a zarándok
katolikus templomot. Ezen a helyen 1568 óta
minden Pünkösdkor búcsút tartanak, ahová évente
több százezer zarándok érkezik meg a világ minden
tájáról. Erdély legcsodálatosabb fenyvesekkel teli
hegyvonulatán, a Hargitán keresztül érkezünk
Homoródfürdőre, ahol a székelyek egyik legjobb
ízű földből feltörő borvizét kóstoljuk meg. Innen
Székelyudvarhelyre a legmagyarabb városba az
„anyavárosba” érkezünk, ahol a lakosság 95% - a
ma is magyar. A város legújabb nevezetessége
a főtéren kialakított szoborpark, mely a székely
és magyar történelem nagyjainak állít emléket.
Szováta, Bánffyhunyad, Királyhágó (rövid megálló),
Nagyvárad útvonalon érkezés Debrecenbe, majd
Nyíregyházára a késő esti órákban.
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Szaplonca

Szatmárnémeti Szaplonca
Máramarossziget
Voroneţ
Nagybánya
Borsa
Bukovinai kolostor
Koltó
Magyarfalu
Királyhágó
Hargita
Székelyudvarhely
Gyimesbükk
Homoródfürdő

Románia

RÉSZVÉTELI DÍJ:

89.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 4 éj szállás 3* szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
20.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 350 RON / fő
- BBP biztosítás és Stornó biztosítás (Irodánkban köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
Mátészalka, Csenger
EGYÁGYAS FELÁR:

Eng. szám U 000404

25.000 Ft/fő

ERDÉLY, AZ A CSODÁLATOS ERDÉLY
Barangolás Székelyföldön

Erdély

2022. július 20 - 24.
augusztus 17 - 21. (Kenyérszentelés)
szeptember 21 - 25.
5 nap / 4 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

„Erdély a beszélő kövek földje.” - Csodálatos
természeti táj, gazdag történelmi múlttal, emberi
tartalommal. Bármerre indulunk el, közös kultúránk
és történelmünk zarándokhelyeit találjuk. Megmegállva fejet hajtunk a magyar történelem nagy
alakjainak szülő-, illetve nyughelyeinél, s aztán
továbbmenve csodáljuk a ma is ott élő, nyílt szívű
székely emberek őszinte vendégszeretetét. Nincs
ember, aki ne vágyna ide vissza valamiért és nincs
ember, aki ne érezné itt magáénak Tamási Áron sorait: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne”.
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Ártánd
– Körösfő – Kolozsvár – Székelyudvarhely
Indulás Nyíregyházáról, illetve Debrecenből a
kora reggeli órákban. Határátkelés az Ártándi
határátkelőhelynél. Nagyvárad – Királyhágó (rövid
pihenő) – Körösfő (Kalotaszegre jellemző négy
fiatornyos református templom, Vasvári Pál kopjafás
emlékmű, népi kirakodóvásár), Kolozsvár, belvárosi
városnézés (Mátyás király szülőháza, Mátyás
szobor, Szent Mihály templom stb.) majd Torda –
Balavásár – Szováta – Korond érintésével érkezünk
Székelyudvarhelyre, a legmagyarabb székely
városba. Szállás elfoglalása (4 éj).
2. nap: Szent Anna-tó – Gyimesi csángók földje
– Séta az ezeréves határhoz (fakultatív program)
Ezen a napon lehetőség van pihenni, vagy részt
venni egy igen tartalmas népéleti programon,
illetve kiránduláson.
Fakultatív program: Reggel Máréfalva (műemlék
székelykapuk), Homoródfürdő (borvízkóstolás).
Csíkszereda érintésével kirándulás DélkeletEurópa egyetlen épségben maradt krátertavához
a Szent Anna-tóhoz. A tó égbe nyúló fenyvesekkel
körülvéve, tengerszint felett 950 méteren
felejthetetlen látványt nyújt. Innen a gyimesi
csángók földjére érkezünk. Séta az ezeréves
határhoz (Rákóczi-vár romjai, vasúti őrház,
Kontumáci kápolna). Este gyimesi népzene és
néptánc bemutató, népviseletbe öltözött zenészek
és táncosok részvételével.
Egész napos fakultatív program ára:
9.500 Ft/fő + belépők

székely fiatalok, Csíksomlyón
3. nap: Székelyudvarhely – Parajd – Farkaslaka
– Korond
Reggel Székelyföldön ünnepeljük államalapításunkat (kenyérszentelés) augusztus 15-19. időpontban. (A júliusi időpontban a kenyérszentelés
helyett Szovátán van fürdőzési lehetőség a Medvetóban.) Parajd (sóbánya látogatás), Farkaslaka (Tamási Áron sírja), Korond (kirakodóvásár), Szejke
(Orbán Balázs síremléke). Visszaérkezünk a székely
anyavárosba, Székelyudvarhelyre, ahol folytatódik az ünnepi rendezvénysorozat. Megismerhetjük
a székelyföldi kultúrát, ahol fellépnek néptáncosok, népdalénekesek, zenekarok. Közben a sétáló
utca kirakodóvásárában megkóstolhatjuk a finom
kürtöskalácsot, vásárolhatunk a székely népművészet termékeiből.
4. nap: Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó
– Békás-szoros
Reggel áthaladunk Erdély legszebb, fenyvesekkel
borított hegyvonulatán, a Hargitán. Zetelaki víztározó, Libán-tető, (1100 m) Gyergyószentmiklós,
buszos városnézés (Örmény katolikus templom),
Pongrác-tetőn átkelve (1250 m), Erdély természeti
csodáihoz érkezünk. Gyilkos-tó (melyben a konzervált fenyőcsonkok ma is láthatók), Békás-szoros (séta a szorosban, 200 m sziklafalak között). Este
visszaérkezés a szálláshelyre.
5. nap: Székelyudvarhely – Székelykeresztúr
– Segesvár – Nagyvárad – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggel Székelyudvarhely (Szobor park, Jézus
Szíve kápolna) Székelykeresztúr, (Petőfi vén

körtefája), majd Segesvárra a szászok földjére
érkezünk
(középkori
várudvar,
UNESCO
Világörökség része). Balavásár (rövid megállás).
Érkezés Debrecenbe, illetve Nyíregyházára a késő
esti órákban.

Magyarország
Nagyvárad

Gyergyószentmiklós
Békás-szoros
Parajd
Gyilkos-tó
Kolozsvár
Korond
Csíkszereda
Torda Szováta
Szent Anna-tó
Máréfalva
Homoródfürdő

Románia
erdélyi táj

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, Berettyóújfalu

RÉSZVÉTELI DÍJ(3*szállodában): 78.000 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ (panzióban): 68.000 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 4 éj szállás 3* szállodában vagy egyszerű
panzióban Székelyudvarhelyen
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
20.000 Ft/fő
(vacsora a panziós vendégeknek is szállodában
van)
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 170 RON / fő
- BBP biztosításés Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő
EGYÁGYAS FELÁR:

Szejkefürdő: Orbán Balázs sírja
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16.500 Ft/fő
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ERDÉLY - SZÉKELYFÖLDI KIRÁNDULÁS SZÁSZFÖLDI KITÉRŐVEL

Erdély

2022. április 15 - 18.
június 23 - 26., július 21 - 24.
augusztus 18 - 21.
október 27 - 30.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Erdély legkülönlegesesebb régiója Székelyföld, melynek
fő vonzerejét az egyedülálló székelykapuk, a történelmi
műemlékekben gazdag városok, a hegycsúcsok, hegyi
tavak, és az itt élő székelyek híres vendégszeretete
jelenti. Az ide látogató magyar turisták otthon érezhetik magukat, mivel az itt élők magyar nyelven fogadják
Őket.
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Ártánd
– Királyhágó – Kolozsvár – Marosvásárhely
– Székelyudvarhely
Elutazás Nyíregyházáról és Debrecenből a kora
reggeli órákban. Határátkelés Ártándon. Nagyvárad
– Királyhágó (rövid megálló) - Bánffyhunyad Körösfő útvonalon érkezés Kolozsvárra (Mátyás
szülőháza és szobra, Szent Mihály Székesegyház,
Farkas utca nevezetességei, Bolyai Egyetem,
stb.). Torda – Marosludas útvonalon érkezés
Marosvásárhelyre, ahol városnézés (főtér, a híres
Vásárhelyi Promenád, Teleki Téka, Bólyai Líceum,
Ortodox templom, Kultúrpalota, stb.) Szováta –
Korond érintésével érkezés Székelyudvarhelyre.
Szállás elfoglalása (3 éj).
2. nap: Máréfalva – Homoródfürdő
– Csíkszereda – Csíksomlyó
– Gyergyószentmiklós – Békás szoros – Gyilkos-tó
Reggeli
után
egész
napos
kirándulásra
indulunk. Máréfalva (legszebb székely kapuk) –
Homoródfürdő (borvízkóstolás), ezt követően
Erdély legszebb hegyvonulatán, a Hargitán
keresztülhaladva
érkezünk
Csíkszeredára
(a központ régi része), majd Csíksomlyóra
(búcsújáróhely – kegytemplom, pünkösdi búcsú
története). Gyergyószentmiklóson megtekintjük
az örmény katolikus templomot. Gyergyói-havasok:
Pongrác- tető (1260 m) – Békás szoros, Gyilkos-

Gyilkos-tó
tó (természeti csoda), séta a 200-300 m magas
sziklafalak között. A Görgényi-havasokon keresztül
(Bucsin-tető) visszaérkezés a szálláshelyre.
3. nap: Farkaslaka – Szejke – Parajd – Szováta
– Korond (egész napos fakultatív program)
Reggeli után Farkaslaka (Tamási Áron híres székely
író sírhelye), Szejke (Orbán Balázs, a legnagyobb
székely síremléke), Parajd (sóbányalátogatás),
Szováta (Medve-tó - jó idő esetén fürdőzési
lehetőség, séta az üdülővároskában), Korond
(székely fazekasság központja, kirakodóvásár).
Este szállás elfoglalása.
Az egész napos fakultatív program ára:
5.900Ft/fő + belépők
4. nap: Székelykeresztúr – Fehéregyháza
– Segesvár – Kőrösfő
Reggeli után Székelykeresztúr (Petőfi emlékek,
Gyárfás kúria) – Fehéregyháza (1849-es csata
színhelye, Petőfi múzeum) – Segesvár (séta
az ősi szász település és a vár ódon hangulatú
utcáin). Körösfő (jellegzetes kalotaszegi fatornyú
templom kazettás mennyezettel, kirakodóvásár).
Hazaindulás, érkezés Nyíregyházára és Debrecenbe
a késő esti órákban.

Marosvásárhely

Korond

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, Berettyóújfalu

RÉSZVÉTELI DÍJ (szállodában): 65.900 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ (panzióban): 52.900 Ft/fő

Magyarország
Körösfő

Békás-szoros
Marosvásárhely

Kolozsvár
Csíkszereda
Segesvár
Máréfalva
Farkaslaka
Románia

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éjszaka 3* szállodában vagy egyszerű
panzióban Székelyudvarhelyen
- 3 reggeli
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- 3 vacsora:
12.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 170 RON / fő
- BBP biztosítás (Irodánkban köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR (szállodaban): 15.000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR (panzióban): 10.000 Ft/fő
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ERDÉLY: A KÁRPÁTOK GYÖNGYSZEMEI

Kirándulás a székelyek, szászok, gyimesi és moldvai csángók földjén

Erdély

2022. július 20 - 23.
október 12 - 15.
4 nap / 3 éj
Csoportok
Csoportok részére
részére aa kért
kért időpontban
időpontban isis megszervezzük
megszervezzük az
az utat!
utat!
Ezen a körutazáson Utasaink megismerhetik 4 nap
alatt 4 népcsoport szokásait és az általuk lakott terület
kulturális és történelmi emlékeit. Kirándulást teszünk
a gyimesi és moldvai csángók földjére, Székelyföld
legszebb településeire és az erdélyi szászok városaiba. Utunk során 4 UNESCO Világörökséget is
megtekinthetünk: a székelyderzsi unitárius vártemplomot, a prázsmári erődtemplomot, Segesvár történelmi
központját és Berethalmon az erődtemplomot.
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Körösfő
– Agyagfalva – Székelyderzs – Székelyudvarhely
Indulás Nyíregyházáról és Debrecenből a kora
reggeli órákban. Határátkelés Ártándon. Nagyvárad
érintésével érkezés a Királyhágóra: rövid megálló,
majd Csucsa – Bánffyhunyad útvonalon érkezünk
Körösfőre
(református
műemléktemplom,
szépszoba megtekintése), a kalotaszegi tájegység
falucskájába, ahol vásárlási lehetőség van a
kirakodóvásárban. Torda – Segesvár útvonalon, az
agyagfalvi székely nemzetgyűlés emlékművénél
állunk meg – onnan pedig Székelyderzsbe vezet
utunk. Itt megtekintjük az unitárius vártemplomot
(UNESCO Világörökség) rovásírásos emlék, XV.
századi falikép; hombárjai gabonatárolásra, bástyája
szalonna és füstölt hús tárolására alkalmas – ezt a
hagyományt a falu lakossága ma is élő örökségként
őrzi. Érkezés Székelyudvarhelyre, a legszebb
székely városba. Szállás elfoglalása, vacsora (1 éj).
2. nap: Székelyföld legjava
Reggeli után a Hargita hegységen áthaladva,
Csíkszeredát érintve érkezünk az 1849-es Nyergestetői ütközet emlékművéhez, majd onnan
Erdély egyetlen krátertavához, a Szent Annatóhoz érkezünk. Tusnádfürdőn, a közismert
üdülőhelyen rövid séta, Sepsiszentgyörgyön
pedig városnézés következik. Innen utunk először
Prázsmárra vezet - a Barcaság legjelentősebb
erődtemploma (Világörökség), majd Háromszék
vármegyébe, ahol első megállónk Eresztervény
(Gábor Áron emlékműve). Dálnok (Dózsa György
szülőhelye, egész alakos szobra). Vacsora és szállás
Csernátonban (1 éj).

gyímesi táj
3. nap: Gyimesi és Moldvai csángók földje
Reggeli után Kézdivásárhelyen városnézés (udvarházas főtér, Gábor Áron szobra és ágyúja, Babamúzeum), majd Ojtozi-szoros: rövid megálló a minden
idők harcainak színhelyén. Továbbutazás a Moldvai
csángók településére, Pusztinára (magyar nyelvű iskola, római katolikus templom, Szent István
szobor, a csángók történelme, élete). Innen a gyimesi csángók földjére, Gyimesbükkbe érkezünk
(ezer éves határ, Rákóczi-vár romjai, vasúti őrház,
Kontumáci kápolna stb). Szállás és vacsora Székelyudvarhelyen. (1 éj).
4. nap: Egy nap, két Világörökség
Reggeli után az erdélyi szászok városába, Segesvárra érkezünk (óratorony, Drakula ház, Evangélikus
templom stb.), majd Berethalom felé tartunk, ahol
a szászföld legszebb erődtemplomával ismerkedünk. Hazaindulás, érkezés az esti órákban.

Magyarország
Királyhágó
Marosvásárhely
Körösfő
Szent Anna-tó
Nyergestető
Kolozsvár
Segesvár Agyagfalva
Kézdivásárhely
Sepsiszentgyörgy
Berethalom
Prázsmár Ojtozi-szoros

Románia

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, Berettyóújfalu

RÉSZVÉTELI DÍJ:

62.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj szállás panzióban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
15.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 300 RON / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

15.000 Ft/fő
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ERDÉLYI KIRÁNDULÁS ÉS A 455. CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ

Erdély

Torda, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Keleti-Kárpátok, gyimesi csángók földje, Segesvár
A program leszervezését zárt csoport kérésére bármilyen helyről is tudjuk vállalni.

2022. június 03 - 06. (Pünkösd)
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
A Csíksomlyói búcsú minden évben pünkösdkor kerül
megrendezésre az erdélyi Csíksomlyó településen, mely
napjainkban is a katolikus székelység hírneves búcsújáró helye. A búcsún több százezer magyar vesz részt
évről évre. Csíksomlyó különleges jelkép a magyarság
szemében. Az ideérkezők nemcsak hitük mellett állnak
ki, hanem minden évben kifejezik ragaszkodásukat
nemzetükhöz és anyanyelvükhöz is. Csíksomlyóra szervezett utunkat székelyföldi körutazással kötjük össze.
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Ártánd
– Körösfő – Torda – Székelyudvarhely
Indulás Nyíregyházáról, illetve Debrecenből a kora
hajnali órákban. Határátkelés Ártándnál. Nagyvárad
– Királyhágó (rövid pihenő) – Kalotaszeg –
Bánffyhunyad – Körösfő útvonalon érkezünk Tordára.
A sóbányászatáról híres város sok jeles történelmi
esemény színhelye volt. A legfontosabb az 1568. évi
országgyűlés, ahol – Európában elsőként – kimondták
a vallásszabadságot. Erre a fontos eseményre
emlékeztet a katolikus templom falán elhelyezett
márványtábla. Látogatás a sóbányában, amely a
17. századtól 1932-ig működött. Látogatóterének
infrastruktúrája
európai
uniós
támogatással
újjászületett. Belső csónakázótó, panorámalift,
óriáskerék, mini golfpálya és további kényelmi
szolgáltatások is létesültek, melyek a látogatók
rendelkezésére állnak. Ma már csak turisztikai
látnivaló és gyógyhely. Nem messze a várostól
található a Tordai-hasadék, melynek sziklafalai és

környéke természeti csoda és több barlangot is rejt.
Innen Balavásár, Szováta, Korond érintésével
érkezünk Székelyudvarhelyre, a legmagyarabb
székely városba. Szállás elfoglalása, vacsora (3 éj).
2. nap: Máréfalva – Homoródfürdő
– Csíkszereda – Csíksomlyói búcsú
Reggeli
után
Máréfalván
(megnézzük
a
műemlék székelykapukat),
Homoródfürdőn
(borvizet kóstolunk), majd Erdély legszebb,
fenyveserdőkkel borított hegyvonulatán, a Hargita
hegységen keresztül érkezünk Csíkszeredára,
a megyeszékhelyre. 12.30 órától résztveszünk
Csíksomlyón a Pünkösdi búcsún, melyet immár
452. alkalommal a Kis- és Nagy-Somlyó-hegy közötti
nyeregben, a Makovecz Imre által tervezett hármas
oltárnál celebrálnak. Szentmise után: szabadprogram
(lehetőség van templomlátogatásra, és „búcsúfiát”
vásárolni a kirakodóvásárban). Estére érkezés vissza
szálláshelyünkre, Székelyudvarhelyre. Vacsora.
3. nap: Keleti-Kárpátok – Gyimesi csángók földje
(ezeréves határ) Madéfalva
Ezen a napon két lehetőség van. Reggeli után egész
nap Székelyudvarhelyen maradni, ismerkedni a város
nevezetességeivel (vagy pihenni), vagy egy szép
fakultatív, kirándulós programot választani.
Fakultatív program: Reggeli után a gyimesi
csángók földjére (ezeréves határ, Rákóczi vár
romjai) kirándulunk, ahol részesei lehetünk azoknak
a történelmi pillanatoknak, amikor a gyimesbükki
állomásra megérkezik a Budapestről induló magyar
szerelvény több száz utassal. Délután részt veszünk
az ezeréves határnál megrendezésre kerülő ünnepi
programokon. Hazafelé jövet megállunk Fügéstetőn (csodálatos, gyönyörű szép hely és panoráma a
környező Csíki- és Gyergyói-havasokra). Vacsora.
A fakultatív program ára: 6.900 Ft/fő

4. nap: Székelykeresztúr – Segesvár
– Marosvásárhely – Debrecen – Nyíregyháza
Reggeli után Székelykeresztúrra megyünk
(Petőfi emlékek, vén körtefa), majd Segesvárra,
a szászok földjére érkezünk, ahol az Óvárosban
visszacseppenünk a múltba és 13. századi hangulat
varázsol el bennünket (Diáklépcső, Szász Evangélikus
templom,
Óratorony).
Marosvásárhelyen
pedig megnézzük a főteret és a híres Vásárhelyi
Promenádot (Teleki Téka, Bólyai Líceum, Ortodox
templom, Kultúrpalota, stb.). Érkezés kis pihenőkkel
Debrecenbe, majd Nyíregyházára az esti órákban.

Gyímesek

Csíksomlyói búcsú

RÉSZVÉTELI DÍJ (3* szállodában): 65.900 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ (panzióban): 52.900 Ft/fő

Magyarország
Békás-szoros
Gyilkos-tó
Székelykeresztúr
Gyergyószentmiklós
Csíksomlyó
Kolozsvár
Homoródfürdő
Torda Máréfalva
Ezeréves határ
Szent Anna-tó

Körösfő

Románia

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj szállás (szállodában vagy panzióban)
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (3 vacsora + 3 reggeli):
12.000 Ft/fő
(a vacsora a panziós vendégeknek is szállodában van)
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 100 RON / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, Berettyóújfalu
Szent Anna tó
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EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

15.000 Ft/fő

A CSODÁLATOS SZÁSZ VÁROS: NAGYSZEBEN
(Európa kulturális fővárosa 2007-ben Erdélyben)

Erdély

Nagyvárad – Királyhágó – Nagyenyed – Gyulafehérvár - Déva – Máriaradna - Arad
2022. június 03 - 05. (Pünkösd)
augusztus 12 - 14.
október 07 - 09.
Csoportok részére a 3kért
időpontban
nap
/ 2 éjis megszervezzük az utat!
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Ártánd
(határátkelés) – Nagyvárad – Királyhágó –
Nagyenyed – Gyulafehérvár - Nagyszeben
Elutazás Nyíregyházáról és Debrecenből a kora
reggeli órákban. Nagyváradon áthaladva (Püspöki
palota, Székesegyház, kanonok-sor), látványába
gyönyörködve haladunk át a Sebes - Kőrös folyó
hídján, majd rövid megálló Erdély kapujában a
Királyhágón (rövid kávészünet). Nagyenyeden
áthaladva (ahol az egyetemes magyarság egyik
leghíresebb és legrégebi oktatási intézménye
ma is működik, melyet Bethlen Gábor alapított)
érkezünk Gyulafehérvárra. Megtekintjük az
érseki Székesegyházat, melyben a történelem
legnagyobbjai nyugszanak (Hunyadiak, Izabella
királynő síremléke). Rövid séta a várudvarban.
Érkezés Nagyszebenbe a szászok fővárosába.
Szállás elfoglalása Nagyszeben környékén (2 éj).
2. nap: Nagyszeben: Szász város, mely
„2003-ban Európa Kulturális Fővárosa”
Reggeli után ismerkedünk az „Európai Kulturális
Fővárosa” címmel büszkélkedő Nagyszeben
városával, történelmi múltjával, nevezetességeivel,
és az UNESCO Világörökség részét képező
óvárossal. Ez a város egykor az erdélyi szászok
kulturális és kereskedelmi központja, egykor
Erdély legnagyobb szász városa volt. A várost II:
Géza magyar király alapította és a szászokat Ő
telepítette ide 1191-ben. Nagyszeben a 15. századig
az erdélyi szászok katolkus egyházi központja is
volt, és szabad királyi város. A szászok többsége
mára elhagyta szülőhazáját, csak műemlékeik
maradtak hátra. Városnéző sétánk során
megnézzük. (Gótikus székesegyház, Várostorony,
Szentháromság plébániatemplom, Zsinagóga,
Református templom, Szabadtéri néprajzi múzeum,
Patikamúzeum, Friedrich Schiller- szobor stb.)
Közben, ha tiszta az idő, gyönyörködhetünk a DéliKárpátok havas csúcsaiban. Este szállás elfoglalása,
vacsora.
3. nap: Nagyszeben - Déva – Máriaradna – Arad
– Nagyvárad – Debrecen – Nyíregyháza
Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk
Déván (Magas Déva vára megtekintése, ahová

fogaskerekűvel jutunk fel) A megejtő magasságú s a
környékről is messziről látható várat a 13. században
kezdték építeni. A vár börtönében szenvedett
mártírhalált Dávid Ferenc, az Erdélyi Unitárius
Egyház megalapítója és első püspöke. A Várhegy
és a vár az unitáriusok nemzetközi zarándokhelye.
A felhők fölé emelkedő Várhegy csúcsán a
látogatónak felejthetetlen látványban lehet
része: derűs időben a Déli-Kárpátok Retyezáthegységének hóborította csúcsai is fölvillanhatnak.
Máriaradna (zarándokhely) A máriaradnai Szűz
Mária-kegyképhez csodák fűződnek. A csodák
sora azzal kezdődött, hogy a török uralom alatt
a kép csodával határos módon menekült meg a
pogányok pusztításaitól. Így alakult ki a legenda,
meg a híres márairadnai búcsú.) Arad, itt végezték
ki 1849. október 6-án az aradi vértanúkat (kegyelet
és tiszteletadás a kivégzés helyszínén elhelyezett
emlékműnél).
Rövid megálló Nagyvárad
szecessziós belvárosában. Rövid városnéző sétánk
során ismerkedünk a történelmi belváros fontosabb
nevezetes épületeivel. (Szigligeti Ede Színház, EMKE
kávéház, Sas Palota, Köztéri szobrok, Gyönyörű
szecessziós paloták stb.) Rövid szabadprogram után
élményekkel feltöltődve hazaindulunk. Érkezünk
Debrecenbe és Nyíregyházára az esti órákban.

Magyarország
Nagyvárad

Arad
Temesvár

Kolozsvár
Torda
Gyulafehérvár
Déva

Románia

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, Berettyóújfalu

RÉSZVÉTELI DÍJ:

44.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj szállás Csernakeresztúron, vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 vacsora + 2 reggeli):
9.000 Ft / fő
- belépők és járulékos költségek ára kb. 200 RON / fő
(utazás előtt az utastájékoztatóban tudjuk leírni,
hogy konkrétan mit tartalmaz)
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 30 fő.

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

12.500 Ft/fő
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ERDÉLY: BARANGOLÁS SZÉKELYFÖLD GYÖNYÖRŰ TÁJAIN

Erdély

Nagykároly – Zilah -Zetelaka – Madarasi Hargita (1801 m) - Homoródfürdő Csíkszereda
Nyerges-tető - Korond – Körösfő
2022. július 21 - 24.
szeptember 22 - 25.
4 nap / 3 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Vállaj
(határátkelés) - Nagykároly – Zilah – Zetelaka
Elutazás Nyíregyházáról és Debrecenből a kora
reggel órákban. Határátkelés után, rövid megálló
Nagykárolyban, ahol a romantikus 17. századi
lovagvárat, a Károlyi kastélyt és annak várkertjét
látogatjuk meg. A kastély a Károlyi család birtoka
volt, ma múzeum és könyvtár működik benne.
Kastélylátogatás után elsétálunk a Szarvas
fogadóhoz, melynek teraszáról látta meg először
Petőfi Sándor Szendrei Júliát. Rövid szabadprogram
után indulunk a Szilágyságba, Zilah városába.
Belvárosi városnéző sétánk során ismerkedünk a
megyei jogú város magyar történelmi központjával
(református templom, Fadrusz János szobra, mely
azt ábrázolja, hogy Gróf Wesselényi Miklós átadja
jobbágyának a felszabadító levelet). Kívülről látjuk
a Református kollégiumot, melyben Ady Endre is
tanult, és itt írta az „Üzenet egykori iskolámnak”
című versét. Rövid szabadprogram után tovább
indulunk, és Kolozsvár, Korond, Székelyudvarhely
érintésével érkezünk szálláshelyünkre Székelyföldre,
Zetelakára. Szállás elfoglalása, vacsora (3 éj).
2. nap: Zetelaka (Kenyér és kalácssütés
kemencébe, táncbemutató, helyi parasztpiknik)
- Kirándulás a Madarasi Hargitára (1801 m)
Reggeli után szálláshelyünkön Zetelakán töltjük
a délelőttöt. Vendéglátónktól megismerjük a
kenyérdagasztás és sütés fortélyait. A kenyér és a
kalács kemencében lesz megsütve, melyet majd
közösen fogyaszthatunk. Közben míg sülnek a
finomságok, addig székely népviseletbe öltözött
helyi táncosok és énekesek mutatják be részünkre
a székely ének és tánckultúrát. A frissen kisült
kenyér mellé dél körül hidegtálas parasztpiknikkel
kedveskedik vendéglátónk. Ebéd után autóbuszos
kirándulást teszünk a Székelyek Szent hegyére,
a Madarasi Hargitára (1801.m). Fent a hegyen
elsőként a számtalan kopjafa szívmelengető
látványa ragadja meg figyelmünket. Aztán a
gyönyörű kilátás a terjedelmes Hargita-fennsíkra,
az Erdélyi-medencére és a környék közelebbi és
távolabbi hegyeire. Élményekkel feltöltődve este
visszaérkezés szálláshelyünkre, vacsora. (igény
szerint élőzenés mulató est, borozással)
Az egésznapos program ára: 150 LEI / fő, mely
helyszínen fizetendő
3. nap: Zetelaka - Homoródfürdő – Csíkszereda
– Nyerges-tető
Reggeli után kirándulást teszünk a Keleti
Kárpátokba. A Hargita-hegységen áthaladva
megállunk
Homoródfürdőn,
ahol
borvizet
kóstolhatunk, és lehetőség van Góbé termékekből
vásárolni.
(helyi
specialitások:
zakuszka,
padlizsánkrém, házi lekvárok, házi sütemények,

Nagykároly
likőrök stb.) Innen Csíkszeredába Hargita megye
megyeszékhelyére érkezünk. Megtekintjük a
Mileneum néven ismert templomot, melyet
Makovecz Imre tervezett. Ez a templom a
magyarság múltját és jövőjét tükrözi. Jurta
formájú belső tere, „a végtelenség, a nyugalom és
a tisztaság érzésével párosul”. Tovább utazunka
878 m magasan fekvő Nyerges-tetőre. Nyergestető a Háromszéki-medence és a Csíki-medence
közötti összekötő a Csíki-havasok és a Torjaihegység között. A hágó számtalan véres ütközet
helyszíne volt a tatár és török beütésekor, valamint
a szabadságharc idején. Itt vesztette életét 1849.
augusztus 1-én pár száz székely katona. 1849.
augusztus 1-jén Gál Sándor tábornok Tuzson János
alezredes vezetése alatt mintegy 1000 honvédjére
bízta a szoros védelmét. A székelyek élet-halál
harcot vívtak az Eduard Clam-Gallas osztrák
tábornok vezette, 12 000 főt számláló osztrák és
orosz csapatokból álló ellenséges hadsereg ellen.
A székelyek hosszú ideig sikeresen kitartottak,
azonban az orosz-osztrák sereg bekerítette őket,
Így sajnos nem tudtak megmenekülni hősi halált
haltak. A hősök emlékére állított, vesszőből és
ágakból készült első kereszteket, mára különböző
szimbolikus formátumú kopjafák váltották fel.
Nemzeti emlékhely. Koszorúzás után visszaindulunk
szálláshelyünkre, vacsora.
4. nap: Zetelaka -Korond – Körösfő – Debrecen
- Nyíregyháza
Reggeli után a fazekasság központjába Korondra
érkezünk. A Sóvidék legnevezetesebb települése,
iparművészeti, idegenforgalmi és művelődési
központja. Józsa János népi iparművésznél,
tájékoztatót kapunk a fazekasság történetéről.
Vásárlási lehetőség „tiszta forrásból” a fazekasmester
termékeiből. Az egész falu egy nagy kirakodóvásár,
melyen lehetőség van végig sétálni, nézegetni,

vásárolni. Korondról kis pihenővel a Körösök
vidékére érkezünk Körösfőre. A falu 4 fiatornyas
református temploma tükrözi a tájegység népi
kultúráját. (templomlátogatás) Vásárlási lehetőség
a kirakodóvásárban (terítők, fafaragványok stb.)
Nagyváradon, a Sebes körös partján fekvő városon
áthaladva érkezünk az Ártándi határátkelőhelyre.
Érkezés Debrecenbe és Nyíregyházára az esti
órákban.

Z

Magyarország
Nagykároly
Zilah

Kőrösfő

Korond
Csíkszereda
Zetelaka

Kolozsvár

Románia

RÉSZVÉTELI DÍJ:

52.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éjszaka 3*-os panzióban Zetelakán
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
12.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára 100 RON/fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza
EGYÁGYAS FELÁR:
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Eng. szám U 000404

10.000 Ft/fő

S ZÁSZVILÁG, ÉS HÉTFALUSI CSÁNGÓK DÉL- ERDÉLYBEN

Erdély

Kiskoh , Déva, Kelnek, Nagyszeben, Kerc, Felsőszombatfalva, Feketehalom, Törcsvár, Barcarozsnyó,
Sepsiszentgyörgy, Prázsmár, Brassó, Brassópojána, Barcasági Csángók, Segesvár, Medgyes
2022. június 20 - 25.
szeptember 19 - 24.
6 nap / 5 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Kiskoh
(Medvebarlang) – Déva vára
Elutazás Nyíregyházáról és Debrecenből a kora
reggeli órákban. Határátkelés Ártándnál. Nagyvárad,
Belényes útvonalon rövid pihenővel érkezés a Biharhegység lábánál fekvő kiskohi Medve-barlanghoz,
mely méltán népszerű cseppkőalakzataival, és a
barlangi medve csontvázaival. Erdély legszebb
és leglátványosabb cseppkőbarlangja. Barlanglátogatás után szabadidőnkben az egész évben
működő kirakodóvásárban vásárlási lehetőség
(helyi specialitások vására: pl: méz, lekvár, szörpök,
zakuszka, stb.) Vásárlás után a Magos Déva
várához indulunk. A Dévát uraló várhegy vulkanikus
oromzatára felvonóval jutunk fel. Az erődítmény falai
közül káprázatos kilátás nyílik a környező falvakra
és a Déli-Kárpátokra. Majd a várhegy lábánál fekvő
királyi udvart, mai nevén „Magna Curia” látogatjuk
meg. Bethlen Gábor reneszánsz “nagy udvarháza”,
mely a XVIII.századi Erdély híres szépségének, a
Murányi Vénusznak is otthona volt. Este szállás
elfoglalása, vacsora Déván (1 éj)

2. nap: Déva-Kelneki vár-Nagyszeben - Kerci
apátság - Felsőszombatfalva -Sepsiszentgyörgy
Reggeli után a szászok által, a XII. században épült
Kelneki várhoz kirándulunk. Az 1439-es török
támadás után a lakosság kialakította a belsővár fala
mentén a családi kamráikat. Így a kelneki vár is a
tipikus erdélyi szász parasztvárak közé tartozik.
A kettős védőfallal körülvett vár műemlék, mely az
Erdély erődtemplomos falvai csoport tagjaként a
UNESCO Világörökség része. Következő megállónk
ZeletkaNagyszeben. A város egy ékszerdoboz, a szászok
egykori kereskedelmi, és kulturális központja.
2007-ben elnyerte Európa kulturális fővárosa címet.
A szépen felújított egyedi hangulati főtérén kezdjük
sétánkat. (Brukenthal palota, Szentháromság
plébánia templom, várostorony, volt városháza,
majd a Nagy piactér, Kis piactér, Hazugok hidja,
Református templom, és végül a késő gótikus
evangélikus püspöki székesegyház) Tovább utazunk
a Kerci ciszterci apátsághoz. 1205 és 1206 között
13 szerzetes érkezett Kercre, hogy igét hirdessen és
templomot építsen. Hamarosan felépült Szászföld
első gótikus épülete, mely ihletforrása lett a később
épített szász erőditett templomoknak. A középkori
legnagyobb apátságból mára csak a romos
kolostorból helyreállított szentély és kereszthajója
használható. Környezete romos állapotában is
figyelemre méltó. Szabadprogram után tovább
utazunk, szálláshelyünkre, Sepsiszentgyörgyre,
vacsora (4 éj)
3. nap: Sepsiszentgyörgy – Feketehalom
– Törcsvár – Barcarozsnyó – Sepsiszentgyörgy
Reggeli után Feketehalomra indulunk, ahol a
Barcaság legnagyobb erődtemplomát látogatjuk
meg. A 13. századi erődtemplomot hármas
falgyűrűvel, és vizesárokkal vették körül. A templom
erődfalai közé beépült az emeletes kamrasor
(melyben vész esetén a lakosok meghúzódtak),
beépült az emeletes tanácsháza, tanoda és
lelkészi lak is. A lelkészi lakban Bem József is
megszállt a feketehalmi győzelem után. Következő
megállónka törcsvári vár, mely I. Lajos magyar
király engedélyével épült. Később a havasalföldi
vajdák hűbérbirtoka lett, ma Erdély legismertebb
és legszebb várkastélya. A Drakula kultusz egyik
meghatározó állomása. A már messziről festői
látványt nyújtó vár tökéletes állapotú. A királyi
család emléktárgyaiból otthonosan berendezett
termei, tetszetős pártafalai, csipkés ormai,
rejtélyes csigalépcsői, úgy néz ki, mint Mária
királyné korában. A vár alatt a kirakodóvásárban
szabadprogram lesz, és vásárlási lehetőség a helyi
ajándéktárgyakból. Útban szálláshelyünk felé,
teszünk még egy kirándulást a történelembe, Erdély
egyik legnagyobb kiterjedésű erődítményéhez
a Barcarozsnyói várhoz. A belső vár sziklás
kilátópontjáról gyönyörű szép panoráma tárul elénk
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Nagyszeben
a barcasági medencére, a városra és a Déli-Kárpátok
fenséges hegyvonulataira. A várat kb. 30 igazi
középkori hangulatú kis házikó veszik körül. A 146
méter mélységű kút, a kápolna, fegyverek tornya,
felvonható védőrács, felvonóhíddal megerősített
külső védőmű, és a Báthory-torony megtekintése,
igazi időutazás számunkra. Szabadprogram, majd
indulunk szálláshelyünkre, vacsora.
4. nap: Sepsiszentgyörgy – Prázsmár – Brassó
– Brassópojána (Kárpát kanyar – Keresztény
havasok)
Reggeli után a Prázsmári erődtemplomot
tekintjük meg, mely az UNESCO Világörökség
része. A templom 12 méter magas hármas erődfallal
van körbe véve. 275 kamra van az erődrendszeren
belül kialakítva, ahova ha ellenség közeledett, a
lakosság el tudott bújni. Ennek az erődtemplomnak,
kb. 50 támadást sikerült kivédenie a tatár, török,
kozák és moldvai seregekkel szemben. Innen
Brassóba a Barcaság fővárosába érkezünk, ahol
Erdély legnagyobb gótikus templomát, a szász
evangélikus fekete templomot látogatjuk
meg. A templomban kb. 500 török szőnyegből
álló gyűjtemény is van. Belvárosi séta során
gyönyörködünk a főtér gyönyörű épületeiben.
Szabadprogram keretein belül megkóstolhatjuk a
helyi gasztronómiai finomságokat. Délután Erdély
kiemelt üdülőövezetébe indulunk Brassópojánára.
Lanovkával (felvonóval) felmehetünk a Keresztény
havasok gerincére (1799m) ahonnan csodálatos
kilátás nyílik a Kárpát-kanyarulat vonulataira
és a Barcasági négyfalusi csángó falvakra.
Visszaérkezés szálláshelyünkre, vacsora. Estére séta
Sepsiszentgyörgy kivilágított belvárosában.
5. nap: Sepsiszentgyörgy - Barcasági csángók
falvai
Reggeli után a XXII. alkalommal megrendezendő
Szent Mihály napokra invitáljuk vendégeinket
a négyfalusi csángókhoz. A négyfalusi csángók
vidéke négy falu összevonásával jött létre:
Bácsfalu, Tűrkös, Csernátfalu, Hosszufalu.
A Barcasági csángók, a Brassótól keletre fekvő
területeken élnek. A négyfalusi csángókon kívül
még 3 faluban, Tatrang, Zajzon, és Pürkerecen is
jelentős létszámú csángó közösség él. Valójában Ők
székelyek. Már a XI. századtól itt élnek, és határvédő
szerepet töltöttek be (ők nem csángáltak el, csak
a székelyek nevezték el őket csángóknak). A falu
központjában részt veszünk egy egésznapos
hagyományápoló programon, melyet Szent
Mihály nap alkalmából szerveznek minden
évben. (A négyfalusi Szent Mihály napi faluprogram
csak a szeptemberi időpontra vonatkozik. A júliusi
időpontban a faluprogram helyett Sinajara utazunk,
ahol a királyi kastélyt nézzük meg.) (Ökomenikus
Istentisztelet, szekeres felvonulás, különböző
kulturális programok, kirakodóvásár, gasztronómiai
finomságok
stb.)
Estére
visszaérkezünk
szálláshelyünkre, vacsora.
6. nap: Sepsiszentgyörgy – Segesvár – Medgyes
– Debrecen – Nyíregyháza
Reggeli után a híres Bogáti-erdőn áthaladva
útközben
templomerődök
látványában

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

gyönyörködve érkezünk a Királyföld peremére,
Segesvárra. Séta az UNESCO Világörökség részét
képező középkori vár ódon hangulatú utcáin.
(Óra-torony, mely Segesvár jelképe, Evangélikus
templom, Katolikus templom, Diáklépcső, Drakula
emlékek stb.) Szabadprogram után tovább indulunk
Medgyesre, mely amellett, hogy szász város,
mindig inkább magyar városnak számított. Mátyás
Király idejében a városközpont két falgyűrűvel négy
védő és egy kupolatoronnyal védett terület volt. A
városfalon belül sétálunk, ahol visszacsöppenünk
a középkor hangulatába. (régi városháza, iskola,
paplak, a várudvar közepén a XV. századi templom,
melynek gyönyörű szárnyasoltára van. Itt látjuk még
a XV. századi Ferences rendi csarnoktemplomot,
mellette a kolostorépületet. Kulturális programunk
befejezése után hazaindulunk. Rövid pihenőkkel
érkezünk Debrecenbe, majd Nyíregyházára a késő
esti órákban.

Magyarország
Medgyes Segesvár

Kiskoh

Sepsiszentgyörgy
Prázsmár
Déva

Nagyszeben

Zeletka

Brassópojána

Románia

RÉSZVÉTELI DÍJ:

99.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 5 éj szállás 3* szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (5 reggeli + 5 vacsora):
20.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára 450 RON
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Berettyóújfalu
EGYÁGYAS FELÁR:

Eng. szám U 000404

32.000 Ft/fő
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FÖLDJE - SZÁSZFÖLD ÉS MUNTÉNIA
G YIMESI ÉS MOLDVAI CSÁNGÓK
Erdély – Moldva – Munténia

(SINAJA)

Erdély

A keleti és déli Kárpátok bűvöletében

2022. július 12 - 16.
október 18 - 22.
5 nap / 4 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Nyíregyháza – Debrecen - Ártánd
(határátkelés) – Királyhágó – Farkaslaka - SzejkeSzékelyudvarhely – Csíkszereda – Gyimesbükk
(gyimesi csángók földje)
Elutazás Nyíregyházáról és Debrecenből a kora
reggeli órákban. Határátkelés Ártándon. Nagyvárad
érintésével, kis pihenőkkel utazás Székelyföld felé.
Királyhágó (Erdély kapuja) rövid megálló. Farkaslaka
(Tamási Áron népi író sírja, Trianoni emlékezés
parkja és népi kirakodóvásár). Szejke 14 műemlék
székelykapu alatt sétálva jutunk el a legnagyobb
székely Orbán Balázs kopjafás síremlékéhez. Innen
a székely anyaváros Székelyudvarhely érintésével
érkezünk meg Erdély legszebb hegyvonulatára a
Hargitára. Homoródfürdőn borvizet kóstolunk,
majd Csíkszeredán áthaladva érkezünk a Gyimesi
Csángók földjére, Gyimesbükkre (KeletiKárpátok). Szállás elfoglalása (1 éj).
2. nap: Gyimesbükk (ezeréves határ) – Pusztina
– Bákó (Moldva)
Reggeli után az ezeréves határra indulunk.
Megtekintjük a felújított vasúti őrházat, a Rákóczi
vár romjait, Kontumáci kápolnát, Hit, Élet és Nemzet
kapuját. Innen a Kárpátok csodálatos hegyvonulatán
keresztül haladva jutunk el a Moldvai csángókhoz,
Pusztinára. A moldvai csángók a madéfalvi
mészárlás 1764 után ide bujdokoltak. A magyar nyelvű
iskolában ismerkedünk a helyi hagyományokkal,
a falu és a csángók történelmével. Nyisztor Ilona
moldvai népdalénekessel, aki a csángó zenei kultúra
leghitelesebb követője. Ízelítőt kapunk magyar
örökségükből csángó énekekből és népmesékből.
Este szállás elfoglalása Bákóban (1 éj).
3. nap: Pusztina – Magyarfalu – Ojtozi-szoros
– Kézdivásárhely – Sepsiszentgyörgy
Reggeli után a legkeletibb Moldvai csángó
településre Magyarfaluba látogatunk. Ennek
a falunak a középkorig visszanyúló magyar
történelme van, melyet megerősített az ide csángált
csíki magyarság. A színtiszta magyar lakosok itt
nagyon elszigetelten élnek. Kimaradtak az 1800as évek elején lezajlott nyelvújításból. Ezért az
ősi magyar nyelvet beszélik. A román nyelvű
lakosság szerint, ezek a magyarok „katolikusul
beszélnek”. Meglátogatjuk a „Gyerekek házának
nevezett (magyar iskolát). Kb.150 gyereket oktatnak
napi két órában magyar nyelvre, énekre, táncra,
kézművességre (magyarországi segítséggel, az
anyanyelv védelme érdekében). A „Magyarház”
szintén magyarországi segítséggel épült meg,
és működik (itt a helybéliek bemutatják csángó
táncukat és megkóstoljuk a csángó ételeket).
Délután a Nemere hegység és a Háromszéki
havasok között a sok csatát megélt Ojtozi szorosba
érkezünk. Az első világháború véres harcainak

kopjafás temető
színhelyén koszorúzás a 24. székely határvadász
és a 18-as soproni gyalogezred áldozatainak
emlékművénél. Este érkezés szálláshelyünkre
Sepsiszentgyörgyre (2 éj).
4. nap: Sepsiszentgyörgy – Szászföld - Prázsmár
(UNESCO Világörökség)
– Szinaja (Királyi Peles-kastély)
Reggeli után a szászok földjére, Prázsmárra
indulunk, ahol egy Világörökség részét képző
barcasági,
evangélikus
erődtemplomot
látogatunk meg. A 12. században épült templomot
a törökök terjeszkedése miatt, kettős várfallal
és bástyákkal vették körül. Belső várfalába 275
kamra és egy iskola terem is épült, melyben
vész esetén meghúzódhattak értékeikkel az itt
élők. A templom Szent Kereszt-szárnyasoltára az
1480-as években készült– ez az egyik legrégebbi
szárnyasoltár Erdélyben. Következő megállónk a
Déli Kárpátokban, Erdély és Havasalföld határán
fekvő Szinaján lesz. Megtekintjük Románia egyik
legfontosabb történelmi jellegű műemlékét I.Károly
román király nyári rezidenciáját, a Peles-kastélyt. A
kastély a 20. századi Európának az egyik legszebb
műemléke. Diófából diszitett diszterem, a hársfából
diszitett nagy szalon és a zeneterem bútorzata a
karputalai maharadzsa ajándéka. A fegyverterem
4000 eleme európai és keleti kultúrákból
származnak. Színházterme, ebédlője, tanácsterme
XIV. Lajos kori stílusról árulkodik. Kastélylátogatás
után sétálási, vásárlási, és kávézási lehetőség van
a kastély gyönyörűséges parkjában. Este szállás
elfoglalása.
5. nap: Sepsiszentgyörgy – Nyerges-tető
– Székelyudvarhely – Korond – Nagyvárad
– Debrecen - Nyíregyháza
Reggeli
után
a
Keleti
Kárpátokban
gyönyörködhetünk. A Csiki havasok és a Torjai

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Magyarország
Gyímesbükk Pusztina
Magyarfalu
Farkaslaka
Sepsiszentgyörgy
Prázsmár
Brassó
Törcsvár

Románia
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hegység 878 m magas hágóján érkezünk a Nyerges
tetőre, ahol az 1848-as forradalom egyik utolsó
székelyföldi csatája zajlott. Ez egyben a székely
hősök kopjafás emlékhelye is. Megható érzés
látni az itt felállított kopjafák sokaságát, melyek
az elesett hősöknek állítanak emléket. Innen a
Hargita hegységen áthaladva érkezünk a székely
anyavárosba Székelyudvarhelyre, ahol a Főtér
nevezetességeit tekintjük meg (városháza, Orbán
Balázs szobra, Ferences és Református templom,
Vasszékely szobor). Hazaindulunk rövid megállókkal
érkezés Debrecenbe és Nyíregyházára a késő esti
órákban.

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

82.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 4 éj szállás 3*-os szállodában, 2 ágyas zuhanyzós
szobákban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
24.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők ára:
kb. 150 RON/fő
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, Berettyóújfalu

Eng. szám U 000404

S ZÉKELYFÖLD - SZÁSZFÖLD - BUKAREST - MUNTÉNIA

Erdély

Székelyudvarhely, Nyerges-tető, Sepsiszentgyörgy, Prázsmár, Szinaja, Brassó, Brassópojána,
Bukarest, Csíksomlyó, Kőrösfő
2022. augusztus 16 - 20.
október 25 - 29.
5 nap / 4 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Ártánd
(határátkelés) – Királyhágó - Székelyudvarhely
– Nyerges-tető – Sepsiszentgyörgy
Elutazás Nyíregyházáról, majd Debrecenből
a kora hajnali órákban. Ártándi határátkeléssel
érkezünk Erdély kapujába, a Király-hágóra (rövid
pihenő). Tovább utazunk Bihar megye, a Mezőség
és Nyárádmente gyönyörű tájain keresztül a
Székelyföld anyavárosába Székelyudvarhelyre.
Rövid városnéző séta keretein belül ismerkedünk
a város nevezetességeivel (szoborpark, Orbán
Balázs a legnagyobb székely szobra, Városháza,
Ferences és Református templom stb.). A székelyek
Szent hegyén a Hargitán átkelve érkezünk a Csíki
medencébe. Csíkszereda érintésével jutunk el a
Nyerges-tetőre, ahol a Székely hősök kopjafás
emlékhelyénél hajtunk fejet. Közben a Csíki
havasok égbe nyúló fenyveseiben gyönyörködünk,
és a Torjai-hegység 878 méter magas hágóján
is átmegyünk. Megható látvány, ahogyan az
1848-as forradalom elesett hőseinek állítanak
itt kopjafát (magyarországi iskolák, egyesületek,
hivatalok, egyéni idelátogatók stb.). Megemlékezés,
koszorúzás. Innen Háromszék legnagyobb városába
Sepsiszentgyörgyre érkezünk. Szállás elfoglalása,
vacsora (4 éj)
2. nap: Prázsmár (Szászföld) – Sinaja: Peles
kastély (Munténia)
Reggeli után egy Világörökség részét képező
Barcasági szász, evangélikus erődtemplomot
látogatunk meg Prázsmáron. A 12. században
épült templomot a törökök terjeszkedése miatt
később kettős várfallal, és bástyákkal vették körül.
A harmadik külső fal a várost vette körül. Belső
várfalába 275 kamra és egy iskola terem is épült,
melyben külső támadás esetén meghúzódhattak
az itt élő családok. A templom 1480-ban
készített Szent Kereszt-szárnyasoltára az egyik
legrégebbi Erdélyben. Következő megállónk a
Déli Kárpátokban, Erdély és Havasalföld határán
fekvő Szinaján lesz. Itt megtekintjük Románia
egyik legfontosabb történelmi jellegű műemlékét,
I.Károly király nyári rezidenciáját, a Peles-kastélyt.
A kastély neoreneszánsz stílusa a 20. századi
Európánakaz egyik legfontosabb ilyen jellegű
műemléke. Diófából készített díszterme, a hársfából
készített nagy szalon, és a zeneterem bútorzata a
karputalai maharadzsa ajándéka. A fegyverterem
4000 eleme európai és keleti kultúrákból
származnak. Színházterme, ebédlője, tanácsterme
XIV. Lajos kori stílusról árulkodik. Kastélylátogatás
után sétálási, vásárlási, és kávézási lehetőség van
a kastély gyönyörűséges parkjában. Este szállás
elfoglalása, vacsora.

kopjafás temető
3. nap: Sepsiszentgyörgy – Brassó (Szászföld) –
Brassópojána (Kárpát kanyar)
Reggeli után a csodaparkban (Erzsébet park mely
a város szívében helyezkedik el) sétálva jutunk el
Sepsiszentgyörgy városközpontjába (gyalogos
városnéző séta). A Székely Nemzeti Múzeum
gazdag természettudományi, régészeti, történeti,
néprajzi, képzőművészeti gyűjteményeit tekintjük
meg, mely Erdély földjének egyik leggazdagabb
múzeuma. Következő állomásunk a Kárpátok
kanyarulatában, festői környezetben fekvő
Brassó, melyaz erdélyi szászok egykori központja.
Meglátogatjuk az európai gótika legkeletibb,
egyben Románia legnagyobb templomát az
evangélikus Fekete templomot. Ezt követően
városnézés és szabadprogram. Tovább utazunk a
Barcasági hegyekbe a Pojána üdülőközpontba.
Lanovkával felmehetünk a Keresztény havasok
gerincére (1799m), ahonnan csodálatos kilátás
nyílik a Kárpátok kanyarulatára és a Barcasági
négyfalusi csángó falvakra. Este visszaérkezés
szálláshelyünkre, vacsora.
4. nap: Bukarest (Románia fővárosa) a román
alföld)
Reggeli után a Kárpátokon áthaladva a Tömösihágón (1033m) ereszkedünk le a Román
alföldön fekvő fővárosba, Bukarestbe, mely
politikai, ipari, kereskedelmi és kulturális központja,
valamint a legnagyobb városa Romániának. A
Kárpátokon inneni részéről idelátogatók azt
láthatják, hogy Bukarestben az itteni életérzésben
a románok tényleg otthon érzik magukat. Az
1977-es 7,2 fokozatú földrengés után rohamos
fejlődésnek induló városban közel 2 millióan
élnek. Bukarest a kontrasztok városa, és emiatt
sajátosan érdekes és izgalmas, melyet busszal és
gyalogosan ismerünk meg. A Parlament (nép háza)
a washingtoni Pentagon után a világ második
legnagyobb kormányzati épületkomplexuma. A ma
még épülőben lévő Nemzet megváltása nevezetű
székesegyház lesz a világ legmagasabb ortodox

székesegyháza. Egyesülés tere, Diadalív, Óváros tér,
városközpont megtekintése után szabadprogram,
majd
visszaindulunk
szálláshelyünkre
Sepsiszentgyörgyre, vacsora.
5. nap: Sepsiszentgyörgy – Csíksomlyó – Körösfő
Reggeli után elindulunk Csíkszeredairányába,
(megyeszékhely) és érkezünk a Kárpát medence
leghíresebb római katolikus zarándokhelyére,
Csíksomlyóra. Megtekintjük a neobarokk stílusú
ferences kegytemplomot, melyben láthatjuk
a világ egyik legnagyobb méretű, hársfából
készült kegyszobrát, a csodatévő Mária-szobrot.
Hagyomány már 454 éve, hogy pünkösdkor
búcsút tartanak itt. Napjainkba Csíksomlyó, az
összmagyarság találkozó helye lett. Innen tovább
indulunk. Kalotaszeg gyönyörű tájain érkezünk
meg Kőrösfőre, ahol a környék híres népi
iparművészeti termékeiből vásárolhatunk (terítők,
kerámiák, fafaragványok stb.). Hazaindulunk,
ártándi határátkeléssel érkezés Debrecenbe, majd
Nyíregyházára az esti órákban.

Magyarország
Kőrösfő

Kolozsvár

Székelyudvarhely

Magyarfalu

Sepsiszentgyörgy
Prázsmár
Brassó
Törcsvár

Románia
Bukarest
RÉSZVÉTELI DÍJ:

95.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 4 éj szállás 3*-os szállodában, 2 ágyas zuhanyzós
szobákban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
24.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők ára:
kb. 350 RON/fő
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen, Berettyóújfalu
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MOHÁCS – BÁCSKA – ÚJVIDÉK – SZERÉMSÉG
Szerbia – Horvátország

Magyarország

Horvátország

Szerbia

2022. május 26 - 28.
július 21 - 23.
szeptember 22 - 24.
nap / 2iséjmegszervezzük az utat!
Csoportok részére a kért3időpontban
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

1. nap: Nyíregyháza – Debrecen – Budapest – Mohács
– Zombor – Bácskertes – Apatin – Doroszló (Szerbia)
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
hajnali órákban. Rövid pihenőkkel érkezés a
Mohácsi Nemzeti Emlékhelyhez. Látogatást
teszünk az 1526. augusztus 29-i csata helyszínén
Az emlékparkot 1976-ban nyitották meg, mely
1700 katona sírhelye. II. Lajos király, Szulejmán
szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya és sok-sok
névtelen vitéz fából kifaragott szobrai, a Szent
Koronát formázó impozáns fogadóépület, a csatát
bemutató kiállítóterem mind-mind fokozzák a
sírkert magasztos hangulatát. Következő megállónk
már Szerbiában lesz, Zomborban. Elsőként
megtekintjük a régi Megyeháza tanácstermében
Eisenhut Ferenc ’Zentai csata’ c. festményét (1896),
mely ma Szerbia legnagyobb olajfestménye.
Szabadprogram, majd Bácskertes archaikus palóc
kultúrájába tekintünk be. A sokszoknyás az eredeti
palóc és a magyar nyelvterületen egyedi népviselet,
a mai napig a mindennapok tartozéka. Ellátogatunk
a falumúzeumba. A következő megállónk Apatin,
mely 17.000 lakosú és 21 nemzetiségű város.
Szerb-bizánci stílusban épült ortodox temploma
a Duna part legnagyobb monumentális látványa.
Templomlátogatás, majd szabadprogramunkban
megkóstolhatjuk a legnépszerűbb szerb sört, a
Jelen Pivot. Este érkezés a felerészben magyar,
felerészben pedig vegyes nemzetiségű Doroszlóra.
Szállás elfoglalása, vacsora (2 éj).
2. nap: Szerbia: Doroszló – Újvidék – Pétervárad
– Karlóca (Szerbia)
Reggeli után látogatás a híres doroszlói Szentkúthoz, Bácska legnagyobb zarándokhelyéhez. Tovább
indulunk a Vajdasági Autonóm Tartomány székvárosába, Újvidékre. Sétánk alatt megismerkedünk
a belváros nevezetességeivel. A Szabadság téren
láthatjuk a legfontosabb és legimpozánsabb épületeket és megannyi csodás palotát. Betekintünk a
Magyarok Templomába. A sétálóutcája lenyűgöző
látványosság, tele kávézókkal, üzletekkel, étter-

mohácsi emlékpark
mekkel. Szabadprogramunk után a péterváradi
várat tekintjük meg, mely kiterjedésében az egyik
legnagyobb európai vár. Továbbindulunk a Szerémség „ legszerbebb” településére, Karlócára. A
település az 1699-es karlócai békekötés helyszíne a Császár és a Török Porta között. Megtekintjük
a békekötés helyszínén 1817-ben épített Békehozó
Miasszonyunk kápolnát. Az újonnan épült kilátóból
pedig gyönyörű panorámában gyönyörködhetünk.
Sétánk és a szabadprogram alatt további látnivalók
a Szent Miklós ortodox katedrális, Pátriáka hivatala,
karlócai gimnázium, „négy oroszlán” szökőkút, stb.
Este visszaérkezünk Doroszlóra, vacsora.
3. nap: Horvátország: Erdőd – Kopácsi-rét
– Laskó – Budapest – Debrecen – Nyíregyháza
Reggeli után ellátogatunk a környék leggazdagabb
tájházába (szerb, horvát, bunyevác), ahol az
egyedien díszes doroszlói népviseletet tekintjük
meg. A Vajdaság csücskében fennmaradt középkori
Erdőd várát is felkeressük. Továbbindulunk a
Kopácsi-rétre, a Duna és a Dráva torkolatához,
mely az egyik legjobb természeti állapotban
megőrzött ártéri terület Európában. A táj csodálatos.
Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelye pedig
gazdag élővilágát tanúsítja. Behajózunk a Kopácsi-

tóig. A hajóról fotózhatjuk a madarak népes táborát.
Laskón meglátogatjuk a török időket is átélt
református templomot, majd az „Ősök jussán” nevű
sétányon egy szittya vezér által őrzött világháborús
hősök emlékművét. Udvari Határátkeléssel érkezünk
Budapestre az esti, Nyíregyházára majd Debrecenbe
az éjszakai órákban.

Magyarország
Mohács
Zombor
Apatin
Doroszló
Bácskertes
Horvátország
Újvidék
Laskó
Karlóca
n

Szerbia

RÉSZVÉTELI DÍJ:

46.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj panzióban Doroszló környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
10.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 50 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)

Csatlakozási lehetőségek:
Nyíregyháza, Debrecen,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M6 autópálya pihenői
Minimum létszám: 35 fő
EGYÁGYAS FELÁR:

Erdődi vár
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15.000 Ft/fő

FELVIDÉKI KIRÁNDULÁS

Szlovákia

Fülek, Bajmóc, Zsolna, Breznóbánya, Besztercebánya

2022. június 17 - 19.
augusztus 05 - 07.
3 nap / 2 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc
– Fülek – Zólyom
Elutazás
Debrecenből,
majd
Nyíregyházáról
a reggeli órákban. Miskolc, Putnok útvonalon
Bánrévei határátlépéssel, rövid pihenővel érkezés
Fülekre. Városnéző séta (Ferences templom és
kolostor, Honvédemlékmű, Coburg-kastély), majd
a város közepén bazaltkupon álló várat tekintjük
meg. A vár romjaiban is lenyűgöző; vezetéssel
megtekintjük az épen maradt Bebek bástyájában
berendezett kiállítást. Zólyom városába érkezünk,
ahol megtekintjük a városközpontban található

XIII. századi várat, melyben Balassi Bálint költő
született, melynek emlékét a várkapuban elhelyezett
emléktábla őrzi. Innen a Szlovák Nemzeti Felkelés
terére indulunk, amely Szlovákia legnagyobb
téglalap alakú terei közé tartozik. A tér központi
domináns épülete a Szent Erzsébet templom, melyet
a Szentháromság evangélikus templom és Ľ. Štúrpark magas növésű zöld növényzete teszi teljessé.
Szabadprogram, szállás elfoglalása (2 éj).

Északnyugat-Szlovákia metropoliszába, Zsolnára. A
város történelmi központja a Műemlék rezervátum
részét képezik. Városnézésünket a Mária téren
kezdjük: Szent Pál apostol megtérésének temploma,
18. századi kapucinus kolostor, Óvárosháza, majd a
Legszentebb Háromság Temploma (székesegyháztemplom) mely 1400 körül épült, Burián-harangtorony
(Szlovákia egyik legrégebbi reneszánsz harangtornya).
Este visszaérkezés szálláshelyünkre.

2. nap: Bajmóc - Zsolna
Reggeli után Bajmócra indulunk. Bajmóc vára
Szlovákia egyiki legszebb kultúrtörténeti műemléke.
A franciaországi Loire mentén fekvő romantikus
várkastélyok mintájára épült vár legértékesebb
műalkotása a bajmóci oltár. A várlátogatás során
megtekintjük a vár alatti cseppkőbarlangot is. Mátyás
király hársfájának nevezett (Szlovákia legöregebb,
700 éves fája) megtekintése után tovább indulunk

3. nap: Besztercebánya – Breznóbánya – Dobsina
– Tornyosnémeti – Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után a hazautazás első megállója
Besztercebánya. Főtere (korábban IV. Béla király
tér) építményeivel a Világörökség része. Séta a téren,
főbb látnivalók: Szent Kereszt templom, Szűz Mária
templom, Óratorony, Xavéri Szent Ferenc püspöki
székesegyház. Szabadprogram után BreznóbányaRimaszombat-Bánréve
útvonalon
érkezés
Nyíregyházára, majd Debrecenbe az esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Bajmóc

46.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj szállás 3* szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
10.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 70 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Nyírtelek, Tokaj,
Szerencs, Miskolc

12.000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR:

H ÉTVÉGE SZLOVÁKIÁBAN

Szlovákia

Kassa, Késmárk, Lőcse, Szepesváralja, Betlér, Dobsina és a Magas-Tátra természeti kincsei
2022. április 16 - 18. (Húsvét)
szeptember 23- 25.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Programunkon történelmünk nagyjai nyomába indulunk
Késmárkon, Lőcsén, Szepesváralján. Felkeressük
I. Rákóczi Ferenc sírhelyét, a Thököly várat, a Szent
Jakab templomot, a Szent Erzsébet székesegyházat,
az Andrássyak mauzóleumát. Történelmi varázs egy
csodálatos felvidéki utazáson.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc
– Krasznahorka – Betlér – Dobsina – Késmárk
Elutazás Debrecenből, majd Nyíregyházáról a kora
reggeli órákban. Határátkelés Tornyosnémetinél.
Krasznahorka: megtekintjük a kuruc versekből és
Jókai regényekből is ismert „büszke várat”, mely
kb. 300 éven át az Andrássy család birtoka volt,
és az Andrássy mauzóleumot. Várlátogatás helyi
magyar nyelvű idegenvezetővel. Ezt követően
Betlérre utazunk - szintén Andrássy birtok volt
-, ahol a 70 hektáros parkban megcsodálhatjuk a
nagyúri lakhellyé átalakított vadászkastélyt, melyet
a főúri család 1944-ig használt. Utunkat az AlacsonyTátrán keresztül folytatjuk Dobsinára, ahol Európa
legnagyobb jégbarlangját (világörökség része)
keressük fel. Késmárk az egyik legszebb felvidéki
város a Poprád folyó partján, gazdag történelmi
múlttal (régi fából készült Evangélikus templomot,
XV. sz.-ban épült Thököly várat, az új Evangélikus
templomot – benne Thököly Imrének, a Habsburg-

Nyírség Utazási Iroda

ellenes függetlenségi harc kuruc vezérének
mauzóleumát látogatjuk meg). Szállás Tátralomnic
környékén (2 éj).
2. nap: A Magas-Tátra természeti szépségei
Reggeli után lehetőség van a Lomnici csúcsig lanovkázni (2632 m). Onnan napos idő esetén szemünk elé tárul a csodálatos tátrai panoráma, valamint az Alacsony-Tátra hegyvonulata. Ezt követően
kellemes gyalogtúra lehetőség van a Tarpatakivízeséshez, ahonnan lanovkával leereszkedünk
Ótátrafüredre (klasszikus hegyvidéki üdülőhely).
Estére visszaérkezünk szálláshelyünkre.
3. nap: Lőcse – Szepesváralja – Kassa – Miskolc
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli
után
Lőcsére
indulunk,
ahol
meggyőződhetünk, hogy erről a városról nem
véletlenül állítják: a legnemesebb ékkő a Szepesség
koronáján. Séta a reneszánsz jelleget mutató

ősi városban (Szent Jakab templom, polgári és
kézműves házak, szégyenketrec, régi városháza).
Szepesváralja
(Közép-Európa
legnagyobb
várromja, UNESCO világörökség), majd a magyar
történelemben is fontos szerepet játszó Kassa
belvárosát (Szent Erzsébet székesegyház, Orbán
torony, Színház, Miklós börtön, II. Rákóczi Ferenc
síremléke, Rodostó-ház másolata) látogatjuk meg.
Rövid szabadprogram után indulunk haza. Érkezés
Nyíregyházára és Debrecenbe az esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

46.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Tátralomnicon vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
10.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 70 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc
Szepesváralja

42/506-947

EGYÁGYAS FELÁR:

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

12.000 Ft/fő
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H ÉTVÉGE A CSALLÓKÖZBEN

Szlovákia

Pozsony, Dévény, Bős, Komárno, Dunaszerdahely, Nyitra
2022. június 04 - 06. (Pünkösd)
szeptember 09 - 11.
október 28 - 30.
3 nap /2 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
„A Csallóköz 1918-ig a Magyar Királyság szerves részét
képezte, megosztva Pozsony és Komárom vármegye
között. Lakossága az 1940-es évek második felében történt
ki- és betelepítések ellenére is döntő többségében magyar
maradt. A Csallóköz hosszúkás alakú, Európa egyik
legnagyobb folyami szigete. A Nagy-Duna, a Kis-Duna és
a Vág-Duna határolja. Pozsonytól Komáromig húzódik.
A folyók övezte síkság Szlovákia legtermékenyebb területei
közé tartozik. Itt található Szlovákia legnagyobb földalatti
vízkészlete, a Duna felszín alatti hordalékaiban. A terület
termálvizeinek ásványianyag tartalma igen kedvező.”
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest –
Vöröskői vár – Pozsony - Somorja
Indulás a kora reggeli órákban. Rövid pihenőkkel
érkezés a Vöröskői várhoz. Vöröskő vára kedvező
fekvésének és egyedülálló gyűjteményének
köszönhetően Szlovákia leglátogatottabb várai
közé tartozik. A hatalmas erődítmény eredetileg
királyi vár volt. A vár és múzeumainak megtekintése
után a magyar történelemben évszázadokon át
kiemelkedő szerepet játszó Pozsonyba érkezünk.
A város ékessége a Duna partján magasan trónoló
monumentális királyi vár, Pozsony szimbóluma.
Elsőként a Szent Márton dómba, vagy ismertebb
nevén a Koronázó templomba látogatunk, mely a
város legnagyobb temploma lenyűgöző méreteivel.
A magyar királyok koronázási útvonalán haladva
látjuk azokat a gyönyörű reneszánsz, barokk
és rokokó épületeket, helyszíneket, melyek a
magyar történelemhez szorosan kapcsolódnak.
Továbbhaladunk a Mihály-kapu, a Prímás Palota,
az Óvárosháza irányába. Itt szabadidő keretében
felsétálhatunk a várhoz, majd megkóstolhatjuk
a szlovák ízeket (sztrapacska, sör). Este szállás
elfoglalása Pozsony mellett Somorján (2 éj).
2. nap: Somorja – Dunaszerdahely – Nyitra
Reggeli után Csallóköz középkori kereskedelmi
központjában, Somorján kezdjük a programunkat.
Megtekintjük a város római katolikus templomát,
mely a XVII. században épült és a Csallóköz legszebb
és legdíszesebb temploma. Továbbindulunk a
Komárom főtere

Pozsony

főoltárképet, a Mária mennybevitelét, ami egyben
a világ legnagyobb, egyvászonra festett oltárképe.
A bazilikalátogatás után hazaindulunk. Érkezés
Budapestre az esti, Nyíregyházára és Debrecenbe a
késő esti órákban.

Szlovákia

Pozsony

Nyírség Utazási Iroda

többségében magyar lakosú Dunaszerdahelyre
(városnéző séta, majd szabadprogram). Következő
megállónk az Északnyugati-Kárpátok belső
vonulatához tartozó Tribecs-hegység s az annak
részét képező Zobor-hegy közé ékelődő Nyitra.
A várnegyedben kezdjük sétánkat – XII. századi
Szent Emmerám templom, püspöki székesegyház,
várhíd, várkapu, majd az alsó városrészben
a város legrégebbi templomába látogatunk,
melyben értékes középkori freskók láthatóak. Este
visszaérkezés a szálláshelyünkre.

42/506-947

Somorja

Nagymegyer

Bős

3. nap: Bősi vízierőmű – Nagymegyer
– Révkomárom – Párkány – Esztergom
Reggeli után a bősi vízierőművet látogatjuk meg,
ahol magyar nyelvű szakmai vezetést hallhatunk.
A következő látogatás helyszíne Nagymegyer,
ahol őrzik a hagyományokat és történelmi múltat
napjainkban is. A fából faragott, királyainkat
ábrázoló szobrok és ablak üvegmozaikok szemetlelket gyönyörködtető élményt nyújtanak.
Következő megállónk a Duna két partjára épült
Komárom, ahol az Európa Nostra-díjas Komáromi
erődrendszert tekintjük meg. Párkánynál átkelve
a Mária Valéria-hídon rövid látogatást teszünk
a Esztergomi Bazilikában, mely nagyságában
világviszonylatban a 18. helyen áll, Magyarországon
pedig a legnagyobb. A bazilikában láthatjuk
többek közt Michelangelo Grigoletti alkotta

36

Nyitra

www.nyirsegutazas.hu

Dunaszerdahely
Komárom

Magyarország

Esztergom

RÉSZVÉTELI DÍJ:

52.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Somorján vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
10.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 60 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest
EGYÁGYAS FELÁR:

Eng. szám U 000404

15.000 Ft/fő

ELVIDÉKI TÖRTÉNELMI EMLÉKEINK

Szlovákia

Kassa, Krasznahorka, Betlér, Késmárk, Lőcse, Besztercebánya, Zólyom, Komárom
2022. június 16 - 19.
július 21 - 24.
szeptember 22 - 25.
október 13 - 16.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
A Szent Erzsébet-dóm Európa egyik legszebb gótikus
székesegyháza Kassán. A 15. században épült
templomot 1896-ban Steindl Imre tervei szerint
restaurálták és kriptával bővítették. Itt nyugszik II.
Rákóczi ferenc, Bercsényi Miklós, Zrínyi Ilona és a
Rákóczi szabadságharc több vezetője, a templom ezért a
magyarság egyik nemzeti zarándokhelye.

majd tovább folytatjuk utunkat a Liptói-havasok
gyönyörű tájait érintve, az Alacsony-Tátra felé. Az
Ördöglakodalma-hágóban (1.238 m) megállót teszünk egy ebédszünetre. Utána érkezünk Besztercebányára. Itt találjuk a Felvidék legszebb főterét,
több száz éves reneszánsz és barokk épületekkel
(Mátyás király háza, Bethlen Gábor királlyá választásának épülete, stb). Szabadidőnket a patinás bányaváros hangulatos kávézóiban vagy híres kiskocsmáiban tölthetjük el. Szállás Zólyom környékén (1 éj).
Este szabadprogram.
4. nap: Zólyom – Érsekújvár – Komárom
– Budapest – Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után Zólyom középkori várában idézzük fel
a legjelentősebb magyar reneszánsz költőnk, Balassi

Bálint életútját. Érsekújvár - rövid városnézés -,
majd programunk utolsó állomása Komárom, a
felvidéki magyarság szellemi, kulturális központja
(Közép-Európa
legnagyobb
erődrendszere,
Városháza, Klapka György, Lehár Ferenc emlékek,
Európa Udvar). Érkezés Miskolcra, Nyíregyházára és
Debrecenbe az esti órákban.

Tátralomnic

Tátralomnic

Szlovákia

Késmárk
Lőcse

1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Tornyosnémeti
– Kassa – Krasznahorka – Betlér – Tátralomnic
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora reggeli órákban. Tokaj – Szerencs – Miskolc útvonalon
érkezés Kassára, ahol városnéző séta keretében felkeressük a város leghíresebb látnivalóit (Szent Erzsébet katedrális - a gótikus építészet egyik legszebb
alkotása; II. Rákóczi Ferenc kriptája, Szent Mihály kápolna, Főtér stb.). Továbbutazunk Krasznahorkára,
ahol a „büszke várat” csodálhatjuk meg, majd a
vidék legszebb kastélya, Betlér következik. Szállás
elfoglalása Tátralomnic környékén (2 éj).

Besztercebánya

Betlér

Zólyom
Érsekújvár
Komárom

2. nap: Késmárk – Lőcse – Tátralomnic
Reggeli után két ősi felvidéki városunkat látogatjuk meg. Késmárk: Thököly vár, belváros, Thököly síremléke. Lőcse: Városháza, Szent Jakab
templom, Szégyenketrec. Délután lehetőség van
Tátralomnicon lanovkával 2000 m magasról csodálni a Magas-Tátra lenyűgöző szépségű csúcsait
(fakultatív). Este a szállás elfoglalása.

Kassa
Krasznahorka

Magyarország

RÉSZVÉTELI DÍJ:

65.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Tátralomnicon vagy környékén
- 1 éj 3* szállodában Zólyomban vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA

3. nap: Csorba-tó – Besztercebánya
Reggeli után sétát teszünk a Csorba-tó partján,

KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
15.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 60 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc
EGYÁGYAS FELÁR:

Besztercebánya

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

15.000 Ft/fő
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MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEK SZLOVÁKIÁBAN

Szlovákia

Siravai – tó, Bártfa, Bártfafürdő, Ólubló, Dunajeci tutajozás,Késmárk, Tátralomnic,
Csorba-tó, Imrikfalva

2022. július 21 - 24.
augusztus 18 - 21.
október 20 - 23.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Siravai-tó
– Bártfa – Bártfafürdő
Elutazás Debrecenből reggel 06:00-kor TESCO
parkoló, Kishegyesi u. oldala, Nyíregyházáról
reggel 07:00-kor Római Katolikus templom
parkolójából (Kossuth tér 4.). Határátkelés
Sátoraljaújhelynél. Rövid pihenőkkel érkezés
Nagymihály érintésével a Siravai tóhoz (rövid
pihenő és séta a tónál). Programunk következő
állomása Bártfa. Bártfa főtere valamennyi felvidéki
város közül a legtökéletesebben őrzi a középkor
hangulatát, 2000-ben az UNESCO világörökségi
bizottsága a Világörökség részévé nyilvánította.
Belvárosi sétánk során, megtekintjük a főtér
közepén álló, kora reneszánsz városházát, és a
mögötte lévő Szent Egyed gótikus templomot. Ezt
követően rövid városnéző sétát teszünk a főtéren.
Továbbutazunk Bártfafürdőre, ahol igény szerinti
szabadprogram lesz (séta, gyógyvízfogyasztás).
Este szállás elfoglalása, vacsora Bártfafürdőn, vagy
környékén. (1 éj)
2. nap: Bártfafürdő – Ólubló – Dunajeci tutajozás
– Késmárk – Tátralomnic
Reggeli után egy kellemes fekvésű városba,
Ólublóra érkezünk. Ólubló a Szepesség északi
részének központja, ahol megtekintjük a
fenséges várat, és a vár alatt található Skanzent.
Továbbutazunk a Kárpátok sziklás vonulatai
között megbúvó legrégebbi Nemzeti Parkba a
csodálatos Pieninybe. Itt található a Dunajec folyó
szurdokvölgye. Tutajra szállunk, és felfedezzük
a meseszép dunajeci áttörést (18km). A tutajok
biztonságosak és szakképzett gorálok vezetik.
Gyönyörű tájakon érkezünk Késmárkra. Rövid
séta a várban, majd megtekintjük a régi (fa) és
új evangélikus templomot, benne a Thököly
mauzóleumot. Este szállás, vacsora Tátralomnicon,
vagy környékén. (2 éj)

3. nap: Tátralomnic – Csorba-tó – Poprád
– Tátralomnic
Reggeli után a Csorba-tóhoz látogatunk, ahonnan
a piros jelzésű túraúton az ötödik legnagyobb tátrai
tóhoz, a Poprádi-tóhoz (1494m) gyalogolhatunk,
(kb.4 óra), majd Poprádra érkezünk, ahol vásárlási
lehetőséget biztosítunk a különleges szlovák
termékek megvásárlására (Becherovka, deli csoki,
jobbnál jobb sörök, vagy lehetőség van megkóstolni
Szlovákia nemzeti ételét a sztrapacskát).
Visszaindulunk szálláshelyünkre, pihenés, vagy,
lehetőség van (fakultatív programként) lanovkával
felmenni a Kő- pataki-tóig (1754m) este vacsora,
séta a szálloda környékén.
4. nap: Tátralomnic – Imrikfalva – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggeli után hazaindulás Tátralomnicról, a
Szlovák Paradicsom egyik leglátványosabb
útvonalán.Dobsina felé vezető úton, a SzepesGömöri-karszt területén járva, már a főútról is

jól látható Imrikfalvi víztározóhoz ereszkedünk
le, melynek környékét üdülőhellyé építették ki. Itt
tartunk egy pihenőt (szabadprogram), majd Betlér,
Rozsnyó, Krasznahorka, Szádelő-völgy, Torna-vára,
Tornyosnémeti útvonalon érkezés Nyíregyházára a
kora délutáni órákban.

Ódubló
Bártfafürdő
Tátralomnic
Bártfa
Késmárk
Szlovákia

Imrikfalva

Magyarország

RÉSZVÉTELI DÍJ:

65.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj szállás 3*-os szállodában, 2 ágyas zuhanyzós
szobákban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
15.000 Ft/fő
- Bártfa: Szent Egyed templom, Ólubló: vár és
skanzen, Tutajozás a Dunajecen, Késmárk:
régi és új evangélikus templom
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Nyírtelek,
Tokaj, Szerencs, Miskolc
EGYÁGYAS FELÁR:
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Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

25.000 Ft/fő

LUBLIN – RZESZÓW – KROSNO

Lengyelország

Látogatás Debrecen, Nyíregyháza és Sátoraljaújhely lengyel testvérvárosaiba
2022. augusztus 12 - 14.
szeptember 23 - 25.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Nagydomásai-víztározó – Duklai-hágó
– Łańcut – Rzeszów
Debrecen, Nyíregyháza, Tokaj és Sátoraljaújhely
érintésével utazunk a magyar-szlovák határ felé.
Tapolyvarannónál érjük el az Ondavai-hegység
szelíd erdős vonulatait. Újkelcse mellett egy rövid
megállót teszünk az Ondaván felduzzasztott
Nagydomásai-víztározó partján. Felsőkomárnok
fölött érjük el a Duklai-hágót (495 m). Felmegyünk
az Északkeleti-Kárpátok főgerincén magasodó duklai
kilátótoronyba, ahonnan szépen látszanak a KeletiBeszkidek vonulatai. A hágó után már Lengyelország
területén haladunk tovább Dukla érintésével.
A Lengyel-alföld széléhez érve először Łańcut
gyönyörű várkastélyát tekintjük meg, mely lengyel
nemzeti történelmi műemlék. A várkastély főúri
szobái és díszhintói pazarul díszítettek, de gyönyörű
a kastélypark és díszkertjei is. Kárpátalja vajdaság
székhelyére, Rzeszówba kora délután érkezünk. Közös
városnézés során ismerkedünk a Wisłok-folyó partján
fekvő város látnivalóival (Lubomirski vár, villasor, Nyári
Palota, Május 3. utca, harangtorony, városi színház,
városháza). A Főtéren egy földalatti sétát teszünk a
város középkori pincerendszerében, majd szabadidő.
Kora este érkezünk Rzeszów környéki szálláshelyünkre,
vacsora (2 éj).
2. nap: Majdanek – Lublin – Szklarnia – Rzeszów
Reggeli után a szomszédos Lublini vajdaságba indulunk. Átutazunk a Szandomiri-erdőségen, a Szan-folyón,
a Janówi-erdőségen és a Lublini-löszháton. Lublinhoz
érkezve először Majdanekben állunk meg, ahol a 2. világháború alatt működtetett náci koncentrációs tábort
látogatjuk meg. A ma is álló eredeti barakkok és őrtor-

nyok között százezrek lelték halálukat. A tömegsírban
magyarok is nyugszanak. Utána Lublin központjában
teszünk egy városnézést, melyet a Lublini Vár megtekintésével kezdünk, ahol az 1569-es lublini unió létrejött. A várból a Viadukton keresztül jutunk a történelmi
ékszerdoboznak is beillő Óvárosba. A szépen felújított
középkori polgárházak hangulata visszaröpít minket az
időben. Az óváros látnivalói a dominikánus templom, a
kolostor és a kicsiny főtér a városházával. Az óváros egyben Lublin zsidó negyede is. Lublin óvárosának hangulata teljesen egyedi. Lublinból visszafelé útba ejtjük a
Janówi-erdőségben a Szklarniai Erdőrezervátumot.
Egy jól kiépített tanösvényen járjuk végig a láperdei foltokkal tarkított erdőrezervátumot, ahol minden érintetlen állapotban van. A fenyves őserdő hangulata szinte
mesei. A Sóli-erdőség hangulatos erdei országutjait
érintve indulunk vissza Rzeszów környéki szállásunkra,
vacsora.
3. nap: Krosno – Odrzykoń – Krempna – Beszkidhágó – Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után a Keleti-Beszkidek felé vesszük utunkat.
Meglátogatjuk Odrzykoń fölött Kamieniec várát. A
homokkőszirt tetején őrködő várból pompás kilátás
nyílik a Beszkidekre és Krosnora. Délelőtt a Wisłok parti
Krosnoban teszünk városnézést. A Főtér környékének
látnivalói: reneszánsz lábasházak, tégla ferences
templom, harangtorony, Józef Piłsudski marsall szobra.
Itt meglátogatjuk az Üvegörökségi Központot, amely
egy élő bemutató, ahol a látogatók betekintést nyernek
az üvegkészítésbe. Üvegvásárlásra is van lehetőség. A
városnézés után a közeli Magura-hegységbe utazunk,
ahol Krempna környéke az úticélunk. A Krempnához
tartozó kicsiny Kotańban található 18. századi híres
ruszin fatemplomot tekintjük meg, melyet majdnem
egészében fazsindelyek borítanak. Ezután az idős
kárpáti erdőségek alkotta Magurai Nemzeti Parkon
haladunk át. Ożenna után szép jegenyefenyvesek
között érünk fel a Beszkid-hágóba (590 m), a lengyelszlovák határra. A szlovák oldali Alsópagonytól végig

az Ondava völgyében haladva, Felsővízköz, Sztropkó,
Tapolyvarannó és Tőketerebes érintésével utazunk
Erdődi
vár után
át Kelet-Szlovákián. A szlovák-magyar
határ
Sátoraljaújhely és Tokaj érintésével érkezünk az esti
órákban Nyíregyházára, majd Debrecenbe.

Łańcut

RÉSZVÉTELI DÍJ:

45.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj szállás 3* lengyel szállodában
Rzeszówban vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA

KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):

10.000 Ft/fő

- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 300 PLN / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Tokaj,
Sátoraljaújhely

EGYÁGYAS FELÁR:

15.000 Ft/fő

DÉLKELET-LENGYELORSZÁG ÉS A BESSZÁDOK GYÖNGYSZEMEI
Palotai-hágó - Sanok - Krasiczyn - Przemyśl - Bełżec - Solina - Muczne

2022. május 05 - 07.
augusztus 04 - 06.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1.nap: Palotai-hágó – Sanok – Sobień vára
– Krasiczyn – Przemyśl
Kora reggeli indulás után Kelet-Szlovákia
hegyvidékén át érkezünk a Palotai-hágóba (680
m), ahol megállunk a kiegyezés korabeli magyarlengyel határoszlopnál és gyönyörködünk a
Keleti-Beszkidek vonulataiban. Hangulatos hegyi
falvakon áthaladva érkezünk a Szan-folyó partján
lévő skanzenbe. A skanzen után következnek Sobień
várának romjai, szép kilátással. Továbbindulva
felkapaszkodunk a Słonnei-hágóba, majd Cisowa
mellett az út menti kilátóteraszról gyönyörködünk
a Przemyśli-középhegység erdős vonulatainak
látványában. Krasiczynben végigjárjuk a Krasicki
család késő reneszánsz nemesi várkastélyának díszes
termeit, megcsodáljuk részletgazdag homlokzati
sgrafittóit és sétát teszünk a kastélyparkban.
Przemyślt elérve a Molotov-vonal egy helyreállított
bunkerét látogatjuk meg. Rövidesen Przemyśl
környéki szálláshelyünkre érkezünk (2 éj). Vacsora
után szabadprogram.
2. nap: Siedliska – Przemyśl – Bełżec – Rebizanty
– Przemyśl
Reggeli után felkapaszkodunk a Tatár-dombra,
ahonnan a városra és a környékre nyílik szép
körpanoráma. Utána meglátogatjuk a város körüli
több tucat egységből álló przemyśli erődgyűrű egyik
erődjét, a Salis Sogliot Siedliskában, közvetlenül
az ukrán határnál. Przemyślbe visszatérve Nagy
Kázmér híres lengyel király középkori királyi várát
tekintjük meg. A vár bástyájáról a város látványában
gyönyörködünk, majd gyalogos sétára indulunk a
város Monarchia korabeli sétálóutcáján. A városnézés
után továbbutazunk és rövidesen elérjük a Rosztocseröghegység fenyvesek borította vonulatait. Horyniec
Zdrój után elérjük a 2. világháború harcaiban nagy

Nyírség Utazási Iroda

Krasiczyn
szerepet játszott Molotov-vonal bunkereit. Az ukrán
határtól távolodva megérkezünk Belżecbe. Itt a 2.
világháború első haláltáborának az emlékkiállítását
tekintjük meg, ahol majdnem félmillió lengyel zsidót
öltek meg néhány hónap leforgása alatt. Bełżec
után kellemes megállót teszünk Rebizanty mellett
a Tanew-folyó zúgóinál. Az esti órákban érkezünk
vissza szállásunkra, vacsora.
3. nap: Przemyśl – Solina – Lutowiska
– Stuposiany – Muczne – Wyżnai-hágó
Reggeli után a Przemyśli-középhegység kaszálókkal
tarkított erdős hegyhátjain át utazunk a Besszádok
vidékére. Solinában végigsétálunk Lengyelország
legnagyobb, 60 méter magas völgyzáró gátján,
amely a Solinai-tavat duzzasztja fel. Itt egy kellemes
hajókirándulást teszünk a hegyvidéki víztározón.
Solina után a Besszádok belseje felé vesszük az irányt.
Lutowiska fölött megállunk a panorámamegállóban,
hogy a Besszádok és a környező hegyvidék
vadregényes vonulataiban gyönyörködjünk. Innen
leereszkedünk a Szan-folyó völgyébe. Stuposiany
előtt megállunk és lesétálunk a Szan-folyó partjára,
ahol a Wołosate-folyó beletorkollik. A Szan-folyó itt
nagyon érdekes látványt nyújt a medrében sorakozó
rengeteg párhuzamos sziklapad miatt. Jó idő esetén

42/506-947

Lengyelország

gázolhatunk is a folyóban. Innen a Besszádok belseje
felé vesszük az irányt. Muczne mellett meglátogatjuk
az erdészet által működtetett Bölénykertet, ahol a
maguk természtes erdei-hegyvidéki környezetében
láthatjuk a folyamatos visszatelepítés alatt álló erdei
bölények egyik tenyészállományát. A bozontos üstökű
bölényektől búcsúzva már a Besszádok Nemzeti Park
területén haladunk. Hegyi legelőkkel szegélyezett
hangulatos szerpentinen kapaszkodunk fel a Wyżnaihágóba (855 m). A hágóban megállva jól látszik a
Besszádok legmagasabb csúcsa, az 1.347 m magas
Tarnica s a környező havasi bércek és sziklagerincek
is. A hágótól már az Északkeleti-Kárpárok főgerincével
párhuzamosan haladunk, a lengyel-szlovák határ
mentén, egészen a Palotai-hágóig. Innen KeletSzlovákián keresztül utazunk Magyarországra. Az esti
órákban érkezünk Nyíregyházára, illetve Debrecenbe.

www.nyirsegutazas.hu

RÉSZVÉTELI DÍJ:

45.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj szállás 3* lengyel szállodában
Przemyślben vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):

10.000 Ft/fő

- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 300 PLN / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Tokaj,
Sátoraljaújhely

EGYÁGYAS FELÁR:

Eng. szám U 000404

15.000 Ft/fő
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RAKKÓ – WIELICZKA – ZAKOPANE

Lengyelország

(AUSCHWITZ - BIRKENAU)

2022. április 15 - 17. (Húsvét)
június 04 - 06. (Pünkösd)
július 08 - 10.
augusztus 19 - 21.
október 27 - 29.
3 nap / 2 éj

Krakkó

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Lengyelország mindenkinek nyújt valami érdekeset. A
történelmi múlt, középkori városok, hegyek, természet
adta lehetőségek biztosítják, hogy mindenki jól érezze
magát. A lenyűgöző kulturális központ és a több száz
éves uralkodói központ turisták milliót vonzza évente.
Utunk során megtekintésre kerül még Európa egyik
legszebb sóbányája, Zakopane csodálatos természeti
szépsége és nyüzsgő piaca, valamint fakultatív
lehetőség nyílik az auschwitzi koncentrációs tábor
meglátogatására is.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza
– Wieliczka sóbánya – Krakkó
Elutazás Debrecenből, illetve Nyíregyházáról a
kora reggeli órákban. A Felvidék elbűvölő tájain
haladva érkezünk kis pihenőkkel Wieliczkába, ahol
Európa leghíresebb, több mint 800 éves, magyar
vonatkozásokkal is bíró sóbányáját tekintjük
meg.
Közel 3 órás program alatt varázslatos
világ tárul elénk. A sóbánya elsőként került fel
az UNESCO Világörökség listájára. Kamrákon,
termeken, aknákon keresztül haladva sószobrok,
a só által kialakult páratlan képződmények, és a
munkafolyamatot illusztráló viaszfigurák kísérik
utunkat. Végül megtekintjük a világ legnagyobb
földalatti templomát a Szent Kinga kápolnát,
melyben egységes sóból faragott padló, hatalmas
sókristályokból összeállított csillárok, egy több
mint százéves betlehem, és az Újszövetségből
vett jelenetek domborművei páratlan látványt
nyújtanak. Este szállás elfoglalása Krakkó környékén,
vacsora. (2 éj)

segítségével járjuk körbe a lágert helyi magyar
nyelvű idegenvezetővel, majd a tábor második
részlegébe Birkenauba látogatunk. A fennmaradt
fabarakkok, vasúti sínek, a krematórium romjai,
milliók mártírhalálára emlékeztetnek.
A fél napos fakultatív program ára: 7.500 Ft/fő +
belépőjegy
Délután
Krakkóban,
a
királyi
városban
városlátogatás helyi idegenvezetéssel. Királyi
várnegyed,
Wawel-domb
nevezetességei:
Katedrális – itt nyugszik többek között Szent
Hedvig, Nagy Lajos királyunk lánya, Báthory
István lengyel király, erdélyi fejedelem stb. Majd
gyalogos séta az Ó-városban, a Főtér-mely szintén
a Világörökség része és környékének látnivalói:
Jagelló Egyetem, Posztócsarnok, Mária templom,
stb. Szabadprogram Krakkó belvárosában. Szállás,
vacsora.

2. nap: Krakkó városnézés (Auschwitz-Birkenau)
Fél napos fakultatív program: Auschwitz Birkenau Reggeli után fakultatív kirándulás az
egykori koncentrációs táborba Auschwitzba. Az
áldozatok emlékére 1947-ben múzeumot hoztak
létre az auschwitzi koncentrációs tábor helyén.
Különösen figyelemreméltó a 2004- ben átadott
magyar nyelvű kiállítás. Audioguide fejhallgató

3. nap: Krakkó – Zakopane – Gubałówka hegy –
Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után útnak indulunk, Közép-Európa
egyik legkedveltebb és leglátogatottabb turista
központjába, Zakopane-ba. (Gorál építészeti
emlékek, II. János Pál tiszteletére épült templom,
régi fatemplom, híres emberek temetője,
hangulatos sétáló utca, hatalmas piac) stb.

Lehetőség van fogaskerekűvel
a város felé
magasodó Gubałówka-hegyre (1.120 m) felmenni,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és a Tátra
vonulatára. Délután hazaindulunk. Folyamatos
utazással rövid pihenőkkel érkezés Nyíregyházára,
majd Debrecenbe a késő esti órákban.

Lengyelország

Krakkó

Auschwitz

Wieliczka
Zakopane

Zakopane

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc

RÉSZVÉTELI DÍJ:

45.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éjszaka 3* szállodában Krakkóban vagy
környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
12.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 300 PLN / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

EGYÁGYAS FELÁR:
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Eng. szám U 000404

12.000 Ft/fő

OKO TENGERSZEM ÉS TUTAJOZÁS A DUNAJECEN
ZAKOPANE, MORSKIELengyelország
- Szlovákia
Lengyelország

Szlovákia

Dunajec

2022. május 07 - 08.
július 02 - 03.
szeptember 17 - 18.
2 nap / 1 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
A Tátrában található gleccser eredetű tavaknak saját
megnevezésük van – tengerszem, szlovákul a pleso,
lengyelül pedig a staw megnevezés használatos.
A Tátrában több, mint 200 tengerszem található,
általában magasabb helyeken, ahol a gleccserek a
völgyfőkben kárfülkéket hoztak létre. Ezek legnagyobbja
a lengyelországi Halas-tó (lengyelül Morskie Oko). A
hatalmas fenyvesek, a kék szín minden árnyalatában
pompázó magashegyi tavak és színes virágok sokasága
elvarázsolja az ide látogatókat.

1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Késmárk
– Dunajec – Zakopane
Indulás a kora reggeli órákban. Határátkelés
Tornyosnémetinél. A felvidék elbűvölő tájain
áthaladva Kassa, Eperjes, Branyiszkó, Szepesváralja,
Lőcse útvonalon érkezünk Késmárkra. Késmárk
az egyik legszebb felvidéki város a Poprád-folyó
partján, gazdag történelmi múlttal. Az UNESCO
Világörökség részét képező régi, fából készült
evangélikus templomot, az új evangélikus
templomot (benne Thököly Imrének, a Habsburgellenes függetlenségi harc kuruc vezérének
mauzóleumát) és a XV. században épült Thököly
várat látogatjuk meg. Továbbutazunk a lengyelszlovák határ mentén elterülő Pieninek Nemzeti
Parkba, ahol lehetőség van tutajozni a Dunajec
szurdokában. (A tutajokat szakavatott gorál
tutajosok irányítják.) Az út hossza 9 km, időtartama
szekérrel kb. 1 óra egy irányban. Gyönyörű
látvány az áttörés völgye és a fölötte magasodó
varázslatos sziklaormok. Aki nem szeretne tutajozni,
megtekintheti a Vörös Kolostort, melyet a hallgatási
fogadalmat tett barátok alapítottak. Tutajozás után
Zakopanéba, a „Tátra gyöngyszemeként” ismert
üdülőközpontba érkezünk. A szállás elfoglalása
(1 éj) és vacsora után este lehetőség van sétálni a
hangulatos belvárosban (gorál zenés kocsmák,
tipikus lengyel ízek).

2. nap: Zakopane – Morskie-Oko tengerszem
– Debrecen – Nyíregyháza
Reggeli után Zakopaneban a csodálatos fekvésű
hegyi városban, Közép-Európa egyik legkedveltebb és
leglátogatottabb téli turisztikai központjában teszünk
látogatást.
A hangulatos sétálóutcán haladva
érkezünk a régi fatemplomhoz és a régi temetőhöz,
ahol híres zakopanei emberek sírjai találhatóak.
Innen Zakopane híres piacára indulunk (szabadidő,
vásárlási lehetőség). A piac mellől indul a fogaskerekű
a Gubałówka-hegyre (1.120 m), ahonnan gyönyörű

panoráma tárul elénk a városra és a Magas-Tátra
vonulatára. Városnéző séta után indulunk a lengyelszlovák határ mellett elhelyezkedő, 2000 méter
fölötti sziklacsúcsok közé ékelődő tengerszemhez, a
Morskie Okohoz (magyarul Halas-tó). A tó a lengyel
Tátra legnépszerűbb túracélpontjainak egyike és nem
mellesleg a Magas-Tátra legnagyobb és 4. legmélyebb
tava. A tóhoz 9 km-es aszfaltút vezet, melynek
meglátogatásához fedett lovaskocsik igénybevétele
ajánlott. Az útvonal gyönyörű, végig patakok
csörgedeznek, kristálytiszta a levegő, ritka természeti
szépségű a táj. Késő délután indulunk Poprád, Lőcse,
Eperjes, Kassa útvonalon haza. Érkezés Nyíregyházára,
illetve Debrecenbe az esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

25.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 1 éj szállás gorál panzióban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (1 reggeli + 1 vacsora):
4.500 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 300 PLN / fő + 15 euro
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc
EGYÁGYAS FELÁR:

Magas-Tátra

Nyírség Utazási Iroda
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www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

12.000 Ft/fő

41

ZAKOPANE – KRAKKÓ – KASSA

Lengyelország

Szlovákia -Lengyelország

2022. április 16 - 18. (Húsvét)
július 08 - 10.
október 14 - 16.
3 nap / 2 éj

Krakkó

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc
– Zakopane (Lengyelország)
Elutazás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
reggeli órákban. A legszebb felvidéki városok (Kassa
– Eperjes – Lőcse – Késmárk) érintésével érkezünk
a Magas-Tátra legismertebb, gorálok által lakott
hagyományőrző falujába, Zsgyárba (kávészünet).
Kis pihenő után tovább indulunk a lengyel Tátra
és egyben Lengyelország legkedveltebb hegyi
üdülőközpontjába, Zakopanéba. Programunkat
a II. János Pál pápa tiszteletére épített „Fatimai
Szűzanya” templomnál kezdjük. (ezt a templomot
annak emlékére építették a gurálok, hogy a pápa
elleni merényletkor a pápa életben maradt) Majd az
egyik legszebb zakopaniai faépület a „Jézus Szent
Szíve” kápolna következik. Megnézzük Zakopane
gorál motívumokkal díszített épületeit és a régi
temetőt, ahol híres lengyelek vannak eltemetve.
Majd siklóval feljuthatunk a Gubałówka-hegyre
(1.128 m), ahonnan csodálatos panoráma tárul
elénk a környező tátrai csúcsokra.). Szabadprogram
keretein belül vásárlási lehetőség van a lengyel
piacon. Este szállás elfoglalása (2 éj), vacsora.
2. nap: Zakopane – Krakkó (Lengyelország)
Fakultatív kirándulás ára: 10.000 Ft / fő
Reggeli után Krakkóba indulunk, ahol városnéző
sétát teszünk Krakkó óvárosában, a királyi várban,
mely az UNESCO Világörökség listáján is szerepel.
A Wawel dombról gyönyörű kilátás tárul elénk a
Visztula folyó két oldalán lévő épületekre. Ezután a
királyi várnegyed, (Wawel-domb) nevezetességeit
tekintjük meg: A Katedrálisban nyugszik többek
között Szent Hedvig, Nagy Lajos királyunk lánya,
Báthory István lengyel király, erdélyi fejedelem
stb. Majd gyalogos sétát teszünk az Óvárosban.
A Főtérrel, mely szintén a Világörökség része
és
környékének
látnivalóival
ismerkedünk.
(Jagelló Egyetem, Posztócsarnok, Mária templom

stb.) Szabadprogram után este visszaindulás
Zakopanéba. Szállás, vacsora.
3. nap: Zakopane – Kassa (Szlovákia) - Miskolc
- Nyíregyháza - Debrecen
Reggeli után Zakopanéból kb. 11 órakor indulunk el
Kassára, Szlovákia második legnagyobb városába,
az egykori Abaúj-Torna vármegye székhelyére. Kassa
katolikus érseki, és evangélikus püspöki székhely.
Szlovákia kulturális fővárosa. Programunkat
városnéző sétával kezdjük, mely keretein belül
megismerkedünk a történelmi Magyarország
nevezetes épületeivel. (Szent Erzsébet katedrális,
mely Kassa legjelentősebb műemléke, II. Rákóczi
Ferenc sírja az altemplomban, Orbán-torony,
Szent Mihály kápolna, Nemzeti Színház, illetve a
„Rodostói ház” mely II. Rákóczi Ferenc rodostói
házának mása). Megcsodáljuk a zenélő szökőkutat,
majd szabadprogram keretein belül a helyi híres
cukrászdák különleges süteményeit kóstolhatjuk. A
kora esti órákban indulunk haza. Érkezés Miskolcon
át Nyíregyházára, majd Debrecenbe.

Lengyelország

Krakkó

Zakopane

Kassa

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc

RÉSZVÉTELI DÍJ:

45.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
-utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
-2 éj szállás Zakopanéban 2 ágyas zuhanyzós
gorál panzióban
-idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
12.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 150 PLN / fő + kb. 15 euró / fő
(Minden utas csak azt a belépőt fizeti, ahova
szeretne bemenni!)
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 30 fő.

EGYÁGYAS FELÁR:
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DÉL-LENGYELORSZÁG HÍRES VÁROSAI
Zakopane, Krakkó, Wieliczka, Częstochowa (zarándokhely)

2022. május 19 - 22.
szeptember 22 - 25.
4 nap / 3 éj

Lengyelország

Czestochowa

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Elsősorban azoknak ajánljuk ezt az utazást, akik
pár napos kirándulás keretében a lehető legtöbb és
legérdekesebb látnivalót szeretnék felkeresni Krakkóban
és környékén. Utunk bemutatja a középkori lengyel
főváros nevezetességeit, végigkalauzol a wieliczkai
sóbányán, az auschwitzi haláltáboron, valamint
látogatást tesz a lengyelek legszentebb kolostorához
Czestochowába. Krakkó és Dél-Lengyelország számtalan
érdekességet kínál az idelátogatóknak.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc
– Zakopane – Krakkó
Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás
Lengyelországig kis pihenőkkel. Első megállónk
Zakopane, e csodálatos fekvésű város, KözépEurópa egyik legkedveltebb és leglátogatottabb téli
turisztikai központja (gorál építészeti emlékek, II.
János Pál tiszteletére épült templom, régi fatemplom,
régi temető, hangulatos sétáló utca, hatalmas piac,
Gubalówka-hegy). Városi sétánk után továbbutazunk
Krakkóba, szállás elfoglalása (3 éj).
2. nap: Wieliczka – Krakkó
Kravica
vízesés
Reggel:
1 nap
- 2 Világörökség. Látogatást
teszünk a híres Wieliczkai Sóbányába (UNESCO).
Leereszkedünk a bánya mélyébe, ahol közel
2 órás program során varázslatos világ tárul
elénk. A sószobrok, sókápolna, a sóbányászat
technikája, rejtelmei felejthetetlen élményt tartogat
számunkra. Délután továbbutazunk Krakkóba, a
királyi városba. Királyi várnegyed, Wawel-domb.
További nevezetességek megtekintése: Katedrális
(itt nyugszik többek között Szent Hedvig, Nagy Lajos
királyunk lánya, Báthory István lengyel király, erdélyi
fejedelem), Zsigmond torony, harang, sárkány
szobra. Majd gyalogos séta az Óvárosban (Főtér,
Posztócsarnok, Mária templom, Jagelló Egyetem,
Balassi emléktábla, Flórián-kapu, Barbakán,
Slowaczki Színház stb.). Szabadprogram, majd a
szállás elfoglalása.
3. nap: Auschwitz – Częstochowa (fakultatív program)
Reggel mindenki eldöntheti, hogy sétál, kirándul a

szálloda környékén vagy eljön velünk egy nagyon
érdekes fakultatív kirándulásra.
Fakultatív program: Először a történelem egyik
legmegrázóbb helyszínét keressük fel, az auschwitzi
lágert. A helyi magyar nyelvű idegenvezetőnk beszél
a borzalmakról. A felkavaró és megrázó élmények
után különösen jól jön egy nyugodt zarándokhely
felkeresése,
Częstochowa
(Lengyelország
legismertebb zarándokhelye). Felkeressük a Jasna
Gorai kolostort, melyet a magyar pálos rend alapított
1382-ben. Egy kegyhely, zarándoklati központ, amely
az ún. Fekete Madonnáról híres. (Ez egy ikonkép,
melyet különleges ereklyének tartanak, ugyanis egy
templomban függött a falon. A templom bár teljes
mértékben tűzvész áldozata lett, az ikon a csodával
határos módon mégis megmaradt épségben leszámítva, hogy a koromtól megfeketedett a rajta
szereplő Mária alak a kis Jézussal.) Szabadprogram,
majd visszautazunk szálláshelyünkre.
A fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő + belépők.
4. nap: Krakkó - Kalwaria – Wadowice – Miskolc
– Nyíregyháza - Debrecen
Reggel az UNESCO Világörökségnek nyilvánított

barokk épületegyüttes következik: a
Kalwaria
Zebrzydowska, melyet a XVII. században építtetett
a Zebrzydowska család, ma Lengyelország második
legnagyobb búcsújáró helye. Rövid belvárosi séta
után II. János Pál pápa szülőhelyére, Wadowicébe
indulunk. A székesegyház és a múzeummá alakított
szülőház megtekintése után indulunk haza. Érkezés
Nyíregyházára, illetve Debrecenbe a késő esti órákban.

Lengyelország
Częstochowa

Wadowice

Krakkó
Wieliczka

Zakopane

RÉSZVÉTELI DÍJ:

59.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj 3* szállodában Krakkó környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
15.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 200 PLN / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc
EGYÁGYAS FELÁR:
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B OSZNIA - HERCEGOVINA FELFEDEZÉSE
Szarajevó, Kravica-vízesés, Mostar, Međugorje (zarándokhely)

Bosznia-Hercegovina

2022. június 09 - 11.
szeptember 15 - 17.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére
részére aa kért
kért időpontban
időpontban isis megszervezzük
megszervezzük az
az utat!
utat!
Csoportok
Bosznia-Hercegovina egy csodálatos, újrafelfedezésre
váró ország, egyedülálló kulturális örökségekkel,
melynek keleties, de mégis európai hangulatát egyre
többen ízlelik meg ismét. Varázslatos tájak, mesébe
illő városok, vendégszerető emberek. Međugorje
Európa egyik legfiatalabb zarándokhelye, mely
Bosznia-Hercegovina déli részének egyik főként
horvátok lakta térségében található. 1981-ben néhány
gyerek állítólag egy égi jelenést látott itt, ezért a
település az ország határain kívül is híres Mária
zarándokhellyé vált. Ma a kisváros évente több
százezer zarándokot fogad.

1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Mohács – Szarejevó – Međugorje
Indulás Debrecenből, majd Nyíregyházáról a kora
hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
Budapest - Mohács útvonalon. Udvari határátkeléssel
érkezés Horvátországba. Eszék útvonalon Samaci
határátkeléssel érkezünk Bosznia Hercegovinába.
Rövid városnézés Szarajevóban, mely rendkívül
színes etnikummal és emiatt változatos kultúrával
rendelkezik. A vallási sokszínűségnek teret adó
templomok, a török építészet megannyi műemléke,
és a Monarchia által hátrahagyott középületek nagy
élményt nyújtanak az idelátogatóknak. Megtekintjük
a Dzsámit, a bazár világ negyedet, és ellátogatunk
Ferenc Ferdinánd trónörökös merényletének
színhelyére.
Érkezés
Međugorje
városába,
szállás elfoglalása. (2 éj) Vacsora után esti séta a
városközpontban.
2. nap: Međugorje – Kravica-vízesés
Reggeli után közös séta az „Ima és az istentisztelet
városában” Međugorjében, ahol megtekintjük a
zarándokok találkozóhelyéül szolgáló Szent Jakab
plébániatemplomot. A zarándokhely másik nagy
nevezetessége a 7 méter magas, bronzból készült
Feltámadt Krisztus-szobor. Az 1998 óta álló alkotásnak
csodatevő erőt tanúsítanak, mivel az a vallástörténet
szerint könnyeket hullajtott. Majd fakultatív
zarándokprogram a Szűz Mária megjelenések
helyére. A történet úgy meséli, hogy Szűz Mária 1981ben megjelent egy csoport gyereknek. A gyerekek
közül hárman minden nap üzeneteket kaptak Szűz
Máriától, másik három minden évben ugyanabban az
időpontban lépett vele kapcsolatba. Délután utazás

az ország leglátványosabb vízeséséhez, a festői
Kravica-vízeséshez. Séta és fényképezési lehetőség
a 26 méter magas, körülbelül 120 méter széles
látványos természeti jelenségnél. Este visszaérkezés
szálláshelyünkre, vacsora.
3. nap: Mostar – Eszék – Budapest – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggeli után haza indulunk. Első megállónk Bosznia
legkeletiesebb városa, Mostar. Mostar örökre eggyé
vált a több mint 500 éves, UNESCO listás Stari Most
híd képével. A Neretva folyó feletti híd lerombolása
előtt emberek sokasága jött a városba, hogy
megcsodálja szépségeit. A híd helyreállítása utáni
állapot emlékezteti az embereket, hogy hogyan is éltek
és hogy hogyan fognak egyszer talán újra élni. Koski
Mehmed pasa mecsete 1618-ban épült. Minaretéből
gyönyörű a kilátás. A mecseten belül, tömérdek csillár
és a színes ablaküvegeken beszűrődő természetes fény
által megvilágított gyönyörű belső építészeti formákat
csodálhatunk meg. Rövid szabadprogram, majd Eszék
érintésével érkezés Budapestre, majd Nyíregyházára
és Debrecenbe az éjszakai órákban.
Međugorje

Horvátország
Bosznia-Hercegovina
Szarajevó
Mostar
Medugorje

Montenegr

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M6 autópálya pihenőhelyei
RÉSZVÉTELI DÍJ:

68.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Medjugorjéban vagy
környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
12.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 70 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

EGYÁGYAS FELÁR:
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CSEHORSZÁG GYÖNGYSZEMEI

Csehország

Český Krumlov, České Budějovice, Hluboká, Karlovy Vary, Kutna Hora
2022. április 14 - 17. (Húsvét)
július 13 - 16.
október 05 - 08.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Bevehetetlen várak, mesebeli kastélyok, fényűző nyári
paloták és körülöttük hatalmas parkok – a múlt egy-egy
darabkái ezek a történelmi épületek, melyek Csehország
valamennyi régiójában szép számmal megtalálhatók.
Ha egy kicsit többet szeretnénk megismerni a csehek
történelméről, kultúrájáról, gasztronómiájáról és arról,
hogy milyen is a cseh vendégszeretet, akkor érdemes
ellátogatnunk Dél-Csehországba.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Hegyeshalom – Ausztria – Český Krumlov
– České Budějovice
Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás
rövid pihenőkkel. Elsőként Český Krumlov
történelmi belvárosát keressük fel. Český
Krumlov 1992 óta része az UNESCO kulturális
világörökségének, de az átfogó rekonstrukció már
1970 óta folyamatban van. A mai városkép is őrzi
még a gótikus idők emlékét, amit a XIX-XX. század
ipari forradalma, a modernizáció sem változtatott
meg jelentősen. A Moldva-folyó különleges
kanyarulatainak köszönhetően már a kezdetekben
három, egymástól elválasztott területen épült ki a
város: a vár- és kastélyterület, az ehhez kapcsolódó
lakóházak negyede (Latrán), valamint a Moldvafolyó szemközti partján épült, alig valamivel
fiatalabb városrész. A kisváros igazi ékszerdoboz,
méltó vetélytársa a tőle sokkal nagyobb és híresebb
Prágának. Meglátogatjuk a várat, mely a prágai
Hradzsin után Csehország második legnagyobb várépületegyüttese, majd az Óvárosháza, forgó színház,
Szent Vencel templomot tekintjük meg. A nap végén
a helyi Eggenberg sörfőzdében megkóstolhatjuk
az ízletes cseh sört. Szállás elfoglalása České
Budějovice környékén (1 éj).

könyvtár, üveg-, porcelán- és fegyvergyűjtemény,
főúri szalonok találhatók benne. Továbbutazunk
Prágába. A mai napon a „városok királynőjének” is
gyakran emlegetett cseh főváros nevezetességeivel
ismerkedünk meg. A kilenc dombra épült várost
„Észak-Rómájának” is szokták nevezni, Városnézés,
helyi idegenvezetővel. Sétálunk a hangulatos
Óváros téren és Prága büszkeségén, a barokk
szobrokkal díszített Károly hídon (Európa egyik
legszebb hídja), amit nagyon szép barokk szobrok
díszítenek. Négyszáz éven keresztül a 16 pilléren
álló, 10 méter széles és 520 méter hosszú Károly híd
volt az egyetlen összeköttetés a Kisoldal és a Prága
városa között. Átsétálunk a hídon és szép fotókat
készíthetünk a műemlékekről. Majd Husz János (a
Huszita vezér) monumentális szobra, Tyn templom,
Zsidónegyed, Betlehem kápolna, Arany utcácska,
a prágai Loretta, Vencel tér megtekintése szerepel
programunkban. A rövid szabadidőben lehetőség
nyílik bor és barna sör megkóstolására valamely
hangulatos kisvendéglőben. Este elfoglaljuk
szállásunkat Prágában vagy környékén (2 éj).
3. nap: Karlovy Vary – Krusovice sörgyár
Reggeli után Karlovy Varyba, az egykori császári
fürdőhelyre utazunk (útközben rövid pihenő és
vásárlási lehetőség a Krušovicei Sörgyárnál.
Karlovy Vary a világ egyik leghíresebb és
legnagyobb
hagyományokkal
rendelkező
gyógyfürdővárosa, 13 nagyobb és 300 kisebb
gyógyvíz-forrása van. A fürdőépületek többsége
és a fontosabb forrásokat összekötő elegáns,
oszlopos fedett sétány, a kolonád a 19. században
épült. A város híres az évenként rendezett Karlovy
Vary Nemzetközi Filmfesztiválról. Itt gyártják a
híres cseh gyógynövénylikőrt, a Becherovkát.
Híres a tányér nagyságú, ropogós, vékony, ízesített
ostyalap, az úgynevezett fürdőostya. Városnézés
(Hotel Pupp, korzó, gejzírforrások, Arany János
lakóháza, Mária Magdolna templom, gyógyszállók
stb.). Szabadprogram kertében megkóstolhatjuk a
különböző gyógy-és forrás vizeket. Késő délután
visszaindulás a szálláshelyre.

Karlovy Vary

4. nap: Prága – Telč – Budapest – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggeli után elhagyjuk Prágát. Útközben Telč
városába teszünk kitérőt. A város főterét 58 darab
XV-XVI. századbeli lábas ház díszíti (UNESCO
Világörökség). Ezt követően indulunk haza. Érkezés
az esti órákban Budapestre a késő esti órákban,
Nyíregyházára és Debrecenbe.

Csehország
Karlovy Vary Prága
Krušovice
České Budějovice

2. nap: Hluboká kastélya – Prága
Reggeli után ellátogatunk Dél-Csehország egyik
festői kastélyához, a Hluboká Kastélyhoz. A XVII.
században vásárolta meg a család, és II. Johann
Adolf, valamint felesége, Eleonora lichtensteini
hercegnő angliai utazásai alatt kedvelte meg az
angol stílust, ezért 1840 és 1871 között átalakították
neógotikus épületegyüttessé a windsori kastély
mintájára Hlubokát. A kastély a család birtokában
maradt egészen addig, amíg 1939-ben Adolf
Schwarzenberg el nem menekült a nácik elől.
Mivel nem tért vissza, a hely állami tulajdonba
került.
A valamikori Schwarzenberg hercegek
tulajdonában álló kastélyt a Windsori kastély
mintájára, Tudor stílusban építették. Értékes

Brno

Český Krumlov

Český Kumlov

Szlovákia

Pozsony

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

69.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 1 éj České Budějovice környékén
- 2 éj 3* szállodában Prágában vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
15.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 1.800 CZK / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

EGYÁGYAS FELÁR:
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22.000 Ft/fő

45

P RÁGAI HÉTVÉGE

Csehország

Szlovákia

Hajózással, sörözéssel

2022. április 15 - 17. (Húsvét)
június 03 - 05. (Pünkösd)
július 14 - 16.
augusztus 18 - 20.
szeptember 22 - 24.
október 27 - 29.
3 nap / 2 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

Prágai sörözés
Prága hídjai
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Győr – Rajka - Pozsony – Prága
Elutazás Nyíregyházáról és Debrecenből a hajnali
órákban. Érkezés a szlovák fővárosba, Pozsonyba. A
magyar királyok és királynők koronázási színhelyéül
szolgáló Szent Márton székesegyház megtekintése
után a történelmi belvárosban sétálunk (Prímás
Palota, Óvárosháza, Mihály kapu, Roland kút, stb.).
Rövid szabadidő, majd továbbutazás Prágába.
Szállás elfoglalása (2 éj).
Este fakultatív vacsora, sörözéssel egy tipikus
cseh sörözőben.
A vacsora ára: 10.000 Ft/fő
2. nap: Prága - hajókirándulás a Moldván
Reggeli után egész napos városnézés Prágában,

idegenvezetéssel.
Hradzsin
Várnegyed
(Világörökség) nevezetességei - Szent Vitus
székesegyház, Ulászló terem, Szent György
Bazilika és szobor, Aranyművesek utcája. Majd a
kisoldal, illetve a Károly-hídon átkelve az Óváros tér
nevezetességei következnek (Orloj, régi városháza,
Husz János emlékmű, Tyn templom). A program a
Zsidónegyed és a Vencel tér érintésével ér véget.
Fakultatív program: este 2 órás romantikus,
zenés svédasztalos vacsorával egybekötött
hajókirándulás a Moldva (Vltava) folyón, közben a
kivilágított Prágát csodálhatjuk.
A fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő

pénzverde működött. A híres bányavárosban
megnézzük a világhírű Szt. Borbála katedrálist, a
híres Csontkápolnát. Folyamatos utazással érkezés
Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti órákban.

Prága

Kutná Hora

3. nap: Prága – Kutná Hora, a cseh gyöngyszem
– Győr – Budapest – Nyíregyháza
– Debrecen
Prága
Reggeli után búcsút veszünk Prágától. Útközben
megállunk Kutná Hora városában (UNESCO
Világörökség), ahol 1330-tól a cseh királyi

Csehország

Szlovákia

Pozsony

RÉSZVÉTELI DÍJ:

49.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi
engedéllyel rendelkező turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Prágában vagy környékén
- 2 reggeli
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 1200 CZK / fő + 15 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 és M15 autópálya pihenői
EGYÁGYAS FELÁR:

Prága
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D REZDA – PRÁGA

Németország

Csehország

Németország - Csehország: Brno - Český Krumlov
2022. március 09 - 12.
június 08 - 11.
szeptember 07 - 10.
4 nap / 3 éj

Drezda

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Utunk során megismerkedünk Csehország és Szászország
középkori történelmi hírességeivel, amelyek az UNESCO
Világörökséghez tartoznak. Hajózunk a Moldván és
megtekintjük a Zwinger világhírű festményeit.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Brno - Prága
Indulás a kora hajnali órákban. Kis pihenőkkel érkezünk Csehország második legnagyobb városába,
Brnoba. Városnéző sétánk során megtekintjük a régi
városházát, piacteret, majd rövid szabadidő a városközpontban. Délután továbbutazás Prága környéki
szálláshelyünkre (3 éj).
2. nap: Prága – Hajókirándulás a Moldván
Reggeli után városnézés a Moldva partján fekvő száztornyú cseh fővárosban. Prága az elmúlt években a világ egyik leglátogatottabb városává vált, melyet eredeti
városképének és kiemelkedő építészeti örökségének
köszönhet. A világ egyik legnagyobb várnegyedében, a
Hradzsinban kezdjük látogatásunkat: Strahovi kolostor,
Loretoi Szűz Mária templom, Szent Vitus katedrális, Királyi Palota, Szent György Bazilika, Aranyművesek utcája.
Majd délután az UNESCO Világörökség részévé nyilvánított Óváros látnivalóit keressük fel (Károly híd, Városháza, Orloj, Tyn templom, Óváros tér, Vencel tér, stb.).
Fakultatív programlehetőség: 2 órás romantikus esti
hajókirándulás a Moldván: fogadóital, svédasztalos vacsora zenével.
Az egész napos fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő

4. nap: Český Krumlov (UNESCO Világörökség)
Reggeli után egy hangulatos kisváros, Český Krumlov
történelmi belvárosát keressük fel. Český Krumlov
igazi ékszerdoboz, méltó vetélytársa Prágának. (Vár,
mely a prágai Hradzsin után Csehország második
legnagyobb vár épületegyüttese, Óvárosháza, Szent
Vencel templom). Hazautazás Ausztrián keresztül:
Bécs, Budapest, Nyíregyháza, Debrecen útvonalon.
Prága

Németország
Drezda
Prága
Csehország
Brno

Szlovákia

Český Krumlov

3. nap: Drezda (Szászország szövetségi tartományi
székhelye) (fakultatív program) Reggeli után egész
napos kirándulásra indulunk az Elba parti Drezdába.
A városnézés során érintjük az állami opera barokk
épületét, a katedrálist, a szász választófejedelmek
és királyok egykori kastélyát (Residenzschloß), a
Miasszonyunk templomát (a II. világháborúban teljesen
lerombolt hatalmas templomot néhány éve építették
újjá, feltűnő kupolájával ma ismét Drezda egyik
jelképének számít). A drezdai városnézés lezárásaként
látogatás a Zwingerben. A palotaegyüttes a német
barokk építészet egyik mesterműve. A képtár a
felbecsülhetetlen értékű festménygyűjteménnyel
(Rubens, Rembrandt, Dürer, Raffaello, stb.) utazásunk
egyik fő látnivalója. Lehetőség lesz a Zwinger
porcelánmúzeumának megtekintésére is (gyönyörű
szép meisseni és távol-keleti porcelánok).
A közös program után szabadidő az óvárosban. Estére
visszaérkezés szálláshelyünkre.
Az egész napos fakultatív program ára: 10.000 Ft/
fő + belépők (minimum 20 fő)

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői

RÉSZVÉTELI DÍJ:

59.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj 3* szállodában Prágában vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (3 reggeli + 2 vacsora):
12.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 900 CZK / fő + 20 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő
Český Krumlov

Nyírség Utazási Iroda
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RANY PRÁGA

Szlovákia

Csehország

Csehország világörökségei: Pozsony, Karlovy Vary, Kutná Hora
2022. április 14 - 17. (Húsvét)
június 02 - 05. (Pünkösd)
július 13 - 16.
augusztus 17 - 20.
szeptember 21 - 24.
október 26 - 29.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
A gazdag művészeti múltjáról és jelenéről híres Prága
Európa szívében, a Moldva partján fekszik. A “száztornyú” város büszkesége a Prágai vár, az Óváros tér, a
hatalmas méretű Szent Vitus-székesegyház, a 16. századi Arany utcácska, a Károly híd - csak néhány azon
rengeteg hely közül, amelyeket mindenképpen érdemes
meglátogatni. Világhírű az Orloj - a csillagászati
óra az Óvárosi városháza tornyán, amelyen minden
órában bábfigurák előadását láthatjuk. A gazdag kulturális múlttal rendelkező városban alkottak olyan híres
személyiségek, mint Kafka, Dvořák, Werich, és Václav
Havel is beírta nevét a város történelmébe.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Győr – Rajka – Pozsony – Prága
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a hajnali
órákban. Budapest – Tatabánya – Győr útvonalon,
rövid pihenőkkel érkezés a Duna menti szépségként
is emlegetett Pozsonyba, mely több évszázadon
keresztül Magyarország fővárosa volt. A Duna fölé
magasodó négytornyú pozsonyi vár már messziről
jól látható, és a város legjelentősebb történelmi
látnivalója. Elsőként a Szent Márton dómba, vagy
ismertebb nevén a Koronázó templomba látogatunk,
mely a város legismertebb és legnagyobb
temploma lenyűgöző méreteivel. A magyar királyok
koronázási útvonalán haladva látjuk azokat a
gyönyörű reneszánsz, barokk és rokokó épületeket
helyszíneket, melyek a magyar történelemhez
szorosan
kapcsolódnak.
Továbbhaladunk
a
Mihály kapu, a Prímás Palota, az Óvárosháza és
végül a főtér irányába. Itt egy rövid szabadidő
keretében megkóstolhatjuk a szlovák ízeket (knédli,
sztrapacska, sör). Délután Brno - Jihlava útvonalon
érkezünk Prága környéki szálláshelyünkre (3 éj).
2. nap: Prágai városnézés – hajókirándulás a
Moldván (fakultatív)
Reggeli után városnézés a Moldva partján fekvő
„száztornyú” cseh fővárosba. A világ egyik
legnagyobb Várnegyedében, a Hradzsinban kezdjük
látogatásunkat - Strahovi Kolostor, Loretoi Szűz
Máriatemplom, Szent Vitus székesegyház, Királyi
Palota, Szent György Bazilika, Arany utcácska. Délután
az UNESCO világörökség részévé nyilvánított
Óváros látnivalóit keressük fel (Városháza, Orloj, Tyn
templom, Károly híd, Vencel tér).
Este fakultatív program: 2 órás romantikus
hajókirándulás a Moldván: fogadó ital, svédasztalos
vacsora zenével.
A fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő

Prága
3. nap: Karlovy Vary kirándulás (fakultatív program)
Reggeli után Karlovy Varyba, az egykori császári
fürdőhelyre utazunk (útközben rövid pihenő és
vásárlási lehetőség a krušovicei sörgyárnál. Karlovy
Varyban ismerkedünk az európai hírű fürdővárossal,
mely az Osztrák-Magyar Monarchia idején a
nemzetközi arisztokrácia egyik fő találkozóhelye
volt. A teraszosan kiépült meseszép folyóparti
város csodaszépen felújított Monarchia korabeli
épületei között sétálva érezhető az egykori úri
világ hangulata. Városnézés: Mária Magdolna
templom, Grand Hotel, Pupp Szálloda. Itt forgatták
a Casino Royale cimű filmet, szabadprogram,
gyógyvízkóstolás. Vásárlási lehetőség a csehek
nemzeti italából, a Becherovkából, melyet itt
gyártanak, és megízlelhetjük Karlsbad finom
ostyáit. Késő délután visszaindulás a szálláshelyre.
A fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő
4. nap: Prága – Kutná Hora
Reggeli után indulunk Kutná Horába, mely
festői szépségében vetekszik a fővárossal és a
középkorban Csehország második legnagyobb
városává nőtte ki magát. A volt ezüstbánya város,
ma már nem olyan jelentős mint virágkorában,
viszont a több mint 300 műemlékvédelem alatt
álló középkori, valamint a város barokk épületei ma
is rengeteg látogatót vonz. 1995 óta a történelmi

Karlovy Vary

központ az UNESCO világörökségek listáján
szerepel. Látványasságai közül megtekintjük a
város peremén lévő Mindenszentek kápolnát, más
néven Csontkápolnát. Délután folyamatos utazás
Brno – Pozsony útvonalon. Érkezés Budapestre
az esti,Nyíregyházára, majd Debrecenbe a késő
éjszakai órákban.

Prága
Karlovy Vary

Kutná Hora
Csehország

Szlovákia

Pozsony

RÉSZVÉTELI DÍJ:

56.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 reggeli
- 3 éjszaka 3* szállodában Prága környékén
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív 2 vacsora:
9.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 850 CZK + 10 euro/ fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 és M15 autópálya pihenői
EGYÁGYAS FELÁR:
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MESÉL A BÉCSI-ERDŐ

Ausztria

Laxenburg, Mayerling, Heiligenkreuz, Baden bei Wien, Kismarton
2022. április 15 - 17. (Húsvét)
augusztus 11 - 13.
szeptember 22 - 24.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
A Bécsi erdő szépsége és nyugalma számtalan híres
embert és még több túrázót vonz évről-évre. Látványos
kilátópontok, hangulatos tanösvények, gazdag növényvilág fogadja az ide látogatókat. Bécsnél a Dunától
egészen a termáltérségig félkörben körülölelő, nagyrészt
sűrű erdőségekkel borított, völgyekből és dombokból álló
terület egy hosszú múltra visszatekintő, önálló kulturális
régió is. A 18. századig kizárólag a császári uralkodók
pihenő, szórakozó és vadászterülete volt. Várai, kastélyai, barokk kertjei mutatja a Habsburg dinasztia
kifinomult pompáját. Bortermelő települései többnyire
megőrizték falusi jellegüket, hangulatos kiskocsmáikkal
és barátságos kerthelyiségekkel. Látogassuk meg együtt
Európa egyik legszebb, legromantikusabb világát!

Baden bei wien

1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Laxenburg – Sopron
Elutazás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
hajnali órákban. Budapest érintésével érkezés a Bécsi
erdő Európa egyik legszebb, legromantikusabb,
gyönyörűen gondozott kastélyparkjába, a Laxenburgi
kastélyhoz. Csónakázásra csábító tó, lovagkort
idéző mesebeli vár, varázslatos barlangok, változatos
látnivalók várnak ránk: Régi kastély, Lovagvár, melynek
24 bemutatott termét csodálhatjuk. Többek közt
a fényűző Habsburg termet 33 Habsburg uralkodó
szobraival, Mária Terézia szobát, magyar koronázási
termet, kápolnát és helyiségeinek gazdag felszereléseit
melyet „kincsesháznak” is neveznek. A parkban sétálva
láthatjuk a szokásosnál díszesebb Zöld Pavilont,
majd szigeteket, vízeséseket, barlangokat és hidakat.
Csónakázási lehetőség a zegzugos tó nyugodt vizén.
Este szállás elfoglalása Sopronban, vacsora. (2 éj)

rejtélyt takar. Következő megállónk a 12. századi
Heiligenkreuzi (Szentkereszt) -apátság. Ausztria
legrégibb ciszterci kolostora és temploma egy
elbűvölő, csendes, erdős völgyben bújik meg a
Bécsi-erdő mélyén. A mai napig aktívan működő
apátság életébe is betekinthetünk a csodálatos
román és gótikus stílusú épület páratlan építészetét,
értékeit megcsodálva: háromhajós román stílusú
bazilika, apátsági-udvar, József-kút, keringő számos
oldalkápolnával. Különleges egyedülálló harangjáték
meghallgatása után továbbindulunk. Következő
megállónk a Bécsi erdő gyöngyszemében Baden
bei Wien lesz. Baden romantikus fürdőváros. Kén
tartalmú forrásai, fürdői, kávéházai, ápolt parkjai,
borospincéi és Európa legnagyobb kaszinója található
itt. Este visszaérkezés szálláshelyünkre, vacsora.

2. nap: Mayerling – (Rudolf főherceg
vadászkastélya) Heiligenkreuzi - (apátság)
– Baden bei Wien (jó borok és a termálvíz hazája)
Reggeli után tovább folytatjuk programunkat ezen
az UNESCO bioszféra parkká nyilvánított különleges
kulturális és természeti tájon. Mayerlingben a
Habsburg trónörökös tragédiájának helyszínére
érkezünk. Ferenc József által lebontott vadászkastély
helyszínén a bűnbánó karmeliták apácakolostorában
teszünk látogatást. Ennek a helynek az 1889. január
30-i kettős tragédiája máig élő és soha nem múló

3. nap: Kismarton (Az Esterházy család téli
rezidenciája) - Páneurópai Piknik Emlékhely,
Sopronpuszta
Reggeli után Kismartonba indulunk, ahol az
Esterházy grófok barokk kastélyát tekintjük meg.
Ez Burgenland legimpozánsabb épületegyüttese.
A rendkívül színvonalasan, gazdagon berendezett
termek és a csodálatos kastélypark meglátogatása
alatt betekintést nyerünk az épület és a család
történetébe. Megtekintjük a kastély fénypontjait:
eredeti bútorokat, frankenthali porcelángyűjteményt,
Haydn koncert termét. Rövid szabadprogram a

város főterén. Következő megállónk Páneurópai
Piknik Emlékhely, Sopronpuszta. A vasfüggöny
lebontásának emléket állító kiállítást körbesétálva
tényeket látunk arról, hogy hogyan történtek az
első lépések Európa felé. Hazaindulunk. Érkezés
Budapestre az esti, Nyíregyházára és Debrecenbe a
késő esti órákban.

Laxenburg

Mayerling
Baden bei Wien

Kismarton
Sopron

Sopronpuszta

Ausztria
Magyarország

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői

Kismarton

RÉSZVÉTELI DÍJ:

52.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Sopronban vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
12.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 80 euro / fő
- BBP biztosítás (Irodánkban is köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

13.000 Ft/fő
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USZTRIA, SALZKAMMERGUTI-TÓVIDÉK

Ausztria

Hófödte hegyek, csillogó alpesi tavak, Mozart emlékek

2022. szeptember 13 - 17.
október 11 - 15.
5 nap / 4 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
A „földi paradicsom” - így keresztelte el nemes
egyszerűséggel I. Ferenc József a Salzburgtól keletre
fekvő, népszerű üdülőhelyet. Salzkammergut vonzereje
elsősorban tavai szépségében rejlik, mely sok turistát
csábít ide, nemcsak a nyári, de a téli hónapokban is.
Az utazás során csodálatos történelmi kisvárosokkal és
hófödte hegycsúcsokkal találkozunk, melyeknek szépsége
egy életreszóló élményt nyújt.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest – Rábafüzes – Graz – Liezen – Altaussee – Bad Aussee
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora reggeli
órákban, érkezés Altaussee-be kis pihenőkkel. Kirándulás a Loser csúcshoz (1838 m). A csúcsról szép körpanoráma nyílik a Totes Gebirge és a Dachstein vonulataira,
majd séta a tóvidék egyik gyöngyszeme, az Altaussee
körül. Este érkezés a szálláshelyre, Bad Aussee-be vagy
környéke (4 éj).
2. nap: Obertraun – Hallstatt – Hellbrunn
– Salzburg – Oberndorf (Fakultatív programlehetőség)
Délelőtt kirándulás Dachstein lenyűgöző hegyei
közé, felvonóval túra az Obertraun felett emelkedő
Krippenstein csúcshoz (2109 m), valamint az alatta
húzódó Dachstein Óriás-barlang és a Mammutbarlanghoz, majd a sóbánya, a Szent Mihálykápolna és a Csontház megtekintése Hallstattban.
Délután a Hellbrunni kastély meglátogatása,
melyet egykor Salzburg érseke építtetett, majd séta
Mozart szülővárosa és a „turisták Mekkája”-ként is
ismert Salzburg látnivalói között (Mozart-emlékmű,
Harangjáték, Mozart szülőháza, Vár stb.). Végül
látogatás Oberndorfba, a Salzach-parti hangulatos
kis településre. Itt csendült fel először a kedves
karácsonyi ének, a „Stille Nacht”. A Csendes Éj kápolna
megtekintése után visszautazás a szálláshelyre.
A fakultatív program ár: 10.000Ft/fő + belépők
3. nap: St. Wolfgang – Bad Ischl
Délelőtt séta Salzkammergut egyik legfelkapottabb
üdülőhelyén, St. Wolfgangban, majd kirándulás a
Schafberg csúcsára (1783 m), ahonnan gyönyörű
a rálátás a környező alpesi tájra. Délután látogatás
egy fafaragó mester műhelyébe, ahol mulatságos,
fából készült „karikatúrák” gazdag tárháza látható.
Végül ismerkedés a sós fürdőjéről ismert „császári
hely”, Bad Ischl nevezetességeivel (Császárvilla,
Gyógyfürdő, Gyógypark). Mivel ez az ischler
„szülőhazája”, itt kötelező a kóstoló program
valamelyik patinás cukrászdában.

Salzkammergut
4. nap: St. Gilgen – Mondsee – Gmunden
– Traunsee
Délelőtt látogatás Mozart édesanyjának a szülőhelyére, St. Gilgenbe (Hercegi kripta, Városháza,
Mozart-kút, Mozart édesanyjának szülőháza) majd
kirándulás a Zwölferhorn csúcsra (1522 m), melyről fantasztikus látvány tárul a környező hegyekre és a közöttük megbúvó három gyönyörű tóra
(Fuschlsee, Mondsee, Wolfgangsee). Délután séta
Salzkammergut legmelegebb vizű tava, a Mondsee
partján, majd kirándulás az Attersee körül és az
egykori hercegi vadászterület helyén kialakított
Hochkreut Vadaspark területére, ahová csodálatos panorámájú út vezet. Végül a kerámia gyártásáról híres Gmunden nevezetességeinek megtekintése és séta a Traunsee partján.

5. nap: Liezen – Admont – Graz – Rábafüzes
– Budapest – Nyíregyháza – Debrecen
Délelőtt a bencés apátság megtekintése
Admontban, ezt követően látogatás az Eggenbergkastélyba és séta a stájer főváros, Graz utcáin. Rövid pihenőkkel érkezés Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti órákban.

Gmunden
Ausztria
Salzburg

Bad Ischl
Liezen

Hallstatt

Graz

Bad Ischl

RÉSZVÉTELI DÍJ:

95.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 4 éjszaka 3* alpesi panzióban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
20.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 110 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, M3 autópálya
pihenői, Budapest, M7 autópálya pihenői
(Székesfehérvárig), 8-as főút
Eggenberg
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EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

25.000 Ft/fő

A USZTRIA MAGYAR EMLÉKHELYEI

Ausztria

Bécs, Fraknó vára, Léka vára, Németújvár vára, Kismarton, Ruszt, Sopron
2022. június 03 - 05. (Pünkösd)
július 21 - 23.
október 06 - 08.
3 nap / 2 éj

Schönbrunn

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Bécs története szinte a kezdetektől szorosan összefonódik
a magyar történelemmel. A IV. Bélától I. Károlyig tartó
közös múlt számos emlékkel találkozik. Barangoljon
velünk Bécsben, melyet a zenei világ fővárosaként
tartanak számon már a 16. század óta, de az egyéb
művészetek rajongói számára is bőséges a kínálat. A
Szent István-székesegyház és környéke, a Hofburg, a
Schönbrunn megannyi látnivalót kínál, de érdemes Bécs
külvárosaiba is ellátogatnunk. A szomszédos Burgenland
a történelmi Magyarország része volt, Ruszt pedig egykor
Magyarország legkisebb városa. Fedezzük fel magyar
emlékhelyeinket, hogy büszkén emlékezhessünk őseinkre!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Bécs
– Schönbrunn
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
reggeli órákban. Kis pihenőkkel érkezünk Bécsbe, a
császárvárosba, ahol buszos, majd gyalogos történelmi
városnézés keretein belül ismerkedünk az osztrák
főváros nevezetességeivel (Stephansdom, Hofburg,
/császári udvar és környezete/ Operaház, Parlament,
Városháza, Kapucinusok temploma, Habsburg
kripta, Ágostonrendi templom stb.). Ezt követően kis
szabadprogram következik (lehetőség van vásárolni a
Mozart csoki különlegességekből vagy elfogyasztani
egy bécsi szeletet, Sacher tortát, akár egy bécsi kávét).
Délután indulunk Schönbrunnba, a Habsburgok
nyári rezidenciájához, mely Ausztria legismertebb
műemléképülete és turisztikai látványossága. A
legnagyobb eleganciát sugárzó barokk-rokokó
stílusú szobák berendezése lenyűgöző. A 40 terem
meglátogatása során elképzelhetjük, hogy milyen volt
a királyi udvartartás élete a XVIII - XIX. században. Este
érkezés a szálláshelyre, Sopronba. (2 éj)

helyiségeiben múzeumot, lovagtermet, fegyvertárat
és képzőművészeti galériát láthatunk. Ezt követően
látogatás a ferences templomba, mely a Batthyánycsalád kriptáját rejti magában. Este visszaérkezés a
szálláshelyre.

2. nap: Burgenland magyar vonatkozású emlékhelyei – Fraknó – Léka – Németújvár
Reggeli után Burgenland magyar vonatkozású
történelmi emlékhelyeit keressük fel. Fraknó várában
(Forchtenstein) megtekintjük az Esterházy család
évszázadokon át titokban tartott kincstárát és Európa
legnagyobb magánkézben lévő fegyvergyűjteményét.
Utunk következő állomása Léka (Lockenhaus) –
középkori várlátogatás, ahol a templomos lovagok
titkát máig őrzi a megállt idő. Délután látogatás
a Németújvár-i grófok egykori lovagvárába,
(Güssingbe). A XII. századi vár gazdagon díszített

3. nap: Sopron – Kismarton – Ruszt – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után Sopronban, a „hűség városában”
gyalogos városnézést tartunk, ezt követően
Burgenland tartomány „fővárosa”, Kismarton
(Eisenstadt)
nevezetességei
következnek.
Megtekintjük az Esterházy-kastély pompás termeit
és parkját, valamint Joseph Haydn lakóházát.
Belvárosi séta (Dóm, Liszt-emlékmű megtekintése).
Hazaindulás előtt Ruszt (Rust) városka történelmi
központját csodálhatjuk, mely 2001 óta az UNESCO
Világörökség része (fakultatív borkóstolás, külön ár
ellenében). Hazaérkezés a késő esti órákban.

Schönbrunn
Kismarton
Fraknó
Ausztria

Bécs
Ruszt

Léka

Németújvár
Güssing

RÉSZVÉTELI DÍJ:

59.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Sopronban vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
12.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 120 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői
EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

15.000 Ft/fő
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MONTENEGRÓ – BOSZNIA-HERCEGOVINA
HORVÁTORSZÁG

Montenegró

Bosznia-Hercegovina

Horvátország

2022. július 11-16.
szeptember 19 - 24.
6 nap / 5 éj

Mostar

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Mostar (Bosznia-Hercegovina)
Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás
Mohács - Eszék - Samac - Doboj - Maglaj - Zenica
- Szarajevó útvonalon. Érkezés Mostarba a késő
délutáni órákban. Gyalogos városnéző sétánk
során megnézzük a Kriva-Cuprija (Görbe palló),
az Öreg-híd mellett a rézművesek festői utcáját.
Meglátogatjuk Koski Mehmed pasa dzsámiját a
piacot, és elsétálhatunk Karadjoz bég dzsámijához
is. Este fakultatív vacsora fantasztikus panorámával
a Neretva partján. Szállás elfoglalása boszniai
szálláshelyünkön. (1 éj).
2. nap: Mostar – Kravica – Dubrovnik - Budva
(Horvátország – Montenegró)
Reggeli után Bosznia Hercegovina egyik legszebb
természeti látványosságához, a Kravica-vízeséshez
látogatunk. Kellemes séta vagy kisvonatozás után
tárul szemünk elé a panoráma, amit számtalan
festő rajzolt már le, és költők írtak verseket róla. Itt
kóstolhatunk a helyi likőrökből, majd továbbutazunk
Dalmácia ékszerdobozához, Dubrovnikba. Helyi
idegenvezetőnk kíséretében a városfalakon a Pile
kapunál lépünk be, megtekintjük az Onofrio kutat,
Klarisszák kolostorát, majd a Stradunon sétálva
eljutunk az Orlandó oszlophoz, Rektori Palotához,
Szent Balázs templomhoz és végül kijutunk a kikötőbe,
ahol hajóra szállunk. Ez a csodálatos város a tengerről
egy még különlegesebb arcát mutatja: megnézzük
a városfalakat, megkerüljük a Lokrum-szigetet,
elhaladunk a karantén mellett, miközben a környék
legendáival ismerkedünk. Szabadidőnkben, az óváros
sikátoraiban fényképezkedünk, vagy andalgunk,
fagyizunk és napozunk a kikötőben. Továbbutazás
Montenegrói szállásunkra Budvára (3 éj).
3. nap: Njeguse – Cetinje – Lovćen Nemzeti Park
(Montenegró)
Egész napos szabadprogram, fürdési lehetőség.
Reggeli után lélegzetelállító útvonalon haladunk a
Lovćen Nemzeti Park felé. Útközben megállunk
Njegusiban sonkát és házi sajtot kóstolni.
Innen utunk az ország történelmi fővárosába,
Cetinjébe vezet, ahol Nikola király palotájával és a
montenegrói uralkodócsalád kalandos történetével
ismerkedhetünk. Délután visszatérünk Budvára,
a tengerpart legszebb óvárosába. Korzózunk a
tengerparton, sétálunk a barátságos kis utcákon.
Az egész napos fakultatív program ára: 30 euro/
fő + belépők
4. nap: Tivat – Kotori-öböl – Szirti Madonna
-sziget - Perast – Kotor (Montenegró)
Egész napos szabadprogram, fürdési lehetőség.
Reggeli után Tivatba indulunk. Egész napos
hajókiránduláson vehetünk részt, mely során
bejárjuk
a
Kotori-öböl
legfontosabb

településeit. A Verige-szorost elhagyva kikötünk
a Szirti Madonna-szigeten, ahol megtekintjük a
vallási emlékekben gazdag kegytemplomot. Innen
tovább hajózunk Perastba, Montenegró legszebb
barokk városkájába, ahol megnézzük a Szt. Miklós
templomot; majd innen Kotorba vezet utunk.
Helyi idegenvezetőnk kalauzol végig minket a
velencei és partizán emlékekben is gazdag óvárosi
látnivalókon: Óratorony, Fegyverek tere, Szt. Trifun
katedrális, nemesi paloták, Szt. Lukács templom,
de a piacot sem hagyjuk ki! A Monarchia egykori
hadikikötőjét magunk mögött hagyva elhaladunk
Stoliv és Lepetane előtt és visszatérünk Tivatba,
ahol az elegáns Porto Montenegró jachtkikötőben is
sétálunk egyet.
Az egész napos fakultatív program ára: 30 euro/
fő + belépők
5. nap: Budva - Herceg Novi – Szarajevó
(Bosznia-Hercegovina)
Reggeli után Herceg Noviba látogatunk, ahol a hős
spanyol katonák legendás történetével ismerkedünk.
Városnéző sétánk éppúgy érinti a Kanli Kula (Véres
Erőd) bástyáit, mint az Óratornyot és a főtér színes
házait. A kávészünetünket követően búcsút intünk a
tengerpartnak és Trebinje érintésével már Szarajevó
felé utazunk. Útközben fakultatív vacsorázási
lehetőség egy olyan étteremben, ahol Tito is
többször megfordult. Éjszakai szállásunk BoszniaHercegovinában (Szarajevóban) (1 éj).
6. nap: Szarajevó (Bosznia-Hercegovina fővárosa)
– Budapest – Debrecen – Nyíregyháza
Reggelit követően Bosznia-Hercegovina fővárosával
ismerkedünk. Városnéző sétánkat az Emlékezés
lángjánál kezdjük, majd a Ferhadiján folytatjuk,
megnézzük a városi piacot, a Szt. Szűz Mária ortodox
katedrálist, a Jézus Szent Szíve katedrálist, de Ferhat
bég dzsámiját is. Bejárjuk a Baščarčija zegzugos,
különböző mesterségek képviselői által benépesített
utcáit, elhaladunk a Bég Bezisztán mellett, a Miljacka
partján pedig megállunk a Latin-híd mellett. Itt lőtte
le Gavrilo Princip a Habsburg trónörököst, Ferenc

Ferdinándot és feleségét. Innen visszakanyarodunk
az Óratoronyhoz, Gazi Husrev bég dzsámijához,
megnézzük a kor legpatinásabb iskoláját, kóstolunk
a messze földön híres burekból és ízelítőt kaphatunk
a helyi kávékultúrából is. Természetesen a
rézművesek utcáját sem hagyhatjuk ki, ahonnan
már csak pár lépés a város ikonikus kútja a Sebilj.
Némi szabadidőt követően hazaindulunk. Várható
hazaérkezés Budapestre az esti, Nyíregyházára és
Debrecenbe a késő esti órákban.

Horvátország
Bosznia-Hercegovina
Szarajevó
Mostar
Montenegró
Dubrovnik

Kotor
Budva

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M6 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

109.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Boszniában
- 3 éj 3* szállodában Montenegróban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (5 reggeli + 5 vacsora):
25.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 120 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

52

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

30.000 Ft/fő

P LITVICEI TAVAK ÉS ZÁGRÁB
Horvátország természeti csodája

Horvátország

2022. április 15 - 17. (Húsvét)
június 03 - 05 (Pünkösd)
július 07 - 09.
augusztus 19 - 21.
szeptember 22 - 24.
október 28 - 30.
3 nap / 2 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Horvátország 7 nemzeti parkja közül a legjelentősebb
a Plitvicei tavak vidéke. A nemzeti park több mint
200 négyzetkilométeren terül el, területének 90%-át
erdők borítják. Bármilyen évszakot is válasszunk a
kiránduláshoz, mindenképpen különleges élményben
lesz részünk. Tavaszi olvadáskor megduzzad a patakok vize, nyáron zöldell a táj, míg ősszel az ezerszínű
természet tárul elénk.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Trsat vára – Rijeka
Indulás a kora hajnali órákban. Kora délután érkezés
a Rijeka fölé magasodó középkori Terszat (Trsat)
várába, mely a Frangepán és a Zrínyi családok
lakhelyéül szolgált. Udvarából gyönyörködünk
a Kvarner-öböl fantasztikus panorámájában,
majd leereszkedünk a hegyről és megnézzünk
a legnagyobb Monarchia-korabeli kikötővárost
az Adriai tenger partján fekvő Fiumét (Rijeka).
Ismerkedünk a Korzó és óváros nevezetességeivel városi torony az órával, Szent Vitus dóm, Magasztos
Mária templom, ferde torony, stb.) Zenggben (Senj)
megállunk a tengerparton a 45. szélességi körön.
Este szállás elfoglalása a Plitvicei tavak térségében.
Szállás, vacsora. (2 éj)
2. nap: Plitvicei Nemzeti Park
(UNESCO Világörökség)
Reggeli után a Plitvicei Nemzet Parkba indulunk.
Horvátország legismertebb természeti értéke a
zuhatagos festői tavakból egybekovácsoló „Vizi
csoda”. A tóvilág alsó részén a nagy vízesés a
leglenyűgözőbb látvány. A kristálytiszta tavakban
pisztrángok úszkálnak, közelről szemlélhetjük meg a
tórendszert kialakító geológiai folyamatokat. A tavak
között gyalogosan és hajóval közlekedünk. E vizi
csodát, valamint a páratlan szépségű növényvilágot
számtalan fából készült, a tavak felszíne felett
átvezető hidak ívelik. A völgykatlan 1979 óta
az UNESCO Világörökség része. Este szállás
elfoglalása, vacsora.
3. nap: Károlyváros (Karlovac) - Zágráb
– Budapest – Nyíregyháza - Debrecen

Rijeka kikötő
Reggeli után hazaindulunk. Útközben buszos
városnézés a Dinári-hegység lábánál elterülő
Karlovacban (Károlyváros). Az egykori török
támadásoknak ellenálló várak megmaradt sáncai ma
meghatározó képe a városnak. A vár körüli sétány
Európában is egyedülálló, legszebb része a Nagy
Promenád. Következő megállónk Horvátország
fővárosa, Zágráb. Gyalogos városnézés keretében
ismerkedünk az óváros magyar vonatkozású
emlékeivel. Megtekintjük a hangulatos Jelasics
főteret, a Szent István katedrálist. Élvezzük az
óváros és a várnegyed szépségét, nosztalgiázunk a
történelem nagy eseményei között, hiszen nem csak
a város alapítása fűződik magyar király nevéhez,
hanem sok más tett is. Rövid szabadprogram után
hazaindulunk, Nagykanizsa útvonalon érkezünk
Budapestre a késő esti, Nyíregyházára és Debrecenbe
a késő éjszakai órákban.

Zágráb
Horvátország

Fiume
Trsat

Károlyváros

Plitvice

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

39.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 2/3* szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
10.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 80 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő
Plitvicei tavak

EGYÁGYAS FELÁR:
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20.000 Ft/fő
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TENGERPARTI NYARALÁS DALMÁCIÁBAN

Horvátország

Horvátország

2022. július 11 - 16.
szeptember 05 - 10.
6 nap / 5 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Két ország két nyelvet beszélő népe élt egy korona alatt
évszázadokig. Ez magyarázza a magyar vonatkozású
emlékek gazdagságát és sokszínűségét. Csáktornya,
Károlyváros, Zágráb emlékei mellett természetesen
a magyar nyaralók körében rendkívül népszerű
tengerparti dalmát településeket is meglátogatjuk
utunk során /Zadar, Šibenik, Primosten,Trogir, Split/.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Letenye – Csáktornya – Varasd – Šibenik
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a hajnali
órákban a Budapest – Letenye útvonalon.
Csáktornyán, a Muraköz központjában a Zrínyiek
vármúzeumát tekintjük meg, majd továbbutazunk
Varasdra. Városnézés Horvátország „barokk
fővárosában” (Draskovics és Patacsics Paloták,
Cillei-Erdődy várkastély, barokk templomok). Ezt
követően továbbutazás a Kis-Kapela és a Velebit
vadregényes vonulatain keresztül Dalmáciába.
Érkezés Šibenik környéki szálláshelyünkre az esti
órákban (5 éj).
2. nap: Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
3. nap: Egész napos pihenés, fürdőzési
lehetőség.
Fakultatív programlehetőség: Biograd – Zadar
– Nin
Reggel utazás Észak-Dalmáciába, ahol a közös
magyar-horvát királyok koronázási városába,
Biogradba
látogatunk.
Utána
ismerkedés
Zadarral, Dalmácia legészakibb városával.
Gyalogos városnézés keretén belül a legfontosabb
nevezetességek felkeresése (Könyves Kálmán és
Nagy Lajos emlékei a templomokban, római és
olasz építmények, monarchia kori templomok,
erődítményrendszer a félszigeten, kikötők). A
városnézést követően a közeli Nin településre
megyünk, ahol felkeressük a világ legkisebb
székesegyházát. A napi program végén fürdőzési
lehetőség a homokos partú Nini-lagunában.
Az egész napos fakultatív program ára: 30 euró/fő
+ belépők

4. nap: Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív programlehetőség: Šibenik
– Krka Nemzeti Park – Primošten
Reggel gyalogos városnézés a szép fekvésű
Šibenik városában (székesegyház, Rektorpalota,
hegyi erődök, műemlékek a sikátorokban). A
városnézés után kirándulás a közeli Krka Nemzeti
Parkba, amely Dalmácia egyik kihagyhatatlan
látnivalója. Egyik legszebb része a Skradinski
Buk
vízesésrendszere
(17
kisebb-nagyobb
zuhataggal), ahol a folyó feletti fahidakon sétálva
gyönyörködhetünk a különös természeti csodában
(vízesések, tavak, Tesla vízmű, vízimalom, fakultatív
likőrözés). Napunkat a hangulatos Primošten
településsel zárjuk (a volt halászfalu felfedezése,
fürdőzési lehetőség a kavicsos partú tengerben, séta
a magyar tengerkedvelők kedvelt kisvárosában).
Az egész napos fakultatív program ára: 30 euró/fő
+ belépők
5. nap: Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív programlehetőség: Trogir – Split
– Klis vára – Omiš
Reggeli után első állomásunk Trogirban, az
ékszerdobozhoz hasonlítható műemlékvárosban
(IV. Béla relikviájának megtekintése). Majd
továbbutazás és városnézés Splitben, mely
Dalmácia fővárosa és Horvátország fő kikötővárosa.
Itt építette fel Diocletianus császár gigantikus
méretű palotáját, mely az UNESCO Világörökség
része. Székesegyháza IV. Béla gyermekeinek
koporsóját rejti. A piac szomszédságában álló
palotanegyed hangulata egészen egyedülálló.
Kikötője és a város nyüzsgése a római kori
műemlékek között leírhatatlan. Mai utolsó
programunk a hegyeket ékesítő Klis vára, melyben
a mongolok elől menekülő IV. Béla két lányát is
elvesztette. Ezután a Cetina-folyó torkolatánál
fekvő közeli Omišba megyünk, ahol a napi program
zárásaként egy kellemes fürdési lehetőség lesz a
meredek közép-dalmát hegyek tövében húzódó
homokos tengerparton.
Az egész napos fakultatív program ára: 30 euró/fő
+ belépők
6. nap: Zágráb – Letenye – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggel Zágráb felé vesszük utunkat. Városnézés
és szabadidő a gyönyörű fővárosban (Szent László
alapította székesegyház, Jellasics főtér,Trogír
Petőfi

Zadar
leszerelésének helyszíne, piac). Majd indulás
Magyarországra. Érkezés Budapestre az esti órákban
Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti órákban.s
a kikötőben tűzijáték. Éjjel 1 órakor indulunk vissza
a szállásra.

Zágráb
Horvátország
Károlyváros

Nin
Zadar
Biograd
Krka
Trogir
Sibenik
Primosten Split Omiš

Trogír

RÉSZVÉTELI DÍJ:

95.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 5 éj 3* szállodában Šibenik környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (5 reggeli + 5 vacsora)
25.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 100 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, M3 autópálya
pihenői, Budapest, M7 autópálya pihenői
EGYÁGYAS FELÁR:
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30.000 Ft/fő

ZLOVÉNIA, EURÓPA ZÖLD GYÖNGYSZEME

Szlovénia

egy kis osztrák és horvát kitérővel

2022. április 14 - 17. (Húsvét)
június 08 - 11.
augusztus 03 - 06.
október 26 - 29.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Szlovénia Európa zöld gyöngyszeme, ahol az erdők
mély sötétzöldje, a legelők és szántók esőáztatta
élénkzöldje, a mindezeket visszatükröző csodálatos
tavak csillogó vagy tompa zöldje állandó smaragd
ragyogást kínál. Utunk során felkeressük a világhírű
Postojnai cseppkőbarlangot, megtekintjük a szlovén
főváros nevezetességeit, barangolunk a Bledi-tónál és és
csónakázunk a Szűz Mária zarándoktemplomhoz
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Graz (Ausztria) – Celje
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
hajnali órákban. Folyamatos utazás Budapest és
Rábafüzesen keresztül Grazba. A városnézés során
ismerkedünk a steier fővárossal. Megtekintjük a
Dómot, Mauzóleumot, főhercegi palotát és a Jezsuita
rendházat. Séta a belváros hangulatos utcácskáin és a
főtéren, majd felvonóval felmegyünk a Schlossbergre.
Késő délután továbbutazás Szlovéniába. Érkezés a
szálláshelyre az esti órákban (3 éj).

2. nap: Bohinj és a Bledi-tó – Škofja Loka
Reggel Bohinjba utazunk. A Vogel hegyre
emelkedve a Triglav Nemzeti Parkban lévő csúcsok
és tavak megtekintése (felvonódíj). Utunk következő
állomása Szlovénia ékszere, Bled. Csodálatos
fekvése, enyhe éghajlata miatt turisták ezrei keresik
fel. A Bledi-tóban fekvő kis szigeten Szűz Mária
zarándok temploma található, melyet kishajóval
lehet látogatni (hajójegy), majd a tó túlsó partján
a várat keressük fel. A délután folyamán Szlovénia
műemlékekben gazdag városkájába, Škofja Lokaba
utazunk tovább. Sétálunk az óváros hangulatos

Maribor
utcácskáin, festett nemesi házai között. Láthatjuk
az öreg városházát, a XIII. századi kőhidat (KözépEurópa legöregebb hídja). A főutca végén
pillantást vethetünk a város fölé emelkedő
kastélyra. Estére visszatérünk szálláshelyünkre.
3. nap: Ljubljana – Postojna – Predjama vára
(A mai napon fakultatív programlehetőséget
ajánlunk)
A mai napon Szlovénia fiatal, energikus városát,
Ljubljanát keressük fel. Sétálunk a belvárosban és
ismerkedünk nevezetességeivel. A hármas hídon
átmenve siklóval megyünk fel a folyó túlpartján
lévő – Ljubljana jelképeként is ismert – várba. E
várban raboskodott Batthyány Lajos is 1849-ben.
A toronyból jó időben az Alpok csúcsai is
látszanak. Postojnába folytatjuk utunkat. Rövid
kitérővel felkeressük Predjamát, Szlovénia festői
lovagvárát, mely a sziklák között egy barlang
bejáratában épült. A várat belülről is lehetőség
van megnézni. Postojna világhírű természeti
értéke a Pinka-folyó által kialakított kétszintes
barlangrendszer. Vonattal és gyalogosan járjuk
be a területet. Este visszaérkezés a szálláshelyre.
Fakultatív program: 8.500 Ft/fő + belépők
4. nap: Maribor – Varasd (Horvátország)
– Budapest – Nyíregyháza – Debrecen
Reggel Horvátország felé indulunk. Útközben
megállunk Mariborban, Szlovénia második
legnagyobb városában (séta a belvárosban
és szabadidő). Ezt követően továbbutazunk
Varasd műemlékekben gazdag városába, melyet

Horvátország „barokk fővárosának” is neveznek
(Draskovics, Patacsics palota, Cillei-Erdődy várkastély,
barokk templomok megtekintése kívülről). Majd
hazaindulunk és kis pihenőkkel, Letenyén keresztül
érkezés Budapestre az esti, Debrecenbe és
Nyíregyházára a késő esti órákban.

Graz
Villach

Bled
Bohinj
Škofja Loka

Klagenfurt
Maribor
Szlovénia
Ljubljana

Celje

Varasd

Predjama
Postojna

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 autópálya pihenői (Székesfehérvárig)
RÉSZVÉTELI DÍJ:

78.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj 3* szállodában Celje közelében
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatívfélpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
18.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 90 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Bledi-tó
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S ZLOVÉNIA - EGY KIS HORVÁTORSZÁGI KITÉRŐVEL
Ljubjana – Bledi-tó – Bohinj – Skofja Lokai - Postojna
Predjama vára- Plitvicei tavak - Karlovac – Zágráb

Szlovénia

2022. július 19 - 23.
szeptember 20 - 24.
5 nap / 4 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – M3 autópálya
pihenői – Budapest - M7 és M70 autópálya pihenői – Letenye (határátkelés) – Ljubjana
– Bled (Szlovénia)
Indulás a kora hajnali órákban. Kis pihenőkkel érkezés
Közép - Európa egyik legfiatalabb fővárosába,
Ljubljanába. Ismerkedünk a gyönyörű óvárossal,
szép régi épületekkel, modern csodákkal. Egyik
ilyen modern csoda a Fellegvárba felvivő üvegkocka
sikló, mellyel felérkezünk a várhoz. Ebben a várban
raboskodott Batthyány Lajos (Magyarország
első alkotmányos miniszterelnöke.) is 1849-ben.
A toronyból jó időben a Júlia-Alpok csúcsai is
látszanak. A várban különböző tárlatok, virtuális
kiállítások, gyógynövény galéria, kovácsműhely,
borospince található. A várból a Sárkányos-hídhoz
megyünk, mely az óvárosba vezet. Itt megtekintjük
a XV. századi városházát, a püspöki palotát, a
barokk székesegyházat és a barokk palotákat. Rövid
szabadprogram után folytatjuk utunkat Bled környéki
szálláshelyünkre (2 éj), vacsora.
2. nap: Bledi-tó – Bohinj
– Skofja Lokai (Szlovénia)
Reggeli után a mélykék vizű, képeslap szépségű
Bledi-tóhoz kirándulunk. Ezt a türkizkék tavat
gleccser vájta, termálforrás táplálja. Séta a tó körül,
majd pletnával áthajózunk a tó közepén lévő kis
szigetre. ahol megnézzük a Mária Mennybemenetele
templomot. Ennek a templomnak a legenda szerint,
ha meghúzzuk a harangját, teljesül a kigondolt
kívánságunk. Szabadidőnkben megkóstolhatjuk a
híres bledi krémest. Tovább utazunk a Júliai-Alpok
szívébe, a csodálatos természeti környezetben,
meredek sziklafalak között fekvő Bohinji-tóhoz.
„Amikor Isten befejezte a világ megalkotását, rájött,
hogy megfeledkezett egy kis embercsoportról, akik
csendben várták Isten munkájának befejeztét. Ezért
hálául nekik ajándékozta a világ legszebb helyét,
melyet az emberek – Isten szláv nevéből (Boh) –
Bohinjnak neveztek el.” Séta a tó körül. Itt láthatjuk
a híres „Aranyszarv kecskebakot” és a Keresztelő
Szent János templomot. A délután folyamán
Szlovénia műemlékekben gazdag városkájába,
Skofja Lokaba érkezünk. Sétálunk az óváros
hangulatos utcácskáin, a gyönyörűen festett házak
között. Láthatjuk az öreg városházát, a XIII. századi
kőhidat (Közép-Európa legöregebb hidja). A főutca
végén pillantást vethetünk a város fölé emelkedő
kastélyra. Estére visszatérünk szálláshelyünkre,
vacsora.

Plitvicei-tavak

3. nap: Ljubljana – Postojna – Predjama vára
Reggeli után Postojna világhírű természeti
értékét a Pinka-folyó által kialakított kétszintes
cseppkőbarlangrendszert
látogatjuk
meg.
Vonattal és gyalogosan járjuk be a területet. A
barlang eddig felderített járatainak hossza összesen
24 km (turisták által ebből 5 km látogatható). 3,5 km
kisvasúttal, 1,5 km pedig gyalog tehető meg. Európa
legnagyobb és leglátogatottabb karsztvidéki
barlangja. A fantasztikus cseppkőképződmények
mellett számtalan állatfaj képviselőit is láthatjuk
a barlangban. A barlang megtekintése után
ellátogatunk a mintegy 10 km-re fekvő Predjama
várba, mely egy toronymagas sziklába vájva, vagy
ahhoz hozzátapasztva várja látogatóit. Már több
mint 800 éve uralja a környéket, és ül a magasban a
123 méteres sziklán. A várat Legenda és misztikum
övezi. Látogatásunk során bejárhatjuk a vár termeit,
az udvart, a várbörtönt, megtekinthetjük a középkori
fegyvertárat, és megcsodálhatjuk a fantasztikus
kilátást a környező hegyekre. Este érkezés Plitvice
környéki szálláshelyünkre, vacsora. (2 éj)
4. nap: Plitvicei tavak, a vízesések királynője
(Horvátország)
Reggeli után az UNESCO Világörökségi listára
felkerült vízi csodát, a Plitvicei tavakat látogatjuk
meg. A csodálatos tórendszert 16, többségében
összefüggő tó alkotja, és közel száz vízesést köt
össze. A tavak felszíne felett átvezető ösvényeken,
hidakon sétálva, majd hajóval járjuk túránkat, mely
minden korosztály számára felejthetetlen élményt
nyújt. Kristálytiszta vizében pisztrángok úszkálnak,
közelről szemlélhetjük a tórendszert kialakító
geológiai folyamatokat, annak páratlan szépségű

növényvilágát. Visszaindulunk szálláshelyünkre,
pihenés, szabadprogram, este vacsora.
5. nap: Károlyváros (Karlovac) - Zágráb – M7 és
M70 autópálya pihenői - Budapest – M3 autópálya pihenői – Nyíregyháza -Debrecen
Reggeli után hazaindulunk. Útközben buszos
városnézés a Dinári-hegység lábánál elterülő
Karlovacban (Károlyváros). Az egykori török
támadásoknak ellenálló vár megmaradt sáncai ma
meghatározó képe a városnak. A vár körüli sétány
Európában is egyedülálló, legszebb része a Nagy
Promenád. Következő megállónk Horvátország
fővárosa, Zágráb. Gyalogos városnézés keretében
ismerkedünk az óváros magyar vonatkozású
emlékeivel. Megtekintjük a hangulatos Jelasics
főteret, és a Szent István katedrálist. Élvezzük az
óváros és a várnegyed szépségét. Nosztalgiázunk
a történelem nagy eseményei között, hiszen nem
csak a város alapítása fűződik magyar király nevéhez,
hanem sok más tett is. Rövid szabadprogram után
hazaindulunk, Nagykanizsa útvonalon érkezünk
Budapestre az esti, Nyíregyházára és Debrecenbe
a késő éjszakai órákban.

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 autópálya pihenői (Székesfehérvárig)
RÉSZVÉTELI DÍJ:

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj szállás Plitvice környékén 3*-os szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA

Bledi-tó

Plitvica

Szlovénia
Bled
Bohinj
Skofja Loka Ljubljana
Zágráb

Predjama
Postojna

Károlyváros
Horvátország

KÜLÖN FIZETENDŐ:
- - fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora)
20.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 120 euro / fő
(Ljubjana: Fellegvár, Bledi-tó: Pletna, Templom,
Felvonó, Bohinji-tó, Postojna: Cseppkőbarlang
Predjama vára, Plitvice – Nemzeti Park)
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 30 fő

EGYÁGYAS FELÁR:
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34.000 Ft/fő

BLEDI-TÓ ÉS LJUBLJANA

Szlovénia

Szlovénia

2022. április 15 - 17. (Húsvét)
július 14 - 16.
október 13 - 15.
3 nap / 2 éj

Bledi-tó

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
A Bledi-tó Szlovénia második legnagyobb tava a JúliaiAlpokban, festői környezetben, hegyekkel és erdőkkel
körülvéve. Gleccserek formálták, morénák veszik körül.
Glaciális és tektonikus eredetű. Népszerű idegenforgalmi
célpont.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Ljubljana – Bled (Szlovénia)
Indulás a kora hajnali órákban. Utazás Szlovénián
át rövid pihenőkkel.
Érkezés Közép-Európa
egyik legfiatalabb fővárosába, Ljubljanába.
Ismerkedünk a gyönyörű óvárossal, szép régi
épületekkel, modern csodákkal. Egyik ilyen modern
csoda a Fellegvárba felvivő üvegkocka sikló,
mellyel felérkezünk a várhoz. A várban különböző
tárlatok, virtuális kiállítások, gyógynövény galéria,
kovácsműhely, borospince található. A második
nevezetesség a Sárkányos-híd, mely az óvárosba
vezet. Itt megtekintjük a XV. századi városházát,
a püspöki palotát, a barokk székesegyházat és
a barokk palotákat. Rövid szabadprogram után
folytatjuk utunkat a mélykék vizű, képeslap
szépségű Bledi-tóhoz. Ezt a türkizkék tavat gleccser
vájta, termálforrás táplálja. Séta a tó körül. Fakultatív
program keretében pletnával áthajózhatunk a tó
közepén álló Mária Mennybemenetele templomhoz.
Szintén a szigeten van a legendás „kívánságot
teljesítő harang”. Este szállás elfoglalása Bled
környékén (2 éj), vacsora.

2. nap: Bohinji-tó – Savica-vízesés
Reggeli után elindulunk a Júliai-Alpok szívébe
a csodálatos természeti környezetben, meredek
sziklafalak között fekvő Bohinji-tóhoz. „Amikor
Isten befejezte a világ megalkotását, rájött, hogy
megfeledkezett egy kis embercsoportról, akik csendben
várták Isten munkájának befejeztét. Ezért hálául nekik
ajándékozta a világ legszebb helyét, melyet az emberek –
Isten szláv nevéből (Boh) – Bohinjnak neveztek el.” Séta a
tó körül. Itt láthatjuk a híres „Aranyszarv kecskebakot”
és a Keresztelő Szent János templomot. A bátrabbakkal
tovább indulunk a tó másik végén fekvő Ukancba.
Innen közel 500 erdei lépcsőfokon felkapaszkodva
érjük el a közel 70 méter magas Savica-vízesést, mely a
Sava Bohinjka-folyó forrása. Felvonóval feljuthatunk
az 1535 m magas Vogel-csúcsra, ahonnan pompás
kilátás nyílik a Júliai-Alpokra. Este szállás elfoglalása,
vacsora.

3. nap: Vintgar-szurdok – Trojane – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után egy mesés természeti környezetbe,
a Vintgar-szurdokhoz kirándulunk. Az igazán
látványos, könnyen bejárható szurdok 1600 m
hosszú és helyenként 150 méter magas sziklafalak
között kanyarog. A szurdok Szlovénia legnépszerűbb
természeti jellegzetessége és Szlovénia legmagasabb
folyami zuhataga. Itt fából épített járdák és hidak
segítenek a közlekedésben. Hazaindulás, útközben
rövid pihenő Trojanéban, ahol megkóstolhatjuk a
hely specialitását, a híres és ízes óriásfánkot. Érkezés
Budapestre az esti, Nyíregyházára és Debrecenbe a
késő esti órákban.

Trojanei fánk

Bled
Bohinj

Szlovénia
Trojane
Ljubljana

Bohinji-tó

RÉSZVÉTELI DÍJ:

55.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éjszakai szállás Bled környékén 3* szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
12.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 100 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 és M70 autópálya pihenői
Minimum létszám: 35 fő
Ljubljana

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

15.900 Ft/fő
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(DEBRECENBŐL)

IZRAEL KÖZELRŐL

Évezredek történelme, vallásai, kultúrája

Izrael

Jeruzsálem, Tel-Aviv, Názáret, Kapernaum, Betlehem, Haifa, Akkó, Ein Gedi, Masszada

2022. május 06 - 13.
május 16 - 24.
8 nap/7 éj

Jeruzsálem

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Izrael talán az egyik legfiatalabb azon országok
között, amely több évezredes történelmi múlttal és
hagyományokkal rendelkező ország, amelyre három
monoteista világvallás is szent helyként tekint, ahol a
legnagyobb vendégszeretettel és életörömmel várnak
bennünket.
1. nap: Debrecen – Tel-Aviv – Názáret
Gyülekezés a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren
04:15 kor. Elutazás: a WIZZ AIR menetrend
szerinti járatával 06:15-kor, Tel Avivba érkezés
10:25-kor. Utazás Joppéba (Jaffa), városnézés, a régi
kikötő, Simon tímár háza, Tel-Aviv panoráma, majd
utazás a szálláshelyre Názáretbe. Éjszaka és szállás
Názáretben, vacsora. (2 éjszaka).
2. nap: Názáret – Kána – Tabgha – Kapernaum
– Jardenit
Reggeli után kezdjük az egész napos programunkat.
Először keresztülutazunk Kánán, a híres menyegző
helyszínén. Elsőként a Boldogmondások hegyére
megyünk, a Hegyi Beszéd helyszínére, majd onnan
leereszkedünk a Genezáreti-tóhoz. Itt Tabghában
a halszaporítás csodája helyszínén épült templomot
és híres mozaikjait nézzük meg és felkeressük a
Mensa Christit, azaz az Úr Asztala templomot,
amely közvetlenül a tó partján található. Innen a
következő megállónk Kapernaum (Kefar Nahum)
lesz, ahol a város romjait, a Zsinagógát és a Szent
Péter házának alapfalai fölé épített különleges
templomot nézzük meg. innen továbbutazunk
a Jordán-folyóhoz Járdenitbe, a híres bemerítő
helyre. A program végeztével utazás vissza
Názáretbe, vacsora.
3. nap: Názáret – Akkó – Haifa – Betlehem
Reggeli után megnézzük az Angyali Üdvözlet
bazilikát, majd Mária kútját, és utazunk Akkóba,
a keresztes lovagok városába, ahol az UNESCO
Világörökség listáján szereplő várat nézzük meg.
Innen a következő állomásunk Haifa lesz. Haifában
megcsodáljuk a Bahá’i kertet és felmegyünk a
Kármel-hegyre, ahol Illés próféta legyőzte Baál

prófétáit. A programunk végeztével utazunk
Bethlehembe. Szállás és vacsora Betlehemben (5
éjszaka).
4. nap: Holt-tenger: Qumrán – Masszada
– Betlehem
Reggeli után egész napos kirándulást teszünk a
Holt-tenger környékén, ahol elhaladunk Qumran
mellett. Elsőként Ein Gedi vízeséseit keressük fel
a Júdeai-sivatagban, ahol egykor Dávid bujkált
Saul elől. Utána Masszadát, Heródes egykori
fellegvárát keressük fel, mely a római-zsidó
háborúban a zsidó ellenállás utolsó erőssége volt.
Az erőd megtekintése után fürdőzési lehetőség a
Holt-tengerben. Visszaúton megállunk, és kívülről
megnézzük a Szent György kolostort. Szállás és
vacsora Betlehemben.
5. nap: Jeruzsálem – Betlehem
Reggeli után Jeruzsálembe utazunk. Az Olajfák
hegyén szállunk le, innen gyalogosan a Dominus
Flevit templomhoz megyünk, ahol gyönyörű
panoráma fogad minket. Előttünk látható egész
Jeruzsálem a Templom-heggyel. Leereszkedünk
a Getsemáné-kertbe a Nemzetek Templomához.
Következő megállónk a Mária sírja fölé emelt
templom lesz, majd gyalogosan felmegyünk
Jeruzsálembe. Az Oroszlánok kapuján lépünk be
a Szent Városba. Hamarosan már a Via Dolorosán
haladunk tovább a Szent Sír bazilikáig, végig a
stációk mentén. A programunk végén visszautazunk
a szálláshelyre, vacsora.
6. nap: Betlehem – Jeruzsálem
Reggeli után Betlehemben felkeressük a Születés
templomát, majd a Pásztorok mezejét. Délután
Jeruzsálembe utazunk. Megnézzük a Sion-hegyen
az Utolsó Vacsora termét, Dávid király sírját, valamint
az Elszenderülés templomát, visszaúton megállunk
a Siratófalnál. Szállás, vacsora.
Haifa

7. nap: Ein Kerem – Jeruzsálem – Betlehem
A reggeli után Ein Karembe látogatunk, ahol
elsőként a Keresztelő Szent János templomot
keressük fel, majd felmegyünk a Mária találkozása
Erzsébettel templomhoz, útközben megnézzük
Mária kútját. Visszaúton, megnézzük a Jád Vásem
Múzeumot, majd Jeruzsálemben a Knesszet
(Parlament) épületét kívülről és a Menorát. Szállás,
vacsora.
8. nap: Tel-aviv – Debrecen
Korai reggeli után transzfer a Ben Gurion
repülőtérre, repülés a WIZZ AIR menetrend
szerinti járatával Debrecenbe 11:20-kor,
hazaérkezés 13:35-kor.

Szíria
Tabgha
Akko
Kapernaum
Haifa
Názáret Yardenit
Jaffa Jeruzsálem
Kumrán
Ein Karem
Betlehem
Masszada
Izrael
Egyiptom
Jordánia

RÉSZVÉTELI DÍJ:

460.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegyet, 40x30x20 kézipoggyászt,
és 20 kg-os feladható bőröndöt,
- helyi autóbusz költségét 8 napra
- repülőtéri illetéket
- 7 éj 2 ágyas 4* szállodai szobákban
- félpanziós ellátást (7 reggeli + 7 vacsora)
- idegenvezetés, végig a program során
KÜLÖN FIZETENDŐ:
Szervízdíj + helyszínen fizetendő járulékos
költségek + belépők: 190 USD
- ajánlott borravaló/nap/fő 5 EUR
- BBP biztosítás Stornó biztosítás 6.440 Ft
Minimum létszám: 15 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Ein Gedi
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138.000 Ft/fő

NÉMETORSZÁG KÖZÉPKORI VÁROSAI

Németország

Nürnberg, Bamberg, Würzburg, Regensburg

2022. június 15 - 18.
szeptember 21 - 24.
4 nap /3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Az alábbi körutazás során felfedezzük Bajoroszág
nevezetes városait. Nürnberg München után Bajorország második legnépesebb városa. Császárok és fejedelmek, vezérek és alattvalók, feltalálók és tudósok:
Nürnberg a középkor óta Németország történelmének
tükörképe. Bamberg híres egyetemi, püspöki, sörfőző
település, valamint közigazgatási központ is. A
gyönyörű belváros a legnagyobb sértetlen történelmi
városmag Németországban. Tartsanak velünk és
fedezzék fel eme középkori gyöngyszemeket!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest –
Passau – Walhalla (Hírnév temploma) - Regensburg
Indulás a kora hajnali órákban. Folyamatos utazás
Ausztrián keresztül, útközben rövid pihenőkkel. Első
programunk Németországban a hírnév templomaként
ismertté vált Walhalla megtekintése. A germán
mitológia világában a háborúkban elesett, legbátrabb
harcosok lakhelye után Walhallának elnevezett
épület megépítését I. Lajos bajor uralkodó rendelte
el 1830-ban. A tervek szerint, klasszicista stílusban
egy ókori görög templomot imitáló épület került
kialakításra nem messze Regensburgtól. A mintegy
Pantheonként működő csarnokban jelenleg 190
prominens személy mellszobrát és emléktábláját
őrzik. Innen továbbutazás Regensburgba. Városnézés
a Duna partján fekvő festői városkában, mely a VIII.
századtól érseki székhely és 2006-ban felkerült az
UNESCO Világörökségi listájára. A városnéző séta
során megtekintjük többek között az Öreg hidat, a
Városháza épületét, a Dómot és az Érseki palotát. Este
szállásfoglalás Regensburg mellett (1 éj).
2. nap: Kelheim – Weltenburgi kolostor - Nürnberg
Reggel utazás a Weltenburgi kolostorba.
Kelheimtől nem messze a Duna hihetetlen éles
kanyart vesz. Az így kialakult félszigeten található
a német nyelvterület legrégebbi bencés kolostora,

ahol a bencés szerzetesek már 1050 óta főzik
saját sörüket, így ez a serfőzde a ma is működők
közül a legrégebbi múltra tekint vissza a világon.
Délután a frankföldi metropoliszba, Nürnbergbe,
Németország műemlékekben egyik leggazdagabb
városába utazunk. Történelmi óvárosát 80 toronnyal
díszített városfal öleli körül. Városnézésünk során
a fallal körülvett óvárossal ismerkedünk. A közös
séta keretében látjuk a Szent Lőrinc-templomot, a
Szentlélek kórházat, a Miasszonyunk templomot,
a régi városházát, a Szent Szébaldusz templomot,
Albrecht Dürer házát és a nürnbergi vár pompás
épületegyüttesét. A városnézés után szabadidő.
Szállás Nürnberg mellett (2 éj).
3. nap: Rothenburg ob der Tauber – Würzburg
– Bamberg UNESCO Világörökségek
Reggel
szabadprogram
vagy
fakultatív
programlehetőséget ajánlunk: Rothenburg ob
der Tauberbe látogatunk. A Bajorország szívében
található csodaváros az UNESCO Világörökség
szigorúan védett városkája. A város a mai napig
megőrizte középkori báját. Városnézés. Innen
továbbutazás Würzburgba, mely a történelem,
kultúra és a bor találkozása, barokk város déli
hangulattal és frank kedélyességgel. Városlátogatás
- Szent Kilián dóm, mely Bruno püspök által
1040-ben építtetett, összesen 105 méter hosszal
Németország negyedik legnagyobb román stílusú
templomépülete. Az UNESCO Világörökség
részét képező érseki palota és vele együtt a kert, a
Residenzplatz, valamint a Marienberg erőd Würzburg
jelképeként messze földön ismertek. Rövid szabadidő.
Továbbutazás Bajorország híres egyetemi és püspöki
székhelyére Bambergbe, mely az ókori Rómához
hasonlóan 7 dombra épült. Bamberg monumentális
épületei, barokk házai és középkori templomai
egytől egyig különleges látnivalók, és a történelmi
óváros a mai napig eredeti állapotában tekinthető
meg. Az UNESCO Világörökség listáján is szerepel.
Városnézés – Városháza, négytornyú Dóm, benne
található a középkori német szobrászat egyik
legfigyelemreméltóbb alkotása, a „Bambergi lovas”
szobor, mely valószínűleg Szent István királyunkat
ábrázolja. Szabadprogram, majd este szállás
elfoglalása.
Fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő + belépők
Bamberg

4. nap: Nürnberg – Linz – Budapest – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggel hazaindulás, útközben rövid városnéző séta
Felső-Ausztria székhelyén Linzben. Városnézésünk
során megcsodáljuk a város Főterét (Városháza,
Szentháromság-szobor, Városi plébániatemplom).
Szabadidő, majd hazautazás. Érkezés Budapestre az
esti, Nyíregyházára és Debrecenbe a késő éjszakai
órákban.
Nürnberg

Németország
Bamberg
Würzburg
Rothenburg

Nürnberg
Regensburg

Kelheim

Walhalla

Passau
Linz

RÉSZVÉTELI DÍJ:

115.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 1 éj bajor panzióban Regensburg környékén
- 2 éj Nürnberg környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA

KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
18.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 100 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői
EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

25.000 Ft/fő
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ERLIN, DREZDA, LIPCSE

Németország

Brno, Telč, Meissen, Potsdam, Prága
2022. szeptember 12 - 17.
október 10 - 15.
6 nap / 5 éj

Berlin

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Ez a körutazásunk Kelet-Németország híres
városai mellett Csehország nevezetessebb városait
is érinti. Utazásunk során ellátogatunk az “Elba
Firenzéjeként” emlegetett Drezdába, megismerjük
Németország fővárosát, Berlint, a királyi székhelyt,
Potsdamot. Nevezetességeik az UNESCO Világörökség részeit képezik. Ezt követően meglátogatjuk
Szászország második legismertebb városát, Lipcsét
illetve teszünk egy városnézést a világ egyik legszebb
városában, az „arany” Prágában.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Győr – Rajka – Brno – Prága
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a hajnali
órákban. Érkezés kora délután Brno-ba, Morvaország
fővárosába. Városnézést teszünk a belvárosban
(óváros, Szt. Jakab Templom, városháza, kapucinus
templom, stb.), majd továbbutazás, érkezés a Prága
környéki szálláshelyre az esti órákban (1 éj).
2. nap: Drezda – Meissen – Berlin
Reggeli után utazás Németország felé. Városnézés
idegenvezetéssel Drezdában. A 700 éves
település több mint felét a II. világháborúban
lerombolták, de művészi emlékei mára ismét
sok élményt nyújtanak az idelátogatóknak. Ez
a város a szász választófejedelmek fővárosa,
„Európa balkonja” az Elba fölött, gyönyörűen
újjáépített belvárossal, világhírű múzeumokkal
és épületekkel (Zwinger belülről, Drezdai képtár,
Operaház, Hofkirche, Frauenkirche). Ezt követően
megállunk Meissenben, mely a legrégebbi és
leghíresebb porcelánváros Európában. Ezt a
várost a Blane Schwerte (kék penge) védjeggyel
ellátott porcelánok tették világhírűvé. Katedrális
megtekintése, séta az Óvárosban. Szállás elfoglalása
Drezda környékén (1 éj).
3. nap: Berlin, az új főváros és hajókirándulás
Reggeli után Berlinbe indulunk, ahol autóbuszos és
gyalogos városnézés keretén belül ismerkedünk az
újraegyesített Berlinnel. Potsdamer Platz – Berlin új
központja, a Reichstag új épülete (kívülről), a berlini
fal maradványai, Brandenburgi-kapu - Berlin jelképe,
Múzeum-sziget, Operaház és az Unter den Linden
épületei, Checkpoint Charlie, a Megemlékezés helye
(a fasizmus áldozatainak nemzeti emlékhelye).
Szállás elfoglalása Berlin környékén (2 éj).
Fakultatív hajókirándulási lehetőség a Spreefolyón. Élményteli vizi úton, a berlini csatornákon
hajózva ismerkedünk a német fővárossal.

egyik legnagyobb bevásárló központjában. Délután
elutazunk Potsdamba. Királyi székhely, a XX. sz.
történelmébe a potsdami egyezménnyel és az azt
megelőző 1945-ös konferenciával írta be a nevét
(Cecilienhof megtekintése kívülről). II. Frigyes
építette fel itt a „porosz Versailles”-t. A XVIII. sz.-ban
nemcsak katonavárosként, hanem a művészetek és
a tudomány központjaként is ismert volt a település,
ahol a francia börtönből szabadult Voltaire is
menedéket talált. Látogatás a Sanssouci kastélyban.
Este szállás elfoglalása.
Az egész napos fakultatív program ára:
10.000 Ft/fő + belépők
5. nap: Lipcse – Prága
Reggeli után elhagyjuk Berlint, rövid városnézés
Szászország legnagyobb városában, Lipcsében
(reneszánsz városháza, egyetem épülete, Bach sírja
a Tamás templomban). Délután (idő függvényében)
rövid séta Prága belvárosában. Este szállás
elfoglalása a cseh főváros környékén (1 éj).

Németország
Potsdam
Lipcse

Berlin

Drezda

Meissen
Prága

Brandenburgi kapu

Brno
Telč

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői

4. nap: Berlin – Potsdam (fakultatív program)
Reggeli után folytatjuk városnézésünket Berlinben,
séta a történelmi városrészben. Fakultatív
vásárlási lehetőség a híres KADEWE-ben, a világ
Drezda

6. nap: Telc – Rajka – Győr – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után búcsút veszünk Prágától és
továbbutazva Telč városába teszünk kitérőt. A
város főterét 58 darab, XV-XVI. századbeli lábas
ház díszíti (világörökség). Ezt követően indulunk
Magyarországra.
Érkezés
Nyíregyházára
és
Debrecenbe a késő esti órákban.

Bamberg

RÉSZVÉTELI DÍJ:

115.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Prága környékén
- 1 éj 3* szállodában Drezda környékén
- 2 éj 3* szállodában Berlin környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (5 reggeli + 5 vacsora)
28.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 120 euro / Ft
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:
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29.500 Ft/fő

SZÁSZ - SVÁJC HÍRES VÁROSAI

Németország

Csehország

Drezda, Eisenach, Eisleben, Wittenberg, (Prága)

2022. június 15 - 18.
szeptember 14 - 17.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
2017 Luther Márton éve volt, ugyanis ekkor
ünnepelte a reformáció és a protestantizmus az
500. évfordulóját. 1517-ben a híres reformátor
lelkész kitűzte 95 pontból álló téziseit a wittenbergi
vártemplom kapujára, útjára indítva ezzel a
reformációt, azaz a hitújítást. Mi is felkerekedünk,
s végigjárjuk Luther útját, felkeressük a leghíresebb
városokat, ahol megfordult és alkotott, s amelyek
a protestantizmus megszületésének a tanúi voltak.
Úton hazafelé ráadásként városlátogatást teszünk
Prágában is, megkoronázva ezzel a 4 napos
kirándulás élményeit.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Győr – Rajka – Brno – Prága – Veltrusy – Drezda
Elutazás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
hajnali órákban. Pozsonyt és Prágát érintve
érkezünk a Moldva-folyó völgyében fekvő
Veltrusyba. A természet által oly szépre alakított
szigetecskén megtekintjük a cseh arisztokráciában
nagy elismertségű Chotek család 18. századi,
empire stílusú nyári rezidenciáját és a kastélyparkot,
melyek nagyon szépre sikeredtek és ezért országos
műemlékké
nyilvánították.
Megtekintjük
a
kastély kiállítótermeit, melyekben eredeti barokk
berendezés és bútorok láthatóak. Majd a csodálatos
parkban teszünk rövid sétát. Este szállás elfoglalása
Drezda környékén (1 éj).
2. nap: Eisenach (Wartburg-vára)
– Eisleben (Luther szülővárosa) – Wittenberg
Reggel Luther nyomán járva érkezünk Eisenachba,
ahol megtekintjük Wartburg várát. Mesebeli
kastélyra emlékeztető külső megjelenése, termei,
díszítése és gyűjteményei valóságos időutazást
jelentenek. Luther itt fordította héberről és
görögről német nyelvre a Bibliát és láthatjuk a
szobáját is, ahol György lovagként élt. De magyar
történelmi emlékekkel is találkozunk, mivel 1221 és
1227 között itt élt Árpád-házi Szent Erzsébet is.
Eislebenbe, Luther szülővárosába érve elsőként
a megkeresztelése helyszínét, a Szent Péter és Pál
templomot keressük fel, majd a szülőházát, ezután
pedig azt a házat, ahol meghalt. Meglátogatjuk
az utolsó prédikációjának helyszínét, a Szent
András templomot. Ezek a helyek az UNESCO
Világörökség részei. Este érkezés Wittenbergbe,
szállás elfoglalása (2 éj).

3. nap: Wittenbergi Világörökségek helyszínei
Egész napos városnézés Wittenbergben. Itt
nemcsak a szász kisváros romantikáját élvezhetjük,
hanem a reformátor lelkész, Luther Márton
emlékét is követhetjük. A város a reformáció fél
évezredes évfordulója, 2017 óta teljesen megújulva,
megszépülve várja a látogatókat. Megemlékezünk
arról, hogy Luther 1517 október 31.-én tűzte ki
a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontból
álló téziseit, elindítva ezzel a reformációt, a
hitújítás mozgalmát, amely városok, országok,
nemzetek későbbi értékrendjét és világképét
változtatta
meg.
Városlátogatásunk
alatt
megtekintjük Luther lakóházát, Melanchthon
házat, a Vártemplomot, melyben Luther és
Melanchton, a két történelemformáló sírhelye van,
valamint az Elba parti város szépséges parkját és a
wittenbergi egyetemet. Idilli hangulatú utcákon
haladva jutunk el az Óvárosba, a gyalogosok
paradicsomába. Betekintünk az 1472–1553 között
élt festő, Lucas Cranach házának bájos udvarába, a
Corpus Christi kápolnába, a reformáció szépséges
anyatemplomába, a Cranach-oltárral büszkélkedő
kéttornyú városi templomba. Szabadprogram után
este visszaindulunk szálláshelyünkre.
4. nap: Prága – Budapest – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggel hazaindulunk. Prágába érve rövid megálló
Prága új városrészében a Vencel téren. A téren
a Nemzeti Múzeum, Szent Vencel szobra, számos
híres épület, bevásárlóüzlet, vendéglátóhely, söröző
található. Továbbindulunk rövid megállókkal.
Érkezés Budapestre az esti, Nyíregyházára, majd
Debrecenbe a késő esti órákban.

Eisenach

Németország
Eisleben

Wittenberg
Drezda
Prága

Eisenach

Drezda

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

89.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 1 éj Drezda környékén
- 2 éj Wittenberg környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
18.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 100 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő
Wittenberg

EGYÁGYAS FELÁR:
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BAJOR KASTÉLYOK ÉS A DOLOMITOK
Németország - Ausztria - Olaszország

Németország

Ausztria

Olaszország

2022. június 02 - 05. (Pünkösd)
augusztus 03 - 06.
október 05 - 08.
4 nap / 3 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Hófehér dísztornyok, gazdagon díszített homlokzatok, zordon kapuk, romantikus romok, lélegzetelállító
szépségű erdők, fényűző rezidenciák. Bajorország
csodálatos tájain az évszázadok építészeti emlékei egymást érik; a vidéket és a városokat uraló
nagyszerű erődítményeket és lakóhelyeket összekötő
képzeletbeli út visszaviszi a látogatót a múltba.
Bajorország történetét el lehet mesélni a várak és a
kastélyok bemutatásával is, s biztos, hogy így ezt a vidéket legromantikusabb és legmegragadóbb oldaláról
ismerhetjük meg.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza - Budapest
– Salzburg – Berchtesgaden
Indulás a kora hajnali órákban. Folyamatos utazás
rövid pihenőkkel. Délután látogatás a hírhedt
Berchtesgadenbe, a hitleri sasfészekhez. Az épület
az 1835 méter magas Kehlstein hegyen található, melyet
helyi busszal, majd a hegy belsejében közlekedő arany
lifttel lehet megközelíteni. Jó idő esetén csodálatos
körpanoráma nyílik a környező alpesi hegyvilágra. Este
szállás elfoglalása Innsbruck környékén, vacsora (3 éj).
2 . nap: Kirándulás a bajor Alpokban (Németország)
Neuschwanstein - Füssen - Linderhof
Reggeli után egész napos kirándulást teszünk a
bajor Alpokban. II. Lajos gyerekkori álomvilágába
csöppenve csodálhatjuk a korabeli építészet
hihetetlen remekműveit. Festői szépségű úton
közelítjük meg elsőként az építészet, és az álom
keverékének nevezett „csupa torony és bástya”
fantáziavárat, Neuschwanstein kastélyát. (tornyok,
pazar termek, csodás kilátás). Ezt követően kellemes
séta Füssen óvárosában. Középkori sikátorai,
nyeregtetős házai, barokk templomai és a régi
városfala sokat elárul a több mint 700 éves település
múltjáról. Tovább utazunk a Linderhof kastélyhoz,
melyet a bajor király a havas hegycsúcsok és
fenyőerdők közé építtetett. A kastély rokokó pompája
és díszkertje lenyűgözi a látogatót. Este szállás
elfoglalása, vacsora.

Dolomitok
3. nap: Dél-Tirol és a Dolomitok varázsa
(Olaszország)
Reggeli után egész napos pihenés az Alpokban, vagy
Fakultatív programlehetőséget ajánlunk. Fakultatív
program: Egész napos kirándulást teszünk DélTirolba. Európa legmagasabb viaduktján, az
Európa hídon átkelve jutunk el az Olaszországhoz
tartozó Dél-Tirolba. Először Bressanone egyházi
központban felkeressük a püspöki székesegyházat,
majd körutazás a Dolomitokban a Karer-tó –
Karerhágó – Pordoi-hágó – Grödner-völgy útvonalon
(fotószünetekkel). A Pordoi-hágón lehetőség van
felmenni egy közel 3000 méter magas kilátópontra
kabinos felvonó segítségével. Este szállás elfoglalása,
vacsora.
A fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő + felvonójegy
(kb. 25 euro / fő)
4. nap: Herrenchiemsee-i kastély – Hegyeshalom
– Budapest – Nyíregyháza - Debrecen
Reggeli után elutazás a Bajorországi Chiemseehez, (Németország harmadik legnagyobb tava)
ahol elhajózunk II. Lajos romantikus kastélyához:

Linderhof-kastély

a Herrenchiemsee-hez, (Urak szigetére). A
Herrenchiemsee-i kastély, a Versailles-i palota
mintájára, kicsit nagyobb és modernebb változatban
épült. Az épület megtekintése során bepillantást
nyerhetünk a kastély építészet technikájába. A
rengeteg értékes műtárgy számos a versailles-i pontos
mása. Parkjában gyönyörű szökőkutak vannak, amik
szintén a Versailles-i parkban láthatók másolatai. Kora
délután hazaindulás. Érkezés Budapestre, a késő esti,
majd Nyíregyházára és Debrecenbe a késő éjszakai
órákban.

Németország

Ausztria
Neuschwanstein Chiemsee
Füssen
Linderhof
Svájc

Innsbruck

Berchtesgaden
Karer-tó

Olaszország

RÉSZVÉTELI DÍJ:

89.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj tiroli panzióban Innsbruck környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
20.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 120 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői
EGYÁGYAS FELÁR:
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T IROL ÉS BAJOR KASTÉLYOK

Németország

Ausztria

Olaszország

Dolomitok, Berchtesgaden (hitleri sasfészek), Krimmli-vízesés, Innsbruck
2022. július 12 - 16.
szeptember 06 - 10.
október 18 - 22.
5 nap / 4 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Alábbi utunkon felfedezzük a tiroli és bajor kastélyok
építészeti csodáit, Európa legmagasabb vízesését
és a csodás Dolomitokat. A gazdagon berendezett
kastélyok már egy új kor eljövetelét jelezték, amelyben
a hatalmat a csodálatos építészeti alkotások jelképezték. A csillogó-villogó előcsarnokok, a freskók,
a gazdag díszítés és az értékes bútorok mind a hercegérsekek hatalmának és a főnemesek vagyonának
állítottak emléket.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Győr – Hegyeshalom – Berchtesgaden
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel.
Délután látogatás a hírhedt Berchtesgadenbe, a
hitleri sasfészekbe. Az épület egy olyan hegycsúcson
található, melyet csak a hegy belsejében közlekedő
liften lehet megközelíteni, ahonnan csodálatos
körpanoráma nyílik a környező alpesi hegyvilágra.
Ellátogatunk a Berchtesgaden Nemzeti Parkba, a
Königseehez (Király-tóhoz), ahol kipróbálhatjuk az
elektromos csónakokat, melyek hangtalanul siklanak
a St. Bartholoma-félsziget piros tetős mesebeli
kolostorához és meghallhatjuk, miként verődik
vissza a trombita hangja. Este szállás elfoglalása
Berchtesgadenben vagy környékén, vacsora (1 éj).

meg (tornyok, pazar termek, csodás kilátás). Ezt
követően rövid séta Füssen óvárosában, majd
ellátogatunk a Linderhof–kastélyhoz, melyet
II. Lajos bajor király épített a havas hegycsúcsok
és fenyőerdők közé. A kastély rokokó pompája és
díszkertje lenyűgözi a látogatót. Szállás, vacsora.

2. nap: Krimmli-vizesés – Innsbruck (Ausztria)
Reggeli után a kitzbüheli Alpok vonulatában
gyönyörködve az Enns, majd a Salzach folyó
völgyében érkezünk a Krimmli-vízeséshez, mely
Európa legmagasabb vízesése. A víz 3 lépcsőben,
380 méter magasból zúdul le hatalmas robajjal.
Legmagasabb pontja kiépített turistaútvonalon,
kellemes sétával érhető el. Szabadprogramunkban
a
helyi
termékekből
vásárlási
lehetőség.
Továbbutazunk Ausztria legaktívabb völgyében,
mely a természet határtalan kincsestára. Zillertali
útvonalon érkezünk Innsbruckba, Tirol tartomány
fővárosába. Városlátogatás (Szent Jakab templom,
1500-ban épült fedett erkélyű Aranytető, Hofkirche,
I. Miksa császár díszes síremléke, ezüstkápolna, Mária
Terézia utca, diadalív). Továbbutazunk Innsbruck
melletti szálláshelyünkre, vacsora (3 éj).

4. nap: Dél-Tirol és a Dolomitok varázsa
(Olaszország)
Reggeli után egész napos pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulást
teszünk Dél-Tirolba. Európa legmagasabb
viaduktján, az Európa-hídon átkelve jutunk el
az Olaszországhoz tartozó Dél-Tirolba. Először
Bressanone egyházi központban felkeressük
a püspöki székesegyházat, majd körutazás a
Dolomitokban a Karer-tó – Karer-hágó – Pordoihágó – Grödner-völgy útvonalon (fotószünetekkel).
A Pordoi-hágón lehetőség van felmenni egy közel
3000 méter magas kilátópontra, kabinos felvonó
segítségével. Estére visszatérünk szálláshelyünkre,
vacsora.
A fakultatív program ára: 9.500 Ft /fő + felvonójegy
(kb. 25 euro / fő)

3. nap: Kirándulás a bajor Alpokban (Németország)
Reggeli után egész napos kirándulást teszünk a
bajor Alpokban. Elsőként az építészet és az álom
keverékének nevezett „csupa torony és bástya”
fantáziavárat, Neuschwanstein kastélyát tekintjük

5. nap: Rattenberg – Hegyeshalom
– Budapest – Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után hazaindulunk. Útközben egy Inn-folyó
partján fekvő középkori hangulatú tiroli kisvárosban
állunk meg, Rattenbergben. Középkori sziklafalba

Neuschwanstein kastély
épített kis ház (ma múzeum, likőrkóstolás, vásárlási
lehetőség), majd a helyi üvegfúvás megtekintése, vásárlás. Séta a szűk utcákon a szépen felújított épületek
között, ahonnan az Alpok hegyei tekintenek vissza.
Salzburg – Linz – Győr útvonalon érkezünk Nyíregyházára, illetve Debrecenbe a késő esti órákban.
Krimmli-vízesés

Németország
Rottenberg

Ausztria
Berchtesgaden

Füssen

Innsbruck
Karer-tó
Olaszország

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői

Innsbruck

RÉSZVÉTELI DÍJ:

96.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 1 éj Berchtesgaden környékén
- 3 éj Innsbruck környékén tiroli panzióban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
28.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 130 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:
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28.000 Ft/fő
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BAJORORSZÁG

Németország

München és Altötting (Zarándokhely)

Ausztria

A program leszervezését zárt csoport kérésére bármilyen időpontban és helyről is tudjuk vállalni.
2022. augusztus 04 - 06.
október 20 - 22.
3 nap / 2 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Altötting, a legjelentősebb bajor zarándokhely. 1489ben itt egy kisfiú vízbe fulladt, de miután az Isteni
Kegyelem kápolnában (Gnadenkapelle) az oltárra
fektették, feléledt. Ezzel a csodás eseménnyel az Isteni
Kegyelem kápolnája híressé lett, a hely zarándokhellyé
vált. A kisvárost XVI. Benedek pápa „Bajorország szívének” nevezte. Utunk során ellátogatunk Münchenbe is.
Az Isar-menti metropoliszt még mindig nagyon sokan
az Oktoberfest és a sörfőzdék városaként emlegetik,
pedig jóval többet nyújt ennél! A bajor főváros rengeteg
lehetőséget kínál a szabadidő eltöltésére.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Hegyeshalom – Linz - Altötting
Indulás a kora hajnali órákban. Kis pihenőkkel érkezünk,
a Bajorország szívének nevezett Altöttingbe. Altötting
a legjelentősebb német zarándokhely. Felkeressük
a szent kápolnát, a zarándokok kedvelt úticélját.
A templomszerű kerek épületben 3 dimenzióban
tárul elénk Jeruzsálem, s nyomon követhetjük Jézus
életét. A zarándokhely világhírét egy XV. századi
csodának köszönheti, amikor egy 3 éves vízbe fulladt

kisfiú életre kelt a Szűz Máriának szentelt kápolna
oltárán. A közelmúltban II. János Pál és Benedek
Pápa is meglátogatta Altöttinget. A hívők a Mária
szobrot is felkeresik, mert reménykednek abban, hogy
megszabadulnak a betegségektől és a gondoktól. Évről
évre több mint egymillió zarándok jön el. Nem csoda,
hogy a kis templomot bajor nemzeti szentélyként
tisztelik. Közös séta a belvárosban: Konrád-templom,
Városháza, Kincstár, stb.), majd szabadidő. Szállás
München vagy Altötting környékén, vacsora (2 éj).
2. nap: München
Reggeli után egész napos kirándulásra indulunk a
Bajor Alpok lábánál fekvő Münchenbe, a legnagyobb
német tartományba, Bajorország fővárosába. A II.
világháborúban súlyos sérüléseket szenvedett város
történelmi városképe ma ismét a régi: szép történelmi
épületek, bájos terek, csodálatos piacok, elegancia. Ez
a város egykor a királyok székvárosa volt, ma pedig
egy 21. századi virágzó metropolisz. Városnéző sétánk
során ismerkedünk a város főbb nevezetességeivel.
Ez a város a művészetekért rajongók paradicsoma.
A Barokk és a Rokokó városa, de a klasszicizmus
és szecesszió idejében is nagyon sok épülettel
gazdagodott. A bajor hercegek és királyok
rezidenciája 130 látogatható termével Németország
legjelentősebb múzeumai közé tartozik. Végezetül
látogatást teszünk az udvari sörfőzdében, ahol igazi
bajor specialitások vásárolhatók. München a sör és
a virsli világfővárosa is. Szabadprogram, este szállás
elfoglalása, vacsora.

3. nap: Chiemsee - Herreninsel – Linz – Bécs
–Budapest – Nyíregyháza - Debrecen
Reggeli után Prienbe indulunk a Chiemseehez. Hajóra
szállunk és a Herreninselhez ,”az urak szigetére”
hajózunk. Meglátogatjuk II. Lajos bajor uralkodónak
a sziget közepén álló híres Herrenchiemsee
kastélyát, melynek építésekor a Versailles-i
kastélyt használták modellként. Ellátogatunk a
„hölgyek szigetére” is. Ez a legbájosabb sziget,
nevét az itt épített kolostorról kapta. Visszahajózunk
Prienbe, majd a kora délutáni órákban Ausztrián
keresztül haza indulunk. Érkezés Budapestre, az
esti, Nyíregyházára, majd Debrecenbe a késő esti
órákban.
München

Németország

Altötting
München
Linz
Prien am Chiemsee
Ausztria

Altötting

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői

Herrenchiemsee

RÉSZVÉTELI DÍJ:

65.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj Altötting környékén bajor panzióban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (2 reggeli + 2 vacsora):
13.500 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 70 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

64

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

18.000 Ft/fő

F RANKFÖLD CSODÁS VÁROSAI

Németország

Wels, Frankfurt, Würzburg, Dinkelsbühl, Rothenburg, Passau
2022. június 02 - 05. (Pünkösd)
szeptember 21 - 24.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Frankföld az eredetileg itt élő frank törzsekről kapta a
nevét. Területük a középkortól kezdve a 19. század elejéig rendkívül széttagolódott. A politikai sokszínűségnek
Napóleon vetett véget, amikor a frissen meghódított
Frankföldet beolvasztotta Bajorországba a 19. század
legelején. Frankföld egy, a mai Németországban található tájegység, amelyet annak történelme, kultúrája és
nyelvjárása teszi a szomszédos területektől különállóvá.
A nagy múltú régió magában foglalja Bajorország
északi részét, valamint átnyúlik Baden-Württemberg,
Hessen és Türingia tartományba.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest – Győr
– Hegyeshalom – Nürnberg – Wels – Würzburg
Indulás a kora hajnali órákban. Kis pihenőkkel érkezünk
Linz környéki Wels történelmi belvárosába, ahol XVIXVII: századi díszes barokk középkori polgárházakban
gyönyörködhetünk. Az esti órákban érkezés a
Würzburg környéki szállásunkra (3 éj).
2. nap: Dinkelsbühl, Rothenburg
Reggel két késő középkori városba Dinkelsbühl és
Rothenburgba látogatunk. Sokan a legszebb német
kisvárosoknak tartják őket. Mindkét város esetében a
nagyméretű, épségben megmaradt óvárost vaskos,
egybefüggő városfalak veszik körül, őrtornyokkal és
városkapukkal. Rothenburg a Bajorország szívében
található csodaváros, az UNESCO Világörökség
szigorúan védett városkája teljes egészében
megőrizte középkori városképét. Ép városfalak
33 bástya, kaputornyok, több száz éves házak
dísz kutak, templom és városháza várnak minket.
Szabadprogram, este szállás elfoglalása.
3. nap: Frankfurt, Würzburg
Reggel Németország egyik legfontosabb városába
a Majna menti Frankfurtba utazunk, mely Hessen
tartomány legnagyobb és egyben Németország
ötödik legnagyobb városa. Itt választották valaha a
német királyokat, és Goethe is itt született. Városnéző
sétánk során a Fő tér nevezetességeit keressük fel
– Városháza, Sóhajok-hídja, Császárcsarnok, Régi
Miklós templom, Saalhof, a német-római császárok
egyik palotája, Szent Bertalan katedrális, Régészeti

Rothenburg
Kert, Leinwandhaus (Vászonház), Szent Pál-templom
(Paulskirche) stb. A délutánt Würzburgban alsó
Frankföld fővárosában töltjük. Ez egy barokk város
déli hangulattal, és frank kedélyességgel. Látogatást
teszünk a Residenz (egykori hercegségi palota)
pompás épületegyüttesében. Európa egyik legszebb
barokk kastélya elsők között került fel Németország
műemlékei közül az UNESCO világörökségi listára.
Nagy nevezetessége a 600 nm –es mennyezet freskó,
mely a világ legnagyobb mennyezetfreskója. Majd
séta a látványos épületekben gazdag óvárosban: (Szt.
Kilian-dóm, Városháza, Mária-kápolna, Régi Majna-híd
stb. Este szállás elfoglalása.
4. nap: Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz
– Bécs – Hegyeshalom – Budapest – Nyíregyháza
- Debrecen
Reggel Alsó-Bajorország egyik legfontosabb
városába, Passauba, a bajor Velencének is nevezett
ősi püspöki székhelyre utazunk. Az osztrák bajor
határváros óvárosának szívében megtekintjük
a passaui dómot, első királynénk Boldog Gizella
kápolnáját. Sétánk utolsó állomása a három folyó
Duna, az Inn és az Ilz találkozásának helyszíne.

Würzburg

Hazautazás Ausztrián keresztül, érkezés Budapestre
az esti, Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti
órákban.

Németország
Frankfurt

Würzburg

Rothenburg

Nürnberg

Dinkelsbühl

Passau
Wels Linz
Ausztria

Bécs

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

95.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj 3* szállodában Würzburg környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
18.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 100 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő
Römerberg (Frankfurt)
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ÉMETORSZÁG – FEKETE-ERDŐ
(Egy kis francia és svájci kitérővel)

Franciaország

Németország

Strasbourg, Colmar, Freiburg, Titi-tó, Schaffhausen, Mainau-sziget, Bodeni-tó
2022. június 01 - 05. (Pünkösd)
október 04 - 08.
5 nap / 4 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

A Fekete-erdő maga a romantika. A baden-württembergi hegyvidék több mint egy évszázada vonzza a
kirándulókat. Ahogy a neve is sejteti, a Fekete-erdő egy
sűrű, sötétszínű fenyveserdő, de nem megszakítások
nélküli. Freiburg a Fekete-erdő nem hivatalos fővárosa
és hivatalosan is a legnapfényesebb városa az országnak. Középkori hangulatú óvárosa gyalogosövezet,
macskaköves utcákkal és favázas épületekkel.
Utunk során kitérést teszünk Franciaország egyik
legjelentősebb városába is illetve a gyönyörő schaffhauseni vízesést is megcsodáljuk.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Hegyeshalom – Németország (Fekete-erdő)
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora hajnali
órákban. Egész napos utazás, rövid pihenőkkel.
Este érkezés egy festői szépségű Fekete-erdei
településre. A jó levegőjű gyógyfalu romantikusan
belesimul a virágos, puha tűlevelű erdőkkel
szegélyezett domboldalakba. Szállás elfoglalása,
vacsora (4 éj).
2. nap: Franciaország: Strasbourg – Colmar
Reggeli után Strasbourgba utazunk. Strasbourg
Franciaország keleti határán fekszik, ahol az Illfolyó a Rajnába torkollik. Itt található az Európai
Parlament, az Európa Tanács és az Emberi Jogok
Európai Bírósága. Franciaország kulturális és
történelmi városa címet viseli. A Notre-Dame
Katedrális uralja Strasbourg látképét, melynek
méretei és látványa lenyűgöző. 124 méter magas
templomtornya mindig is a turisták kiindulási
és viszonyítási pontja volt. Több író is áradozott a
katedrálisról, legcsodálatraméltóbb része a gótikus
templomhajója, a reneszánsz csillagászati órája és
gazdag szobros díszítése. Teraszára 332 lépcsőfok

Mainau-sziget
vezet fel és ha felértünk, megértjük Victor Hugo
szavait: „Olyan magasan vagyunk, hogy a táj nem
egy táj többé... hanem egy térkép, egy élő térkép...
Egyik toronyból a másikba járva végigtekintettem
Franciaországon, Svájcon és Németországon”.
Megtekintjük a hatalmas katedrálist, majd a Petite
France negyed favázas, virágos házsorai között
sétálunk és hajókázunk a csatornában. Délután
Colmarral, Franciaország egyik legbájosabb
kisvárosával ismerkedünk. A legelzászibb városnak
tartják sokan ezt a nagy történelmi múltú települést,
amely Nagy Károly óta a királyok kedvelt városa,
nevét a királyi palota egyik tornyáról, a galambok
tornyáról kapta. Szállás, vacsora.
3. nap: Freiburg – Titi-tó – Glottertal
Reggeli után ellátogatunk Freiburgba, a napfény
és a jó hangulat városába. Freiburg azonban a
jókedvű embereknél sokkal többet tartogat:
Németország egyik legszebb óvárosát, amelyen
keresztül jellegzetes „patakocskák”, a járda mellett
haladó kis vízfolyások csobognak. Gazdag kultúrát
és történelmet, sok kávézót, hangulatos kocsmákat,
badeni konyhát és egy csodálatos környezetet,
valamint egy olyan atmoszférát, amely egyszerűen
egy kicsit könnyedebb és felhőtlenebb – egyszóval:
déliesebb. Erről legjobban úgy győződhetünk meg,
ha egy sétát teszünk az óvárosban. Az óváros felé
emelkedik Németország egyik legszebb megszentelt
épületének, a lenyűgöző székesegyháznak 116
méter magas tornya. Délután a festői szépségű
Titi-tó és Glottertal-on keresztül visszaérkezünk
a szálláshelyre. Titi-tó a legkedveltebb német tó,
amióta Udo Brinkmann itt horgászott és Glottertal
területén forgatták a Klinika című sorozatot. Szállás,
vacsora.
4. nap: Schaffhausen (Svájc) – Bodeni-tó
– Mainau-sziget
Egész napos fakultatív program.
Reggeli után a schaffhauseni Rajna-vízeséshez

Strasbourg

Svájc

utazunk, mely Európa legnagyobb vízesése.
A
kontinens egyik legvarázslatosabb természeti
csodája Svájc északi, Németországgal határos részén
található. Majd a Bodeni-tavon hajóra szállunk és
megtekintjük Mainau-szigetén a tavaszt. Mainau
kis sziget a Bodeni-tó északi medencéjében, híd köti
össze a szárazfölddel. Mint botanikus kert, történelmi
kastélypark és kulturális központ, Németország
egyik legvonzóbb turisztikai létesítménye. Már
Kr. e. 5000-ből való település nyomait is találtak a
sziget területén. A legendák szerint a Szentföldről
hazatérő skandináv kereszteslovagok hosszú útjuk
után Mainau szigetén pihentek meg, s ajándékként
keleti virágmagvakat hoztak, melyek az első elvetett
magok voltak a szigeten. 1827-ben Esterházy Miklós
vette meg a szigetet és ritka növények sokaságát
ültette Mainau földjébe. A 45 hektárnyi terület szinte
teljes egészében több ezernyi virág özönében fürdik.
A csodakert növény- és fagazdagsága egészen más
világot varázsol elénk. Mainau másik csodavilága a
lepkeház. Az ezer négyzetméteres üvegház páradús
levegőjében rengeteg színpompás pillangó repdes.
Szállás, vacsora.
Az egész napos fakultatív program ára: 70 euro/fő
5. nap: Nillhof – Stuttgart – München
– Hegyeshalom – Budapest – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggeli után elutazunk Nillhofba, ahol Utasainknak
lehetősége van egy helyi cukrászdában egy csésze kávé,
egy szelet feketeerdei meggytorta elfogyasztásával
búcsúzni Németország lenyűgöző tájaitól. Indulás
haza, kis pihenőkkel érkezés Nyíregyházára és
Debrecenbe a késő esti órákban.

Németország

Stuttgart
Strasbourg

München
Glottertal

Colmar
Schaffhausen

Boden

RÉSZVÉTELI DÍJ:

110.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 4 éj 3* panzióban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
25.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 120 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza, M3 autópálya
pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői
Fekete-erdő
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EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

35.000 Ft/fő

I SZTAMBULT LÁTNI KELL!

Törökország

Rodostó, Isztambul, Boszporusz, Nándorfehérvár
2022.február 19 - 22. (repülővel)
június 13 - 18.
szeptember 12 - 17.
október 17 - 22.
6 nap / 5 éj (autóbusszal)
4 nap / 3 éj (repülővel)

Isztambul

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Az utazáson való részvételhez autóbuszos és
repülős lehetőség is van
(A részletekről érdeklődjön Irodánkban)
„Ha csak egyetlen pillantást vethetnénk e világra,
Isztambul az, mit látni kell.”
Mesebeli nagyváros kelet és nyugat találkozásánál,
Európa és Ázsia határán. A gyönyörű Márvány-tenger,
a Boszporusz és egy hosszúra nyúlt tengeröböl, az
Aranyszarv is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyedülálló
látványt nyújtson az egykori főváros, Konstantinápoly,
mai nevén Isztambul. A misztikus kelet kapuja számos
szállal kötődik a magyar történelemhez. Isztambul
misztikája, romantikus keleties hangulata, illatai, ízei
és gyönyörű épületei, kulturális sokszínűsége tette ezt a
csodáktól hemzsegő barátságos metropoliszt a világ 34.
leggazdagabb városává.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Szeged – Belgrád - Szófia
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
hajnali órákban. Utazás Budapest – Szeged –
Belgrád – Szófia útvonalon, rövid pihenőkkel.
Este szállás elfoglalása Szófiában, vacsora (1 éj).
2. nap: Rodostó – Isztambul
Reggeli után Bulgáriát teljes hosszában
átszelve rácsodálkozhatunk a balkáni táj igen
változatos világára. A délutáni órákban érkezünk
Törökországba, a Márvány-tenger partján
fekvő Rodostóba. Itt töltötte életének utolsó 15
évét száműzetésben II. Rákóczi Ferenc, hűséges
kísérőivel. Az emlékmúzeum és a Rákóczi-ház
meglátogatása után tovább indulunk a Márványtenger mentén Isztambulba (régi nevén Bizánc,
majd Konstantinápoly). Érkezés a szállodába az esti
órákban, a müezzinek imára hívó hangja mellett.
Szállás elfoglalása Isztambulban (3 éj). Esti séta,
szabadprogram, vacsora.
A 2. napon érkeznek meg Isztambulba a repülős
utasok.
3. nap: Mesebeli Isztambul
Reggeli után autóbuszos és gyalogos városnézés
Isztambulban, a kultúrák metszéspontjában. A
város három világbirodalom: a római, a bizánci
és az oszmán fővárosa volt. A meseszép Óváros
nevezetességeit tekintjük meg, kecses minaretek,
tornyok kíséretében. Kevés olyan hely létezik,
melyet ennyire átjár a történelem. A bizánci időktől
máig etalonként ismert 1500 éves Hagia Sophia
székesegyházzal ismerkedünk, melynek történelme
hűen tükrözi a város sorsát. Ezt követően az 1616ban elkészült Kék mecsetet látogatjuk meg, amely
hat minaretjével kiemelkedő eleme Isztambul
látképének. Délután a város egyik legizgalmasabb,
legrejtélyesebb látnivalója, a Topkapi (Ágyukapu
palota) következik a Divánnal és a Szerájjal,
mely szinte már város volt a városban, s amely
Isztambul talán legszebb kilátással büszkélkedő
részén, az Aranyszarv-öböl és a Márvány-tenger
közti kiszögellésen, az ún. Szeráj-fokon fekszik.
Szabad program, vásárlási lehetőség a Nagy Bazár
évszázados épületében, amely mintegy 3000
üzletet foglal magában. Szállás, vacsora.

érintésével a Dolmabahçe Palota látványában
gyönyörködhetünk. A pazar pompával épített
palota homlokzata 600 méter hosszan húzódik a
Boszporusz mentén. A különleges kertekkel övezett
palotakomplexum megtekintése. Ezt követően
Isztambul egyik kedvelt látványossága, a földalatti
ciszterna, más néven az „Elsüllyedt Palota” kerül
megtekintésre. Délután fakultatív hajókirándulás
az Európát Ázsiától elválasztó, kiemelten nagy
hajóforgalmat lebonyolító festői tengerszoroson, a
Boszporuszon. Szállás, vacsora.
A hajókirándulás részvételi díja: 60 euro / fő.
Délután Szabadprogram (vásárlási lehetőség a Nagy
Bazárban).
Este fakultatív programlehetőség minimum 20 fő
esetén: török folklórest zenével, hastánccal, dervis
tánccal, korlátozott italfogyasztással.
A török est részvételi díja: 40 euro / fő
Az 5. napon indulnak vissza Isztambulból a repülős
utasok. (Ők Drinápolyba már nem jönnek a csoporttal.)
5. nap: Drinápoly – Szófia
Reggeli után indulás Drinápolyba (Edirne), ahol a
város szívében álló, Szinán mester által épített Nagy
Mecsetet és Bazárt tekintjük meg (vásárlási lehetőség).
Ismerkedés a jellegzetes edirnei birkózó kultúrával, a
XIV. századi török hódítás korszakával. Továbbutazás
Szófiába a szállásra, vacsora. (1 éj).
6. nap: Nándorfehérvár – Szeged – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után utazunk Nándorfehérvárra (Belgrád),
a középkori Magyar Királyság kulcserődítményébe.
Ismerkedés az 1456-os esztendő nagyszabású
eseményeivel, Kapisztrán és Hunyadi cselekedeteivel,
majd a vár későbbi történelmével. Továbbutazás rövid
pihenőkkel Szeged, Budapest útvonalon. Érkezés
Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti órákban.
A repülős utasok a kiírt dátumhoz viszonyítva 1 nappal
később indulnak és 1 nappal hambarabb érkeznek.
Az útlevélnek a belépést követő 6 hónapig érvényesnek
kell lennie!

4. nap: Varázslatos Isztambul - Aranyszarv-öböl –
Boszporusz-híd – Hajózás a Boszporuszon
Reggeli után autóbuszos kirándulás az egykori
konstantinápolyi városfalak mentén, a színpompás és
illatokkal teli fűszerbazárig (rövid szabad program),
majd az Aranyszarv-öböl hídján át, a Galata-torony

Nyírség Utazási Iroda

Kék Mecset

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Szófia
Drinápoly

Isztambul
Rodostó
Törökország

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M5 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

139.900 Ft/fő

A programhoz repülős kiutazással is lehet csatlakozni.
A repülős utasoknál a részvételi díj : 109.900 Ft/fő
+ aktuális repülőjegy + illetékek + helyi transzfer ára.
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 5 éjszakai szállás 3* szállodában (repülős
utasoknál 3 éj szállás Isztambulban)
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanziós felár (5 reggeli + 5 vacsora):
25.000 Ft/fő
(repülős utasoknál 3 reggeli + 3 vacsora: 15.000 Ft/fő)
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos költségek
ára kb. 100 euro / fő (repülős utasoknál kb. 70 euro/fő)
- turisztikai illeték: 25 euro / fő
(repülős utasoknál 15 euro / fő)
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:
(repülős utasoknál)

Eng. szám U 000404

32.000 Ft/fő
19.500 Ft/fő
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T ULIPÁNVIRÁGZÁS HOLLANDIÁBAN
Benelux körutazás: Amszterdam, Brüsszel, Antwerpen, Hága,
Volendam, Scheveningen, Brugge, Gent, Waterloo, Luxembourg

Hollandia

Belgium

Luxemburg

2022. április 01 - 07.
május 05 - 11.
7 nap / 6 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Ezen a körutazáson Utasaink betekintést kapnak
Európa egyik sarkának varázslatos világába.
Mindhárom ország gyönyörű, könnyű mindegyikbe
életre szólóan beleszeretni! Amszterdam, Gent, a
luxemburgi Ardennek, virágpiac, fapapucsfaragó
és gyémántcsiszoló, hajózócsatornák és sajtkészítő
üzem… Mindegyik látnivaló olyan elbűvölő
élmény lesz, hogy vissza-visszavágynak majd erre a
csodálatos vidékre.
1. nap: Debrecen– Nyíregyháza – Budapest
– Hegyeshalom – Németország
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. Rövid pihenőket tartva érkezés a német tranzitszállásra az esti órákban (1 éj).
2. nap: Amszterdam : virágpiac, gyémántcsiszoló műhely, fakultatív hajókirándulás
Reggeli után Amszterdamba, Hollandia fővárosába
utazunk. Megtekintjük a virágpiacot (vásárlási
lehetőséggel: tulipánok, virághagymák, stb.), majd
fakultatív hajókirándulási lehetőség Amszterdam
híres grachtjain (a várost körutakként átszelő
csatornáin). Ismerkedés a város történelmével,
a sok száz apró hídjával. Délután látogatás egy
jellegzetes
gyémántcsiszoló
műhelyben,
ahol a gyémánt bányászatával, feldolgozásával,
csiszolási technikáival ismerkedünk. Vásárlási
lehetőség. Ezt követően szabadprogram, fakultatív
múzeumlátogatási lehetőség: Rijksmuseum, van
Gogh gyűjtemény, Anna Frank-ház, Rembrandtház (választhatóan). Kora este elfoglaljuk
szálláshelyünket (2 éj), majd további gyalogos
városnéző sétára van lehetőség: a kivilágított
Amszterdamban gyönyörködünk. Séta a város híres
mulatónegyedében, a piroslámpás negyedben.
3. nap: Volendam (sajt-és fapapucs üzem)
– Hága – Scheveningen
Reggeli után Volendamba kirándulunk. Útközben
ismerkedés a mélyföld fogalmával és jellegzetességeivel (gátak, csatornák, szélmalmok). Átkelünk
Monnickendam felhúzható hídján, majd fényképezés a Katwoude szélmalomnál, mely egy tökéletesen működőképes állapotban restaurált eredeti
XVII. századi szélmalom. Továbbutazás Volendam
halászfalvába, ahol a színes halászkikötőben frissen
fogott és helyben sütött hal, füstölt hering vásárlási és kóstolási lehetőség van. Ezt követően látogatás egy holland családi farmon, ahol a jellegzetes
holland sajtok készítésével ismerkedik a csoport,
majd a holland fapapucs készítésének megtekintése és személyes kipróbálása is lehetséges. Délután
utazás Hágába, a holland királyi fővárosba. Rövid
városnéző séta a Binnenhof udvarán át a székesegyházig, majd a vásárlóutcán a Királyi Palotáig. Utazás
autóbusszal a Békepalotához (fotószünet), majd a
Hágával egybenőtt elegáns, északi-tengeri homokdűnés tengerparti fürdőhelyre, Scheveningenbe lá-

Amszterdam

68

togatunk. Szabad program a több kilométeres, igényesen kiépített, elegáns parton a homokdűnék és
luxusszállodák között (kávézás, séta a nagy tengeri
mólóra, stb.). Este visszaérkezés a szálláshelyre.
4. nap: Antwerpen – Brüsszel
Reggeli után Antwerpen, a stratégiai fontosságú
kikötő felé vesszük utunkat. Ismerkedés a dúsgazdag flamand kereskedőváros történetével, majd
séta a színpompás óvárosban. A világ egyik legkülönlegesebb, 7 hajós gótikus katedrálisának megtekintése, majd fényképezés a tengerparti erődnél és
Németalföld egyetlen reneszánsz városházájánál.
Ismerkedés a festőfejedelem, Rubens emlékével,
majd szabadprogram a pazar polgárházak övezte
középkori tereken. Továbbutazás Brüsszelbe, érkezés kora délután. Városnéző séta a St. Gudule katedrálistól a Főtéren át a Manneken Pisig, majd séta a
fedett galériákban és a belga konyha minden ízét és
legjavát felvonultató „ízek utcáin”. Fakultatív lehetőség: belga sör és csokoládé praliné kóstoló. Este
érkezés a szálláshelyre (2 éj).
5. nap: Gent – Brugge
Reggeli után önálló séta, városnézés Brüsszelben.
Fakultatív program: Ezen a napon egész napos
belga kirándulásra indulunk Flamandföldre, az
egykoron Európa legnagyobb és legerősebb
kereskedővárosainak a megtekintésére. Először
látogatást teszünk Gentbe. A középkori belváros egy
sor nyitott terület, amelyet két gyönyörű templom
és egy harangtorony köt össze. A legfontosabb
nevezetességek megtekintése után Brugge
legendás városába utazunk, amely vitathatatlanul
a turisták paradicsoma. Nem lehet más szavakat
használni, minthogy Bruggeben tényleg megállt az
idő. Szinte egyetlen nagy múzeumnak, történelmi
díszletnek tűnik. Csatornái, folyóvize akárcsak
Velence lagúnái, melyek mentén haladva éppúgy
végigjárhatjuk a várost, mint déli testvérénél.
Fakultatív sétahajózásra is lehetőség van a
csatornákon, amely bemutatja a Begina-házakat
(egykori csipkeverő apácák házai), Brugge legrégibb
kórházát, legkisebb ablakát, virágpompás csatornáit,
képtárait, legszebb körtereit. Szabadprogram után
visszaindulunk Brüsszelbe, a szálláshelyünkre.
A fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő + hajójegy
6. nap: Waterloo – Luxembourg
Reggeli után utazás Waterloo csatamezejére,
ahol 1815-ben Európa sorsa dőlt el. Látogatás a
diaporámában, ahol a csatáról készült filmet tekinti
meg a csoport, majd fakultatív lehetőségként feljutás
az Oroszlános-dombra, amely Wellington herceg, a
győztes hadvezér egykori pozícióján emeltetett. Ezt
követően továbbutazás Luxemburg Nagyhercegségbe. Városnéző séta a parányi óvárosban, melyet
egykoron Észak Gibraltárjának neveztek hatalmas
erődrendszere miatt. Az egykori falak maradványainak és helyenként lenyűgöző panorámájának a megtekintése. Rövid szabadprogram után érkezés Németországba a tranzitszállásra az esti órákban (1 éj).

7. nap: Németország – Hegyeshalom – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után hazaindulás, rövid pihenőket tartva
érkezés Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti
órákban.

Volendam
Scheveningen
Hága

Amszterdam
Hollandia

Antwerpen

Brugge
Gent

Belgium

Brüsszel
Waterloo
Luxembourg

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

195.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éjszaka tranzitszállás Németországban
- 2 éjszaka Amszterdam környékén (3*)
- 2 éjszaka Brüsszel környékén (3*)
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (6 reggeli + 6 vacsora):
60.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 120 euro + fakultatív programok
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási
Iroda
42/506-947
www.nyirsegutazas.hu
Eng. szám U 000404
Nyírség
Utazási
Iroda 42/506-947
www.nyirsegutazas.hu

69.000 Ft/fő

VÁJC, AZ ALPOK ORSZÁGA

Svájc

Ausztria

Lichtensten

Zürich, Jungfrau-csoport, Bern, Liechtenstein, Innsbruck, Schaffhausen, Rattenberg
6. nap: Rattenberg – Hegyeshalom – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után egy középkori hangulatú tiroli
kisvárosban, az Inn partján fekvő Rattenbergbe
látogatunk
(likőrkóstolás,
üvegműhely
megtekintése, ahol nagyon izléses termékek
vásárlására is van lehetőség), majd indulás
Magyarországra. Érkezés Budapestre az esti
órákban, Nyíregyházára és Debrecenbe a késő
éjszakai órákban.

2022. július 04 - 09.
augusztus 08 - 13.
6 nap / 5 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Az Európa szívében fekvő kis ország látogatói csupa
nagyszerű dolgot találnak itt: lélegzetelállítóan szép
alpesi hegyeket, páratlan téli üdülőhelyeket, meseszép
falvakat és városokat, kristálytiszta vízű tavakat, régi
várakat és katedrálisokat. Ezen a körúton utasaink
Svájcnak a német és olasz részéből kapnak ízelítőt,
de a legnagyobb élmény az Alpok és a tóparti városok
elbűvölő eleganciája lesz.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Győr – Hegyeshalom – Innsbruck
Elutazás Debrecenből és Nyíregyházáról és a kora
hajnali órákban, érkezés Tirol tartomány fővárosába,
Innsbruckba a délutáni órákban. 1 órás városnézés
idegenvezetéssel: Mária Terézia utca, diadalív,
Aranytető, várostorony, Hofkirche. A városnézés
után rövid szabadprogram, majd továbbutazás az
alpesi szállásunkhoz, vacsora (1 éj).
2. nap: St. Gallen – Schaffhausen – Zürich
Reggeli után utazás az Arlberg-hágó – Feldkirch
– Bodeni-tó útvonalon St. Gallenbe. Felkeressük
Európa
egyik
legjelentősebb
Benedekrendi apátságát, mely 1983 óta az UNESCO
Világörökség része. Temploma és 160 000 kötetes
könyvtára méltán érdemli ki csodálatunkat.
Ezt követően továbbutazunk a schaffhauseni
Rajna-vízeséshez, majd délután idegenvezetős
városnézést tartunk Zürichben (Grossmünster,
Fraumünster, tópart, Bahnhofstrasse). Késő délután
továbbutazás gyönyörű útvonalon a szállásunkhoz,
mely tóparton, hatalmas hegyekkel körülölelt
völgyben helyezkedik el (3 éj). Szállás, vacsora.
3. nap: Lauterbrunnen – Jungfrau csoport
– Trümmelbach-gleccservízesések
Reggeli után utazás a Jungfrau - csoport 4000 m magas
hegyei között fekvő Lauterbrunneni - völgybe,
Európa talán legszebb gleccservölgyébe. Az út mindkét
oldalán gyönyörű vízesések találhatók. Lehetőség van
a Jungfrau fogaskerekű vasúttal a Kl. Scheiddegg
kilátópont elérésére. Délután tekintjük meg a
Trümmelbach - gleccservízeséseket (10 vízesés
egy hegy belsejében). Este a csillámló vizű Thun-i
és Brienzi-tó között fekvő Interlaken városba
érkezünk, ahonnan híresen szép kilátás nyílik a
hófödte csúcsokra. Szállás elfoglalása, vacsora.

4. nap: Luzern - Bern (főváros)
Pihenés az Alpokban. (A mai napon egész napos
Fakultatív programlehetőséget ajánlunk)
Reggeli után elutazunk az egyik leghangulatosabb
svájci városba, a gyönyörű fekvésű Luzernbe
(útközben megtekintjük Tell Vilmos emlékművét
Altdorfban). Séta a Pilatus (2121 m) tövében épült
település óvárosában, ahol a város sajátos jelképeit
(Kappelbrücke, Gleccserkert, Oroszlános emlékmű,
amely XVI. Lajos svájci gárdistáinak állít emléket)
tekintik meg. A luzerni városnézést követően
autóbuszba szállunk és elutazunk Svájc fővárosába,
Bernbe. Ismerkedés az óvárossal, egyedülállóan
elegáns épületeivel, az árkádok sokaságával,
amelyet az UNESCO a Világörökség részének
nyilvánított (Medveárok élő medvékkel, Einstein
háza kívülről, városháza, parlament, óratorony,
számos szoborszökőkút). Este visszaérkezés a
szálláshelyre, vacsora.
Az egész napos fakultatív program ára: 70 CHF/fő
+ belépők (helyszínen fizetendő)
5. nap: Szent Gotthárd-hágó – Luganói-tó
– Liechtenstein (mini állam)
Reggeli után elutazás a szállodából a Szent
Gotthárd-hágó útján, vadregényes alpesi tájakon
keresztül Ticino kantonba, az olasz Svájcba. Délelőtt
ismerkedés Luganóval, a Luganó-tó partján
fekvő mediterrán hangulatú várossal. A közös
séta után szabadidő. Az olaszos tartományból
továbbutazunk Liechtenstein irányába. Útközben
a San Bernardino-alagúton haladunk át. A késő
délutáni órákban városnéző kisvonat segítségével
ismerkedünk
Liechtenstein
fővárosával,
Vaduzzal, majd utazás Voralbergen át a tiroli
szállodába, vacsora. (1 éj).

Németország

Rattenberg
Schaffhausen St. Gallen
Innsbruck

Bern Zürich Svájc
Ausztria
Liechtenstein
Interlaken
Lauterbrunnen
Lugano

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

130.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj szállás Innsbruck környékén tiroli panzióban,
- 3 éj szállás Közép-Svájcban kiemelt üdülőövezetben (svájci lakban)
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (5 reggeli + 5 vacsora):
30.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 180 CHF / fő + 20 euro + fakultatív
program
- idegenforgalmi adó: 10 CHF / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő
Svájc

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség
Utazási
Iroda 42/506-947
www.nyirsegutazas.hu
Nyírség Utazási
Iroda
42/506-947
www.nyirsegutazas.hu
Eng. szám U 000404

60.000 Ft/fő
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VÁJC, EURÓPA ÉKKÖVE

Svájc

Lichtensten

Ausztria

Schaffhausen, Zürich, Luzern, Jungfrau-csoport, Lugano, Innsbruck
2022. június 21 - 25.
augusztus 02 - 06.
szeptember 20 - 24.
5 nap / 4 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Négyezer métert meghaladó hócsipkés hegycsúcsok,
méregzöld alpesi legelők, középkori hangulatot idéző,
macskaköves sikátorok, minőségi wallisi borok,
smaragdszínű pálmafák és sziklás hegycsúcsokkal
körbeölelt tópartok. Ez az Alpok országa, az ezerarcú
Svájc. A síelők paradicsomának tartott, magas,
hófödte hegyein túl más szépségeket is rejt, melyek
csak felfedezésre várnak. Kellemes hangulatú
városaiban érdemes sétákat tenni és megismerkedni a
svájci gasztronómia különlegességeivel, megcsodálni a
díszes templomokat és a városok szép épületeit.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Győr – Hegyeshalom – Innsbruck
Elutazás Debrecenből és Nyíregyházáról a
kora hajnali órákban, érkezés Tirol tartomány
fővárosába, Innsbruckba. Az Alpok fővárosát a
rendkívül impozáns Nordkette-hegylánc öleli körül.
Megtekintjük az óváros nevezetességeit: Mária
Terézia utca, Diadalív, Aranytető, Várostorony,
Hofkirche. A városnézés után rövid szabadprogram,
majd továbbutazás az Innsbruck környéki alpesi
szállásunkhoz, vacsora (1 éj).
2. nap: Schaffhausen – Zürich – Luzern
Reggeli után utazás az Arlberg-hágón keresztül
(1793 m) a Bodeni-tó mellett a schaffhauseni
Rajna-vízeséshez, mely Európa egyik legismertebb
és leggyönyörűbb természeti látnivalója. A 125
méter szélesen dübörgő vízesés a vízhozama
miatt lenyűgöző. Délután Svájc élénk tóparti
metropoliszának, Zürichnek a nevezetességeivel
ismerkedünk: Grossmünster, Fraumünster, tópart,
Bahnhofstrasse. Délután továbbutazás az egyik
leghangulatosabb svájci kisvárosba, a gyönyörű
fekvésű Luzernbe. Séta a Pilatus (2121 m) tövében
épült település óvárosában, ahol megtekintjük a
város jelképeit, a középkori fedett fahidat és az
oroszlános emlékművet. Az esti órákban érkezünk
szállásunkhoz, mely tóparton, hatalmas hegyekkel
körülölelt völgyben helyezkedik el (2 éj). Szállás,
vacsora.

van a Jungfrau fogaskerekű vasúttal a Scheidegg
kilátópont elérésére. Délután tekintjük meg a
Trümmelbachi-gleccservízeséseket (10 vízesés
egy hegy belsejében). Innen a csillámló vízű Thuni- és
Brienzi-tó között fekvő Interlaken városba érkezünk,
ahonnan szép kilátás nyílik a hófödte csúcsokra.
Szállás, vacsora.

4. nap: Szent Gotthárd-hágó – Lugano
– Liechtenstein
Reggeli után elutazás a Szent Gotthárdhágón át, vadregényes alpesi tájakon keresztül
Ticino kantonba, az olasz Svájcba. Délelőtt
ismerkedés Luganóval, a Luganói-tó partján
fekvő mediterrán hangulatú várossal. Az olasz
kantonból továbbutazunk Liechtenstein, az alpesi
miniállam irányába a San Bernardino alagúton
keresztül. A késő délutáni órákban városnéző
kisvonat segítségével ismerkedünk Liechtenstein
fővárosával, Vaduz-cal. Utazás Voralbergen át az
Innsbruck környéki szállásunkra, vacsora (1 éj).
5. nap: Rattenberg – Hegyeshalom – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után egy középkori hangulatú tiroli
kisvárosban, az Inn partján fekvő Rattenbergbe,
érkezünk (likőrkóstolás, üvegműhely megtekintése,
ahol nagyon ízléses termékek vásárlására is van
lehetőség), majd indulás Magyarországra. Érkezés
Budapestre az esti órákban, Nyíregyházára és
Debrecenbe a késő éjszakai órákban.
Jungfrau

Németország
Schaffhausen
Ausztria
Scheidegg
Innsbruck
Zürich
Rattenberg
Svájc
Liechtenstein
Interlaken
Lugano

3. nap: Lauterbrunnen – Jungfrau csoport
– Trümmelbach-gleccservízesések
Reggeli után utazás a Jungfrau-csoport 4000
méter magas hegyei között fekvő Lauterbrunnenivölgybe, Európa talán legszebb gleccservölgyébe,
mely a Berni-Alpokban található. Az út mindkét
oldalán gyönyörű vízesések találhatóak. Lehetőség

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M1 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

109.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal,
- 2 éjszaka Innsbruck környékén 3* tiroli panzióban
- 2 éjszaka Közép-Svájcban kiemelt üdülőövezetben (svájci lakban)
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
25.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 140 CHF / fő + 20 euro
- idegenforgalmi adó: 8 CHF / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

EGYÁGYAS FELÁR:
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45.000 Ft/fő

KORZIKA, A VARÁZSLATOS SZIGET

Franciaország

A Földközi-tenger gyöngyszeme

2022. június 18 - 24.
7 nap/ 6 éj
(autóbusszal és tengerjáró hajóval)
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
„Korzika igazi kis paradicsom, “karnyújtásnyira” az
olasz partoktól a Földközi-tenger szívében, mindössze
Dunántúlnyi területen. Egy sziget, amely dúskál a
fényben, az ízekben és az illatokban. Az ezerarcú sziget
szintén találó jelző Korzikáról szólva, mert olyan, mint
egy nagy könyv, melyben lapozgatva egymás után
fedezzük fel titkait. Megcsodálhatjuk a fellegvárak és
falvak szigorú és büszke arculatát, barokk templomainak
népies kedélyességét, a genovai őrtornyok füzérét, de
mindenekelőtt természeti szépségeit, a kristálytiszta,
türkizkék öblöket, a magas hegyeket, a köztük megbúvó
tengerszemeket, a vadregényes folyóvölgyeket és a
szédítően meredek sziklafalakat”
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza - Budapest
– Ljubljana – Padova – Pisa
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
hajnali órákban. Utazás rövid pihenőkkel Pisa
térségéig. Szállás elfoglalása, vacsora (1 éj).
2. nap: Livorno – Bastia – Patrimonio – St. Florent
– Ghisonaccia
Korai indulás, hideg reggeli csomag (kb. hajnal 05.00
óra) Livorno kikötőjébe. Beszállás a kompra 07.00
órakor, indulás Korzika felé 08.00 órakor. Reggeli a hajón.
Érkezés Bastia kikötőjébe 12.00 órakor. Első állomásunk
Patrimonio faluja, mely a minőségi bortermelés
központja. Borkóstolási lehetőség. Városnézés St.
Florentben, a XV. századi genovai alapítású kisvárosban,
mely mára elegáns jachtkikötőjéről vált híressé. A
hangulatos városka mólója sokakat St. Tropezre
emlékeztet. Fő látnivalói: a kikötő szinte vízbe érő házai,
a plébániatemplom körüli középkori óváros és az innen
egy kilométerre lévő Santa Maria Assunta katedrális,
mely az egyik legjelentősebb románkori műemlék.
Szabadprogram, majd utazás Ghisonacciába. Szállás
elfoglalása (4 éj).
3. nap: Ghisonaccia - Bonifacio - Sta Giulia öble
– Favone - Ghisonaccia
Egész napos kirándulás Korzika déli csücskébe, a
sziget legszebb városába, Bonifacioba. Korzika
legdélebbi városa lélegzetelállító fekvése miatt ejti
rabul a látogatót. Az óváros egy 65 méter magas,
meredek mészkősziklák által határolt, 1,5 km hosszú
öböl végében fekszik, ahonnan lenyűgöző kilátás
nyílik a végtelen tengerre. Az erődfalak között
elhelyezkedő óváros labirintusszerű utcái különleges
hangulatot árasztanak. Ezt követően szabadprogram
vagy hajókirándulási lehetőség. A hajókázás
során elhaladunk a fantasztikus színű és formavilágú
meszes homokkő sziklaszirtek és formációk, az óriási
genovai citadella és az óváros mellett. A nyílt tengerre
kiérve a közeli Szardínia panorámája mellett a „kalóz
öböl” valószínűtlenül kék vizét csodáljuk. Kedvező
időjárás esetén a Kék-barlangba is behajózunk,
melynek beszakadt teteje Korzika térképét formázza.
Megtekintjük Aragónia királyának lépcsőjét, a
Napóleon sapkája barlangot. valamint a város
jelképeiül szolgáló, tengerbe szakadt irdatlan
méretű sziklákat és „Navarone ágyúit”. Folytatjuk
programunkat a fellegvár által védett óváros sikátoros
utcáin. A kora középkori házak, templomok, az egykori
francia idegenlégiós laktanya és a különleges föld
fölötti temető megtekintése után szabad program.
Hazaúton látványos paratölgy ligeteken át érkezünk
a francia milliomosok strandjára, a Sta Giulia hófehér
homokos partú karibi tengert idéző vörös sziklás
öblébe. Fényképezés (jó idő esetén rövid fürdési
lehetőség). Rövid megálló Favone közelében, Korzika
egyik legattraktívabb genovai őrtornyánál. Érkezés a
szálláshelyre.
Program ára: 30 euro / fő + belépők(helyszínen fizetendő)
4. nap: Ghisonaccia - Calvi – Corte – Ghisonaccia
Reggel a sziget északi partvonalára kirándulunk.
Látogatás a sziget egyik idegenforgalmi központjában,
Calviban, Kolumbusz Kristóf szülővárosában. Calvi
a sziget egyik legismertebb városa. A kivételes fekvésű
várost szinte körülzárják a háttérben húzódó hegyek,
melyet a tenger fölé magasodó fellegvár ural. A város
egy dombtetőre épült, mely egy sikátoros felső- és
egy ódon hangulatú alsóvárosból áll. Látogatás a

Nyírség Utazási Iroda

Bonifacio
középkori falakkal körbevett óvárosban és a kikötőben,
majd a csodás fekvésű település lenyűgöző genovai
citadelláját tekintjük meg. Szabadprogramban
lehetőség van a gránitsziklás, kristálytiszta vízű
tengerparton a citadella tövében 1,5 órás fürdőzésre,
majd folytatjuk utunkat a sziget egykori fővárosa,
Corte felé. A magas hegyek között fekvő erődítmény
lélegzetelállítóan emelkedik a város fölé. Corte a sziget
egyik legfontosabb szellemi központja is, itt található
a Korzikai Egyetem és a Korzikai Múzeum épülete.
Van lehetőség egy kisvasúttal körbejárni a jellegzetes
hegyvidéki óvárost és a sziklaszirten álló spanyol
citadellát. Visszaúton megállunk Korzika egyik
legszebb genovai hídjánál (Pont St. Jean) és egyik
legősibb (pisai román) kápolnájánál. Este szállás.
5. nap: Ghisonaccia – Calacuccia – Ajaccio
– Monte D’Oro hágó – Ghisonaccia
Reggel a sziget központi hegygerincén át az
UNESCO világörökségi helyszínekre, a nyugati
partvidékre kirándulunk. A Golo-folyó vadregényes
szurdokvölgyében vörös gránit sziklák között
haladva érkezünk Calacucciába. Innen Korzika
legmagasabb közúti hágója felé indulunk. Útközben
rengeteg szelídgesztenyével, majd fenyvesekkel,
jellegzetes, szilajon tartott félvad disznókkal,
idegenlégiós
laktanyával
találkozunk,
majd
fényképezési lehetőség a Col de Verghion. Érkezés
Piana UNESCO Világörökséghez tartozó vörös
gránitszikla paradicsomába. Többszöri fényképezési
lehetőség a leírhatatlan színvilágú és térélményt
kínáló tájban. Továbbutazás a parti úton számos festői
öböl érintésével Ajaccioba, Bonaparte Napóleon
szülővárosába. Városnéző séta az óvárosban:
Napóleon
keresztelő
temploma,
szülőháza,
szobrainak megtekintése, a genovai citadella és
a yacht- valamint tengeri kikötő megtekintése.
Szabadprogramunk alatt a város központjában
rövid fürdőzésre van lehetőség az aranyszínű, finom
homokos strandon. Visszaúton átkelés a Gustave
Eiffel társasága által tervezett és épített vasútvonallal
párhuzamosan futó, jellegzetes korzikai hegyi
falvakat és klimatikus magashegyi üdülőket érintő
úton, a Monte D’Oro (2300 méter) csúcsa mellett.
Érkezés a szálláshelyre.
Program ára: 50 euro / fő + belépők(helyszínen fizetendő)
6. nap: Ghisonaccia – Bastia – Livorno
Reggel utazás a sziget legnagyobb városába,
Bastiába. Városnézés Észak-Korzika különleges
fekvésű hangulatos fővárosában, ahol szinte mindig
pezseg az élet. Az Óváros, a Citadella, a Napóleon
szobor megtekintése után rövid szabadidő, majd
kora délután 13.30 órakor átkompolás Livornoba.
Érkezés este Montecatini Termebe, a tranzit
szálláshelyünkre. Vacsora (1 éj).
7. nap: Montecatini Terme – Padova – Velence
– Budapest – Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után hazaindulás, rövid pihenőkkel Szlovénián
át érkezés Budapestre az esti, Nyíregyházára és
Debrecenbe a késő esti órákban.

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Saint-Florent

Bastia

Korzika
Calacuccia
Corte
Ghisonaccia

Ajaccio

Favone
Bonifacio

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 és M70 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

188.900 Ft/fö

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal,
-1 éj tranzitszállás Padova környékén (reggelivel)
-1 éj tranzitszállás Bologna környékén
(reggelivel)
-1 éj a hajón
-3 éj Korzikán
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- 4 reggeli Korzikán: 15 euro/fő/nap
- 4 vacsora Korzikán: 20 euro/fő/nap
- 2 vacsora Olaszországban: 20 euro/fő/nap
(az olasz szállásokon a vacsora kötelező)
- helyszínen fizetendő belépők, járulékos
költségek ára és a tengerjáró hajó (oda-vissza)
180 EUR / Fő
- idegenforgalmi adó: 30 euro / fő / 6 nap
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő.

EGYÁGYAS FELÁR:

Eng. szám U 000404

65.000 Ft/fő
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A LBÁNIA, A BALKÁN GYÖNGYSZEME

Albánia

Tengerparti pihenéssel

Montenegró

Észak-Macedónia

2022. május 18 - 24.
szeptember 30 - október 06.
7 nap/6 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest –
Röszke – Belgrád – Čačak (Szerbia)
Elutazás Nyíregyházáról majd Debrecenből a
kora hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid
pihenőkkel Szerbia fővárosáig. Kellemes városnéző
séta vár minket, melynek kiindulópontja a Trg
Republike: Nemzeti Múzeum, Nemzeti Színház,
Mihály herceg szobra. Innen a helyiek kedvenc,
elegáns sétálóutcájára kanyarodunk és bepillantást
nyerünk a helyi kávézók mindennapjaiba.
Megnézzük a koronázó templomot és néhány lépés
múlva az erőd, a Kalemagdán, a nándorfehérvári
diadal helyszíne a következő állomásunk. Itt a
várárokban már nem a vívó tudományukat pallérozó
katonák várnak minket, hanem különlegesnél
különlegesebb meglepetések. Ivan Mestrović
szoboralkotása mellett elhaladva a Stambul kapu
következik, majd az Óratorony, Damad Ali pasa
türbéje és a Győztes szobra. A fényes győzelem
emlékét őrző kőnél idézzük fel a csata történetét,
miközben a Száva túlpartján Zimonyt és a Gárdostornyot is szemügyre vesszük madártávlatból.
Rövid szabadidőt követően továbbutazunk Čačak
környékére, szállás elfoglalása, vacsora (1éj).
2. nap: Morača (Montenegró) – Durrës (Albánia)
Reggeli után Szerbia délnyugati részén haladunk,
ahol bár kulturális örökség viszonylag kevés van,
de rengeteg természeti szépséggel találkozhatunk.
Zlatibor után meg sem állunk a határig, ahonnan
már közel van a Morača Monostor. Itt megtekintjük
a Nagyboldogasszony templomot, annak 13.
századi freskóival és megnézzük, hogyan élnek
és dolgoznak mind a mai napig a szerzetesek.
Gyönyörű kanyonokon keresztül vezet az utunk
Podgoricáig, ahonnan már csak néhány kilométer
az albán határ. Skodra érintésével érkezünk
Durrësbe. Szállás elfoglalása, vacsora (3 éj).
3. nap: Durrës: Konyakgyár – Amfiteátrum –
Sétálóutca (Albánia)
Reggeli után egész napos pihenés, szabadidő a
tengerparton jő idő esetén.

Fakultatív
programlehetőség:
Lehetőség
van ismerkedni Albánia második legnagyobb
városával és legfontosabb kikötőjével: Mártírok
Múzeuma, Bizánci Fórum, Amfiteátrum, Nagy Mecset,
Városháza, Velencei torony, Régészeti Múzeum, I.
Zogu király villája. Városnéző sétánk után a híres
konyakgyárral is ismerkedhetünk, ahol a Szkander
Bég konyakot is palackozzák. Este szállás, vacsora.
Fakultatív program ára: 25 euro/fő + belépők
4. nap: Berat – Fier: Apollonia (Albánia)
Reggeli után egész napos pihenés, szabadidő a
tengerparton jó idő esetén.
Fakultatív programlehetőség: Berat, az ezer ablak
városa. Megtekintjük az UNESCO Világörökség részét
képező, a Kr. e. 4. században alapított Berat óvárosát,
Albánia legnagyobb és leghíresebb ikonmúzeumát,
az Onufri Múzeumot. Szabadprogram. Beratot
követően a Fier melletti Apollonia ókori város feltárt
romjait látogatjuk meg. Este szállás, vacsora.
Fakultatív program ára: 30 euro/fő + belépők
5. nap: Kruja – Tirana – Pogradec (Albánia)
Reggeli után továbbutazunk Krujába, Szkander bég
szülővárosába. Itt található az ország legszebb bazári
sétánya, de megtekintünk egy bektasi mecsetet is és
betekintést nyerünk Kasztrióta György és Hunyadi
János barátságának történetébe is. Innen Albánia
fővárosába, Tiranába látogatunk. Megkeressük a
Hunyadi emlékművet, szétnézünk a város főterén,
ahol Szkander bég előtt is tiszteleghetünk, de ott
találjuk a Nemzeti Múzeumot, az Operát és az Ethen
bég mecsetet is. Lesétálunk a Szépművészeti Múzeum
elé, ahonnan a Lana-folyót keresztezve jutunk majd el
a „piramishoz”. Megnézzük Enver Hoxha villáját, de
természetesen Albániában nem hagyhatjuk ki egy
utcai bunker és a Bunk’Art 2 Múzeum meglátogatását
sem. Este már az Ohridi-tó partján hajtjuk álomra
fejünket Pogradecben, vacsora (1 éj).
6. nap: Ohrid – Szkopje (Észak-Macedónia)
Reggeli után továbbutazunk Észa-Macedóniába
és Ohridba látogatunk, amit szoktak a Balkán
Jeruzsálemének is nevezni, hiszen a városnak
egykor több mint 365 temploma volt. Sétálunk
a bazárban, csónakázunk a tavon, megnézzük a
Szt. János kápolnát és a Szent Szófia templomot,
ismerkedünk Szt. Klement legendájával, de
bepillanthatunk az ohridi gyöngy készítésének
kulisszatitkaiba is. Délután már Észak-Macedónia
fővárosával, Szkopjéval barátkozunk. A várost a
különböző korok egészen napjainkig fura módon
alakították. Megnézzük a város fölé magasodó
erődöt, Musztafa Pasa dzsámiját, a bazárt, Daut Pasa
fürdőjét, a Kőhidat, II. Fülöp és a Hódító szobrát,
Teréz anya szülőházát, de a városi pályaudvart is, ami
mementóként megmaradt a pusztító erejű 1963-as
földrengés után. Szállás és vacsora észak-macedón
szálláshelyünkön Szkopjéban, vacsora (1 éj).

Aquileia
Ohrid
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7. nap: Szkopje – Újvidék – Budapest – Debrecen
- Nyíregyháza
Reggeli után folyamatos utazás a SzkopjeNis-Belgrád útvonalon, majd rövid városnézés
Újvidéken: Nemzeti Színház, Városháza, Szűz
Mária templom, Püspöki Palota, Duna Park,
Vajdasági Múzeum. Innen Szabadka után már
átlépjük a határt. Hazaérkezés Budapestre az
esti, Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti
órákban.

Montenegró
Morača
Skodra

Szkopje
Kruja

Durrës
Fier

Észak-Macedónia

Ohrid
Tirana
Pogdarec
Berat
Albánia

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M5 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

119.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 6 éjszaka szállás 3* szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (6 reggeli + 6 vacsora):
36.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 80 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Eng. szám U 000404

35.000 Ft/fő

P ORTUGÁLIA - AZ ATLANTI-ÓCEÁN PARTVIDÉKE
Lisszabon, Óbidos, Nazaré, Batalha, Fatima (zarándokhely), Porto, Coimbra

Portugália

A program leszervezését zárt csoport kérésére bármilyen időpontban és helyről is tudjuk vállalni.

2022. szeptember 06 -12.
november 01 - 07.
6 nap / 5 éj

Porto

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
A portugáliai Fatimában 1917 május 13.-án a
szokásos rózsafüzér elmondása után Francisco és
Jacinta Martónak, valamint unokanővérüknek,
Lucia dos Santosnak megjelent Szűz Mária. Három
tanulatlan pásztorgyermek, akik írni, olvasni
sem tudnak, mégis a Rózsafüzér Királynőjeként
bemutatkozó Szent Szűz általuk szólítja fel a világot
megtérésre, imára és engesztelésre az emberiség
megmentése érdekében. Mária portugáliai üzenete
azóta is állásfoglalásra késztet minden embert a
hitről, szeretetről és az élet legfontosabb kérdéseiről.
1. nap. Lisszabon – Fatima
Elutazás repülővel a TAP menetrendszerinti járatával
Lisszabonba a délutáni órákban, majd utazás
autóbusszal a zarándokok városába és érkezés
Fatimába késő este. Szállás elfoglalása (5 éj).
2. nap. Fatima – Aljustrel
Reggeli után egész napos szabadprogram vagy
ismerkedés Fatimával, a zarándok-várossal.
Vallástörténeti írások szerint 1917-ben fél éven
keresztül hat alkalommal jelent meg a Szűzanya
három pásztorgyermeknek, Jácintának, Lúciának
és Franciscónak és üzeneteket bízott rájuk. A
napcsoda után a fatimai jelenések Portugáliában
az általános érdeklődés és figyelem középpontjába
kerültek. Ennek a szent helynek a megtekintésére
és bejárására indulunk. A magyarok adományából
és a Mindszenty bíborosról elnevezett fatimai
Magyar Kálvária a jelenések útján van. A 14 stáció
szobraival, az út végén a Szent István kápolnával,
a Golgotával és az út menti olajfákkal méltán lett
híres világszerte. Délután látogatás Aljustrelben, a
három látnok gyermek házánál. Este visszaérkezés
a szálláshelyre, vacsora. Vacsora után, aki szeretne,
lehetősége van részt venni a templom körül
megszervezésre kerülő körmeneten.
3. nap. Coimbra – Porto
Reggeli után Coimbrába utazunk Portugália ősi
egyetemi városába. Coimbra valaha királyi székhely
volt, később pedig az ország szellemi központja,
hiszen 1307-től 1911-ig az itteni egyetem volt
az egyetlen Portugáliában. Az itteni karmelita
kolostorban élt Lucia nővér, egészen haláláig. A
kolostorban emlékkiállítást tekinthetünk meg a
tiszteletére. Innen Portoba, az ország második
legnagyobb városába indulunk. Történelmi
központja a Douro-folyó felett az UNESCO
Világörökség része. Városnézés, látogatás a Szent
Ferenc templomban, a Tőzsdepalotában, melynek
gyöngyszeme a lenyűgözően szép arab szalon.
Lehetőség van egy kis borkóstolóra a híres portói

borokból. Visszaindulás Fatimába, vacsora. Vacsora
után, aki szeretne, lehetősége van a templom körüli
fáklyás körmeneten résztvenni.

vacsora. Vacsora után lehetőség van a kivilágított
Fatimában, ahol nagyon sok ajándéküzlet, kávézó
van nyitva a késő esti órákig.

4. nap. Mafra – Sintra – Cabo da Roca
Reggeli után Mafrába indulunk, ahol betekintést
teszünk a Mafrai Nemzeti Palotába (UNESCO
Világörökség), melynek Joanina könyvtára a
legnagyobb az országban. A palota melletti
Ostromkertben (mely versailles-i ihletésű) tett
séta igazi felüdülés és feltöltődés a pezsgő napok
után. Ezután a portugál királyok nyári székhelyévé
vált Sintra a következő megállónk. Kulturális
programunk végén megállunk Cabo da Rocánál
- „ahol a Föld véget ér és a tenger kezdődik” -, az
európai szárazföld legnyugatibb pontjánál, mely
145 méter magasra emelkedik ki a tengerből.
Világítótorony és egy márványkereszt áll az óceánba
meredeken alázuhanó sziklafal tetején, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílik a végtelen óceánra. Este
visszaérkezés a szállásra, vacsora. Vacsora után, aki
szeretne, lehetősége van a templom körüli fáklyás
körmeneten részt venni.

6. nap. Lisszabon és transzfer a repülőtérre
Reggeli után Lisszabonba indulunk. A város
Európa egyik legszebb városa, a Tejo-folyó
torkolatánál, hét dombra épült. Elsétálunk a
Felfedezők emlékművéhez, a Belém toronyhoz.
Városnéző sétánk után szabadprogram, lehetőség
van a híres lisszaboni édesség, a Pastel de Belém
megkóstolására, vásárlásra is, stb. Este indulunk a
repülőtérre, gépünk 00:25-kor indul Lisszabonból.
Érkezés Budapestre a 7. napon kb. hajnal 05:00-ko

5. nap. Óbidos – Sítió – Nazaré - Batalha
Reggeli után utazás az ország déli részére. Óbidos
egy dombon fekvő, falakkal körülvett kisváros,
mely teljes egészében megőrizte középkori
jellegét. A Nazaré város fölötti sziklafalon található
Sítió falucskája, ahol csodálatos kilátás mellett
felkeressük a kicsiny Ermida da Memoria kápolnát és
a Nossa Senhora da Nazaré templomot, melyben a
Nazaréi Miasszonyunk szobrát őrzik. Ezután Nazaré
következik, egy bájos halászváros az Atlanti-óceán
partján, lehetőség szerint séta az óceán partján
vagy fürdőzési lehetőség. Innen Batalhába
érkezünk, megtekintjük a Győzelmes Szűzanya
templomát és a Batalhai Kolostort, mely az UNESCO
Világörökség része. Visszaérkezés a szállásra,

Irodánk a programváltozás jogát fenntartja a
repülőjárat menetrendjének függvényében..

Porto
Portugália
Coimbra
Nazaré
Óbidos

Cabo da Roca

Fatima

Mafra
Sintra
Lisszabon

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Spanyolország

280.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + reptéri illeték
- 5 éj 3* szállodában Fatimában vagy környékén
- idegenvezetés, végig a program során
-szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív. fp. (5 reggeli + 5 vacsora): 30.000 Ft / fő
- helyszínen fizetendő belépőjegyek és szervizdíj:
helyi autóbusz díja: 150 Euro / fő
- idegenforgalmi adó: 20 Euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 15 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

65.000 Ft/fő
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M ADEIRA, A SZÉPSÉG SZIGETE

Portugália

Az Atlanti-óceán virágoskertje

2022. augusztus 19 - 26.
november 21 - 28.
8 nap / 7 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
A sziget, melyet 1419-ben portugál tengerészek
fedeztek fel, az Atlanti-óceánban található. Sokak
számára Madeira legendás virágpompája jelenti
a fő vonzerőt, amiért ellátogatnak a szigetre. A
legkellemesebb éghajlatú déli partvidéken trópusi és
szubtrópusi növények sokasága tenyészik. A parkok
és kertek, de még az utcák két oldala is virágdíszben
tündököl. Madeira földrajzi adottsága, természeti
szépségei és az Atlanti-óceán végtelennek tűnő azúrja
miatt az idegenforgalom fellegvárává vált.
1. nap:
Elutazás Budapestről, átszállás Lisszabonban,
érkezés Madeirára, Funchalba. Transzfer a
szállodába. Szállás Funchalban (7 éj). Vacsora ezen
az estén nincs.
2. nap:
Egész napos szabad program.
Vagy fakultatív kirándulási lehetőség:
Reggeli után kirándulás Funchalba a fővárosba
busszal (10 perc utazás). Séta a szemet
gyönyörködtető mediterrán-szubtrópusi városi
parkban, ahol a sziget 1419-es portugál felfedezése
utáni első templom épült, majd séta a jellegzetes
mintázatú járdákon a pazar díszparkok és
azulejos díszítésű házak között a felfedező, João
Gonçalves Zarco szobráig. Ismerkedés Madeira
történetével, a portugál felfedezőkkel és a portugál
gyarmatbirodalom kialakulásával. Fényképezés
az erődnél, majd a Mánuel stílusú katedrálisban.
Látogatás a Városháza jellegzetes udvarán és a
funchali egyetemnél. Szabad program a különleges
funchali piacon, ahol magyar szemnek ismeretlen,
különleges gyümölcsök, zöldségek, virágok, halak
egzotikus tömegével találkozunk, kóstolóval
kísérve. Délután séta Funchal keleti negyedében,
apró, festői kis házak között a felvonóig, mellyel
utazás Montebe, a Funchal fölé magasodó
kolonialista barokk templomhoz. Tisztelgés a
boldoggá avatott (és szobrot kapott) utolsó magyar
király, IV. Károly sírja előtt és a lenyűgöző panoráma
megtekintése. Visszaút felvonóval vagy fakultatív
módon tobogánon (toboggan: jellegzetes egykori
borszállító faszánkó). A belvárosból taxikkal feljutás
a botanikus kertbe, amely az angol gyarmati
időkben épült és a világ minden tájáról ide telepített
pazar pompáját vonultatja fel a növényeknek, a
különleges teknősbékáknak és több száz egzotikus
madarat is megtekinthetünk. Innen egy jellegzetes
helyi madeira bort készítő pincészetet látogatunk
meg, megkóstolhatjuk a ház termékeit és vásárlási
lehetőségre nyílik mód. Visszautazás a szállodába
busszal,
vacsora.
Cabo da
Roca
A fakultatív program ára: 70 euro/fő + belépők
(helyszínen fizetendő)
3. nap:
Egész napos szabad program.
Vagy fakultatív kirándulási lehetőség:
Reggeli után utazás autóbusszal és helyi
idegenvezetővel a Funchal fölött emelkedő hatalmas
vulkáni kráter peremvidékére, az Eira do Serrado
kilátóponthoz. Ismerkedés Madeira különleges,
sokszínű
növényzetével
(banánültetvények,
eukaliptusz
erdőségek,
kultúrfenyvesek,
gesztenyések), majd a lenyűgöző térélményt nyújtó
panoráma megtekintése. Továbbutazás Curral das
Freirasba, az apácák egykori völgyébe, a madeirai
gesztenyevidék központjába. A híres gesztenyés
italok, likőrök és sütemények kóstolása, vásárlási
lehetőség. Visszaúton Funchal Aranykagylóöblének megtekintése a város fölé magasodó
kilátópontról. Érkezés a szállodába dél körül. Délután
szabadprogram. Vacsora.
A fél napos fakultatív program ára: 70 euro/fő
+ belépők (helyszínen fizetendő)
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4. nap: Egész napos szabad program.
Vagy fakultatív kirándulási lehetőség:
Reggeli után egész napos kirándulás Madeirán,
a sziget központi hegyvidékének és vadregényes
északi partvidékének a megtekintése. Ismerkedés
Madeira történelmi növénykultúráival, ősi és
betelepített
növényeivel,
birtokszerkezetével,
társadalmával. Látogatás Camara de Lobosban
(egykori halászfalu), a „fókák városában”, ahol
egykoron Churchill is előszeretettel festegetett.
Továbbutazás a világ egyik legmagasabb, 90 fokos
meredekségű kilátópontjához, a Cabo Giraohoz,
ahonnan szédítő panoráma nyílik Funchalra, a sziget
teljes déli partvidékére, a teraszos művelésű apró
birtokokra és az óceán végtelen panorámájára, ahol
a Föld görbülete is látszik. Továbbutazás Ribeira
Bravaba, a jellegzetes portugál gyarmati időkben
épült templomáról is híres településre. Kávészünet.
Átkelés Madeira központi (vulkáni) hegygerincén,
aprólékosan művelt, teraszos birtokok, cukornád,
banán és gyümölcs ültetvények, zárt erdőségek
és fantasztikus formakincsű sziklatömegek között,
olykor a felhők felett. Érkezés São Vicentébe (rövid
városnézés), majd ebéd az óceán partján a körben
forgó étteremben (az ebéd másfél órája alatt tesz
meg egy teljes kört, így mindenki gyönyörködhet
az óceán, a hegyek és a vízesések panorámájában,
bárhol ül is). Ebéd után utazás a több száz méteres
magasságból alázúduló, vízesésekkel szabdalt
meredek sziklaparton Porto Monizig. Séta és
szabad program a hullámok ostromolta óceánparton
(fakultatív fürdési lehetőség az óceánból lekerített,
mesterséges és természetes sziklamedencékben).
Továbbutazás,
átkelés
Madeira
központi
hegygerincén, a szinte mindig ködös, hűvös, gyér
növényzetű Paul da Serra-fennsíkon. Érkezés vissza a
szubmediterrán napsütésbe és a szállodába délután.
Szállás, vacsora.
A fakultatív program ára: 70 euro/fő + belépők
(helyszínen fizetendő)
5. nap:
Egész napos szabad program.
Vagy fakultatív kirándulási lehetőség:
Reggeli után utazás Funchalba a szállodai busszal,
majd séta a kikötőbe. Kirándulás Kolombusz
Kristóf vezérhajójának, a Santa Marianak a másával.
Ismerkedés a nagy földrajzi felfedezések korával,
az akkortájt fejlesztett hajótípusokkal, a navigációs
technikákkal, a „padraok” világával és a portugál
hajósokkal, valamint magával a hajóval, melyen
hangos beszédű arapapagájok és a fedélzeti eb
fogadnak, matrózok varrják a vitorlát, függőágyban
is pihenhetünk a fedélközben és ha jó szelet kapunk,
vitorlát bontva halkan szeljük az óceánt. Különleges
szerencsével még delfinraj is kísérheti hajóutunkat.
Kora délután visszautazás Funchalból busszal a
szállodába. Szabadprogram, este vacsora.
A fakultatív program ára: 60 euro/fő + belépők
(helyszínen fizetendő)
6. nap:
Egész napos szabad program.
Vagy fakultatív kirándulási lehetőség:
Reggeli után kirándulás komppal a szomszédos
szigetre, Porto Santora. Utazás autóbusszal
Funchal kikötőjébe, majd behajózás. Átkelés
Porto Santora komppal. Érkezés után városnézés
a sziget fővárosában, Kolombusz Kristóf
lakóházának megtekintése (itt kezdte karrierjét,
mint cukorkereskedő, és itt fogant meg benne
a nyugati irányú nagy utazás gondolata). Rövid
autóbuszos kirándulás az egykoron fás, mára szinte
teljesen kopár dimbes-dombos szigeten, melynek
fáit egykoron a cukornád termelése miatt vágták
ki és a sziget biztosította az akkor ismert világ
cukorellátásának döntő többségét. Fényképezés
a sziget Madeirától lényegesen különböző sárgás,
különleges sziklaalakzatainál. Ebéd egy óceánparti
étteremben, majd fürdési lehetőség a hosszú,
aranyszínű homokos parton, ahol a víz is melegebb,
mint Madeirán. Visszakompolás, majd buszozás a
szállodába. Vacsora ezen az estén nincs.
A fakultatív program ára: 90 euro/fő + belépők
(helyszínen fizetendő)

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

7. nap:
Egész napos szabadprogram. Este vacsora.
8. nap:
Transzfer a repülőtérre, elutazás menetrend szerint
Budapestre.
Irodánk a programváltozás jogát fenntartja a
repülőjárat menetrendjének függvényében.

Porto Moniz
São Vicente
Paul da Serra-fennsík

Curral das Freiras
Eira do Serrado

Ribeira Brava
Funchal
Camara de Lobos

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Portugália

380.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + reptéri illeték
- 7 éj 4* szállodában 2 ágyas szobákban
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Fakultatív félpanzió: (7 reggeli + 5 vacsora):
50.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 150 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 15 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

120.000 Ft/fő

A részvételi díjat 150.000 Ft/ fő repülőjegy árhoz
számítottuk. Amennyiben foglaláskor az aktuális
repülőjegy ára meghaladja a 150.000 Ft-ot, az
pluszköltségként fizetendő.
A repülőjegy egyénileg is megvásárolható.

Eng. szám U 000404

T ENGERPARTI NYARALÁS JESOLOBAN

Olaszország

Velence a Lagúna-szigetekkel, Padova, Verona, Garda-tó

Szent Márk Bazilika

2022. július 04 - 09.
július 18 - 23.
6 nap /5 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Az észak-olaszországi városok meg tudták őrizni
középkori virágkoruk ragyogását. Utunk során
megcsodálhatjuk a világon egyedülálló „vízen úszó”
műemlék várost, amely méltán világhírű idegenforgalmi és képzőművészeti látványosság.
A csatornák mentén sétálva, átkelve a számtalan kis
hídon, megízlelhetjük a páratlan vízi város elbűvölő
hangulatát. A lagúnák szigetvilágán keresztül Rómeó
és Júlia hazájáig, Szent Antal városán át a gyönyörű
Garda-tóig felejthetetlen élményekben lesz részük.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Ljubljana – Trieszt – Lido di Jesolo
Indulás Debrecenből és Nyíregyházáról a kora
hajnali órákban. Utazás Szlovénián át, útközben
rövid pihenőkkel. Délután érkezés a Trieszttől 7
km-re található Miramare kastélyhoz. Fakultatív
kastélylátogatás vagy séta a 22 hektáros csodálatos
parkban. Továbbutazás Lido di Jesoloba, szállás
elfoglalása az esti órákban, vacsora (5 éj).
2. nap: Velence, az ‘Úszó Város’
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: reggeli után elutazás az „Úszó
Városba” vaporettóval. Velence egy meseváros, a
házak lábát a tenger vize mossa, ahol szinte minden
épületre ki lehet írni, hogy műemlék. Városnézés
idegenvezetéssel (Szent Márk tér és Bazilika,
Sóhajok hídja, Harangtorony, Dózse Palota kívülről,
Rialto, stb.). Séta a hangulatos szűk sikátorok és
csatornák között. Szállás, vacsora.
Az egész napos program ára: 9.500 Ft/fő + hajójegy + belépők
3. nap: Padova – Verona – Garda-tó
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: Reggeli után Padovába, Szent
Antal városába utazunk (Szent Antal katedrális,
Főtér, az Egyetem ősi épülete). Szabadidő, majd
tovább indulunk Veronába. Ismerkedés a romantikus várossal (Aréna, ahol minden évben ünnepi
játékokat tartanak, Dóm, Júlia erkélye, Adige folyó
partja). Ezután utunkat Olaszország legnagyobb
tava, a Garda-tó felé vesszük. Hegyektől
körülvéve fekvése gyönyörű, partjain gazdag
növényzetet, citrom– és narancsfákat is találunk.
Este visszaérkezés Lido di Jesoloba, a szálláshelyre,
vacsora. (A városnézések sorrendje felcserélődhet!)
Az egész napos program ára: 9.500 Ft/fő + belépők
Jesolo

Garda-tó

Burano

4. nap: Lido di Jesolo
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség a
homokos tengerparton. Este vacsora.
5. nap: Lagúna-szigetek / Murano – Burano
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: Reggeli után elutazás
Punta Sabbioni kikötőből vaporettóval a lagúna
szigetekre. Buranon a csipke, illetve üvegárus
üzletek sokaságában gyönyörködhetünk, Muranon
pedig betekintést nyerhetünk az üvegkészítés
folyamatába. Este visszaérkezés szálláshelyünkre,
vacsora.
Az egész napos program ára: 8.500 Ft/fő + hajójegy + belépők
6. nap: Trieszt - Ljubljana – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után hazaindulás, útközben megállunk
Szlovénia gyöngyszeménél, a Bledi-tónál. Érkezés
Budapestre az esti, Nyíregyházára és Debrecenbe a
késő esti órákban.

Lido di Jesolo
Padova
Trieszt
Garda-tó
Velence
Verona Murano-Burano
Olaszország

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 és M70 autópálya pihenői

RÉSZVÉTELI DÍJ:

KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (5 reggeli + 5 vacsora):
30.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 180 euro / fő (annak, aki minden
fakultatív programon részt vesz)
(a további részletekről érdeklődjön Irodánkban)
- strandszervíz: 10 euro/fő/nap (csak fürdőzés napjára)
- idegenforgalmi adó: 18 euro / fő / 6 nap
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

110.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 5 éj szállás olasz besorolású 3* szállodában
Jesoloban
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA

Eng. szám U 000404

35.000 Ft/fő

75

T ENGERPARTI NYARALÁS AZ OLASZ ADRIÁN
Bibione - Grado

2022. június 21 - 25.
július 19 - 23.
szeptember 06 - 10.
5 nap /4 éj

Olaszország

Szlovénia

Grado

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Bibione 8 km-es homokos tengerpartjával Itália egyik
legkedveltebb üdülővárosa. Minden évben a pihenni
vágyók ezreit vonzza a lassan mélyülő finomhomokos
tengerpartja. A strandon kialakított játszóterek,
az animátorok által biztosított színes programok
vonzzák a családokat. A sportolni vágyóknak tenisz,
golf, kispályás foci, sporthorgászat, vitorlázás, kenu,
lovaglási lehetőség biztosított a kellemes időtöltéshez.
Nyüzsgő sétálóutcája éjszakába nyúlóan, számos
étteremmel, fagyizókkal, üzletekkel csábítja a turistát.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Trojane (Szlovénia) – Predjama – Bibione
(Olaszország)
Indulás a kora hajnali órákban. Utazás Szlovénián
át.
Útközben
megállunk
Trojanéban
és
megkóstolhatjuk az eredeti trojenai sárgabarackkal
ízesített fánkot. Pihenő után a világ legnagyobb
barlangvárát, a Predjamai sziklavárat látogatjuk
meg. Ez a vár egy bevehetetlen középkori csoda,
mely több mint 800 éve áll a 123 m magas szikla
közepén. A predjamai vár egy denevérkolóniának
is otthont ad. Innen tovább folytatjuk utunkat
Olaszországba. Szállás elfoglalása Bibionéban (4 éj),
vacsora.
2. nap: Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség a
tengerparton Bibionéban. Szállás, vacsora.
3. nap: Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség
a tengerparton Bibionéban, vagy fakultatív
programlehetőségképpen ajánljuk:
Grado – Aquileia kirándulást
Fakultatív program: Reggeli után Aquileia, a
gazdag történelmi múlttal rendelkező ókori város
meglátogatása következik. Aquileia fénykorában
a Római Birodalom egyik legnagyobb városa
és kikötője volt, aminek sorsát végül 452-ben
Attila hun hadainak pusztítása pecsételte meg. A
rendkívül gazdag fennmaradt római kori emlékek
miatt észak Pompeiijének nevezett város 1998-ban
került az UNESCO Világörökség listájára. Emellett

különlegesnek számít a kora keresztény bazilika,
amelyben a keresztény világ legnagyobb és
legöregebb mozaikpadlója található. Majd ÉszakOlaszország keleti csücskében a festői szépségű
Trieszti-öbölbe utazunk és
az Adriai-tenger
partján lévő Grado városát keressük fel. A várost
kis Velenceként is emlegetik. Kis kőházak, színes
ablakok, művészeti galériák, kézműves boltok,
autentikus kávézók, kis kocsmák és haléttermek
nyűgözik le az idelátogatót. Az óvárosban a római
kori templomokban (Santa Maria delle Grazie bazilika,
Santa Eufémia templom) mozaikokat és freskókat
csodálhatunk meg. Szállás, vacsora.
Az egész napos fakultatív program ára: 9.500 Ft/
fő + belépők

leghíresebb lovai közé tartozó lipicai fajta mára
Szlovénia egyik legnépszerűbb nevezetességévé
nőtte ki magát. A látogatást közérthető módon,
kreatív és interaktív megoldásokkal mutatják be.
Indulás Magyarországra. Érkezés Budapestre az
esti, Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti
órákban.

Olaszország

Bibione
Grado

Lipica

Ljubljana

Trojane

Szlovénia

4. nap: Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség a
tengerparton Bibionéban. Szállás, vacsora.
5. nap: Bibione – Lipica (Szlovénia) – Budapest
– Debrecen – Nyíregyháza
Reggeli után hazaindulunk. Útközben Szlovénia
festői karsztvidékén, egy zöld oázis közepén,
évszázados fák árnyékában megtekintjük az
1578-ban alapított lipicai majorságot. A világ

Bibione

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 és M70 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

95.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 4 éjszakai szállás Bibionéban 3* (olasz
besorolású) szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
26.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 100 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:
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Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

28.000 Ft/fő

ÓMA, NÁPOLY, POMPEII
2022. június 19 - 25.
szeptember 18 - 24.
7 nap / 6 éj

Olaszország

Róma

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Lármásan, hangosan, mozgalmasan, zűrzavarosan
zajlik az élet a festői Nápolyi-öbölben. A Vezúv
lábánál semmi sem lehetetlen. A dél napsütéses
fővárosában világhírű műkincsek rejtőznek. Aki
Pompeii utcáin sétál, látja Herculaneum házait.
Aki Sorrentot vagy Amalfit látogatja meg, földi
paradicsomban érezheti magát. Élvezze a kultúra és
természet keverékét, az ókori szobrokat és álomszép
tengeri öblöket a citrusok hazájában!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Ljubjana – Trieszt - Lido di Jesolo
Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás
Szlovénián keresztül, rövid pihenőkkel. Érkezés Jesolo
tengerparti üdülővárosba a késő délutáni órákban.
Szállás elfoglalása, vacsora. (1 éj).
2. nap: Orvieto – Frascati
Reggeli után elindulunk Dél-Olaszország felé. Útközben
Itália csodáját, a sziklatőre épült várost, Orvietot
csodáljuk meg. A város fekvése talán a legdrámaibb
Európában, hiszen a hegy oldala szinte függőlegesen
emelkedik a várost védelmező kőfalakig. Olaszország talán
legszebb építményeit találhatjuk itt. A gótikus katedrálist a
13. században kezdték építeni, melyet jellegzetes szobrok
és híres művészek freskói díszítenek. Estére érkezés Róma
környéki szálláshelyünkre, vacsora (4 éj).
3. nap: Római városnézés - Az Antik Róma 2500 éves
csodái
Reggeli után egész napos városnézés az „Örök Városban”
helyi idegenvezetéssel. Róma gyönyörű terei, szökőkútjai,
művészi szobrai, templomai, bazilikái, múzeumai,
műemlékei, az építészeti stílusirányzatok elsőszámú
központjává, a világ harmadik leglátogatottabb
városává tették. Kapitólium – Róma hét dombjának
leginkább tisztelt magaslata. Piazza Venezia – Róma
legforgalmasabb tere. Minerva – egy istenség nevét
viselő templom. Pantheon – az összes isten számára
épített templom. Trevi-kút - Róma egyik legnagyobb
és világszinten legismertebb szökőkútja. San Pietro
in Vincoli templom - Bilincses Szent Péter templom,
Michelangelo Mózes szobra. Spanyol lépcsők - Európa
leghosszabb és legszélesebb kültéri lépcsője mind-mind
csodálatos, és mindezt látni nagy élményt jelent. Este
szállás elfoglalása, vacsora.
4. nap: Róma – Vatikán
Reggeli után a Szent Pál Bazilikát, Róma második
legnagyobb bazilikáját tekintjük meg, melyben I.
Pétertől XVI. Benedekig a pápák képeit láthatjuk.
Ezután a több mint 1 milliárd hívőt irányító katolikus
egyház központjába, Vatikánvárosba látogatunk el. A
vatikáni múzeumokban pápai művészeti gyűjtemény
látható, amely a legfontosabb és legnagyobb a világon.
A Sixtus Kápolna mennyezetfreskója Michelangelo
remekműve, a világ egyik legismertebb alkotása. A Szent
Péter Bazilikában folytatjuk látogatásunkat, mely a
világ legnagyobb keresztény temploma. Szent Péter
tér körmenetek, egyházi ünnepségek helyszíne, innen
adja áldását a pápa az egész földkerekségre. Lármásan,
hangosan, mozgalmasan, zűrzavarosan zajlik az élet a

festői Nápolyi-öbölben. A Vezúv lábánál semmi sem
lehetetlen. A dél napsütéses fővárosában világhírű
műkincsek rejtőznek. Aki Pompei utcáin sétál, látja
Herculaneum házait. Aki Sorrentot vagy Amalfit látogatja
meg, földi paradicsomban érezheti magát. Élvezze
a kultúra és természet keverékét, az ókori szobrokat
és álomszép tengeri öblöket a citrusok hazájában! A
nap hátralévő részében az antik Róma építészeti
remekműveit keressük fel. Colosseum - az ókori
amfiteátrum meglátogatásával betekintést nyerhetünk
a gladiátorok korába. Forum Romanum – Róma régi
központjának romjai láthatók. Szállás, vacsora.
5. nap: Pompeii – Nápoly
Reggeli után Pompeii romvárosába indulunk. Pompeii
a Római birodalom egyik leggazdagabb városa volt,
melyet i.sz. 79-ben a Vezúv hamuja és lávája pusztított
el. Látogatás a romvárosban, az ásatások megtekintése
helyi idegenvezetővel. A hamuréteg alól, mely valaha
teljes mértékben maga alá temette a várost, mára egy
új civilizáció bontakozott ki. Sétánk során láthatjuk a
fényűző épületek mellett a köznép díszektől mentes
kis házait, illetve, a meglehetősen rossz állapotú
sikátorokat, templomokat. Betekintést nyerhetünk az
épületek kialakításába, élő képet látunk egy nagyon
régi kor mindennapjaiból, mozaikok olvasásán keresztül
tanulmányozhatjuk a korabeli kultúrát. A Forumon
sétálva átélhetjük, hogyan sétáltak itt a férfiak a
politikáról vitatkozva és rekonstruálhatjuk a fürdőzés
szokásait. Továbbindulunk Európa egyik legnagyobb
történelmi, és egyben Olaszország legsűrűbben lakott
városába, Nápolyba, melynek történelmi központja
1995 óta az UNESCO Világörökség része. Az óváros a
mai napig megőrizte régi szerkezetét. A legfontosabb
nevezetességek felkeresése (Posillipo – Királyi Palota –
Umberto Galéria – Piazza Plebiscito – San Carlo Operaház
– Castel Nuovo – Castel dell’Ovo) után elhagyjuk DélOlaszországot és visszaérkezünk a szálláshelyünkre.
Szállás, vacsora
6. nap: Firenzei városnézés
Reggeli után a „reneszánsz bölcsőjeként” emlegetett
Firenzébe indulunk. Helyi idegenvezetéssel a
legfontosabb nevezetességeket tekintjük meg (Santa
Croce templom, Piazza Signoria /egykori fórum/,
Dóm, Ponte Vecchio /régi híd/, Dante háza. Délután

Manarola

szabadprogram. Séta a festői Arno-folyó partján,
múzeumlátogatási lehetőség (Uffizi képtár) vagy vásárlási
lehetőség a bőráruiról híres firenzei piacon. Este szállás,
vacsora. (1 éj).
7. nap: Trieszt – Ljubljana – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után hazaindulunk. Folyamatos utazás
pihenőkkel, étkezési lehetőségekkel. Szlovénián keresztül
érkezünk Budapestre az esti órákban, Nyíregyházára és
Debrecenbe a késő éjszakai órákban.

Lido di Jesolo
Olaszország

Trieszt

Firenze
Orvieto
Róma

Frascati
Nápoly
Pompeii

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 és M70 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

139.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 1 éj 3* szállodában Lido di Jesoloban
- 4 éj 3* szállodában Róma környékén
- 1 éj 3* szállodában Bologna környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (6 reggeli + 6 vacsora):
36.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 180 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

45.000 Ft/fő
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Z ANTIK RÓMA VARÁZSA

Olaszország

Látogatás a Vatikánban és Firenzében
2022. június 20 - 25.
szeptember 19 - 24.
október 17 - 22.
6 nap / 5 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Róma az örök város. Róma az örök téma, hiszen
minden út Rómába vezet, sőt még a harangok is
egyszer Rómába mennek. Évente több millió ember
látogat el a hét dombra épült városba. Ez az a hely,
amiről mindenki tud valamennyit. Ki ne ismerné a
Tiberis folyóba dobott ikerpár, Romulus és Remus
legendáját, akiket egy anyafarkas nevelt fel?
Kövessük Róma győzedelmes diadalát a történelem
órájának percéről percére.
Ilyen gondolatokkal induljunk neki!
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Ljubjana – Trieszt – Bologna
Indulás a kora reggeli órákban. Szlovénián
keresztül, a Júlia-Alpok vonulatában gyönyörködve
utazunk rövid megállókkal. Este érkezés EmiliaRomagna tartomány fővárosába, Bolognába.
Tranzitszállás Bologna környékén, vacsora, (1 éj).
2. nap: Orvieto – Frascati
Reggeli után elindulunk Dél-Olaszország felé.
Útközben„ Itália csodáját” a sziklatőre épült várost,
Orvietót csodáljuk meg. A város fekvése talán
a legdrámaibb Európában, hiszen a hegy oldala
szinte függőlegesen emelkedik a várost védelmező
kőfalakig. Olaszország talán legszebb építményeit
találhatjuk itt. A Gótikus katedrálist a 13. században
kezdték építeni, melyet jellegzetes szobrok és híres
művészek freskói díszítenek. Estére érkezés Róma
környéki szálláshelyünkre, vacsora. (3 éj).
3. nap: Római városnézés
– Az Antik Róma 2500 éves csodái
Reggeli után egész napos városnézés az „Örök
Városban” helyi idegenvezetéssel. Róma gyönyörű
terei, szökőkutjai, művészi szobrai, templomai,
Bazilikái, múzeumai, műemlékei, az építészeti
stílusirányzatok elsőszámú központjává, a világ
harmadik
leglátogatottabb
városává
tették.
Kapitólium – Róma hét dombjának leginkább tisztelt
magaslata. Piazza Venezia – Róma legforgalmasabb
tere. Minerva – egy istenség nevét viselő templom.
Pantheon – az összes isten számára épített

templom. Trevi-kút - Róma egyik legnagyobb és
világszinten legismertebb szökőkútja. San Pietro in
vincoli-templom - Bilincses Szent Péter-templom,
Michelangelo Mózes szobra. Spanyol lépcsők Európa leghosszabb és legszélesebb kültéri lépcsője
mind-mind csodálatos, és mindezt látni nagy élményt
jelent. Szállás, vacsora.
4. nap: Róma – Vatikán
Reggeli után Szent Pál Bazilikát – Róma
második legnagyobb bazilikáját tekintjük meg,
melyben I. Pétertől XVI. Benedekig a pápák
képeit láthatjuk., Ezután a több mint 1 milliárd
hívőt irányító katolikus egyház központjába,
Vatikánvárosba látogatunk el. A Sixtus-kápolna
mennyezetfreskója, Michelangelo remekműve,
a világ egyik legismertebb alkotása. Szent Péter
Bazilikában folytatjuk látogatásunkat, mely a világ
legnagyobb keresztény temploma. Szent Péter tér,
mely körmenetek, egyházi ünnepségek helyszíne,
innen adja áldását a pápa az egész földkerekségre.
A nap hátralévő részében az antik Róma építészeti
remekműveit keressük fel – Colosseum - az
ókori amfiteátrum meglátogatásával betekintést
nyerhetünk a gladiátorok korába. Forum Romanum
– Róma régi központjának romjai láthatók. Szállás

6. nap: Trieszt – Ljubljana – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után hazaindulunk. Szlovénián keresztül
rövid pihenőkkel érkezés az esti órákban.
Firenze, Dóm

elfoglalása, vacsora.

5. nap: Firenze
Reggeli után Toscana tartományba a „reneszánsz
Bölcsőjeként” emlegetett Firenzébe indulunk.
Helyi idegenvezetéssel ismerkedünk Firenze
nevezetességeivel (Santa Croce templom, Piazza,
Signoria /egykori fórum/, Dóm, Ponte Vecchio / régi
híd/, Dante háza. Délután szabadprogram.

Vatikán

Séta a festői Arno folyó partján, múzeum látogatási
lehetőség (Uffizi képtár), vagy vásárlási lehetőség
a bőr áruiról híres firenzei piacon. Este szállás
elfoglalása Bologna környékén, vacsora. (1 éj)

Ljubljana
Trieszt

Olaszország
Firenze

Bologna
Orvieto
Róma

Frascati

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 és M70 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 2 éj 3* szállodában Bologna környékén
- 3 éj 3* szállodában Róma környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (5 reggeli + 5 vacsora):
30.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 180 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:
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35.000 Ft/fő

LASZORSZÁGI NAGYKÖRÚT

Olaszország

Velence, Orvieto, Róma, Vatikán, Firenze
2022. június 18 - 25.
szeptember 10 - 17.
október 15 - 22.
8 nap / 7 éj

Colosseum

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Itália gazdag múltjában a századok alatt civilizációk
kereszteződtek, olvadtak össze és alakultak át.
Mintha egy nagy nyitott történelemkönyv lenne,
amelynek lapjain az olvasható, hogyan folyt itt az élet
több ezer éven át. Itália mindenki szemében sajátosan
élénk és különös ország, azzá teszik hagyományai
és sokszínű népi kultúrája. Ez a kultúra azonban
nem régészet, hanem eleven élet, amely mindmáig
kifejezi az olaszok lelkületének egyik leggazdagabb és
leginkább átélt oldalát.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Ljubljana – Trieszt – Lido di Jesolo
Indulás a kora hajnali órákban. Utazás Szlovénián
át, útközben rövid pihenőkkel. Délután érkezés a
Trieszt-től 6 km-re található, tengerbe nyúló sziklára
épült Miarmare kastélyhoz, melyet nagyon szép
park vesz körül. A kastély 1856-1860 között isztriai
fehér márványból építtette Ferenc József kalandos
sorsú öccse, Miksa főherceg. Erzsébet királyné
is szívesen időzött ebben a mesepalotában. A
hatalmas tengerparti parkot maga Miksa tervezte.
Gyönyörű kilátás nyílik a szikla csúcsáról a Grignanó
öbölre és azon túl az Adriai-tengerre. A kastélyban
megnézhetők: Miksa lakószobái melyek hajókabinokra
emlékeztetnek, ugyanis a herceg 1854-től az osztrák
haditengerészet főparancsnoka volt. Minden szoba
az eredeti 19. század közepéből származó díszekkel,
tárgyakkal van berendezve. Séta a 22 hektáros,
csodálatos parkban vagy fakultatív kastélylátogatás.
Továbbutazás Lido di Jesoloba, szállás elfoglalása az
esti órákban, vacsora. (3 éj).
2. nap: Lagúna-szigetek / Murano – Burano
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség. Fakultatív
program: Reggeli után elutazás Punta Sabbioni
kikötőből vaporettóval a „lagúna-szigetekre”.
Burano színes, élénk színű házairól és a több
évszázados
hagyományú
csipkekészítéséről
nevezetes. Jelentősége csak a 16. században kezdett
növekedni, amikor a szigeten élő nők csipkevarrással
kezdtek foglalkozni, és kialakult a csipkekészítés
sajátos, Buranóra jellemző technikája, a reticella.
A buranói csipke hamarosan egész Európában
keresett exportcikk lett. Murano 1291 óta a velencei
üveggyártás központja, különösen a 16. században
élte virágkorát e tevékenységnek köszönhetően. A
szigeten találták fel az ún. aventurin üveget (sötétzöld
üveg, benne aranycseppekkel). A szigeteken vásárlási
lehetőség. Szállás elfoglalása, vacsora.
A fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő + belépők
3. nap: Velence
Reggeli után elutazás Velencébe: A várost sokszor
illetik az „Adria királynője”, a „víz városa” és a „fény
városa” jelzőkkel. Velence épületeit egymáshoz közel
álló, vörösfenyőből készült cölöpökre építették. A
Szent Márk tér, olaszul: Piazza San Marco, Velence
központja, amelynek – ahogy Francesco Petrarca írta
– „nincsen párja a földön”. Számos látnivalója közül
kiemelkedik a Szent Márk-székesegyház, azaz a Basilica
di San Marco, mely elemeiben és formavilágában
is megőrizte a bizánci építészet hagyományait. A
tér egy másik híres épülete, mely a város arculatát is
nagyban meghatározza, a Campanile. A Dózse-palota,
a Palazzo Ducale a dózse lakóhelye és az állam hatalmi
központja volt több száz éven keresztül. A Dózsepalota háta mögött áll a Piombi, a fehér falú börtön,
A Sóhajok hídja, nem más, mint a börtönt és a Dózsepalotát összekötő híd. A téren álló két oszlop a Szent
Tódor és Szent Márk oszlopa. A Canal Grande fölött
négy híd ível át, leghíresebb, legnagyobb és legrégibb
hídja a Rialtohíd. Városnézés idegenvezetéssel. Szállás

legszebb építményeit találhatjuk itt. Este érkezés a
dombos vidékéről és fehérboráról nevezetes Frascati
városkába, szálláshely elfoglalása, vacsora. (3 éj).

idegenvezetővel (Santa Croce templom, Dóm, Ponte
Vecchio, séta a festői Arno partján). Szállás elfoglalása,
vacsora. (1 éj).

5. nap: Róma
Reggeli után egész napos városnézés az „Örök
Városban” helyi idegenvezetéssel. Az ókorban
épült a Római Birodalom egyik legfőbb szimbóluma,
a Colosseum. Ez a világ legnagyobb eddig épített
amfiteátruma. Az épület 60.000 nézőt tudott
befogadni, akik elsősorban a gladiátorharcok miatt
látogattak ide. További jelentős, ebben az időben
épült épületek, a Forum Romanum, a Pantheon. A
barokk stílus legjelentősebb építményei közé tartozik
a város egyik jelképe, a Trevi-kút is. A Spanyol lépcsők
Európa leghosszabb és legszélesebb kültéri lépcsője.
Délután séta a belvárosban. Szállás elfoglalása, vacsora.

8. nap: Trieszt – Ljubljana – Rédics – Budapest
– Nyíregyháza – Debrecen
Reggeli után hazaindulunk, Szlovénián keresztül
érkezés az esti órákban.

6. nap: Róma – Vatikán
Reggeli után látogatást teszünk a Vatikánban.
Vatikán, a katolikus egyház központja, a pápa
székhelye, a világ legkisebb független állama. Vatikáni
múzeumok megtekintése helyi idegenvezetéssel. A
Sixtus kápolna ez a mindenkori pápa magánkápolnája.
Elsősorban mennyezetfreskójáról világhírű. A 19.
század vége óta a pápaválasztó konklávé helyszíne is.
A Szent Péter-bazilika a római katolikus egyház első
számú szentélye, a négy nagy bazilika (basilica maior)
egyike, a világ legnagyobb keresztény temploma,
melynek befogadóképessége körülbelül 60.000 fő.
A műemléket Szent Péter apostol sírjára építették.
Délután szabadprogram Róma belvárosában,
vásárlási lehetőség. Szállás elfoglalása, vacsora.
7. nap: Firenze
Reggeli után Firenzébe vesszük utunkat. Firenze
Toszkána régió székhelye és kulturális központja.
Az Arno-folyó két partján, annak völgyében elterülő
város hosszú múltra tekint vissza. Századokon át
a Medici-család uralta. 1865-1870 között az Olasz
Királyság fővárosa is volt. Számtalan történelmi és
művészeti látványosságnak ad otthont. A „reneszánsz
bölcsőjeként” is emlegetik. Történelmi belvárosát
1982-ben az UNESCO a Világörökség részévé
nyilvánította. 3 órás városnézés keretén belül a
legfontosabb nevezetességek megtekintése helyi

Firenze

Orvieto
Róma

Frascati

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 és M70 autópálya pihenői
RÉSZVÉTELI DÍJ:

139.900 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj 3* szállodában Lido di Jesoloban
- 3 éj 3* szállodában Róma környékén
- 1 éj 3* szállodában Firenze környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (7 reggeli + 7 vacsora):
45.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 180 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

elfoglalása, vacsora.

A fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő + belépők
4. nap: Orvieto – Frascati
Reggeli után elindulunk Dél-Olaszország felé.
Útközben „Itália csodáját”, a sziklatetőre épült
várost, Orvietót csodálhatjuk meg. Olaszország talán

Nyírség Utazási Iroda

Ljubljana
Lido di Jesolo
Murano-Burano
Trieszt
Velence
Olaszország

Velence

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

EGYÁGYAS FELÁR:
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45.000 Ft/fő
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AZ OLASZ ALPOK TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI
Csodálatos városok, tavak, gleccserek és a Dolomitok

Olaszország

2022. június 02 - 05. (Pünkösd)
augusztus 17 - 20.
szeptember 14 - 17.
4 nap / 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Ég felé kúszó szerpentinek, hófödte csúcsok,
sziklaóriások, örökké zöld fű. Az óriási fák, szédítő
mélységek, vadul zúgó patakok, sziklákról aláhulló
vízesések látványa lenyűgöző és maradandó
élményt nyújt, ahová ha egyszer eljutunk, aligha
felejtjük el élményeinket, és az Alpok leghíresebb
hágói újra meg újra visszavárnak minket.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Rábafüzes – Klagenfurt – Cortina d’Ampezzó
Indulás a kora hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid
pihenőkkel Ausztrián át Olaszországba. Útközben
megállunk az Osztrák Riviéra-nak nevezett Wörthitó-nál. A tó festői szépségű ékköve, a Karintia-tóvidék
legnagyobb tavának névadó faluja: Maria Wörth. A
félszigeten a késő gótikus templomot látogatjuk meg,
mely búcsújáróhely Itt látható többek között a Szűz
Mária szobor, mely Karintia legfinomabban kimunkált
gótikus faragványai közé tartozik. A templomot
gondosan karbantartott sírkert veszi körül, melyben
egy nagyméretü harangon a BÉKE szó számos nyelven
olvasható. Továbbindulunk az UNESCO Kulturális
Világörökség listájára felkerült Dolomitokba, mely
a világ egyik legszebb magashegysége. Szállás
elfoglalása Cortina d’Ampezzó környékén, vacsora
(3 éj).
2. nap: Dolomitok: Pieve di Cadore - Misurina-tó
– Cortina d’Ampezzo
Reggeli után egész napos kirándulás a Dolomitokba.
Először Pieve di Cadoreban a velencei festészet
egyik
kiválóságának,
Tiziano szülőházának
megtekintése. Utazás a Misurina-tóhoz, mely egy
kis tengerszem 1750 m magasan, a Dolomitok egyik
legszebb kirándulóhelye. Csodálatos panoráma tárul
elénk innen a körbeölelő hegyekre, melyek közül
megemlithető a Monte Piano és a Monte Cristallo 2-3
ezer méteres csúcsai. Ezután továbbutazás egy alpesi
panorámaúton a 2320 m magasan fekvő Auronzo
menedékházhoz, majd indulás a Dolomitok
királynőjeként emlegetett kisvárosba, Cortina d’
Ampezzo-ba, az 1956-os téli olimpia helyszínére.
Séta a híres téli üdülőhelyen (XV. sz.- i harangtorony,

Maria Wörth
Szent Fülöp templom, olimpiai síugrósánc, stb). Este
visszaérkezés a szálláshelyre, vacsora.
3.nap: Arabba - Marmolada Gleccser
(A mai napon egy egész napos fakultatív
programot ajánlunk)
Reggeli után a Keleti-Alpok legmagasabb csúcsához
indulunk az „Istenek sziklakertje” és a Dolomitok
Királynője„-ként is emlegetett (Malga Ciapela)
Marmalada-gleccserhez (3343m). Ez a gleccser a
legkiterjedtebb jégár a Dolomitokban. Ide tartoznak
Arabba lejtői, a Fodom völgy gyöngyszemei is.
Mi Rocca Pietore-ból kabinos felvonóval jutunk
fel a Marmolada csoport második legmagasabb
csúcsára Punta Rocca-ra (3309m). A Dolomitok
meghökkentően látványos csipkézett sziklatornyai és
lélegzetelállító panorámája egy életre szóló élmény az
ide látogatóknak. Gyönyörű útvonalon visszaérkezés a
szálláshelyre, vacsora.
Rossz időjárás esetén fakultatív programlehetőség: Garda-tó – Sirmione - Verona (15 fő)
Fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő + belépők.
4. nap: Lienz – Villach – Graz – Rábafüzes
– Nyíregyháza
Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk KeletTirol székhelyén, és középkori városában Lienzben. A
város fölé magasodó dombon, egy szépen gondozott
park közepén áll a Bruck kastély. A környezet

önmagában egy művészeti élmény. Az impozáns
középkori vármagot a 13. században a Görz-i grófok
lakóhelyül építették maguknak.Az épület termei Lienz
város múzeumának adnak helyet, amelyben többek
között a kelet-tirol nagy festő, Albin Egger-Lienz
műveit is láthatjuk. Különösen érdemes megtekinteni
a lovagtermet, és a kétszintes várkápolnát, melyet
színes freskók díszítenek. A múzeum shop-jában
vásárlási lehetőség. Megkóstolhatjuk a helyi ízeket,
valamint egy fantasztikus kilátás tárul elénk a
Dolomitokra.
Rövid pihenőkkel Graz, Rábafüzes útvonalon érkezünk
Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti órákban.

Cortina d’Ampezzó Lienz

Klagenfurt

Auronzo

Arabba
Punta Rocca
Misurina-tó

Wörth

Olaszország

Misurina-tó

RÉSZVÉTELI DÍJ:

98.500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj 3* olasz szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
18.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 100 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 autópálya pihenői (Fülei MOL kútig)
EGYÁGYAS FELÁR:
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25.000 Ft/fő

CSODÁS TOSZKÁN TÁJAKON

Olaszország

Cinque Terre, Firenze, Lucca, Pisa, Torre del Lago, La Spezia
2022. június 01 - 05. (Pünkösd)
július 19 - 23., szept. 13 - 17.
október 25 - 29.
5 nap / 4 éj

Manarola

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

Valamennyi olasz tartomány közül Toscana az,
amellyel világszerte magát Itáliát azonosítják, amelyet
költők és művészek emeltek a dicsőség legmagasabb
csúcsaira, ahol az olasz nyelv bölcsője ringott.
Toscana, az etruszkok egykori hazája, elbájolja a
látogatót szelíd lankáival és kulturális kincseinek
gazdagságával. A nagy műemlékvárosok - Firenze, Pisa
- óvárosaiban egymást érik a templomok, kolostorok és
paloták. Toscanában élt és dolgozott Giotto, Botticelli
és Michelangelo is. E gyönyörű vidékről eszünkbe
jut még a sienai palio és Puccini, és akkor még nem
szóltunk kitűnő borairól és élénk kulturális életéről.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Szlovénia – Montecatini Terme
Indulás a kora reggeli órákban. Utazás Szlovénián át,
rövid pihenőkkel. Az esti órákban érkezünk Montecatini
Termébe, szállás elfoglalása, vacsora (4 éj).
2 nap: Firenze: a reneszánsz kor ”Athénja”
Reggeli után a „reneszánsz bölcsője”-ként ismert
Toszkán régió kulturális fővárosába, Firenzébe
érkezünk. A legenda szerint az Arnó folyó
partján fekvő város egy liliomos mezőn épült fel.
Megismerkedünk a híres Medici család történetével,
akik hosszú éveken keresztül uralkodtak a városban.
A reneszánsz szülőföldjének, Firenzének egész
belvárosa az UNESCO Világörökség része. A
páratlan szépségű XIII. századi Dóm, Campanile,
a világhírű keresztelőkápolna, Piazza Signoria,
Palazzo Vechio (régi városháza), Santa Croce
templom, Ponte Vechio (aranyművesek hídja) a város
szimbóluma, mely az Arnó folyó felett helyezkedik
el. Szabadidőben lehetőség van meglátogatni a
Pitti Palota változatos gyűjteményét, és a világhírű
Uffizi képtárat, ahol Leonardó, Michelangelo és
Raffaelló képei mellett Mátyás királyt, valamint
Báthori Istvánt ábrázoló képet is látni fogunk.
Szabadprogram, vásárlási lehetőség Firenze
belvárosában, vagy a bőráruiról híres piacon.
Felmegyünk a Michelangelo kilátóba, ahonnan
gyönyörű panoráma nyílik a Mediciek városára. Este
szállás elfoglalása, vacsora.
3. nap: Lucca Pisa, Viareggio és Torre del Lago
Reggeli után Toszkána egyik legszebb, a száz
torony városának is ismert Luccába indulunk, ahol
egy csendes kisvárosi hangulat vár ránk. A város
nevezetességei mellett ezen a reggelen bepillantást
kaphatunk az olaszok mindennapjaiba. Dóm és
harangtorony, csodaszép kereskedőházak, egyházi
épületek és a városfal teljes gyűrűje kápráztat el
bennünket. Innen az egykor jelentős tengeri hatalmú
városba, Pisaba érkezünk. A csodák mezején
megtekintjük Olaszország legszebb románkori,
páratlan értékű reneszánsz épületegyüttesét
(székesegyház, keresztelő kápolna, harangtorony).
Lehetőség van felmenni a híres ferdetoronyba.
Utunk következő állomása a festői Versíliai-parton
fekvő üdülővároska, Viareggio, melyet a helyi
karneválja tett híressé. Sétálunk tengerpartján,
megtekintjük nevezetes épületeit. Továbbindulva
Puccini városát, Torre del Lagot keressük fel.
Meglátogatjuk az egyik leghíresebb olasz zeneszerző
villáját, ahol a Pillangókisasszony, a Tosca, a
Bohémélet ma is népszerű dallamait komponálta
(a ház ma múzeum, Puccini sírja is itt található). Este
visszaérkezés szálláshelyünkre, vacsora.

Firenze

4. nap: La Spezia és Cinque-Terre öblei
Reggeli után a Ligur-tenger partján fekvő, az
UNESCO által védettnek nyilvánított természeti
parkot és tengeröblöket keressük fel, mely
öt tengeröböl által körbezárt települést rejt.
(Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia és
Monterosso al Mare.) A sziklák oldalában megbúvó
kis színes halászfalvakat hajóról láthatjuk. A
Cinque Terre tájának szépsége számos írót, költőt
megihletett. Jó idő esetén fürdőzési lehetőség a
tengerben Monte Rossoban. Este szállás elfoglalása,
vacsora.

Olaszország

Cinque Terre

Montecatini Terme
Viareggio
Firenze
Torre del Lago Lucca
Pisa

Pisa

5. nap: Montecatini Terme – Szlovénia– Budapest
– Debrecen – Nyíregyháza
Reggeli után hazaindulunk. Szlovénián át
Tornyiszentmiklós határátkelővel rövid pihenőkkel
érkezünk Budapestre a késő esti, Debrecenbe és
Nyíregyházára a késő éjszakai órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

105.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 4 éj szállás olasz besorolású 3* szállodában
Montecatini Termében
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (4 reggeli + 4 vacsora):
25.500 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 150 euro / fő
- idegenforgalmi adó: 15 euro / fő / 5 nap
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 és M70 autópálya pihenői
EGYÁGYAS FELÁR:
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T OSZKÁNA CSODÁI ÉS ELBA SZIGETE

Olaszország

Firenze, Lucca, Pisa, Viareggio, Torre del Lago, Elba szigete, Siena, San Gimignano, Volterra
2022. július 11 - 16.
szeptember 12 - 17.
6 nap/5 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!

1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Szlovénia – Montecatini Terme
Indulás a kora reggeli órákban. Utazás Szlovénián
át, rövid pihenőkkel. Az esti órákban érkezünk
Montecatini Termébe, szállás elfoglalása, vacsora
(5 éj).
2. nap: Firenze: a reneszánsz kor ”Athénja”
Reggeli után a „reneszánsz bölcsőjeként” ismert
Toszkána régió kulturális fővárosába, Firenzébe
érkezünk. A legenda szerint az Arnó-folyó
partján fekvő város egy liliomos mezőn épült fel.
Megismerkedünk a híres Medici család történetével,
akik hosszú éveken keresztül uralkodtak a
városban. A reneszánsz szülőföldjének, Firenzének
egész belvárosa az UNESCO Világörökség
része. A páratlan szépségű XIII. századi Dóm,
Campanile, a világhírű keresztelőkápolna, Piazza
Signoria, Palazzo Vechio (régi városháza), Santa
Croce templom, Ponte Vechio (aranyművesek
hídja) a város szimbóluma, mely az Arnófolyó felett helyezkedik el. Szabadidőben helyi
idegenvezetővel, magyar nyelvű tárlatvezetéssel
fakultatív programlehetőség van meglátogatni
a Pitti Palota változatos gyűjteményét, és a
világhírű Uffizi képtárat. Szabadprogram,
vásárlási lehetőség Firenze belvárosában,
vagy a bőráruiról híres piacon. Este visszaérkezés
szálláshelyünkre, vacsora.
3. nap: Lucca, Pisa, Viareggio és Torre del Lago
Reggeli után Toszkána egyik legszebb, a „száz
torony” városa néven is ismert Luccába indulunk,
ahol egy csendes kisvárosi hangulat vár ránk. Dóm és
harangtorony, csodaszép kereskedőházak, egyházi
épületek és a városfal teljes gyűrűje kápráztat el
bennünket. Innen az egykor jelentős tengeri hatalmú
városba, Pisaba érkezünk. A csodák mezején
megtekintjük Olaszország legszebb románkori,
páratlan értékű reneszánsz épületegyüttesét
(székesegyház, keresztelő kápolna, harangtorony).
Fakultatív program lehetőség van felmenni a híres
ferdetoronyba. Utunk következő állomása a festői
Versíliai-parton fekvő üdülővároska, Viareggio,

melyet a helyi karneválja tett híressé. Sétálunk
tengerpartján, megtekintjük nevezetes épületeit.
Továbbindulva Puccini városát, Torre del Lagot
keressük fel. Meglátogatjuk az egyik leghíresebb
olasz zeneszerző villáját, ahol a Pillangókisasszony,
a Tosca, a Bohém élet ma is népszerű dallamait. Este
visszaérkezés szálláshelyünkre, vacsora.
4. nap: Reggeli után szabadprogram, pihenés.
Ezen
a
napon
egésznapos
fakultatív
programlehetőséget ajánlunk.
Toszkán szigetcsoport legnagyobb szigete Elba
(Portoferraio - Marina di Campo)
Reggeli után egész napos kirándulás Elba
szigetére, Napóleon száműzetésének színhelyére.
Utazás Piombino kikötővárosába, ahonnan egyórás
hajóút során érkezünk meg Portoferraio városába,
séta a hangulatos kikötőben. A „zöld sziget”ként
is gyakran emlegetett gyönyörű toszkán szigeten
megtekintjük a Napóleon-villát, majd festői öblök
mentén érkezünk a sziget déli oldalára, Marina di
Campo városába. Szabadidő, fürdési lehetőség.
Vásárolhatunk a helyi Aleatico desszertborból
és az azzal készült süteményből. Visszautazás a
szálláshelyre az esti órákban, vacsora.
Az egész napos fakultatív program ára: 50 € / fő
+ hajójegy +belépő
5. nap: Reggeli után szabadprogram, pihenés.
Ezen
a
napon
egésznapos
fakultatív
programlehetőséget ajánlunk.
Siena – San Gimignano - Voltarre
Reggeli a szállodában, majd Toszkána varázslatos
tájainak felfedezésére indulunk. Ciprusokkal
körülölelt domboldalak festői vidékén keresztül
legelőször is Siena városába látogatunk el, melynek
belvárosát az UNESCO a Világörökség részévé
nyilvánította. Városnézés a jellegzetes középkori
városkában, amely a középkori kereskedők és
bankok „mekkája” volt egykor. Ismerkedés a város
legfontosabb látnivalóival (Palazzo Pubblico,
Il Campo, Torre del Mangia, Fontana Gaia),
majd délután látogatás San Gimignanoba, a
„tornyok világhírű városába”. A dombtetőre
épült „középkori Manhattan” képe már távolról
kiemelkedik a toszkán táj lankái közül jellegzetes
tornyainak köszönhetően, melyekből 14 maradt
meg teljes pompájában. A késő délutáni órákban
rövid séta a Toszkána szívében megbújó, etruszk
alapítású Volterra középkori hangulatot árasztó
belvárosában. Az „alabástrom városának” központja
Itália egyik legszebb középkori tere. Volterra újkori
népszerűségét egy tiniregénynek is köszönheti:
itt játszódik az Alkonyat-saga ’Újhold’ részének

Elba

San Gimignano
kulcsjelenete. Visszaérkezés a szálláshelyre, vacsora.
Az egész napos fakultatív program ára: 70 € / fő
+ belépő
6. nap: Montecatini Terme – Szlovénia
– Budapest – Debrecen – Nyíregyháza
Reggeli után hazaindulunk. Szlovénián át
Tornyiszentmiklós határátkelővel rövid pihenőkkel
érkezünk Budapestre a késő esti, Debrecenbe és
Nyíregyházára a késő éjszakai órákban.

Olaszország

Torre del Lago Puccini Lucca

Vinci

Pisa

Portoferraio

Firenze
San Gimignano

Volterra

Siena

Marina di Campo

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 éa M70 autópálya pihenői

RÉSZVÉTELI DÍJ:

115.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 5 éjszaka szállás 3* toszkán szállodában
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
-fakultatív félpanzió (5 reggeli + 5 vacsora):
25.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 140 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Aquileia
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V ELENCE ÉS A LAGÚNA SZIGETEK

Olaszország

Szlovénia

OLASZORSZÁG - SZLOVÉNIA: Aquilea, Grado, Lido di Jesolo, Velence, Murano, Burano, Torcello, Bledi-tó
2022. június 02 - 05. (Pünkösd)
augusztus 17 - 20.
október 26 - 29.
4 nap/ 3 éj
Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Az Adriai-tenger északnyugati részén, egy
szigetcsoporton fekszik Velence városa. Kupolás
épületeit, gótikus palotáit az üledékes talajba vert
cölöpök sokasága tartja. A csatornák fölött átívelő
több száz híd, a lagúnán közlekedő kompok és
vízibuszok, de mindenekelőtt a gondolák látványa
felejthetetlen élményt jelent az idelátogatók számára.
A San Marco negyed nyüzsgő főtere a Szent Márk
tér. A legismertebb műemlékek- a székesegyház, a
harangtorony, a Dózse-palota, egyházi épületek mellett sok egyéb látnivalót is kínál. Érdemes például
hajókirándulást tennünk a lagúna szigetekre is, amely
fakultatív lehetőségként szerepel programunkban.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Szlovénia – Aquilea – Grado – Lido di Jesolo
Indulás a kora hajnali órákban Szlovénián keresztül
Olaszországba. Délután látogatás Friuli Venezia
Giulia tartomány egyik legfontosabb a Natisa
folyó partján fekvő Aquilea városában. Augustus
császár itt fogadta Nagy Heródest, Judea királyát.
Az impozáns, IV. században épült bazilika eredeti
falainak jó része, valamint a főhajó és a kripta
padlómozaikjai épségben megmaradtak. Ma az
UNESCO világörökség része. Továbbutazás a
Nap Szigeteként és gyakran emlegetett Grado
városába. A szigetet hídon közelítjük meg, és
a jellegzetes lagúna világot érintve, a távolból
láthatjuk az Isola Barbana szentélyének épületét is.
Továbbutazás Lido di Jesoloba vagy környékén
lévő szálláshelyünkre; szállás, vacsora (3 éj).

2. nap: Velencei városnézés – gondolázási lehetőség
Reggeli után a világ egyik legszebb és legkülönlegesebb hangulatú városának a szigetekre épült
sikátorokkal tagolt Velencének a felfedezésére
indulunk Punta Sabbioni kikötőből bérelt hajóval.
A világ egyik legszebb és hangulatában is a
legkülönlegesebb vízre épült városa, és lagúnája
1987 óta az UNESCO Világörökség részét képezi.
A középkortól, az egymást követő dózsék uralma
alatt Velence hatalma Konstantinápolyig azaz a
mai Isztambulig terjedt. A felhalmozott gazdagság
páratlan műalkotásokban öltött testet, melyből ezen
a napon egy kis ízelítőt kapunk. Gyalogos városnézés
keretén belül a város legfontosabb látnivalóit
keressük fel (Szent Márk tér, Bazilika, Dózse Palota,
Sóhajok-hídja, Harangtorony stb.) elsétálunk a
Canal Grande 1558-1592-ben megépített legrégebbi
hídjához, a Rialto kőhídhoz, ahonnan páratlan kilátás
nyílik a vízre épült úszó városra. Esti visszaindulásig
lehetőség van gondolázni a szűk sikátorokban, vagy
vásárolni az igényes üzletekben. Szállás, vacsora.
3. nap: Murano – Burano – Torcello
Reggeli után Punta Sabbioni kikötőből
Vaporettóval utazunk a három legszebb és
leglátványosabb lagúna szigetre. Murano az
üvegkészítés központja a XIII. századtól. Hasonlóan
Velencéhez hidakkal összekötött több kisebb
szigetből áll. Rövid bemutatót láthatunk az egyik
üvegkészítő műhelyben, ahol meggyőződhetünk
arról, hogy hogyan készülnek a világhírű üvegcsodák.
Meglátogatjuk a sziget legnagyobb és legjelentősebb
templomát a Santa Maria e Donato Bazilikát.
Buranora érkezve a világhírű csipkeművészet
remekműveit csodálhatjuk és vásárolhatunk a
gyönyörű termékekből. Séta a sziget jellegzetes,
színes házairól ismert festői központjában. Torcello
szigetén található a lagúnák legrégebbi épülete,
mely a Velencei – Bizánci építészet kiemelkedő
alkotása. Megtekintjük a gazdag mozaik díszítésű
Santa Maria Assunta katedrálist, valamint az Attila
trónjaként elhíresült kőszéket is. Szállás, vacsora.
Fakultatív program ára: 10.00Ft/fő + hajójegy
+ belépők.

4. nap: Lido di Jesolo – Szlovénia (Bledi-tó) –
Budapest – Debrecen – Nyíregyháza
Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk
Szlovénia egyik turisztikailag is leglátogatottabb
helyszínén, a gleccser vájta Bledi-tónál. A tó
közepén egy kis szigeten áll a Nagyboldogasszony
templom, melyhez 99 lépcsőfok vezet fel. Séta a
festői tóparton. Lehetőség van (fakultatív) áthajózni
helyi jellegzetes hajóval (pletna) a tó kis szigetén
lévő barokk kegytemplomhoz. Megkóstolhatjuk
Bled Szlovénia szerte ismert vaníliakrémesét,
majd hazaindulunk. Érkezés Budapestre az esti,
Debrecenbe és Nyíregyházára a késő esti órákban.

Burano

Bledi-tó
Aquilea
Lido di Jesolo
Grado
Velence
Burano Torcello
Murano
Olaszország

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 és M70 autópálya pihenői
Velence

RÉSZVÉTELI DÍJ:
Bledi-tó

92.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj szállás olasz besorolású 3* szállodában
Lido di Jesoloban vagy környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
18.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 100 euro / fő
- idegenforgalmi adó: 15 euro/ fő / 4 nap
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

EGYÁGYAS FELÁR:

Nyírség
Utazási
Iroda 42/506-947
www.nyirsegutazas.hu
Nyírség Utazási
Iroda
42/506-947
www.nyirsegutazas.hu
Eng. szám U 000404

25.000 Ft/fő
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ÉSZAK - OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI

Olaszország

Padova, Garda-tó, Milánó, Verona

2022. június 22 - 25.
augusztus 03 - 06.
október 19 - 22.
4 nap / 3 éj

Csoportok részére a kért időpontban is megszervezzük az utat!
Észak-Olaszország egyik legszembetűnőbb
jellegzetessége a földrajzi sokszínűsége, hiszen a táj
alpesi hegyekkel és gleccsertavakkal, valamint az
Adria és az olasz Riviéra napsütötte partvidékével
büszkélkedik. A régió városai és tájegységei kulináris
élvezetekre és kulturális értékek felfedezésére
nyújtanak lehetőséget. A gleccsertavak közül a
legnagyobb a Lombardia tartományban található
Garda-tó, amelyet északról az Alpok csúcsai,
délről a Pó-síkság határol. Kertek, gyümölcsösök és
erdők szegélyezik a partjait, amelyek festői hátteret
nyújtanak a pihenés és kikapcsolódás céljából
idelátogatók számára.
1. nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest
– Ljubjana – Padova
Indulás a kora hajnali órákban. Utazás Szlovénián
át, útközben rövid pihenőkkel. Késő délután
érkezés Padovába, Szent Antal városába. Európa
legnagyobb terén, a Prato della Valle téren kezdjük
sétánkat, ahol Báthori István erdélyi fejedelem szobra
előtt tisztelgünk. Látogatás a kereszténység egyik
legfényűzőbb bazilikájába, a Szent Antal bazilikába,
ahol a magyar és osztrák kápolnát keressük fel. Estére
érkezés a Garda-tó környéki szállásra, vacsora (3 éj).
2. nap: Sirmione – Garda-tó – Malcesine
Reggeli után
lehetőség van pihenni vagy
részt venni egy egész napos Garda-tó környéki
kiránduláson. Reggeli után elindulunk a Garda-tó
déli csücskében található hangulatos városkába,
Sirmionéba. Az üdülőközpont természeti szépségét
és gyógyvizeit már az ókorban felfedezték. A város egykori halászfaluból - napjaink egyik legnépszerűbb
üdülővárosa lett. Szabad program, illetve fakultatív
motorcsónakázás a tavon. Továbbutazunk
Bardolinóba, ahol megismerkedünk az olívaolaj
készítésének rejtelmeivel. Továbbhaladva a tavat
Verona

Garda-tó
körülölelő Gardesana úton Malcesinébe jutunk,
melynek középkori óvárosát tekintjük meg. A
tó partján egy, a tóba nyúló sziklán magasodik
Malcesine vára, a Scaligeri vár. A tökéletesen
helyreállított várban különböző kiállításokat
láthatunk. A torony tetejéről teljes és lenyűgöző
panoráma
nyílik
az
egész
környékre,
a tóra és a Monte Baldo csúcsára. Este
visszautazás
a
szálláshelyünkre,
vacsora.
Fakultatív program ára: 10.000 Ft/fő (minimum 20 fő)
3. nap: Milánó
Reggeli után Olaszország második legnagyobb
városába, Milánóba indulunk. Milánó az a hely,
ahol összefonódik a csillogás a műemlékekkel, a
kultúrával. Városnézés során megismerkedünk
a legfőbb látnivalókkal: a híres Dómmal, mely
a világ negyedik legnagyobb székesegyháza, a
Galleria Vittorio Emmanuele II elegáns üzleteivel
és vendéglőivel, a világhírű Scalával, amely
az operaművészet vezető teátruma. Rövid
sétával érjük el a Castello Sforzescot, a milánói
hercegség tündöklésének és bukásának színterét.
Közös séta után szabadprogram, melyen belül
lehetőség van Leonardo: „Utolsó vacsora” című
festményének megtekintésére. Este visszautazás a
szálláshelyünkre, vacsora.

4. nap: Verona – Budapest – Nyíregyháza
– Debrecen
Reggeli után a szerelmesek városába, Veronába
érkezünk. A vörös téglaváros számos látnivalót
rejteget: Piazza delle Erbe (Piac tér), Piazza dei
Signori Verona „szalonja” Scaligeri palota és kápolna,
Júlia háza, Dóm, Aréna. Érkezés rövid pihenőkkel
Nyíregyházára és Debrecenbe a késő esti órákban.

Sirmione

Bardolino

Milánó Verona

Ljubljana

Padova

Olaszország

Milánó

RÉSZVÉTELI DÍJ:

92.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- utazás nemzetközi engedéllyel rendelkező
turista autóbusszal
- 3 éj 3* szállodában a Garda-tó környékén
- idegenvezetés, szervezési díj és ÁFA
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (3 reggeli + 3 vacsora):
18.000 Ft/fő
- helyszínen fizetendő belépők és járulékos
költségek ára kb. 150 euro / fő
- BBP biztosítás Stornó biztosítás (Irodánkban
köthető)
Minimum létszám: 35 fő

Csatlakozási lehetőségek:
Debrecen, Nyíregyháza,
M3 autópálya pihenői, Budapest,
M7 és M70 autópálya pihenői
EGYÁGYAS FELÁR:
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Nyírség Utazási Iroda

42/506-947

www.nyirsegutazas.hu

Eng. szám U 000404

26.000 Ft/fő

K UBA

Körutazás tengerparti pihenésselés a Szent Yamuna folyó

Kuba

2022 január 13-23
március 15-25.
11 nap / 10 éj
1. nap: Budapest – Havanna
Elrepülés Budapestről egy átszállással Havannába.
Érkezés, transzfer a szállodába. Vacsora, szállás
Havannában.
2. nap: Havanna
Reggeli után megismerkedünk Kuba fővárosával,
mely 2,2 millió lakosával a szigetország legnagyobb
városa is egyben. Megtekintjük a gyarmati Havannát,
mely 1982 óta az UNESCO Világörökség részét képezi,
a Nemzeti Parlament épületét (kívülről), a Katedrális
teret, a Fegyverek terét, a Régi teret, az Assisi Szent
Ferenc teret, az Ambos Mundos hotelt, Hemingway
is megszállt, stb. Meglátogatjuk a Havanna Club Rum
Múzeumot, majd a modern Havannát a Forradalom
térrel és a Miramar területtel. Vacsora, szállás
Havannában.
3. nap: Havanna – Pinar del Rio/ Vinales Völgy
- Havanna
Reggeli, majd szabad program, vagy fakultatív
programlehetőség: egésznapos kirándulás a
sziget nyugati felében található Pinar del Rio
tartományba. A Vinales völgyben terem a legjobb
dohány a világon, amely a híres kubai szivar alapját
is adja. A nap során felkeresünk egy szivargyárat,
ahol megismerkedhetünk a dohánytermesztés
folyamatával és a kézi szivarsodrás „művészetével”.
Megállunk egy kilátópontnál, ahol szemügyre
vehetjük a sziget legrégebbi geológiai formációit,
az ún. mogote-kat (boglyahegyeket). Felkeressük az
Indián- barlangot, amely egy nagyobb kiterjedésű
barlangrendszer része, és amit a barlang mélyén
húzódó folyó tesz még különlegesebbé. Csónakba
szállva érjük el a hegy túloldalát. Visszautazás
Havannába. (A program ára: 19.000 Ft). Vacsora,
szállás Havannában.
4. nap: Havanna – Guama – Cienfuegos – Trinidad
Reggeli után utazás Guamaba, a Montemar Nemzeti
Parkba. Itt található La Boca, ahol megtekinthetünk
egy krokodil-költő farmot. Ezután hajóra szállunk,
hogy átszeljük a Kincses lagúnát. A túlparton
megismerhetjük, hogyan nézett ki egy indián
falu, amikor Kolumbusz 1492-ben megérkezett
a szigetre. Továbbutazás Cienfuegosba, melyet
a „Dél gyöngyszemének” is neveznek, ez volt a
sziget egyetlen városa, amit 1819-ben a francia
gyarmatosítók alapítottak. Megtekintjük a Prado
Promenade-t, a Jose Marti Central Parkot és a Terry
Színházat, stb. Érkezés az elbűvölő Trinidadba a késő
délutáni/ esti órákban. Vacsora, szállás Trinidadban.
5. nap: Trinidad – Cukorvölgy – Trinidad
Reggeli, kirándulás a Trinidad mellet fekvő Los
Ingenios völgybe, amely valójában három összefüggő
völgy. A három völgy, a San Luis-, a Santa Rosa- és a
Meyer- völgy a 19. század folyamán a cukortermelés
központja volt. A cukoripar virágkorában több mint
ötven cukorgyár működött a völgyekben; akkoriban
a gyárakban és a környező cukornádültetvényeken
közel 40.000 rabszolga dolgozott. Felkeressük
az egykor cukornádtermesztéssel foglalkozó
Iznaga Haciendat, ahol a rabszolgatartás emlékei
is fellelhetőek. Útközben megállunk egy kilátónál
is, ahonnan csodás látkép nyílik a vidékre. Délután
visszautazás Trinidadba és városnézés ebben a
különleges hangulatú városban. Trinidadot 1514-ben
alapították és 1988-ban UNESCO Világörökségnek
nyilvánították. Megtekintjük a Plaza Mayor-t, a
Palacio de Canter Múzeumot és a Canchanchara
Bárt, ahol megkóstolhatunk egy kubai trópusi
koktélt, a Canchancharát. Vacsora és szállás Trinidad
körzetében.

Kuba egyik legrégibb temploma, melynek eredete
a XVI. századba nyúlik vissza. Tovább utazás Santa
Clarába ahol megtekintjük az Ernesto Che Guevara
Mauzóleumot és a forradalomban fontos szerepet
játszó páncélvonatot (Tren Blindado - kívülről).
Továbbutazás Varaderoba. Érkezés a délutáni
órákban. Szobák elfoglalása, pihenés. Vacsora,
szállás Varaderoban.
7. nap: Varadero
Reggeli, majd egész nap szabad program, fakultatív
programlehetőségek a helyszínen, egyénileg
(általában angol nyelven): delfin show megtekintése,
katamarán túra vagy a varaderoi barlang felfedezése.
Szállás all inclusive ellátással Varaderoban.
8. nap: Varadero
Reggeli, majd egész nap szabad program, fakultatív
programlehetőségek a helyszínen, egyénileg
(általában angol nyelven). Szállás all inclusive
ellátással Varaderoban.
9. nap: Varadero
Reggeli, majd egész nap szabad program, fakultatív
programlehetőségek a helyszínen, egyénileg
(általában angol nyelven). Szállás all inclusive
ellátással Varaderoban.
10. nap: Varadero – Havanna …
Reggeli, szabad program, transzfer a havannai
repülőtérre és elrepülés egy átszállással Budapestre.
Varadero

6. nap: Trinidad – Santa Clara – Sancti Spiritus
– Varadero
Reggeli, majd utazás Sancti Spiritusba, séta a
hangulatos városkában, ahol bepillantást nyerhetünk
a kubai mindennapokba. Sancti Spiritusban található

Nyírség Utazási Iroda
42/506-947
Partneriroda:
AB AGROwww.nyirsegutazas.hu
Eng. szám: R-01320

Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.
11. nap: … Budapest
Érkezés Budapestre.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Az út során érintett UNESCO Világörökségek:
- A gyarmati Havanna
- Trinidad városa és a de los Ingenios völgy
(cukorgyárak)
- Cienfuegos történelmi városközpontja
- Vinales-völgy

RÉSZVÉTELI DÍJ repülőjeggyel: 768.000 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy+illetékkel
- BBP biztosítás
- közlekedés külön busszal, hajóval
- elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os)
szállodákban kétágyas, fürdőszobás 		
szobákban, Trinidadban magánházakban
reggelikkel, Varaderoban all inclusive
ellátással
- magyar nyelvű helyi idegenvezető, 		
csoportkísérő
KÜLÖN FIZETENDŐ:
Vízum (turistakártya): 10.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:
95 EUR (a helyszínen fizetendő a kinti
szolgáltatóknak)
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra, a repülőjegyekre és a reptéri illetékekre: 10.750 Ft
- a 3. napi fakultatív program: Vinales-völgy
19.000 Ft
EGYÁGYAS FELÁR:
98.000 Ft/fő
(Mentességről érdeklődjön irodánknál!)
Minimum létszám: 18 fő
- 14-17 fő közötti felár: 28.000 Ft/fő
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő

A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.

Eng. szám U 000404
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FOLYAMI HAJÓVAL PASSAUBA

Magyarország

Magyarország, Ausztria, Németország

Ausztria

Németország

2022. június 24 - 28.
5 nap / 4 éj

1. nap: Budapest – Komárom – bősi vízlépcső
– Pozsony
Indulás
reggel
autóbusszal
Budapestről.
Komáromban (1765-ös folyamkilométer) hajóra
szállunk, majd kisvártatva elhaladunk a Monostori
Erőd, majd Koppánymonostor mellett. A MosoniDuna torkolatától kezd a folyam felsőszakasz
jelleget ölteni. 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).
Megcsodáljuk a Niebelung legenda egy eseményét
feldolgozó szoborcsoportot, mely Attila hun vezér
lánykérését mutatja be. Tullnból autóbusszal kremsi
szállásunkra utazunk.
3. nap: Krems – Wachau – Aggsbach – Wieselburg
Reggeli után autóbusszal a Duna menti bencés
kolostorok egyikébe, a pompázatos göttweigibe
utazunk. Megtekintjük a császári szárnyat és a
templomot. Leereszkedve a hegyről Kremsben,
a Wachau fővárosában hajóra szállunk (2002-es
fkm). Krems után rögtön a hegyek között találjuk
magunkat, a szőlő és sárgabarack termelés vidékén.
Elhaladunk Dürnstein városka, s a híres kéktornyú
templom mellett. Jönnek sorra a Wachau szép
kis települései: Weißenkirchen, Spitz, majd a
Vénuszáról híres Willendorf. 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.

bősi vízlépcső
4. nap: Ybbs – Strudengau – Grein – Linz
Reggeli után visszautazunk Pöchlarnba, itt hajóra
szállunk (2044-es fkm), és végigmegyünk a
Nibelungengau nevű szakasz szelíd hegyei között,
látjuk a Maria Taferl-i kegytemplomot, majd elérjük
az ybbs-persenbeugi vízlépcsőt, felzsilipelünk a
Habsburg vár és uradalom tövében. A duzzasztó
szépséges felvízén haladva érjük el a Strudengau
vidékét, melynek látványa összemérhető a Wachau
tájaival. Werfenstein vára mellett elhaladva
kikötünk Greinben. Séta a mesés városkában a
várhoz, látogatás a Szász-Coburg család kastélyának
termeiben. Hajónkra visszaszállva rövidesen
elhagyjuk a 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.

Nepomuki Szent János zátonyra épült kápolnája és
szobra mellett. Maradva a hegyek között délután
elérjük a három folyó városát Passau-t (2225 fkm).
Hajónkról kiszállva rövid városnéző sétát teszünk,
majd utazás rövid pihenőkkel Budapestre. Érkezés a
késő esti órákban.
Schönbühel

5. nap: Linz – Aschach – Engelhartszell – Passau
- Budapest
Autóbusszal Brandstattba utazunk, itt 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 (Donauschlinge) kiszállási
lehetőség azoknak, akik meg szeretnék tekinteni
az engelszelli trappista templomot, ők autóbusszal
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

Bécs

RÉSZVÉTELI DÍJ:

148.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- Elhelyezés: szállodában***, 2-3 ágyas
fürdőszobás szobákban.
- Ellátás: reggeli
- Utazás: hajóval és autóbusszal
- kikötői illeték
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Kikötői illeték: 15.600 Ft/fő
- Fakultatív félpanzió: (4 vacsora):
- Rádióvevős fülhallgató: 2.700 Ft
- Belépők: kb. 38 EUR.
- útlemondási biztosítás: 5.550 Ft
- BBP biztosítás: 3.000 Ft

EGYÁGYAS FELÁR:
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30.000 Ft

36.000 Ft/fő

H AJÓVAL A VASKAPUHOZ
Magyarország, Románia

Magyarország

Erdély

2022. augusztus 23 - 27.
5 nap / 4 éj

1. nap: Áthajózás Magyarországon
Indulás
reggel
Budapestről
(1653-as
folyamkilométer. Az egész napos hajózás
során a következő látnivalókat érintjük Csepel
(Szabadkikötő), Százhalombatta, Ercsi (Eötvösemlékmű), Tass (Csepel-sziget vége), Dunaföldvár
(vár), Paks (város és erőmű), Sió-torkolat, Gemenci
erdő, Baja (Sugovica, IV. Károly királyunk és Türr
István emlékműve), Kádár-sziget, Dunaszekcső
(löszfal). Kikötés Mohácson (1447-es fkm) este 7
óra körül között. Vízparti szálláshely elfoglalása,
vacsora.
2. nap: Alföld peremén, keletnek fordulva
Indulás reggel Mohács városból Mohács határra.
Határvizsgálat után rövidesen elhagyjuk az
országot. Második napi hajóutunkon a következő
látványosságokat, érdekességeket érintjük: Ferenccsatorna (bácskai csatornarendszer), Kopácsi-rét,
Dráva-torkolat, Erdőd (vár és az egykori Budapest—
Adria komp), Vukovár (a délszláv háború
emlékezete), Fruska Gora hegység, Újlak (az Újlakiak
fészke), Kapisztrán Szent János sírja, Pétervárad. Este
7-8 óra között kikötünk Újvidéken (1255-ös fkm).
Szerb beléptető határvizsgálat után autóbuszos
transzfer a szállodába, szállásunk elfoglalása.
3. nap: A növekvő Dunán
Reggeli után felmegyünk a péterváradi várba.
Megtekintjük a Monarchia nagy erődjét és a híres
óratornyot. Késő délelőtt indulunk Újvidékről
hajóval. Napunk látnivalói a Dunáról: a béskai híd, a
Kerekedi-sziget nomád világa, Titeli-löszfal, a Tisza
torkolata, Zimony (millenniumi torony, a NagyHadisziget). Elérve a Szávát, behajózunk a nagy

folyóba, kikötünk a szerb fővárosban, Belgrádban
(1170-es fkm). Transzferbusszal utazunk a
nándorfehérvári várhoz. Séta a nagy kiterjedésű
erősségben, majd elfoglaljuk szállásunkat.
4. nap: A Zuhatag
Reggel
indulás
hajóval
Belgrádból.
Fő
látványosságok:
a
Temes
torkolata
világítótornyokkal,
Szendrő
vára,
delibláti
homokpuszta, rámi kiszélesedés (3,5-4 km széles
Duna), Néra-torkolat, Krassó-Szörényi-érchegység,
Galambóc vára. A Babakay-sziklánál elérjük a Dunaáttörést, megcsodáljuk a Baross-táblát, majd jönnek
az egykori Zuhatag szorosai: a Sztenka, a KozlaDojke, az Izlasz-Tachtália, a Szvinica. Estefelé érkezés
Donji Milanovacra (991-es fkm), utazás autóbusszal
Bor megyébe, Majdanpekre a szállodába.
5. nap: Kazán, Vaskapu, Bánság
Reggel a szerb kiléptető határvizsgálat után
elhajózunk Donji Milanovacról. Hajózás a Juczszorosban, majd a Nagy- és Kis-Kazánban.
Széchenyi-emléktábla, jelzőállomások, Veteranibarlang, Decebal szobra, Traianus-tábla. Emlékezés
Széchenyi-emléktábla kapcsán a „legnagyobb
magyarra”. Bepillantunk a Zuhatag utolsó szorosába,
a Sipibe, majd Ada-Kaleh szigete felett megfordulva
hajós utunk 700 folyamkilométer megtétele után
Orsován (954-es fkm) véget ér. Román beléptető
határvizsgálat után autóbuszra szállva a KrassóSzörényi-érchegységben kanyargó varázslatos
utakon elérjük Észak-Bánságot, majd a késő esti
órákban Budapestet.

Belgrád

RÉSZVÉTELI DÍJ:

136.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- Elhelyezés: közepes kategóriájú
szállodákban, 2 ágyas, fürdőszobás szobákban
- Ellátás: reggeli
- Utazás: hajóval és kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
- Idegenvezetés: végig a program alatt
- kikötői illeték
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Kikötői illeték: 17.800 Ft/fő
- Fakultatív félpanzió: (4 vacsora): 13.600 Ft
- Rádióvevős fülhallgató: 2.700 Ft
- Belépők: kb. 5 EUR.
- útlemondási biztosítás: 5.280 Ft
- BBP biztosítás: 3.000 Ft

EGYÁGYAS FELÁR:

Partneriroda: Hon Tours Eng. szám: U 000687

14.000 Ft/fő
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S ZENTPÉTERVÁR – ÉSZAK VELENCÉJE
2022. május 20 - 24.
június 15 - 19.
július 13 - 17.
aug. 03 - 07.
szept. 14. - 18.
október 26 - 30.
5 nap / 4 éj
1. nap: Budapest – Szentpétervár
Indulás Budapestről 06:35-kor közvetlen menetrend
szerinti járattal. Érkezés 10:10-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. Egész évben, 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.
2. nap: Szentpétervár – Ermitázs
A reggelit követően folytatjuk az autóbuszos
városnézésünket. Átsétálunk a Vasziljevszkijszigeten 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. Remetelakról 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. 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

Szentpétervár
városnézés során nem volt alkalmunk megtekinteni,
így válik városnézésünk teljessé és felejthetetlenné.
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. A gyönyörű
palotát Nagy Katalin fia, Pál építtette, amelyben
- többek között - említésre méltó a Béke Szalon és
a Lovagterem. 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.
4. nap: Petrodvorec
A reggelit követően, fakultatív programként,
kirándulást ajánlunk Szentpétervár környékére,
Petrodvorecbe, amely csupán 29 km-re fekszik a
várostól. A kastély és a 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 látogatók
számára. Az épületegyüttes legkiemelkedőbb része

a Nagy Palota, mely I. Péter hajdani rezidenciája volt.
Igazán kihagyhatatlan kirándulás a Szentpétervárra
látogatóknak! 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,
12.000 Ft-nak megfelelő rubelben). A Véren
Megváltó templom II. Sándor emlék múzeumaként
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 10:25-kor, érkezés 12:05-kor.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
223.000 Ft/fő-től
időpont függvényében változhat.
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + illeték + fix ülőhely
- személyenként 1 db 10 kg, és 1 db 20 kg-os
feladható bőrönd
- 4 *-os belvárosi szálloda
- 4 reggeli
- külföldi transzferek
- városnézés + belépő a Péter-Pál erődbe
- magyar nyelvű idegenvezetés
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- fakultatív félpanzió (Hotel Oktyabrskaja-ban)
5 napos út esetén: 23.900 Ft/fő/4 alkalom
- BBP biztosítás
- útlemondási biztosítás (1,5%)
- vízumdíj: 15.000 Ft /fő
- fakultatív programok
EGYÁGYAS FELÁR: szept 15-ig 116.000 Ft/fő/4 éj
szept 22-26-ig
79.000 Ft/fő/4 éj

88

Partneriroda: 1000 ÚT Eng. szám: U-001681/2015

Z OROSZ CÁROK FŐVÁROSAI:
A
Szentpétervár és Moszkva közvetlen járattal
palotához is. Ezután a kirándulást Pavlovszkban
folytatjuk, amely Katalin és I. Pál kedvelt vadászterülete
volt. A gyönyörű palotát Nagy Katalin fia, Pál építtette,
amelyben - többek között - említésre méltó a Béke
Szalon és a Lovagterem. 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.

2022. indulási időpontok:
június: 05, 16, 19, 26
július: 08, 15, 24
augusztus: 14
szeptember: 04, 11, 16
október: 29
8 nap / 7 éj
1. nap: Budapest – Moszkva
Indulás Budapestről, közvetlen menetrend szerinti járattal.
Érkezés után autóbuszos városnézés. Elsőként a Lomonoszov
Egyetem főépületét érintjük, mely a Veréb-hegyen található.
Tartunk egy rövid pihenőt, mivel a hegyről gyönyörű
kilátás nyílik Moszkvára. Az egyetem jellegzetes formájú
főlétesítménye a „Hét nővér” építményeinek egyike,
elkészültékor a világ hetedik legmagasabb épülete volt.
Majd utunkat Moszkva délnyugati része felé folytatjuk, ahol
célpontunk a Novogyevicsij kolostor. A 16-17. századi III.
Vaszilij nagyfejedelem által alapított építészeti remekmű a
Kreml után az orosz főváros egyik leghíresebb műemléke.
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 remekművet keressük fel. Autóbuszos
városnézésünk az UNESCO világörökség listáján szereplő
Vörös téren ér véget, melynek jellegzetes épületei Moszkva
jelképévé váltak. A tér főbb látnivalói: Vaszilij Blazsennijszékesegyház, GUM áruház, Állami Történeti Múzeum, Leninmauzóleum. Egy rövid sétát teszünk a téren, majd transzfer a
szállodába, a szállás elfoglalása.
2. nap: Kreml és Kincstár – Nemzeti Képtár – Arbat
Reggeli után városnézésünk fakultatívan folytatódik a
kihagyhatatlan, szintén a világörökség részévé vált Kreml
és Kincstár megtekintésével, melyhez metróval utazunk.
A Kreml területén található a Nagy Kreml Palota, a Lázár
templom, az Uszpenszkij székesegyház, a Blagovescsenszkij
székesegyház, az Arhangelszkij székesegyház, a Nagy Iván
harangtorony, a Tizenkét Apostol temploma, a Pátriárkák
palotája és a Kongresszusi Palota. Ezután a Kincstárat
keressük fel. A régebben fegyvertárként működő épületben
ma kincstár található, amelyben a cári udvar tárgyi
történelme látható, orosz mesterek által készített ezüst
és arany ékszerek, illetve a külföldi delegációk ajándékai.
Megtekinthetők a cári koronázási kellékek és ruházat, díszes
étkészletek, a híres Faberge tojások és régi fegyverek.
Eddigi élményeinket még tovább gazdagítva, 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.
Este egy újabb lehetőségként tárul elénk egy fakultatív,
hangulatos séta a régi Arbaton, a város legrégebbi
sétálóutcáján, majd felejthetetlen napunk az esti Moszkva
autóbuszos megtekintésével zárul. Ezt a programot az
épületek szinte művészi fokon történő kivilágítása teszi
különlegessé (június közepén a fehér éjszakák miatt
kevésbé látványos).
3. nap: Szergijev Poszád – VDNH
Reggeli után fakultatív programként egy kirándulásra
hívjuk Önöket Szergijev Poszádba, az ősi orosz ortodox
egyház centrumába, mely templomokban, kolostorokban
és szent helyekben gazdag. (Moszkvától 71 km-re északkeletre található.) A város legismertebb, meghatározó
épületegyüttese a Szentháromság–Szergij kolostor, mely
1993 óta a világörökség része. Ezután elmondhatjuk,
hogy nemcsak a pazar, gazdagságában egyedülálló
Moszkvát láttuk, hanem a vidéket is, amely megőrizte
a hagyományos Oroszország hangulatát. A program
végén ebéd Szergiev Poszadban, egy hagyományos orosz
éteremben, 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, mivel az
épületek szépen kialakított zöld környezetben találhatók.
A kiállítási terület egyik érdekes látnivalója a szovjet
filmek főcíméből ismert, az 1937-es párizsi világkiállításra
készült Munkás és kolhozparasztnő szobor. 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. Ebben az űrhajóban kerülte
meg Gagarin a Földet. (A múzeumlátogatás egyénileg
történik; belépőjegy a helyszínen fizetendő: kb. 250 rubel.)
A program végén a szállodába metróval utazunk vissza
4. nap: Kolomenszkoje – Szentpétervár
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. Ezt követően, a délutáni órákban autóbusszal a
Kolomenszkoje építészettörténeti múzeumot keressük fel.
A terület korábban önálló település volt, melynek határában
az orosz cárok egykori nyári rezidenciája állt. A múzeum
műemlékeinek 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. További főbb látnivalók a 16.
századi Szent György-harangtorony, a 17. századi Víztorony
és a Kazanyi Istenanya-templom. Kolomenszkojéból
transzfer a pályaudvarra. Utazás Szentpétervárra Sapsan
szuperexpresszel. A 600 kilométeres távolságot mindössze
4 óra alatt tesszük meg, mert utazásunk sebessége elérheti
a 250 km/h. Érkezés követően szállás elfoglalás.
5. nap: Szentpétervár – Ermitázs
A reggelit követően megkezdjük az autóbuszos
városnézésünket, mely 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. 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 idézünk a gazdag kínálatból:
Michelangelo, El Greco, Leonardo da Vinci, Rembrandt.
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.
6. 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-

7. 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 – ez az egyik legismertebb cári kastély
a tenger partján. Az „orosz Versailles” néven emlegetett
pompázatos cári nyaraló együttes I. Péter nevét viseli,
amelyet 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.
Délutáni órákban visszaérünk a városba. Délután, ha
kedvünk van, gyalogos városnézésre tarthatunk az
idegenvezetővel, amely során a híres és hangulatos
Nyevszkij sugárúttal ismerkedünk részletesebben,
betérhetünk legérdekesebb üzletekbe, megkóstolhatunk
orosz konyhára jellemző ételeit, felfedezünk a város rejtett
kincseit.
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
8. nap: Szentpétervár - Budapest
A reggeli órákban kijelentkezés a szállodából. Szabadidő
a városban vagy meglátogatjuk Szentpétervár
legnagyobb és legismertebb templomait, a Szent
Izsák székesegyház és a Véren Megváltó templomának
részletes, kb. 3 órás megismerésére gyalogosan
(jelentkezés az idegenvezetőnél, belépők a helyszínen
fizetendők, 12.000 Ft-nak megfelelő rubelben). A Véren
Megváltó templom II. Sándor emlékmúzeumként épült,
belső falait féldrágakövekből kirakott mozaikok díszítik.
A Szent Izsák székesegyház pedig a város legnagyobb
és legjelentősebb temploma. Délután transzfer a
repülőtérre. Utazás Budapestre közvetlen menetrend
szerinti járattal.

RÉSZVÉTELI DÍJ:
287.000 Ft/fő-től
időpont függvényében változhat.
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegyet illetékkel, személyenként 1
db max. 40 x 30 x 20 cm kézipoggyásszal és
személyenként 1 db max. 20 kg-os feladható
bőrönddel, üléshely foglalással (melynek
értéke: budapesti indulás kb. 95.000 Ft)
- szállást 3*+ vagy 4* szálloda, reggelivel
- transzfereket
- vonatjegyet
- autóbuszos városnézést Szentpéterváron,
belépővel a Péter-Pál erődbe,
- városnézést Moszkvában
- 8. napi programot
- magyar nyelvű idegenvezetést
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- vízumdíj: 21.000 Ft /fő
- fakultatív programlehetőségekről 		
érdeklődjön irodánkban
- útlemondási biztosítás
- Félpanzió (7 vacsora): 46.000 Ft / fő

Partneriroda: 1000 ÚT Eng. szám: U-001681/2015

EGYÁGYAS FELÁR:

89.000 Ft/fő
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ZORI-SZIGETEKI
A
körutazás tengerparti pihenéssel

Portugália

Terceira és Sao Miguel

4. nap: Terceira - Ponta Delgada
(Sao Miguel sziget)
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elrepülés
Sao Miguel szigetére (kb. 1 óra a repülőút). Transzfer
a szállodába, majd délután szabad program, a
környék egyéni felfedezése. Szállás Ponta Delgadaban.

2022. június 13 – 20.
8 nap / 7 éj
Az Azori-szigetek Portugália autonóm régiója az
Atlanti-óceán közepén, kb. 1500 km-re Lisszabontól.
A kilenc szigetből álló szigetcsoport több mint 600 km
hosszan terül el északnyugat-délkeleti irányban. Minden
sziget vulkáni eredetű, azonban teljesen más földrajzi
sajátosságokkal és élővilággal rendelkezik, ez teszi
mindegyiket egyedülállóvá.

1. nap: Budapest - Lajes (Terceira- sziget)
Elrepülés Budapestről az Azori-szigetek egyik
gyöngyszemére, a Terceira szigetére. Terceira
portugálul hármat jelent, mivel harmadikként
fedezték fel a portugálok. Terceira, a „Lila sziget”
elnevezést a gyönyörű naplementéiről kapta.
Érkezés után transzfer a szállodába. Szállás Angra do
Heroísmo-ban.
2. nap: Angra do Heroísmo
Reggelit követően fél napos városnézés keretében
felfedezzük Angra városát, ami 1983 óta az UNESCO
Világörökségek részét képezi. A város megalapítása
után ferencesek érkeztek Angrába és megépítették
csodálatos kolostorukat, mely azóta is a város egyik
legfontosabb látnivalója. Angra neve portugál
nyelven a kis-öböl jelentéssel bír. A „Heroísmo”
szó hősiességet jelent. Ezzel a jelzővel tisztelték
meg a települést, miután a várost ért pusztító
katasztrófákból mindig újból talpra tudott állni. A
túránkat helyi péksütemények megkóstolásával
zárjuk. Délután szabad program, a környék egyéni
felfedezése. Szállás az előző napi szálláshelyen.
3. nap: Monte Brasil - Pico das Cruzinhas - Serra
do Cume - Algar do Carvao - Biscoitos
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív
programlehetőség: utazás az Angra városa fölé
emelkedő Monte Brasil hegyhez, mely egy korai
víz alatti kitörés eredményeként alakult ki. A Pico
das Cruzinhas kilátóból káprázatos kilátás nyílik
az egész szigetre. Sao Sebastiao és Porto Martins
halászfalukon keresztülhaladva utazunk a Praia
da Vitória-öböl felé. Útközben a Serra do Cume
kilátónál megállva csodálatos kilátás tárul elénk
a sziget belső síkságára. Ellátogatunk az Algar do
Carvão barlanghoz (Szén-barlang), mely egy 90
méter mély, ősi lávacső vagy vulkáni szellőzőnyílás,
amely Terceira szigetének központi részén található.
Napunkat a fekete vulkáni kőzetekből kialakult, láva
medencéiről híres Biscoitos-ban zárjuk. Az óceán
partján található természetes vulkáni medencék,
páratlan élményt nyújtanak a fürdőzéshez. Transzfer
a szállodában. (A program ára: 19.800 Ft.) Szállás
az előző napi szálláshelyen.
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5. nap: Ponta Delgada - Sete Cidades – Capelas Ponta Delgada
Reggeli, majd félnapos kirándulásra indulunk:
először megcsodáljuk a panorámát a Vista do Rei
(Királyi kilátó) magaslatról a lenyűgözően szép Sete
Cidades kék és zöld krátertóra. Utazás a Sete Cidades
völgybe, mely egy háromezer méteres vulkáni csúcs
beszakadása következtében jött létre. A kráter
türkizes színű vízzel töltődött fel, így kialakítva a
kék és zöld ikertavakat. A Sete Cidades – jelentése
hét város – az egyik leglátogatottabb természeti
látványosság az Azori-szigeteken. Bretanha felé
utazunk tovább. A nap során meglátogatunk egy
ananászültetvényt is Capelas mellett. Délután
szabad program. Szállás az előző napi szálláshelyen.
6. nap: Ponta Delgada - Lagoa - Caloura - Furnas
- Ponta Delgada
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív
programlehetőség: egész napos kirándulás: utazás
Lagoa falun keresztül a Caloura kilátóhoz, ahonnan
gyönyörű látványként tárul elénk a szomszédos kis
öböl és a partján meghúzódó kolostor. Következő
megállónk a sziget első fővárosa, Vila Franca
do Campo városka, amely több régi, történelmi
épülettel is rendelkezik: erődítmény, templomok,
helyi múzeum. Innen hamarosan elérjük a Furnas
völgyét, mely gejzírjeiről, hőforrásairól nevezetes.
Több mint 20 hőforrásával a világ egyik legnagyobb
„vizes” városa. Lesétálunk a tóhoz, a forrásokhoz
és megnézzük azokat a helyeket, ahol a források
réseiben ételeket főznek. A vidék egyedülálló
ételkülönlegessége a cozidó, mely hét órán keresztül
a földben fő. Délután megtekintjük a botanikus
kerteket és lehetőségünk nyílik megmártózni egy
természetes meleg vizű forrásban is. Meglátogatunk
egy Európában egyedülálló teaültetvényt, ahol
megkóstolhatjuk a helyi teakülönlegességeket.
Visszautazás Ponta Delgadaba, útközben megálló a
Santa Iria kilátónál. (A program ára: 29.500 Ft.) Szállás
az előző napi szálláshelyen.
7. nap: Ponta Delgada - Ribeira Grande - Lagoa do
Fogo - Ponta Delgada (vagy Lisszabon)
Reggeli után utazás Ribeira Grande városába,
ahol a fő utcán végighaladva megcsodálhatjuk a
városháza gyönyörű épületét, valamint ellátogatunk
a passiógyümölcs likőrgyárba. Ezt követően
a Caldeira Velha környezetvédelmi területre
látogatunk. A környék geotermikus tevékenységben
gazdag, úgynevezett szekunder vulkáni terület.
Továbbutazunk a kialudt vulkán kráterében fekvő
gyönyörű Lagoa do Fogo (Tűz Tó) krátertóhoz, ami
a legmagasabban fekvő tó a szigeten. A déli parton

Teceira-sziget

haladva visszaindulunk a szállodába. Útközben
ellátogatunk a sziget első kerámiagyárába, ahol
többek közt csempéket készítenek. Szabad
program, fürdés, pihenés, vásárlási lehetőség.
Szállás az előző napi szálláshelyen. Vagy délután
menetrendtől függően transzfer a repülőtérre és
elrepülés Lisszabonba. Éjszakázás egy lisszaboni
reptéri szállodában.
8. nap: Ponta Delgada (vagy Lisszabon) Budapest
Reggeli. Majd menetrendtől függően transzfer
a repülőtérre és elrepülés Budapestre lisszaboni
átszállással vagy menetrendtől függően éjszakázás
egy lisszaboni reptéri szállodában. Hazaérkezés
Budapestre. Vagy reggeli, majd transzfer a
repülőtérre és elrepülés Budapestre. Megérkezés
Budapestre menetrendtől függően.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Az út során érintett UNESCO Világörökségek:
- Angra do Heroísmo városának központi területe

RÉSZVÉTELI DÍJ repülőjeggyel:
497.000 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy (nemzetközi és belső) + illeték
- BBP biztosítás
- közlekedés a program szerint busszal,
hajóval, belső repülőjárattal
-elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*os)
szállodákban kétágyas fürdőszobás
szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri
illetékre: 6.960 Ft
- a 3. napi fakultatív program: Terceira
szigettúra 19.800 Ft
- a 6. napi fakultatív program: Lagoa, Caloura,
Furnas 29.500 Ft
- egyágyas felár: (Mentességről érdeklődjön
irodánknál!)
135.000 Ft
A vacsorázás egyénileg történik, ebben a
csoportkísérő idegenvezető segítséget nyújt
(vacsoránként 20-25 EUR-val lehet számolni).
EGYÁGYAS FELÁR:
(Mentességről érdeklődjön irodánknál!)
135.000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív program 10 főtől.
Borravaló: ajánlott 4 EUR/nap/fő
A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.

Nyírség Utazási
Partneriroda:
Iroda AB
42/506-947
AGRO Eng. szám:
www.nyirsegutazas.hu
R-01320

DÉL-KOREA KÖRUTAZÁS

Jeju vulkanikus szigetével
Tradíciók, modern városok és a csodaszép természet

Dél-Korea

Jeju-sziget

2022. május 11 – 22.
12 nap / 11 éj

1. nap: Budapest – ...
Elrepülés Budapestről átszállással Szöulba. Étkezések
és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.
2. nap: ...Szöul
Megérkezés Dél-Korea fővárosába, mely az ország
legnagyobb városa, a világ egyik pénzügyi és
kereskedelmi központja. A dél-koreaiak egynegyede
lakik itt. Transzfer a szállodába. Vacsora, szállás
Incheonban vagy Szöulban.
3. nap: Szöul – Jeju sziget
Reggelit követően megkezdjük látogatásunkat Szöul
környékén. Megtekinjük a Gwangmyeong barlangot.
Napközben transzfer a repülőtérre és elrepülés
Jejura, az „Istenek szigetére”, amelyet vulkáni
formációk, lélegzetelállító vízesések, türkizkék
tengervíz és finomhomokos tengerpartjai igazi
turistaparadicsommá varázsolják. Érkezést követően
megtekintjük a Titokzatos utat és a Sárkányfejsziklát, amely a legenda szerint egy félig tengerbe
süllyedt sárkány. A nap folyamán megtekintünk egy
lávakéreg barlangot is. Vacsora. Szállás Jejun.
4. nap: Jeju sziget
Reggeli, majd egésznapos szigettúra. Megnézzük a
Napkelte Csúcsot, amely a sziget legkeletebbre lévő
pontja, ahol először lehet megpillantani a felkelő
nap sugarait, innen kapta nevét is. Megnézzük a
Cheonjiyeon vízesést és az Oaedolgae sziklát. A
Cheonjiyeon vízesés Jeju sziget egyik legszebb
vízesése. A vízesések Dél-Koreában az ég (chieon)
és a föld (ji) kapcsolatát szimbolizálják. Folytatjuk
látogatásunkat a Jusangjeollinál, mely akkor
keletkezett, amikor a Hallasan vulkán kitörése során
a láva a tengerbe ömlött. Ezek a sziklaoszlopok
kocka formájúak és hatszögletűek, olyan érzést
keltenek, mintha egy kőfaragó faragta volna őket.
Vacsora. Szállás Jejun.
5. nap: Jeju sziget – Busan
Reggeli után transzfer a repülőtérre és elrepülés
Busanba, mely Dél-Korea második legnagyobb
városa. Érkezést követően meglátogatjuk a Gwangan
hidat, mely az ország második legnagyobb hídja,
és az APEC konferencia házat. Ezután kirándulás
kisvonattal a Taejongdae természeti parkban, ahol
Yeongo-gu félszigetének legdélebbi csücskén
pompás szirtek néznek a tengerre. Vacsora. Szállás
Busanban.
6. nap: Busan – Gyeongju
Reggelit követően meglátogatjuk a Gyeongju
Történelmi
Körzetet,
mely
az
UNESCO
Világörökségek részét képezi. A terület templomok
és paloták romjait, pagodákat foglal magába a Silla
Királyság idejéből, melyet a világ egyik legnagyobb
szabadtéri múzeumaként is ismernek. Megtekintjük a
Sokkuram-sziklaszentélyt és a Bulguksa templomot,
mely szintén az UNESCO Világörökségek része, majd
a Tumuli Parkot. Vacsora. Szállás Gyeongjuban.

évi 2 millió koreai és külföldi látogat ide. A kínai
mamutfenyőkkel és páfrányfenyőkkel tarkított
szigeten a sorozat főszereplőinek szobrot is állítottak.
Folytatjuk utunkat Szöulba. Kipróbáljuk a vasúti
kerékpározást is. Érkezést követően megtekintjük a
Domgdaemun piacot. Vacsora, szállás Szöulba.
9. nap: Szöul – Suwon – Szöul
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív
programlehetőség: utazás Suwon-ba, ahol
megtekintjük a Hwaseong erődöt, amely 1997
óta az UNESCO Világörökségek részét képező,
egész várost körülvevő, XVIII. században épült fal.
Ez a legjobb állapotban megőrzött koreai erőd,
nevének jelentése „pompás erőd”. Az erőd falain
belül található a Haenggung palota is, mely Jeongjo
uralkodó lakhelyéül szolgált, mikor távol volt
Szöultól. Az erődöt apja emlékére építtette a király.
Délután megtekintünk egy koreai filmforgatási
helyszínt. (A program ára: 25.000 Ft.) Vacsora.
Szállás Szöulban.
10. nap: Szöul – Demilitarizált Övezet
Reggeli után szabad program vagy fakultatív
programlehetőség: látogatás a Demilitarizált
Övezetbe. Az Észak- és Dél-Korea határán 60 éve
létrehozott fegyvermentes övezetben a világ két
legjobban felszerelt hadserege állomásozik. Délután
folytatjuk a főváros megismerését: séta a több mint
5 km hosszú Cheonggye pataknál, mely 4 méterrel
az utcaszint alatt folyik keresztül a városon, hogy
elvonulást kínáljon a nyüzsgő utcai világból. Ezután
kirándulunk a Namsan-hegy tetején található, több
mint 200 méter magas Szöul-toronyhoz, ahonnan
gyönyörű panoráma nyílik a fővárosra és környékére.

7. nap: Gyeongju – Seorak-hegy Nemzeti Park
Reggeli, majd Gangwon tartományba utazunk,
a Seorak-hegy Nemzeti Parkba - mely kb. 2000
különleges állatfajnak és 1400 ritka növényfajnak
ad
otthon.
Érkezést
követően
siklóból
gyönyörködhetünk az erdőkben, majd megtekintjük
a Shinheungsa templomot, mely egy közel 15 méter
magas aranyozott Buddha szoborról nevezetes.
Vacsora. Szállás a nemzeti park területén.
8. nap: Seorak-hegy Nemzeti Park – Nami-sziget
– Szöul
Reggelit követően visszautazás Szöulba. Útközben a
Pukhan folyón komppal áthajózunk Nami szigetére.
A félhold alakú sziget, nevét Nami tábornokról
kapta, aki sikeresen verte le a lázadókat Szedzso
király idejében a 15. században. Egy nemzetközileg
is ismert televíziós sorozat révén vált híressé és

Partneriroda: AB AGRO Eng. szám: R-01320

(A program ára: 28.500 Ft.) (A toronyba felmenetel
a helyszínen külön fizetendő.) Vacsora. Szállás
Szöulban.
11. nap: Szöul – Demilitarizált Övezet
Reggelit követően az Insadong kulturális utcához
látogatunk, majd meglátogatjuk az 1395-ben épült,
majd 1867-ben felújított Gyeongbok Palotát. Ez volt
a Joseon Dinasztia Öt Nagy Palotájának központi
és legnagyobb épülete, melyet a XX. században a
japánok szinte teljesen leromboltak. Megtekintjük
az Elnöki Kékházat. Menetrendtől függően transzfer
a repülőtérre és elrepülés átszállással Budapestre.
Étkezések és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.
12. nap: … Budapest
Hazaérkezés Budapestre.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Az út során érintett UNESCO Világörökségek:
- Jeju vulkanikus szigete és láva-oszlopai
- Gyeongju Történelmi körzet
- Sokkuram-barlang és a Bulguksa templom
- Hwaseong erőd

RÉSZVÉTELI DÍJ repülőjeggyel: 798.000 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + illeték (nemzetközi és belső)
- BBP biztosítás
- közlekedés külön busszal, kisvonattal, belső
repülőjárattal
- elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*-os)
szállodákban, kétágyas fürdőszobás 		
szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető
indulástól érkezésig
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra, a repülőjegyekre és a reptéri illetékekre: 11.170 Ft
- a 9. napi fakultatív program: Suwon, waseong
erőd 25.000 Ft
- a 10. napi fakultatív program: Demilitarizált
Övezet, Szöul-torony 28.500 Ft
- Belépők és a program szerinti étkezések:
210 USD (a helyszínen fizetendő a kinti
szolgáltatóknak)
EGYÁGYAS FELÁR:
150.000 Ft/fő
(Mentességről érdeklődjön irodánknál!)
Minimum létszám: 18 fő
- 13-17 fő közötti felár: 35.000 Ft/fő
Fakultatív program 10 főtől.

Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.
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U SA - KÖRUTAZÁS A VADNYUGATON

USA

Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Indián rezervátum, kanyonok, sivatagok, nemzeti parkok
sugárút, minimum létszám: 20 fő).

2022. március 23 - április 4.
13 nap / 11 éj

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: Körutazás a Vadnyugaton)
Reggeli. Délelőtt Los Angeles belvárosának
(Downtown) érdekességeit nézzük meg: a híres Walt
Disney Concert Hallt, a város legrégebbi utcája 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 kézés 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 (minimum létszám:
15fő), 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
programlehetőség: kisrepülővel repülés a kanyon
felett (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 Powell-tóhoz. A Powell-tó egy
nem mindennapi tó. Egy mesterséges duzzasztást
követően a Coloradó folyó vizét a Glen Canyonban
duzzasztották fel. Fakultatív programlehetőség:
repülőút a szigetek, hegycsúcsok, szurdokok által
szabdalt, káprázatos tájképet nyújtó Powell-tó felett
(időjárásfüggő). Vacsora, szállás Kanabban.
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 buszosgyalogos városnézés számtalan fotóstoppal a
káprázatos fények városában (az öreg Las Vegas és
a világon egyedülálló, képzeletet felülmúló Strip
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San Francisco

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.
10. nap: Merced – 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. Egyedi, sajátságos hangulatú városka
az óceánparton. Délután pedig már San Franciscoba érkezünk. Vacsora és szállás San Francisco-ban.
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 többek közt elhajózunk a fókatelep
és a hírhedt börtönsziget, az Alcatraz mellett
is. 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!
Az út során érintett UNESCO Világörökségek:
- Grand Canyon
- Yosemite Nemzeti Park

RÉSZVÉTELI DÍJ repülőjeggyel:
759.500 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + illeték
- BBP biztosítás
- közlekedés külön busszal
- elhelyezés középkategóriájú (kb. 3*-nak megfelelő) szállodákban, kétágyas, fürdőszobás/
zuhanyzós szobákban, részben kontinentális,
részben büfé reggelikkel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető
Belépők és a program szerinti étkezések:
295 USD (a helyszínen fizetendő a kinti
szolgáltatóknak)
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra és a
reptéri illetékekre: 10.065 Ft/fő
- ESTA engedély*: 6.500 Ft/fő
(Kivéve azoknak, akik 2011 óta Irakban, Iránban,
Szudánban, Szíriában, Líbiában, Szomáliában
vagy Jemenben jártak. Számukra jelenleg vízum
szükséges az USA-ba történő beutazáshoz,
melynek költségét és ügyintézését az
Utasoknak kell vállalniuk.)
EGYÁGYAS FELÁR:
(Mentességről érdeklődjön irodánknál!)
255.000 Ft/fő
Minimum létszám: 35 fő
A fakultatív programok a helyszínen
foglalandók és fizetendők.
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő
A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani,
csak más áron és más szolgáltatásokkal.
Kötelező védőoltás nincs. További tájékoztatást a
Nemzetközi Oltóközpontban, illetve a
www.utazaselott.hu weboldalon talál.
Fontos! Az útlevélnek a visszaérkezést követően 6
hónapig még érvényesnek kell lennie.
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani, de más
áron és más szolgáltatásokkal.

Nyírség Utazási IrodaPartneriroda:
42/506-947
AB AGRO
www.nyirsegutazas.hu
Eng. szám: R-01320 Eng. szám U 000404

U SA - KELETI PART ÉS KANADA

USA

Lenyűgöző természet és nyolc világváros számtalan csodája

2022. május 11 – 23.
szept. 20 - okt. 02.
13 nap / 11 éj
1. nap: Budapest – Boston (USA)
Elrepülés Budapestről egy európai átszállással
Bostonba. Érkezést követően transzfer a szállodába.
Szállás Boston körzetében.
2. nap: Boston
Reggeli, majd délelőtt városnézés Bostonban,
az USA egyik legidősebb városában, mely már a
Függetlenségi Háború során is fontos helyszín
volt. A „Szabadság Bölcsőjének” is nevezett város
központjában megtekintjük a Freedom Trail
(Szabadság Ösvénye) fontosabb állomásait: Boston
Common, a belvárosi Park, Old State House, ahol
először olvasták fel a Függetlenségi Nyilatkozatot,
és amely mellett a hírhedt bostoni mészárlás is
történt 1770. március 5-én, Quincy Market, Faneuil
Hall. Délután szabad program az idegenvezető
segítségével. Szállás Boston körzetében.
3. nap: Boston - Québec (Kanada)
Reggeli után észak felé vesszük az irányt és New
Hampshire, valamint Vermont államok meseszép
erdős vidékein haladunk a kanadai határ felé.
Utunk keresztül visz a White Mountain-on is, mely
az Appalache-hegység része – a leglátványosabb
szakasz a White Mountain Nemzeti Erdő. Délután
érkezés Ville de Québec-be, a kanadai Québec
tartomány fővárosába. Szállás Québecben.
4. nap: Québec – Montreal
Reggeli, majd délelőtt felfedezzük az egyetlen
fallal övezett kanadai várost, Québec-et, ahol
szűk, kanyargós utcáinak köszönhetően szinte
Európában érezhetjük magunkat. Városnézésünk
során meglátogatjuk többek között az óvárost
és az új városrészt, a Királyi teret, mely sokáig a
kereskedelem központjának számított és nemrég
nyerte vissza régi pompáját. Megcsodáljuk az erődöt
és a csillag alakú citadellát, a Parlamentet, majd
folytatjuk utunkat a régi kikötőig és megnézzük
a Notre Dame des Victories templomot. Délután
továbbutazás délnyugat felé a Szent Lőrinc folyó
mentén Kanada második legnagyobb városába,
Montrealba. Szállás Montrealban.
5. nap: Montreal - 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 idő
függvényében szabad program, majd továbbutazás
Ottawa felé. Szállás Ottawa körzetében.
6. nap: Ottawa – Toronto
Reggeli, majd továbbutazás Kanada fővárosába,
Ottawába, mely az azonos nevű folyó partján terül
el. A város számtalan parkja mellett méltán híres a
Parlament nagyszerű épületéről is. Városnézésünk
során megtekintjük többek között a Parlament
Domb díszes neogótikus épületét, a Kanadai
Pénzverdét (Royal Canadian Mint), a hatszögletű
Nemzeti Művészeti Központot. Délután folytatjuk
utunkat Torontóba, az Ontario-tó partján fekvő,
legnagyobb kanadai városba. Szállás Torontóban.
7. nap: Toronto – Niagara-vízesés
Reggeli, majd délelőtt városnézés Torontóban,
mely során megtekintjük a város történelmi és
modern közigazgatási épületeit, a Parlamentet és
a színes Chinatown-t. Rövid megállót teszünk a
híres Eaton Centernél, amely mintegy 350 üzletével
várja a látogatókat. Ezt követően továbbutazunk

déli irányba a bájos Niagara-On-The-Lake falucskán
keresztül, mely a nagy kiterjedésű Niagara
bortermelővidék szívében helyezkedik el. Délután
érkezés a Niagara-vízeséshez. Áthajózunk a folyón
és részt veszünk egy hajókiránduláson, ahonnan
látjuk a félelmetes robajjal lezúduló vízesést, amely
a világ egyik leglátogatottabb természeti szépsége.
Évenként százezrek jönnek gyönyörködni az 52
méter magas „lópatkó zuhatagban” és a 11 km
hosszú, 100 méter mély hasadékban, melyben
a Niagara folyó sisteregve tovairamlik. Szállás a
Niagara-vízesésnél.

New York

8. nap: Niagara-vízesés – Lancaster (USA)
Reggeli, majd továbbutazás déli irányba, a
Pennsylvania államban található Lancasterbe.
Lancaster megyében található a legrégebbi amis
település, ahol ma is emberek ezrei élik a több
száz évvel ezelőtti „egyszerű” életet. Életmódjuk
egyik maghatározó eleme, hogy nem használnak
elektromos eszközöket és autót. A vidéken járva
úgy érezzük, mintha visszamentünk volna az időben
néhány száz évet. Érkezés Lancasterbe a délutáni
órákban. Szállás Lancasterben.
9. nap: Lancester – Washington, D.C.
Reggeli, majd meglátogatunk egy amis farmházat,
ahol megismerkedhetünk az ott élő emberek
különös
életmódjával.
Folytatjuk
utunkat
Washington, D.C.-be. Az Amerikai Egyesült
Államok fővárosában kívülről megtekintjük a város
nevezetességeit, az USA legismertebb épületeit: a
Fehér Házat, a Legfelsőbb Bíróság, a Parlament és a
Kongresszus épületeit, a vietnámi és koreai háborús
emlékművet, a Washington, a Jefferson, a Lincoln, a
Franklin D. Roosevelt emlékműveket, stb. Délután
lehetőségünk nyílik ingyenes múzeumlátogatásra,
felkereshetjük többek között a Természettudományi
Múzeumot, a Nemzeti Galériát és a világhírű Nemzeti
Légi- és Űrhajózási Múzeumot. Szállás Washington
körzetében.
10. nap: Washington, D.C. – Philadelphia
– New Jersey
Reggeli, majd utazás Philadelphia-ba, az „Új
Nemzet szülővárosába”, ahol megtekintjük az
amerikai történelem egyik legfontosabb épületét,
a Függetlenség Csarnokát. Az Egyesült Államok
Függetlenségi Nyilatkozatát és alkotmányát ebben a
vörös téglás házban írták alá 1776-ban. Megnézzük
a pavilont, ahová az ország egyik legjelentősebb
szimbólumát, a Szabadság Harangját helyezték el.
Délután folytatjuk utunkat New York felé. Szállás
New York elővárosában, New Jerseyben.
11. nap: New Jersey - New York – New Jersey
Reggeli. A mai napon tömegközlekedéssel és
gyalogosan fedezzük fel a világ egyik legnagyobb
metropoliszát, a „Nagy Alma”-ként is emlegetett
New York City legfontosabb látnivalóit: a Times
Square-t, az új World Trade Center-t és a 9/11
Emlékművet, az ENSZ Palotát, a Rockefeller Centert,
séta a Broadway-n, majd China town (kínai negyed)
és Greenwich village felfedezése. Látogatás a New
York „tüdejének” is nevezett Central Parkban. Idő
függvényében áthajózás Libery Island-re (Szabadságsziget), ahol a Szabadság-szobor áll. A rézből készült
szobrot Franciaország adományozta az Amerikai
Egyesült Államok függetlenségének százéves
évfordulója alkalmával. (A tömegközlekedési jegyek
és a belépők a helyszínen fizetendők!) Visszautazás a
szállodába, szállás az előző napi szállodában.
12. nap: New Jersey
Reggeli. Délelőtt külön busszal transzfer a repülőtérre
és hazautazás egy európai átszállással Budapestre.
Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.
13. nap: Budapest
Megérkezés Budapestre menetrendtől függően.

RÉSZVÉTELI DÍJ repülőjeggyel: 793.000 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + reptéri illetékek
- BBP biztosítás
- közlekedés külön autóbusszal, hajóval
- elhelyezés: középkategóriájú (kb. 3*-nak
megfelelő) szállodákban, kétágyas
fürdőszobás/zuhanyzós szobákban reggelikkel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra és a
reptéri illetékekre: 11.000 Ft/fő
- ESTA engedély*: 6.500 Ft/fő
(Kivéve azoknak, akik 2011 óta Irakban, Iránban,
Szudánban, Szíriában, Líbiában, Szomáliában
vagy Jemenben jártak. Számukra jelenleg vízum
szükséges az USA-ba történő beutazáshoz,
melynek költségét és ügyintézését az
Utasoknak kell vállalniuk.)
A vacsorázás egyénileg történik, ebben a
csoportkísérő idegenvezető segítséget nyújt
(vacsoránként kb. 20-25 USD-al lehet számolni).
EGYÁGYAS FELÁR:
285.000 Ft/fő
(Mentességről érdeklődjön irodánknál!)
Minimum létszám: 35 fő
- 25-34 fő közötti felár: 25.000 Ft/fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani,
csak más áron és más szolgáltatásokkal.
Kötelező védőoltás nincs. További tájékoztatást a
Nemzetközi Oltóközpontban, illetve a
www.utazaselott.hu weboldalon talál.
Fontos! Az útlevélnek a visszaérkezést követően 6
hónapig még érvényesnek kell lennie.
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani, de más
áron és más szolgáltatásokkal.

A változtatás jogát fenntartjuk!
Az út során érintett UNESCO Világörökségek:
- Függetlenség Csarnoka, Philadelphia
- Szabadság-szobor, New York
- Québec történelmi negyede
- Rideau Canal

Nyírség Utazási Iroda
42/506-947
Partneriroda:
AB AGROwww.nyirsegutazas.hu
Eng. szám: R-01320

Eng. szám U 000404
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V IETNÁM – KAMBODZSA

UNESCO Világörökségek részét képezi. Ezt követően
felkeressük a Hon Chen szentélyt és Minh Mang
síremlékét. A Nguyen-dinasztia 13 császárának
vezetése alatt szépséges pagodák, ősi templomok,
díszes uralkodói síremlékek épültek itt. Délután
transzfer a repülőtérre és elrepülés Hanoiba, az
ország északi részébe. Vacsora. Szállás Hanoiban.

2022. február 21 – március 6.
14 nap / 13 éj

11. nap: Hanoi – Halong-öböl – hajókirándulás
Reggeli után utazás (kb. 3 óra) az UNESCO
Világörökségek részét képező, fenségesen szép
Halong-öbölbe. Hajókra szállunk és elfoglaljuk
kabinjainkat. Ezután kezdetét veszi az életre
szóló élményt nyújtó kirándulásunk, mely során
megtekintjük a lélegzetelállító kis szigeteket
és a lenyűgöző sziklaformációkat az öbölben.
Hajózásunk során kisebb-nagyobb barlangokat
és lagúnákat láthatunk. Ebéd és vacsora a hajó
fedélzetén. Szállás a hajón.

1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről átszállással Ho Chi Minhvárosba, Vietnám legnagyobb városába, mely
a Saigon-folyó partján fekszik. Étkezések és
éjszakázás a repülőgép fedélzetén.
2. nap: … Ho Chi Minh-város (Saigon – Vietnám)
Megérkezés Ho Chi Minh-városba, ismertebb nevén
Saigonba. A város 1975-ig, a vietnámi háború
végéig Dél-Vietnám fővárosa volt. Transzferrel
egybekötött városnézés: megtekintjük többek
között a Főpostát, a Notre Dame katedrálist, a Ben
Thanh piacot, a Ngoc Hoang pagodát. Vacsora egy
városi étteremben. Szállás Ho Chi Minh-városban.
3. nap: Mekong-delta
Reggeli, majd utazás a Mekong deltájához. A
Mekong-folyó Kína délkeleti területeiről indulva
keresztülfolyik Burmán, Thaiföldön, Laoszon,
Kambodzsán és Vietnámon, majd a Dél-Kínaitengerbe ömlik. Csónakokba szállunk és a Mekongfolyó déltájában csónakázunk. Sampanon hajózunk
a trópusi fák övezte csatornákon. Visszautazás
Ho Chi Minh-városba, vásárlás a „Phuong Nam”
lakkműhelyben. Vacsora. Szállás Ho Chi Minhvárosban.
4. nap: Cu Chi alagutak – Phnom Penh
(Kambodzsa)
Reggeli után megtekintjük a város mellett található
Cu Chi labirintusrendszert, melyet a gerillák az
amerikai katonai bázis alá építettek több emelet
mélységben, innen intézve meglepetésszerű
támadásaikat. Továbbutazás a kambodzsai
határhoz. Határátlépést követően utazás Phnom
Penhbe,
Kambodzsa
fővárosába.
Transzfer
a szállodába. Este csónakokba szállunk és a
naplementét a Chaktomouk (Négy arc) folyóról
csodálhatjuk meg. Vacsora egy városi étteremben.
Szállás Phnom Penhben.

Halong - öböl
szentélyek és paloták találhatók, mint: Bayon,
Baphoun, a Királyi Palota romjai, az Elefántos Terasz,
a Leprás Király Terasza és a dzsungel által benőtt
Ta Prohm templom. Ezt követően Angkor Wat
felfedezése következik, mely Angkor legjelentősebb
templomegyüttese. A templom Kambodzsa
jelképe, a nemzeti zászlón is megjelenik. Vacsora.
Szállás Siem Reapben.
7. nap: Siem Reap – Angkor
Reggel után az ősi királyi város, Angkor felfedezése
következik. Megtekintjük Shiva Isten XI. századi
templomát Banteay Srei-t, majd Banteay Samre-t. A
naplementét a Bakheng-hegy tetejéről csodálhatjuk
meg. Vacsora. Szállás Siem Reapben.
8. nap: Siem Reap – Da Nang (Vietnám) – Hoi An
Reggeli után csónakba szállunk és az ország
legnagyobb taván, a Tonle Sap tavon hajókázunk.
Ezt követően transzfer a repülőtérre és elrepülés
Da Nangba, Vietnám középső részébe. A Márványhegy mellett elutazunk Hoi Anba, melynek óvárosa
1985 óta az UNESCO Kulturális Világörökségei közé
lett sorolva. Vacsora egy városi étteremben. Szállás
Hoi Anban.

5. nap: Phnom Penh – Siem Reap
Reggeli, majd városnézés Phnom Penhben. Az 1434ben alapított főváros a húszas években DélkeletÁzsia legszebb francia építésű városának számított,
máig is fennmaradt sok klasszikus koloniális
stílusú épülete. Többek között a Királyi Palota, az
Ezüst Pagoda, a Nemzeti Múzeum, valamint az ősi
szentély, Wat Phnom megtekintése. Meglátogatjuk
a központi piacot. Utazás Siem Reap-be (kb. 7 óra).
Érkezés után transzfer a hotelbe. Vacsora. Szállás
Siem Reapben.

9. nap: Hoi An – My Son – Hue
Reggeli,
majd
városnézésünk
keretében
megtekintjük a több mint 200 éves kínai házakat, a
templomot, a Japán hidat, valamint a Phung Hung
Kereskedőházat. Hoi An a XV-XIX. századból jó
állapotban megmaradt kereskedelmi kikötőváros.
Ezt követően továbbutazunk My Son városkába,
melynek szentélyegyüttese méltán került be az
UNESCO Világörökségek közé. Itt találhatóak KözépVietnám lefontosabb Cham történelmi emlékei.
Este utazás Hue-ba. Vacsora, szállás Hue-ban.

6. nap: Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat
Reggeli, majd Angkor Thomot látogatjuk meg a
Déli Kapun keresztül belépve, ahol olyan lenyűgöző

10. nap: Hue – Hanoi
Reggeli a szállodában, majd látogatás a Citadellánál,
a Császárváros műemlékegyüttesénél, mely az

Angkor wat

Kambodzsa

12. nap: Halong-öböl – Hanoi
Reggeli a hajón, majd folytatjuk utunkat a
Halong-öböl kis szigetei között. Korai ebéd, majd
visszaérkezünk a kikötőbe és visszautazás Hanoiba.
Visszaérkezést követően résztveszünk egy biciklis
riksatúrán a régi francia negyedben. Vacsora. Szállás
Hanoiban.
13. nap: Hanoi …
Reggeli után megkezdjük városnézésünket
Vietnám fővárosában: Ho Chi Minh Mauzóleum
(karbantartástól függően), Ho Chi Minh egykori
lakóháza, az Egy Oszlopú Pagoda, az Irodalom
Temploma, majd a Tran Quoc Pagoda megtekintése.
Transzfer a repülőtérre és elrepülés Budapestre
áltszállással. Étkezések és éjszakázás a repülőgép
fedélzetén.
14. nap: … Budapest
Hazaérkezés Budapestre.
AZ ÚT SORÁN ÉRINTETT UNESCO
VILÁGÖRÖKSÉGEK:
Angkor romjai
Hoi An ősi városa
My Son szentély együttese
Hue műemlékegyüttese
Halong-öböl
A változtatás jogát fenntartjuk!

RÉSZVÉTELI DÍJ:

748.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + illeték (nemzetközi és belső)
- BBP biztosítás
- közlekedés külön busszal, hajóval, csónakkal
- elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*os)
szállodákban, kétágyas fürdőszobás
szobákban reggelivel, illetve 1 éj hajón
kétágyas fürdőszobás kabinokban
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető
indulástól érkezésig
KÜLÖN FIZETENDŐ:
Helyszíni vízum: (Vietnám kétszeri belépés)
kb. 50 USD
Helyszíni vízum: (Kambodzsa) kb. 30 USD
Ki- és belépési illetékek: (esetenkénti) kb. 25 USD
Belépők és a program szerinti étkezések: 185 USD
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
- sztornó biztosítás a részvételi díjra,
repülőjegyekre és reptéri illetékekre: 10.470Ft
Minimum létszám: 18 fő
- 13-17 fő közötti felár: 25.000 Ft
Fakultatív program minimum 10 főtől

EGYÁGYAS FELÁR:
145.000 Ft/fő
(Mentességről érdeklődjön irodánknál)
Borravalók: ajánlott 5 USD/nap/fő
A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani,
csak más áron és más szolgáltatásokkal.
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T HAIFÖLDI KÖRUTAZÁS

Thaiföld

Tengerparti pihenéssel Pattayán

2022. november 01 - 12.
12 nap / 11 éj
1. nap: Budapest...
Elutazás Budapestről átszállással Bangkokba.
Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.
2. nap: ... Bangkokl
Megérkezés Bangkokba, Thaiföld fővárosába.
Kora délutáni érkezést követően a környék egyéni
felfedezése. Szállás Bangkokban.
3. nap: Bangkok
Reggeli után megkezdjük városnézésünket:
megnézzük Wat Traimit, az Arany Buddha
templomát a 900 éves, 5,5 tonna súlyú, színarany
Buddha szoborral, a Wat Arun-t, vagy más néven
a Hajnal templomát, végül a legnagyobb és
legrégebbi Wat Po templomot. Napközben ebéd.
Délután a Nagy Királyi Palotát és a Smaragd Buddha
templomot keressük fel. Szállás Bangkokban.
4. nap: Bangkok – Kwai folyó – Kanchanaburi
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív
programlehetőség: utazás Thaiföld legszínesebb
piacához a Damnoesaduak-i úszópiachoz. Útközben
az ország legnagyobb sóforrását látjuk. Felkeressük
az egzotikus gyümölcseiről és különleges
kézimunkáiról nevezetes piacot, ahol visszaköszön
a régi idők életmódja. Folytatjuk utunkat
Kanchanaburi felé. Megtekintjük a festői szépségű
Kwai-völgyben a Kwai folyó híressé vált hídját és a II.
világháború emlékművét. Meglátogatjuk a Háború
Múzeumát, valamint a mellette elterülő temetőt.
Visszautazás Bangkokba. (A program ára: 14.800 Ft.)
Napközben ebéd. Szállás Bangkokban.
5. nap: Bangkok – Lopburi – Ayutthaya
Reggeli, majd utazás északi irányba, Thaiföld
ősi fővárosába, Ayutthaya-ba. Felkeressük a XIX.
század végén épült, gyönyörű Nyári Palotát, a Bang
Pa In-t. A palotakomplexum érdekessége, hogy
több, egymástól eltérő építészeti stílus jellemzi.
Napközben ebéd. Továbbutazunk Lopburiba, ahol
meglátogatjuk a Phra Prang Sam Yod-ot, melyet
a „majmok temploma”-ként is ismernek. A város
a thai uralom előtt a khmerek fővárosa volt, így a
khmer építészet jellemző vonásait is felfedezhetjük.
Folytatjuk utunkat Ayutthaya-ba. Szállás Ayutthayaban.
6. nap: Ayutthaya – Bangkok
Reggeli után felkeressük az ősi romtemplomokat:
Wat Phra Sri Sunpetch (az ősi Királyi templom),
Wat Mahathat, mely az Ayutthaya királyság egyik
legjelentősebb temploma volt. A templom a thai
buddhista szerzetesek vezetőjének a rezidenciája
volt. Napközben ebéd. Délután megtekintjük a
Chao Sam Phraya Múzeumot, majd az óvárosnál

Ayutthaya
lévő úszópiacot láthatjuk, és így a várost egy
más oldaláról is megismerhetjük. Visszautazás
Bangkokba. Szállás Bangkokban.
7. nap: Bangkok – krokodil farm – Pattaya
tengerpart
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat dél felé,
a tengerparti régióba. Útközben meglátogatjuk
a világ egyik legnagyobb krokodilfarmját
Samutprakarnban. Több mint 100.000 példány
él a parkban, ahol karnyújtásnyi távolságból
csodálhatjuk meg ezeket az óriási ragadozókat.
Napközben ebéd. Továbbutazás Pattayába.
Érkezést követően meglátogatjuk az Art in
Paradise Múzeumot, ahol interaktív környezetben
merülhetünk el a művészet világában. Szállás
Pattaya-ban.
8. nap: Pattaya – Nong Nooch
Reggelit követően ellátogatunk a Nong Nooch
trópusi botanikus kertbe, mely egyike Thaiföld
legnagyobb kiterjedésű kertjeinek, a maga 2 km2es nagyságú területével, ahol trópusi növényfajták
számos változatában gyönyörködhet szemünk. A
kertben láthatunk egy miniatűr állatkertet, valamint
egy elefánt-show-t is. Napközben ebéd. Transzfer
a tengerpartra, pihenés, szabad idő a nap további
részében. Szállás Pattaya-ban.
9. nap: Pattaya – Paradicsom-sziget
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív
programlehetőség: transzfer Ban Phe kikötőbe, ahol
kompra szállunk és áthajózunk Koh Samet-szigetre
(Paradicsom-sziget). Egésznapos pihenés, fürdés.
A kristálytiszta víz és a gyönyörű fehér homokos
tengerpart kitűnő környezet a pihenéshez. A nap
végén visszautazás Pattaya-ba. (A program ára:
9.800 Ft.) Napközben ebéd. Szállás Pattaya-ban.

Bangkok

10. nap: Pattaya – Mini Sziám
Reggeli után szabad program, pihenés, feltöltődés
a tengerparton. Délután látogatás a Mini Sziámban,
mely egy kicsinyített város. Láthatjuk Thaiföld
olyan szent épületeinek és fontos történelmi
látványosságainak kicsinyített másait, mint
például a híd a Kwai folyónál, és a Smaragd
Buddha Temploma. Pár órás látogatásunk során
úgy érezhetjük, mintha bejártuk volna az egész
országot. Napközben ebéd. Szállás Pattaya-ban.
11. nap: Pattaya – Elefánt-farm – Bangkok …
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív
programlehetőség: megtekintjük a közeli elefánt
farmot. A falucskában az elefántok békében
tölthetik mindennapjaikat. Lehetőségünk nyílik
elefántháton a környező erdőt is bejárni. (A program
ára: 16.800 Ft.) Menetrendtől függően transzfer
a bangkoki repülőtérre és elrepülés átszállással
Budapestre. Étkezések és éjszakázás a repülőgép
fedélzetén.
12. nap: ...Budapest
Hazaérkezés Budapestre.
Az út során érintett UNESCO Világörökségek:
- Ayutthaya történelmi városa

RÉSZVÉTELI DÍJ:

488.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + illeték
- BBP biztosítás
- közlekedés külön busszal, csónakkal
- elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*os) szállodákban, kétágyas fürdőszobás
szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető
Belépők és a program szerinti étkezések:
220 USD (a helyszínen fizetendő a kinti
szolgáltatóknak)
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra, a 		
repülőjegyekre és reptéri illetékekre: 6.830 Ft
- a 4. napi fakultatív program: Kwai folyó Kanchanaburi 14.800 Ft
- a 9. napi fakultatív program: Paradicsom-sziget
9.800 Ft
- a 11. napi fakultatív program: Elefánt farm 16.800 Ft
Minimum létszám: 18 fő
Fakultatív program: minimum 15 főtől
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő

EGYÁGYAS FELÁR:
95.500 Ft/fő
(Mentességről érdeklődjön irodánknál)
A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani,
csak más áron és más szolgáltatásokkal.

Partneriroda: AB AGRO Eng. szám: R-01320
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A mesés aranyháromszög, Krisna isten szülőhelye, Mathura

India

2022. február 19-26.
8 nap / 7 éj

1. nap: Budapest ...
Elrepülés Budapestről egy átszállással Delhibe.
Étkezés és éjszakázás a repülőn.
2. nap: … Delhi – Mathura - Yamuna folyó - Agra
Érkezés a reggeli órákban. Reggeli, ahol alkalom
nyílik a téli ruhákat lecserélni, majd utazás a
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.
Délután érkezés Agrába, elfoglaljuk a szállodai
szobánkat. Vacsora, szállás Agrában.
3. nap: Agra - Taj Mahal
Reggel a szerelem emlékműveként elhíresült Taj
Mahalnak (UNESCO Világörökség) szenteljük az
időt. Sah Jahan építtette feleségének, Mumtaz
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.” Ezután bejárjuk a Világörökségnek számító
Vörös Erődöt. Európában évszázadokba telt, amíg
a zord középkori citadellákból kialakultak a kecses
reneszánsz paloták. Agrában ez a fejlődési folyamat
három generáció életében lezajlott. Az erőd egyik
legmeglepőbb jellemzője a hirtelen átalakulás a
katonai erő bizonyításából a tékozló szépségbe.
Ellátogatunk a Taj előfutárának tekinthető, első
teljes egészében fehér márványból épített Itimadud Daula síremlékéhez. Vacsora, szállás Agrában.
4. nap: Agra - Fathepur Sikri – Jaipur
Reggeli után 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 1583ban 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,
szállás Jaipurban.
5. nap: Jaipur
Reggeli után kirándulunk az Amber palotához. A
kirándulás külön érdekessége, hogy a magasan a
tó felett emelkedő építményt, melynek kupolái
és tornyai Andersen meséit idézik, lehetőség
szerint elefántokon közelítjük meg. Az Amber
palota a mai napig hirdeti Rajastan XVII. századi
uralkodóinak nagyságát. Délután 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
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obszervatóriumát, a Jantar Mantart majd fotószünet
a Szelek Palotájánál, a Hawa Mahalnál. Vacsora,
szállás Jaipurban.
6. nap: Jaipur - Delhi
Reggeli, majd transzfer Delhibe. Érkezést követően
pihenés, szabadidő. Vacsora, szállás Delhiben.
7. nap: Delhi …
Reggeli után ismerkedés India fővárosával.
Megnézzük a Hindusztán hetedik csodájának
mondott, a világ örökségeként számon tartott
egykori minaretet, a Qutab Minart és a mellette
még az V. századból megmaradt, nem rozsdásodó
vasoszlopot. Felkeressük a brit gyarmati korban épült
Új-Delhit, ahol szemügyre vehetjük az India kaput,
mely az I. Világháborúban elesett indiai katonáknak
állít emléket. Megcsodáljuk a Lótusz-templomot.
Megtekintjük az egykori alkirály palotáját, ami ma
az elnöki rezidencia, a Parlament és a Titkárság
épületeit, a hivatali negyedet. Megnézzük Indira
Ghandi egykori lakóházát. Aztán visszautazunk pár
száz évet az időben Ó-Delhibe, mely „az igéző és
változatlan Kelet dicsősége és csalárdsága, nagysága
és szennye”. Bejárjuk a Yamuna folyó partján épült
Vörös Erőd melletti óváros sikátorait, a bazárt és
felkeressük a Jama Masjidot, India legnagyobb
mecsetét. Végezetül megnézzük a Mahatma Gandhi
emlékművet (Raj Ghat) és ismerkedünk a modern
vallásos indiai építészetet képviselő Laksmi Narajan
(Birla) szentéllyel. Este vacsora. A repülőtéri indulásig
Taj Mahal

lelhetőség van egy kis felfrissülésre, pihenésre (1 db
kétágyas szoba 4 fő részére, felár ellenében kétágyas
szoba kérhető). Késő éjjel transzfer a repülőtérre és
hajnalban elrepülünk egy átszállással Budapestre.
Étkezés és éjszakázás a repülőn.
8. nap: … Budapest
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Az út során érintett UNESCO Világörökségek:
- Taj Mahal
- Agra Erőd
- Fathepur Sikri
- Jantar Mantar
- Qutab Minar

RÉSZVÉTELI DÍJ repülőjeggyel:
343.000 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + illeték
- BBP biztosítás
- közlekedés légkondicionált, komfortos,
külön autóbusszal, csónakkal, riksával
- elhelyezés: középkategóriájú (kb. 3*- os)
szállodákban kétágyas fürdőszobás 		
szobákban, büfé reggelikkel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- Vízum: 14.000 Ft
- Belépők és a program szerinti étkezések: 160 USD
(a helyszínen fizetendő a kinti zolgáltatóknak)
- sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri
illetékekre: 4.800 Ft
EGYÁGYAS FELÁR:
63.000 Ft/fő
(Mentességről érdeklődjön irodánknál!)
Minimum létszám: 16 fő
- 10-15 fő közötti felár: 17.900 Ft/fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani,
csak más áron és más szolgáltatásokkal.
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JAPÁN – A FELKELŐ NAP ORSZÁGA

Tokió – Nikko – Fuji – Hakone – Kyoto – Hiroshima – Nara – Osaka

Japán

Tokió

2022. május 13 – 22.
10 nap /9 éj

1. nap: Budapest ...
Elrepülés menetrend szerinti járattal, átszállással
Tokióba. Étkezés és éjszakázás a repülőgép
fedélzetén.
2. nap: ... Tokió
Megérkezés Japán fővárosába, Tokióba. Transzfer a
városba, majd a környék egyéni felfedezése. Szállás
Tokióban.
3. nap: Tokió
Reggeli
után
megkezdjük
a
metropolisz
felfedezését. Felkeressük a 243 méter magas
Tokiói Közigazgatási Torony épületét, melynek
kilátójából gyönyörködhetünk az alattunk elterülő
metropolisz szépségeiben, majd meglátogatjuk
a Senso-ji-t, Tokió legöregebb és egyben Japán
legszebb buddhista szentélyét és a híres Nakamise
bevásárlóutcát, amely kiváló lehetőséget kínál
ajándékok beszerzésére. Napközben ebéd. Szállás
Tokióban.

Tokugawa Ieyasu sógun építtetett. Napközben
ebéd. Végül látogatás a Kiyomizudera szentélynél,
mely Kyoto talán legismertebb látványossága, az
UNESCO Világörökség része. Utazás Osakába. Szállás
Osakában.

4. nap: Tokió – Császári Palota – Ginza körzet
Reggeli, majd folytatjuk Japán fővárosának
megismerését. Látogatás a XV. században épült
Császári Palotánál, mely máig a császári család
otthonául szolgál. Az épületcsoport tökéletes
példája a hagyományok tiszteletének és az újító
szellemnek. Séta a híres Ginza körzetben, ahol
üzletek, butikok, művészeti galériák és kávézók
sora csábítja az arra járókat. Napközben ebéd.
Délután részt veszünk egy igazi teaszertartáson,
ahol megfigyelhetjük, hogy Japánban hogyan
fejlesztették művészi szintre a teázás hagyományát.
Szállás Tokióban.

8. nap: Osaka – Hiroshima – Miyajima – Osaka
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív
programlehetőség:
egésznapos
kirándulás
Hiroshimába. Transzfer a vasútállomásra, utazás
gyorsvonattal
Hiroshimába.
Érkezés
után
városnézés. Látogatás a Béke Emlékparkban és a
múzeumban, amely Hiroshimának - mint a világ
első nukleáris támadást szenvedett városának - állít
méltó emléket. Napközben ebéd. Délután áthajózás
Miyajima szigetére, ahol megtekintjük a méltán
gyönyörű Itsukushima-szentélyt. Ezt követően
visszautazás gyorsvonattal Osakába. (A program
ára: 53.000 Ft.) Szállás Osakában.

5. nap: Nikko – Kegon vízesés – Tokió
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív
programlehetőség:
egésznapos
autóbuszos
kirándulás
Nikkoba,
ahol
Japán
egyik
legcsodálatosabb építészeti emléke, a Tokugawa
sógunátus
megalapítójának
mauzóleumaként
szolgáló Toshogu szentély található. Napközben
ebéd. Ezt követően látogatást teszünk az 1300
méteres magasságban fekvő Chuzenji-tónál,
melynek környékén több, már kialudt tűzhányó is
található. Megnézzük Japán legnagyobb vízesését, a
100 méter magas Kegon vízesést, melyre csodálatos
panoráma nyílik az Akechidaira csúcsról, ahová
lehetőség van felvonóval felmenni (helyszínen
fizetendő). A nap végén a csodálatos fekvésű
Chuzenji-tó mellett indulunk vissza Tokióba. (A
program ára: 29.000 Ft.) Szállás Tokióban.

9. nap: Osaka – Nara – Osaka …
A reggelit követően utazás Narába, ahol a nap első
állomásaként Japán talán leghíresebb szentélyét,
a Todaijit tekintjük meg, mely a világ legnagyobb
fából készült épülete, s amelyben Japán legnagyobb
Buddha-szobra
található.
Kikapcsolódásként
sétálunk a Nara parkban, amely több száz szarvasnak
ad otthont. Napközben ebéd. A városnézés
folytatásaként az UNESCO Világörökségek részeként
számon tartott Kasuga Taisha szentélyt látogatjuk
meg, melyet 768-ben építettek, s a Fujiwara család
szentélyeként szolgált. Transzfer a Honshu szigeten
található Osakába, ahol a híres belvárosi Umeda
negyedben barangolhatunk, mely bővelkedik
üzletekben, felhőkarcolókban, s hotelekben
egyaránt. Az egyik felhőkarcolót, az Umeda Sky
Buildinget látogatjuk meg, amely Osaka egyik

6. nap: Tokió – Fuji - Hakone – Kyoto
Reggeli után utazás a Fujihoz, Japán legmagasabb
hegyéhez (a nagy bőröndök külön transzferrel
jutnak el Kyotoba). Továbbutazás a festői FujiHakone-Izu Nemzeti Parkban fekvő Hakonéba.
Hajókázás a csodaszép környezetben fekvő Ashi
tavon. Napközben ebéd. Továbbhaladva elérkezünk
a Hakone hegy lábánál fekvő völgyhöz, melyet
egy 3000 évvel ezelőtti vulkánkitörés hozott
létre. Felvonóval kapaszkodunk fel a magasba,
hogy gyönyörködhessünk a tájban. Transzfer a
vasútállomásra és utazás a 270 km/órával haladó
Shinkansen
gyorsvonattal
Kyotóba.
Szállás
Kyotóban.
7. nap: Kyoto – Arany Pavilon – Nijo kastély
– Osaka
Reggeli, majd egésznapos városnézés a Honshu
szigetén
fekvő
nagyvárosban,
Kyotoban.
Meglátogatjuk a Kinkakuji szentélyt (Arany Pavilon),
melyet 1397-ben kezdtek el építeni, és amely
Ashikaga Yoshimitsu sógun rezidenciája volt. Ezután
megtekintjük a Sanjusangendot, a XII. századi
buddhista szentélyt, amely az 1001 Kannon szobráról
híres, majd a Nijo kastélyt keressük fel, amelyet

legnagyobb épülete, s talán a város legismertebb
jelképe. Az esti órákban transzfer a repülőtérre
és elrepülés átszállással Budapestre. Étkezések és
éjszakázás a repülőgép fedélzetén.
10. nap: ... Budapest
Megérkezés Budapestre menetrendtől függően.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Az út során érintett UNESCO Világörökségek:
- Nikko szentélyei és templomai
- Fuji, a szent hegy
- az ősi Kyoto történelmi emlékei
- az ősi Nara történelmi emlékei

RÉSZVÉTELI DÍJ repülőjeggyel: 997.000 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + illeték
- elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*os)
szállodákban, kétágyas fürdőszobás
szobákban, reggelivel
RÉSZVÉTELI
DÍJ repülőjeggyel:
- BBP biztosítás
- közlekedés
külön busszal, gyorsvonattal,
719.000
Ft/fő
hajóval illetékek üzemanyagfelárral:
Reptéri
- magyar Ft/fő
nyelvű
csoportkísérő idegenvezető
134.000
(változhat)
indulástól érkezésig
Belépők és a program szerinti étkezések:
295
USD/fő
(a helyszínen
fizetendő
kinti
Belépők
a program
szerint:
185 USDa (a
szolgáltatóknak)
helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatóknak)
Étkezések a program
szerint: 210 USD (a
RÉSZVÉTELI
DÍJ TARTALMAZZA:
-helyszínen
repülőjegyfizetendő a kinti szolgáltatóknak)
- BBP biztosítás
SZOLGÁLTATÁSOK
-EGYÉB
közlekedés
külön busszal DÍJAI:
sztornó biztosítás
a részvételi(kb.
díjra,
-- elhelyezés
középkategóriájú
3*-nak megrepülőjegyre
és reptérikétágyas,
illetékekre:
13.960 Ft
felelő) szállodákban,
fürdőszobás/
- zuhanyzós
az 5. napi fakultatív
program:
Nikko,
Kegon
szobákban,
részben
kontinentális,
vízesés:
Ft
részben29.000
büfé reggelikkel
a 8. napinyelvű
fakultatív
program: Hiroshima,
-- magyar
csoportkísérő
idegenvezető
Miyajima: 53.000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra és a
reptéri illetékekre:
10.065 Ft/fő 198.000 Ft/fő
EGYÁGYAS
FELÁR:
- ESTA
engedély*:érdeklődjön
6.500 Ft/főirodánknál!)
(Mentességről
(Kivéve azoknak, akik 2011 óta Irakban, Iránban,
Szudánban,
Szíriában,
Szomáliában
Minimum létszám:
: 20Líbiában,
fő
vagy
Jemenben
- 15-19
fő közöttijártak.
felár: Számukra
58.000 Ft jelenleg vízum
szükséges
az USA-ba
történő
beutazáshoz,
Fakultatív program
minimum
10 főtől.
melynek költségét és ügyintézését az
Borravaló:kell
ajánlott
5 USD/nap/fő
Utasoknak
vállalniuk.)
EGYÁGYAS
FELÁR:
A valutaárfolyam
változások az árakat
(Mentességről érdeklődjön irodánknál!)
módosíthatják.
Ft/fő létszámmal is tudjuk indítani,
Az255.000
utat kisebb
csak más áron
és más35szolgáltatásokkal.
Minimum
létszám:
fő
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MEXIKÓ KÖRÚT

Mexikó

Ősi kultúrák nyomában Cancun-i pihenésselés a Szent Yamuna folyó
a tengerparton. Fakultatív programlehetőség a
helyszínen: délelőtt elutazás a Maja Riviéra egyik
legkülönlegesebb attrakciójához, a Xcaret ökorégészeti tematikus parkba, ahol maja romok,
rekonstruált maja falu, közép-amerikai állatok,
akvárium, delfinek, botanikus kert, múzeum, lagúna
fürdési és búvárkodási lehetőséggel, földalatti
patak, tengerparti strand stb. található. Vacsora.
Szállás Cancunban.

2022. november 20 - december 01.
12 nap / 11 éj
1. nap: Budapest – Mexikóváros
Elrepülés Budapestről átszállással Mexikóvárosba,
a fővárosba. Érkezés után transzfer a szállodába.
Mexikóváros az ország legnagyobb és legsűrűbben
lakott városa is egyben. Vacsora. Szállás
Mexikóvárosban.
2. nap: Mexikóváros – Xochimilco – Mexikóváros
Reggeli
után
az
Antropológiai
Múzeum
megtekintése,
ahol
Kolumbusz
előtti
időkból származó tárgyakat láthatunk, és
megismerkedhetünk az egymást követő különböző
civilizációkkal. Transzfer az UNESCO Világörökségek
részét képező Xochimilcoba, ahol gyönyörű
színekben pompázó, kis csónakokba szállunk
(tajinera) és a csatornákon hajózunk. Xochimilco-t
a „virágzó földek helyének” is nevezik, a máig
érintetlenül hagyott azték függőkertek miatt, mely
több mint 100 kilométer hosszú csatornarendszerrel
van behálózva. Délután folytatjuk látogatásunkat
Mexikóvárosban: a belváros, Nemzeti Palota Diego
Rivera falfestményeivel, melyek az előkolumbiai
indiánok történelmét mesélik el Metropolitan
székesegyház, és a Zocalo tér, mely a világ egyik
legnagyobb tere. Vacsora. Szállás Mexikóvárosban.
3. nap: Mexikóváros – Teotihuacan – Mexikóváros
Reggeli, majd megtekintjük a Guadalupei
Miasszonyunk Bazilikát, mely a katolikusok egyik
legfontosabb zarándokhelye, illetve a világon az
egyik legtöbbet látogatott templom, illetve az itt
található ereklyét. Folytatjuk látogatásunkat a Három
Kultúra terénél, mely a nevének megfelelően azték
romokból, spanyol Koloniális és modern mexikói
épületekből áll. Ezt követően utazás Teotihuacanba.
I.sz. 400-ban ez volt a világ hatodik legnagyobb
városa, mely 300 évvel később elnéptelenedett,
századokkal az azték megszállás előtt. Városnézés
Teotihuacanban, az Istenek Városában. A II. és V.
század között virágzó romváros ma az UNESCO
Világörökségek része. Visszautazás Mexikóvárosba.
Vacsora. Szállás Mexikóvárosban.
4. nap: Mexikóváros – Tuxtla – Sumidero Canyon
– San Cristobal de las Casas
Reggeli, majd elrepülés Tuxtlába. Érkezést követően
csónaktúra a káprázatos Sumidero Canyonban,
Mexikó Grand Canyonjában. A folyó fölé emelkedő
több mint 900 méter magas sziklafalak közötti
szurdokban haladunk. Délután továbbutazás San
Cristobal de las Casasba, amely egyike Amerika
legrégebbi városainak. Vacsora. Szállás San Cristobal
de las Casasban.
5. nap: San Cristobal de las Casas
– San Juan Chamula – San Cristobal de las Casas
Reggelit követően San Juan Chamula és Zinacantan
indián falvakat látogatjuk meg. A turisták által
leglátogatottabb chiapasi falu San Juan Chamula, a
környező hegyekben élő chamula indiánok vallási
központja. Vacsora. Szállás San Cristobal de las
Casaban.

11. nap: … Budapest
Reggeli után szabad program, pihenés, fürdés a
tengerparton. Napközben transzfer a repülőtérre.
Hazaindulás Cancunból átszállásokkal Budapestre.
Étkezések és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.
12. nap: … Budapest
Hazaérkezés Budapestre.
A változtatás jogát fenntartjuk!
sírhelyei voltak. Az UNESCO Világörökségek
részét képező város kiemelt szerepét az adja,
hogy itt találtak rá a maja művészet eddig feltárt
legjelentősebb alkotásaira, és a maja írásbeliség
leghosszabb szövegemlékére. Utazás Campechebe:
a város ott épült fel, ahol Cortez 1517-ben
először lépett Mexikó területére. Vacsora. Szállás
Campecheben.

Az út során érintett UNESCO Világörökségek:

8. nap: Campeche – Uxmal – Merida
Reggeli, majd megtekintjük Campeche városát:
városfalak hálózata, bástyák, erődítmények
sokasága. Campeche az UNESCO Világörökségek
részét képezi és az utazók listáján is igen előkelő
helyet foglal el. Továbbutazunk Uxmal városába.
Uxmal valaha fontos maja városállam volt a Yucatánfélszigeten. A lélegzetelállító épületkomplexumok
bemutatják nekünk, hogy milyen lehetett az élet
a klasszikus maja korban. Ezt követően utazás
Meridába. Vacsora. Szállás Meridában.

A változtatás jogát fenntartjuk!

9. nap: Merida – Chichen Itza – Cancun
Reggeli után megtekinjük Merida városát. Ezt
követően utazás Chichen Itzába. Az 500 körül épült
maja várost a X. században a toltékok elfoglalták,
majd a harci szövetségre lépő két nép katonai
vezetői a maja-tolték birodalom fővárosává tették.
A toltékok honosították meg Kukulkán – a tollas
kígyóisten – tiszteletét, harci szokásaikat és az
emberáldozat rítusát, amelynek jeleit a város ma is
magán viseli. Chitchen Itza a két nép kultúrájának
és művészetének találkozási pontja. A város
egyedülálló építészeti romegyüttese 1988 óta
az UNESCO Kulturális Világörökségek része, és
2007. július 7-től a világ hét új csodáinak egyike.
Megtekintjük többek között a Kukulkan piramist, a
Jaguár trónt, a harcosok piramisát, stb. Folytatjuk
utunkat Cancunba. Vacsora. Szállás Cancunban.
10. nap: Cancun
Reggeli, majd szabad program, pihenés, fürdés

Mexikóváros

6. nap: San Cristobal de las Casas – Palenque
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat Palenque
felé. Utunk a párat¬la¬nul szép Agua Azul víz¬esések
mellett vezet, mely Me¬xi¬kó leg¬na¬gyobb
tró¬pusi víz¬esése. Lélegzetelállítóan szép látvány,
ahogy a hatalmas víztömeg a mélybe zuhan és a
kristálytiszta víz összegyűlik a különböző méretű
medencékben. Folytatjuk utunkat az UNESCO
Világörökségek részét képező Yucatán-félszigeti
maja romvárosba, Palenquébe. Vacsora. Szállás
Palenquében.
7. nap: Palenque – Campeche
Reggeli után városnézés a maja romvárosban,
Palenquében. A XIII. Piramis és a „Feliratok piramisa”
Mexikó leghíresebb maja piramisai, amelyek
ugyanúgy, mint egyiptomi társaik, az uralkodók
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Mexikóváros történelmi központja és Xochimilco
Teotihuacan pre-hispán városa
Palenque pre-hispán városa és Nemzeti Parkja
Campeche történelmi erődítmény-városa
Uxmal pre-hispán városa
Chichen Itza pre-hispán városa

RÉSZVÉTELI DÍJ repülőjeggyel:
778.000 Ft/fő
Belépők és a program szerinti étkezések:
235 USD/fő (a helyszínen fizetendő a kinti
szolgáltatóknak)
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + illeték (nemzetközi és belső)
- BBP biztosítás
- közlekedés külön busszal
- elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*os)
szállodákban, kétágyas fürdőszobás
szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető
indulástól érkezésig
Belépők és a programban feltüntetett
étkezések: 235 USD (a helyszínen fizetendő a
kinti szolgáltatóknak)
Helyszínen fizetendő ki- és belépési illetékek:
kb. 65 USD
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra, a repülőjegyekre és a reptéri illetékekre: 10.890 Ft
EGYÁGYAS FELÁR:
145.000 Ft/fő
(Mentességről érdeklődjön irodánknál!)
Minimum létszám: 18 fő
- 12-17 fő közötti felár: 28.000 Ft/fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani, csak
más áron és más szolgáltatásokkal.
Figyelem! A csoportok általában Atlanta-i (USA)
átszállással jönnek haza Közép-Amerikából, így az
erre az egy esetre szükséges ESTA átutazási engedély
költségét és elkészítését irodánk vállalja. Azonban,
az új szabályozás értelmében, aki 2011. március
1-jén, vagy azt követően utazott vagy tartózkodott
Irakban, Iránban, Szíriában, Szudánban, Líbiában,
Szomáliában vagy Jemenben, annak nem
elég az online engedély, hanem vízumot kell a
Nagykövetségen igényelnie, melynek költségét és
ügyintézését az Utasoknak kell vállalniuk.

S HANGHAI - PEKING
a szuperexpresszel

Kína

Shanghai

2022. április 05 - 12.
8 nap /7 éj

Kína nem egyszerűen egy ország, sokkalta inkább
nevezhető egy különleges világnak. Az egzotikumok, az
ősi kultúra, az évezredes hagyományok, és a XXI. század
legújabb vívmányainak egyedülálló kavalkádja.
1. nap: Budapest ...
Érkezés Shanghaiba. Vacsora egy városi étteremben.
Hajókázás a Huangpu folyón, amely során Shanghai
felhőkarcolóiban, épületeiben gyönyörködhetünk.
Szállás Shanghaiban.
2. nap: … Shanghai
Érkezés Shanghaiba. Vacsora egy városi étteremben.
Hajókázás a Huangpu folyón, amely során Shanghai
felhőkarcolóiban, épületeiben gyönyörködhetünk.
Szállás Shanghaiban.
3. nap: Bund – Nanjing Road – Shanghai Óváros
– Jade Buddha templom – Örömök kertje
Reggeli, majd városnézés: Nanjing Road, Bund, majd
Jade Buddha templom, amely két nagyon értékes
jáde Buddha-szobornak ad otthont, amelyeket
még Burmából hozott egy szerzetes. Habár maga a
templom csupán 1928-ban épült, a régi klasszikus
stílus azonban egyedülállóvá teszi ebben a hatalmas
modern metropoliszban. Shanghai Óvárosa egy
nagyon régi üzleti negyed, amelyben a turisztikai
látványosságok, ajándéküzletek, éttermek, valamint
a legöregebb bank, ékszerüzlet, teaház, és a cikkcakk híd egyaránt fellelhető. A híres 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
23 milliós város vesz körül bennünket. Napközben
ebéd egy városi étteremben. Szállás Shanghaiban.
4. nap: Shanghai – Suzhou – mandarinkertek
– Shanghai
Reggeli, majd kirándulás Suzhouba, amely egy a
Jangce folyó deltájában épült város, területének
majdnem felét víz borítja; hatalmas csatornahálózata
miatt méltán nevezik „Kelet Velencéjének”. 2500
éves történelme során több mandarinkert is épült
a városban, ezek közül kettőt tekintünk meg, majd
(idő függvényében) ellátogatunk egy selyemgyárba,
ahol megismerkedünk a híres kínai hernyóselyem
készítésével. Vízibuszos kirándulást teszünk a
csatornán. Visszautazás Shanghaiba. Vacsora egy
városi étteremben. Este egy lélegzetelállító akrobata
show-n veszünk részt. Szállás Shanghaiban.
5. nap: Shanghai – Peking – Ég temploma
Reggeli, majd transzfer a vasútállomásra.
Elutazás Pekingbe a 2011 júniusában átadott
szuperexpresszel, amely 300 kilométeres óránkénti
sebességével kb. 4 óra alatt teszi meg a Peking Shanghai közötti 1318 kilométeres távot. Érkezés
Pekingbe, majd ellátogatunk az Ég templomába,
ahová a Ming és a Qing császárok is gyalog jártak.
Legnevezetesebb része, amelyet a fotókról is
ismerhetünk, az 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. Vacsora egy városi
étteremben. Szállás Pekingben.
6. nap: Szellemek Útja – Ming sírok
– Kínai Nagy Fal
Reggeli után teszünk egy sétát a Szellemek Útján,
majd meglátogatunk egyet a Ming császári sírok
közül, ezután megnézzük a Kínai Nagy Fal egyik
szakaszát. Úgy tartja a mondás, hogy a kínai
embernek életében két helyre kell elzarándokolnia:
a pekingi Tiltott Városba és a Nagy Falhoz.
Visszautazás Pekingbe. Napközben ebéd egy városi
étteremben. Szállás Pekingben.

7. nap: Peking – Tienanmen tér – Tiltott Város
– Nyári Palota – Olimpiai helyszínek …
Reggeli, majd délelőtt a városnézés folytatása:
Peking szívében helyezkedik el Kína legnagyobb
tere, a Tienanmen tér, amelyet többek között a
Nemzeti Múzeum, a Nép Hőseinek emelt emlékmű,
és Mao Ce-tung mauzóleuma vesznek körül. Miután
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.
A Tiltott Város domináns színe a sárga, mivel ez volt
az uralkodói család szimbóluma. Egy egész városról
lévén szó, több palotából, csarnokból és pavilonból
áll. Egy különleges számítási módszer szerint
eredetileg 9.999 helyiségből állt, mert a kínaiak
szeretik a kilences számot. Délután a Nyári Palota
megtekintése. 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
egy-egy történetet mesél el a kínai mitológiából. A
hosszú folyosót négy pavilon szakítja meg, amelyek
a négy évszakot szimbolizálják. Napközben ebéd
egy városi étteremben. Este transzfer a repülőtérre.
Útközben fotóstop a 2008-as Nyári Olimpiai Játékok
helyszínénél.
8. nap: ... Budapest
Hajnalban elrepülés Budapestre átszállással. Érkezés
menetrend szerint.

A változtatás jogát fenntartjuk!
Az út során érintett UNESCO Világörökségek:
- Suzhou mandarinkertek
- A Nagy Csatorna
- Ég temploma
- Ming királyi sírok
- Nagy Fal
- Tiltott Város
- Pekingi Nyári Palota

RÉSZVÉTELI DÍJ repülőjeggyel: 435.000 Ft/fő
RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + illeték
- szuperexpressz vonatjegy
- BBP biztosítás
- közlekedés külön busszal, vonattal
- elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*os)
szállodákban, kétágyas fürdőszobás
szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető
indulástól érkezésig
KÜLÖN FIZETENDŐ:
Vízum: 25.000 Ft
Belépők és a program szerinti étkezések:
125 USD (a helyszínen fizetendő a kinti
szolgáltatóknak)
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra,
repülőjegyre és a reptéri illetékekre: 6.090 Ft
EGYÁGYAS FELÁR:
66.000 Ft/fő
(Mentességről érdeklődjön irodánknál!)
Minimum létszám: 15 fő
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő
A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani,
csak más áron és más szolgáltatásokkal.
Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel
vagy magyarországi lakcímmel rendelkezőknek készítik
el! Azútlevélnek a visszaérkezéstől számított 6 hónapig
érvényesnek kell lennie, és minimum 2 egymással
szembeni üres oldalnak kell benne lennie.
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N YUGAT-TÖRÖKORSZÁG SZÉPSÉGEI ÉS EGZOTIKUMAI
Kappadokia és Pamukkale – Antik városok: Ephesos, Pergamon, Trója

Törökország

2022. április 15-24
10 nap / 9 éj
1. nap: Budapest – Isztambul
A délelőtti órákban elutazás Budapestről
menetrend szerinti repülőjárattal Isztambulba.
Érkezést követően transzfer a szállodába, a környék
egyéni felfedezése. Vacsora, szállás Isztambulban.
2. nap: Isztambul
Reggeli, majd délelőtt félnapos városnézés
Isztambulban, mely során meglátogatjuk többek
között a Topkapi szultáni palotát, a Kék Mecsetet,
az Hagia Sofia (Aya Sofia) hajdani bizánci
ortodox bazilikát, stb. Délután szabad program,
bazárlátogatás. Vacsora és szállás Isztambulban.
3. nap: Ankara – Kappadokia
Reggeli, majd utazás Kappadokiába. Útközben
megállunk Ankarában, és megtekintjük az Anatóliai
Kultúrák Múzeumát, ahol többek között paleolitikus,
neolitikus, hatti, hettita, fríg, római és lidiai
kincsekből összeállított kiállítást csodálhatunk meg.
Délután továbbutazás, az esti órákban érkezünk
Kappadokiába. Vacsora, szállás Kappadokiában.
4. nap: Kappadokia
Hajnalban
fakultatív
programlehetőség:
hőlégballonozás a felkelő nap fényében fürdő
Kappadókia lenyűgöző tája felett. (A program
időjárás függő, ára: kb. 220 EUR/fő, a helyszínen
fizetendő.) Reggeli, majd egésznapos kirándulás
Kappadokia történelmi emlékei között, mely során
meglátogatjuk Kaymakli földalatti városát, a Göreme
templomvölgyet a sziklába vájt kolostoraival,
és Zelvét – a sziklába vájt barlangvárost. Ezt
követően ellátogatunk egy ónixműhelybe, ahol
megismerkedhetünk az ónix megmunkálásának
fortélyaival,
valamint
egy
szőnyegboltban
lehetőségünk nyílik az itt készített remekeket
megcsodálni – esetleg megvásárolni. Visszautazás
a szállodába a késő esti órákban. Vacsora, szállás
Kappadokiában. Este a vacsora után fakultatív
lehetőség van egy hangulatos barlangmulatóban
egy török esten való részvételre (gazdag folklórés hastánc-bemutató, korlátlan italfogyasztás, a
program ára: 10.900 Ft).
5. nap: Konya – Pamukkale
Reggeli, majd megtekintjük Pamukkale nevezetes
hófehér mészkőmedencéit, a legendás ókori
fürdőváros, Hierapolis maradványait és színházát.
Sétálhatunk a díszes travertin teraszokon, a több
ezer éves mészkőfürdőknél. Délután továbbutazunk
az Égei-tenger partjára, Kusadasiba, érkezés a
délutáni órákban. Vacsora, szállás Kusadasiban.
6. nap: Pamukkale – Kusadasi
Reggeli, majd megtekintjük Pamukkale nevezetes
hófehér mészkőmedencéit, a legendás ókori
fürdőváros, Hierapolis maradványait és színházát.
Sétálhatunk a díszes travertin teraszokon, a több
ezer éves mészkőfürdőknél. Délután továbbutazunk

Pamukkale
az Égei-tenger partjára, Kusadasiba, érkezés a
délutáni órákban. Vacsora, szállás Kusadasiban.
7. nap: Ephesos - Kusadasil
Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív
programlehetőség: meglátogatjuk Szűz Mária
házát, ahol Mária utolsó éveit töltötte, a Szent
János Bazilika romjait, ahol az evangélium
íródott, valamint Szent János síremlékét. Ezután
ellátogatunk az ókori világ hét csodájához tartozó
Artemis-templom maradványaihoz, majd utazás
Ephesos antik romvárosba, ahol többek között
láthatjuk Celsus híres könyvtárát (Alexandria után
ez volt a második legnagyobb könyvtár a világon).
A nap során lehetőségünk nyílik különböző jó
minőségű bőráruk vásárlására. (A program ára:
11.900 Ft.) Vacsora, szállás Kusadasiban.
8. nap: Pergamon – Trója – Canakkale
Reggeli, majd utazás az ókori emlékekben gazdag
Pergamon antik városba. A pergamoni ásatások
nagyban hozzájárultak a Kr. e. III. és II. század
görög kultúrájának megismeréséhez. A várost
a várhegy környékén, gondosan aláfalazott
teraszokon építették. Továbbutazás a legendás
Trója városába. Az 1870-es években a német amatőr
régész, Heinrich Schliemann találta meg Homérosz
Iliásza alapján a sokak szerint nem létező várost
és kezdte feltárni a területet. A délutáni órákban
továbbutazás Canakkaléba. Vacsora, szállás
Canakkale körzetében.
9. nap: Canakkale – Rodostó - Isztambul
Reggeli, majd továbbutazás: komphajóval kelünk
át a Dardanellákon, majd folytatjuk utunkat a
szárazföldön Rodostóba, a magyar történelem
számára is oly fontos városba. Rodostóban
megtekintjük II. Rákóczi Ferenc házát, ahol élete
utolsó másfél évtizedét élte. Továbbutazva késő
délután érkezünk Isztambulba. Vacsora és szállás
Isztambulban.

Hagia Sofia

10. nap: Isztambul – Budapest
Reggeli, menetrendtől függően szabad program,
majd transzfer a repülőtérre, elrepülés menetrend
szerinti járattal Budapestre.
Az út során érintett UNESCO Világörökségek:
Isztambul történelmi negyede
Göreme Nemzeti Park
Pamukkale és Hierapolis romjai
Trója régészeti lelőhelye
Pergamon
A változtatás jogát fenntartjuk!
Kappadokia

RÉSZVÉTELI DÍJ:

318.000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
- repülőjegy + illeték
- BBP biztosítás
- közlekedés külön busszal, komppal
- elhelyezés középkategóriájú (kb. 3-4*os)
szállodákban, kétágyas fürdőszobás/
zuhanyzós szobákban, reggelivel
- magyar nyelvű idegenvezetés végig a
helyszínen
KÜLÖN FIZETENDŐ:
- sztornó biztosítás a részvételi díjra és a reptéri
illetékekre : 4.450 Ft
- a 4. napi fakultatív program: török est 10.900 Ft
- a 7. napi fakultatív program: Ephesos 11.900 Ft
- helyszínen fizetendő belépők ára:
kb. 210 EUR (helyszínen fizetendő)
Minimum létszám: 18 fő.
Fakultatív program minimum 10 főtől.
Borravaló: ajánlott USD/nap/fő

EGYÁGYAS FELÁR:
89.000 Ft/fő
(Mentességről érdeklődjön irodánknál!)
A valutaárfolyam változások az árakat
módosíthatják.
Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani,
csak más áron és más szolgáltatásokkal.

100

Nyírség Utazási Iroda
42/506-947
Partneriroda:
AB AGROwww.nyirsegutazas.hu
Eng. szám: R-01320

Eng. szám U 000404

DVENT

(külföld-belföld) 1-2-3 napos utak 2022

Az alábbiakban felsorolt programok részletes leírása a honlapunkon tekinthető meg
honlapcím: www. nyirsegutazas.hu
Budapest, Budapest, de csodás... Adventkor is
Kecskemét – Nagykőrös– Jászberény adventi hangulatban
Adventi hangulat a kálvinista Rómában: Debrecenben
A Dunakanyar gyöngyszemei adventi csillogásban: Esztergom, Szentendre
EGER: A barokk és a borok híres városa adventkor
Miskolc és Diósgyőr adventi csillogásban
Advent Miskolcon és Miskoltapolcán (Barlangfürdőzéssel)
Egy csodálatos adventi nap a Zemplénben: Szerencs - Vizsoly - Sárospatak- Tokaj
Sopron - Kőszeg adventi csillogásban
Békéscsaba és Gyula adventi csillogásban
Győr – Sopron adventi csillogásban
Budapest - Pozsony: Két királyi főváros adventi csillogásban
Tihany, Veszprém, Balatonfüred adventi csillogásban
Advent Bécsben - Schönbrunnban (Ausztria)
Kassa és Eperjes adventi csillogásban (Szlovákia)
Advent Zakopanéban és Késmárkon (Lengyelország, Szlovákia)
Erdély: Nagyvárad adventi csillogásban
Erdély: Kolozsvár – Nagyvárad
Adventi hangulat Zakopanéban és Lőcsén (Lengyelország, Szlovákia)
Karácsonyi forgatag Kismartonban, Bécsben és Schönbrunnban (Ausztria)
Advent Grazban (Ausztria)
Adventi hangulat Zakopanéban és Bártfán (Lengyelország, Szlovákia)
Advent Zakopanéban – Krakkói és kassai kirándulással (Lengyelország, Szlovákia)
Prága adventi csillogásban (Csehország)
Advent Bajorországban (Németország)
Osztrák városok: Salzburg – Steyr – Melk karácsonyi díszben
Advent Erdély legszebb szász városában, Nagyszebenben
Advent Mariazellben (Ausztria)
Szilveszter Erdélyben
Nyírség Utazási Iroda

42/506-947
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÍRSÉG UTAZÁSI IRODA ÁLTAL SZERVEZETT UTAZÁSOKRA
Hatályba lépés ideje 2022. Január 02.
Jelen Általános Szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya a NYÍRSÉG UTAZÁSI
IRODA KFT. (a továbbiakban Iroda) által összeállított és Utazónak értékesítésre felkínált
utazási csomag(ok)ra és utazási szolgáltatás-együttesnek nem minősülő utazási
szolgáltatás(ok)ra terjed ki.
AZ UTAZÁSSZERVEZŐ ADATAI:
cégnév: Nyírség Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégnév: Nyírség
Utazási Iroda Kft.
székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10. adószám: 11494069-2-15 Tel./fax:42/506-947
cégjegyzékszám: 15-09-064094 nyílvántartó bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság
bankszámlaszáma: K&H 10404405-44028301-00000000 nyilvántartási száma: U 000404
Weboldal: www.nyirsegutazas.hu Kényszerű hazautazást biztosítékot nyújtó biztosító:
Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Vagyoni biztosítékot nyújtó Bank: Takarékbank Zrt 4400. Nyíregyháza, Szent István utca
27. A vagyoni biztositék területi hatálya a Nyírség Utazási Iroda által szervezett valamennyi
utazás által érintett terület.
1.
Az Iroda által szervezett utazásokra a jelen ÁSZF mellett Magyarország Polgári
Törvénykönyve, valamint a 472/2017. (XII.28.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.
Az ÁSZF az Utazási szerződés a weboldalon illetve a katalógusban publikált Hasznos
információk, valamint ezek mellékletei együttesen képezik az Utazási Szerződés tartalmát,
feltételeit, rendelkezéseit.
2.
A részvételi díj magában foglalja a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások
árát, a szervezési költséget és az áfát.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, vacsora, helyszínen fizetendő
belépők, járulékos költségek, előzetes regisztráció, behajtási engedély (kiemelt turisztikai
helyek, üdülőövezet, Nemzeti Park), csoportkísérő, melyek a programleírásban és az
utastájékoztatóban szerepelnek, oltások, egészségügyi vizsgálatok, tesztek és hozzájuk
kapcsolódó igazolások kiállításának árát, valamint 500 Ft/fő foglalási díj. Az Iroda fenntartja
a jogot a szálláshely, ill. az autóbusz azonos kategórián belüli módosítására, valamint a
programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére. Irodánk fenntartja a jogot,
hogy a meghirdetettnél alacsonyabb utaslétszámmal induló programokat kisebb autóbusszal
valósítsa meg. Az utazási szerződéstől való elállást ebben az esetben nem áll módunkban
elfogadni.
3.
Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást az Utas megrendelte,
a díjelőleget befizette, az Iroda a megrendelést elfogadta és aláírásukkal a szerződésben
mindezt érvényesítették. Az Utas kijelenti, hogy a számára átadott utazási feltételeket
megismerte, azokat a jelentkezési lap aláírásával elfogadta és az utazási tájékoztatót átvette.
Interneten keresztül történő jelentkezés esetén, a megrendelés egyben az utazási szerződés
elfogadását is jelenti, ha az utazási szerződés az Iroda weboldalán megtalálható és azt aláírva
Irodánkba visszajuttatja.
4.
Az utazás díjelőlege a teljes részvételi díj 40%-a. Részvételi díjelőleg átutalását
kizárólag előzetes egyeztetés alapján fogadunk el. Abban az esetben, ha előzetes férőhely és
részvételi díj egyeztetés nélkül történik az utalás, bankfiókban történő befizetés, úgy az ebből
adódó kellemetlenségekért a Nyírség Utazási Iroda nem vonható felelősségre és Irodánkat
nem terheli szerződési kötelezettség. Az Utas a teljes részvételi díjat és a szerződésben
szereplő egyéb szolgáltatások díjait legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön
értesítés nélkül köteles befizetni. A fizetési határidők be nem tartása esetén az Iroda jogosult
az utazási szerződést megszűntnek tekinteni, a megrendelt szolgáltatásokat lemondani.
A díjak beérkezésének időpontjáig a szerződés érvényes, de nem hatályos. Mindaddig,
amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási
kötelezettség. Amennyiben az utas utazásközvetítőnél fizette be az előleget/díjat, úgy jogosult
az utazásszervezőnél tájékoztatást kérni, hogy a közvetítőnél befizetett összeg megérkezett-e
az utazásszervező bankszámlájára.
5.
Az Iroda részvételi díja biztosítási díjat nem tartalmaz. Az Utast az Iroda külön
díjazás ellenében betegség-, baleset- és poggyászkár esetére biztosítja, melynek megkötése
szerződéskötési feltétel. Az Iroda és az Utas között útlemondási szerződés is létrejöhet.
Útlemondási szerződés csak a jelentkezéssel együtt köthető. Nem köthető ilyen biztosítás az
utazás megkezdése előtti 14 napon belüli jelentkezés esetén.
6.
Az Iroda az utazás részvételi díját bel- vagy külföldi hatósági ár, devizaárfolyam,
közlekedési költségek árváltozása, adók, illetékek mértékének megváltozása miatt az utazás
megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelhet.
Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az Utas 3 napon belül a szerződéstől díjtalanul
elállhat, és a befizetett részvételi díjat az Iroda teljes egészében visszatéríti. Az Utas részéről
egyéb kártérítési igény ebben az esetben nem követelhető. Az Iroda a feltüntetett
árakat 1 Euró= 360 Ft árfolyamig garantálja. Az Utas helyettesítő szolgáltatásra tarthat
igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van. A programban feltüntetett
minimális létszám hiányának esetén Irodánk a részvételi díj minimális emelésének lehetőségét
fenntartja. Ha a részvételi díj emelése nem haladja meg a 8%-ot, az utasnak nem áll jogában
elállni az utazástól.
7.
Bánatpénzköteles a lemondási határidőn kívüli szerződésbontás, vagy bármilyen
módosítás. Az Iroda módosításonként
5.000 Ft/fő kezelési költséget számít fel. Módosítás legkésőbb utazás előtt 10 nappal kérhető.
8.
Az Iroda kártéritési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést az
utazás megkezdése előtt 20 nappal, 1-2 napos utak esetén utazás előtt 7 nappal (autóbuszos
körutazásoknál 35 fő, a repülősöknél pedig 15 fő), továbbá ha az utazást a szerződés
megkötésekor előre nem látható, rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, vagy
az utazók egészségét és biztonságát közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti. Ha az
utazási szerződés a fent leírtak szerint szűnik meg, az Utas kérheti a befizetett összeg azonnali
visszafizetését vagy más útra módosítási díj nélküli átfoglalását.
9.
Az Utas a poggyászának őrizetéről maga gondoskodik. Elveszett (vagy
autóbuszban hagyott) poggyászért és dokumentumokért az Iroda felelősséggel nem tartozik.
10.
Az Utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat
(pl. útlevél, vám- és devizaszabályok, egészségügyi előírások, vízum, stb.) betartani. Ennek
elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az utazási irodánál
jelentkező igazolt kár az Utast terheli. Egyes országokról az alábbi honlapon szerezhet
információt:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
11.
Az Utasnak jogában áll az utazást lemondani meghatározott bánatpénz fizetési
kötelezettség mellett. Lemondási időpontnak azt a napot tekintjük, amikor az utas az elállási
szándékát írásban az Iroda felé bejelenti, storno biztosítás megléte esetén az útlemondás okát
igazoló dokumentumokat Irodánk részére eljuttatja. A bánatpénz a teljes részvételi díjhoz
igazodik és a következőképpen alakul:
Utazás előtt 60 - 36 napig a részvételi díj 10 %-a,
Utazás előtt 35 – 16 napig a részvételi díj 60 %-a
Utazás előtt 15 - 08 napig a részvételi díj 80 %-a,
Utazás előtt 7 napon belül a részvételi díj 100 %-a
Egyéb esetekben a 7. pontban foglaltak az irányadóak.
Ezen fizetési feltételek akkor is érvényesek, ha az Utast hirtelen baleset vagy betegség éri.
„A” Kivéve, ha rendelkezik stornó biztosítással, ez esetben dokumentummal kell igazolnia a
lemondás indokát - a biztosító az önrész levonásával visszatéríti a részvételi díjat.
„B” Amennyiben az Utas saját hibájából, pl. érvénytelen vagy lejárt utiokmány miatt az
utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
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Ha az Utas eláll az utazási szerződéstől, az utazásra vonatkozó jogai megszűnnek. Ha az Utas
átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a lemondási feltételek lépnek
életbe, kivéve, ha az Iroda ajánlja fel a változtatás jogát.
Az utazásszervező az utazási szolgáltatásról számlát állít ki az ÁFA törvény előírásai szerint.
12.
Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is vállalja a felelősséget,
ha a szolgáltatást közreműködője útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködőjének a felelősségét
jogszabályba kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Mentesül a kötelezettség alól, ha
bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az tőle elvárható volt.
13.
Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén
haladéktalanul köteles kifogását az idegenvezetővel közölni. A helyszíni szolgáltatással
kapcsolatos negatív észrevételét az idegenvezetőnek és a helyszíni szolgáltatónak jelezze.
Az idegenvezető az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének
tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az
idegenvezető köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges
intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az
utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási
szerződést megkötötte.
Ügyeleti telefonszám Nyírség Utazási Iroda: 0036/30/531-2137
Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően
haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban a jegyzőkönyv becsatolásával
az Irodának személyesen bejelenteni, személyesen az ügyvezetőnek átadni, vagy ajánlott
levélben elküldeni. A benyújtott panaszlevelekre az Iroda 30 napon belül válaszol.
E-mailban küldött panaszleveleket nem áll módunkban kivizsgálni.
14.
Az Iroda nem köteles a részvételi díjat mérsékelni, ha az Utas valamely megfizetett
szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe. Igénybe nem vett programok és
szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető. Azoknál a programoknál, ahol a részvétel
előzetes csoportos regisztrációhoz kötött, azok díját nem áll módunkban visszafizetni. Az
Iroda nem kötelezhető kártérítésre, ha valamelyik program járványügyi, közegészségügyi
korlátozások, elháríthatatlan forgalmi akadály miatt elmarad. Az Iroda törekszik a lehető
legkedvezőbb módosítást végrehajtani.
15.
Repülős utjainknál indulás előtt egy hónappal a részvételi díj a repülőjegy és
illeték árának aktuális függvényében módosulhat. A felek megegyeznek abban, amennyiben a
légi fuvarozó társaság a szolgáltatásának igénybevételét negatív teszthez, vagy oltáshoz köti,
úgy ezek teljesítése az utast terheli. Ebből kifolyólag lemondás esetén, az Irodát felelősség
nem terheli, és a normál útlemondási feltételek lépnek érvénybe.
16.
Az Önök utazása, pihenése és a program zavartalan lebonyolítása egy csoportos
utazás során megfelelő körültekintést igényel részünkről. Fenntartjuk annak jogát, hogy nem
fogadjuk el azon utas jelentkezését, aki az Iroda szervezésében történő utazást előre, vagy
már korábbi lezajlott úton nem megfelelő magatartásával megzavarta az utazás rendjét,
megsértette a csoportos utazások során elvárható etikai normát, zavarta az idegenvezető
vagy csoportkísérő munkáját vagy hátráltatta a társas út sikeres lebonyolítását. Ha az Utas
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti utastársai
nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program
teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az Iroda
jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, az Utas
a hazautazásáról maga köteles gondoskodni, annak többletköltsége az Utast terheli. Ebben az
esetben az Iroda jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól.
17.
A többi Utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat feltétlenül
betartani. Az esetleges késő Utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum
15. percet tud várni. Az utastalálkozó megadott időpontjánál 15 percen túli késésből eredő
kárért, az emiatt elmaradt utazásért Irodánk nem vállal felelősséget. Amennyiben az utazó az
utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, az oda és hazautazásáról saját magának,
saját költségén kell gondoskodnia.
Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki
meghibásodás, rossz útviszonyok, útlezárás, torlódás, baleset, határátlépés stb.) jelentős késés
következik be, ezekért az Irodánkat semmilyen felelősség nem terheli. Ebben az esetben
a változtatás jogát fenntartva, lehetőségekhez mérten a hibák enyhítése az Idegenvezető
elsődleges feladatköre.
18.
A programfüzetben szereplő információk, képek tájékoztató jellegűek, azokban
történt változásokért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ár –és programváltozások,
valamint a szöveghibák lehetőségének jogát fenntartjuk, melyről az Utast az utazási szerződés
megkötése előtt – igazolható módon – tájékoztatjuk.
19.
A katalógushoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk e
szerződés elidegeníthetetlen részét képezik. Amennyiben nem hozzáférhetők, kérje azokat
munkatársainktól!
20.
Amennyiben az Utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat,
aláírásával utastársai nevében szerződéseket köt, illetve nyilatkozik, hogy a szerződés egy
példányát átvette. Az általa megadott adatokat az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, ebből
eredő felelősség a szerződéskötőt terheli. Az utazás során az Utas által harmadik személynek
okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
21.
Vegyes rendelkezések:
- 18 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú felnőtt kísérő részvételével vehet részt.
- Mozgásában korlátozott személyek utaztatása: Ajánlataink alapvetően nem alkalmasak
mozgásában korlátozott utasok utaztatására.
Amennyiben mozgásában korlátozott
személyek kívánnak utazást foglalni, igényükkel vegyék fel a kapcsolatot közvetlenül
irodánkkal.
- Az utazó egyéb turisztikai szolgáltatásokat az adott ország nyelvén, illetve nemzetközileg
elismert angol nyelven vehet igénybe.
- Szálláshelyeink általában 3* középkategóriájú szálloda vagy panzió. Két külön álló ágyas vagy
francia ágyas, TV, WC, zuhanyzó.
22.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvény rendelkezése szerint,
panaszügyének rendezését a Nyírség Utazási Iroda
Nyíregyháza, Kossuth tér 10. alatt intézheti. Amennyiben panaszügyének rendezése nem
vezetett eredményre, az alábbi hivatalos szervekhez tehet bejelentést.
Helyi Önkormányzat Jegyzője 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 4400
Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 4400 Nyíregyháza,
Széchenyi út 2.
23.
Az Utazó aláírásával igazolja, hogy a Nyírség Utazási Iroda
- adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját
- utazási csomagra vonatkozó általános tájékoztatóját átvette
Az Utazási Szerződést, Tudnivalókat, és a Visszaigazolást a szerződés aláírása előtt elolvastam,
a magam és utastársaim nevében elismerem, tudomásul vettem és elfogadtam.
Út megnevezése, dátuma:
Szerződés dátuma:
Utazó/ Megrendelő aláírása:

www.nyirsegutazas.hu
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FONTOS INFORMÁCIÓK
MELY AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS TARTOZÉKA
Hatályba lépés ideje 2022. január 02.
A Nyírség Utazási Iroda munkatársai szeretettel köszöntik Önt. Megtisztel,
hogy kezébe vette 2022. évi katalógusunkat, mely kulturális körutakat és
városlátogatásokat tartalmaz. Legújabb programfüzetünkben a jól ismert és
közkedvelt utak egy részénél programokat módosítottunk, mivel utasaink között
egyre több törzsutast üdvözölhetünk és lehetőséget szeretnénk biztosítani a további
találkozásra, közös utazásra. Arra törekszünk, hogy még több utazni vágyó ismerjen
meg bennünket, ezért igyekeztünk újabb úti célokkal bővíteni programjainkat.
Buszos utazásainkra Nyíregyházán a belvárosi Római katolikus templom
parkolójában (Kossuth tér 4. szám), Debrecenben a TESCO Áruház Kishegyesi út
felőli bejáratától balra eső parkolójában, az M3 autópálya bármelyik pihenőjében
(utaskérés szerint), Budapesten a Hősök terén, az adott úttól függően M1, M5, M6 és
M7 autópályák bármelyik pihenőinél (utaskérés szerint) lehet csatlakozni. Nyugateurópai útjainkra az autóbuszokat a kora hajnali órákban indítjuk, a nagy távolság
miatt, melyhez megértésüket kérjük. Hazainduláskor a leszállási helyek sorrendje
megegyezik a felszállási helyek fordított sorrendjével, azokat a csoport érdeke miatt
egyéni igények alapján nem áll módunkban módosítani. Zárt csoportok részére a
megrendelésben szereplő kiállást biztosítjuk.
1. UTAZÁS
A biztonságos utazás érdekében utazásainkat kizárólag nemzetközi előírásoknak
megfelelő turista autóbuszokkal bonyolítjuk. Korszerű, biztonságos, jól felszerelt,
légkondicionált autóbuszokkal, melyek TV-vel, DVD lejátszóval és WC-vel is
rendelkeznek, de higiéniai okok és az utastársak kulturált utazásának biztosítása
miatt kérjük, hogy azt csak a legszükségesebb esetekben használják. Téli
hónapokban fagyveszély miatt nem használható. Folyamatos utazásnál 3-4
óránként tartunk pihenőt. Személyes úti okmány (útlevél vagy személyi igazolvány)
érvényességét Irodánk nem vizsgálja – ez az utas felelőssége. Körültekintően
olvassa el a kiválasztott program tartalmát, melyben előfordulnak egész napos
városnézések különböző nehézségi fokozatokkal, melyeket egészségesen vállaljon.
Ezzel kapcsolatos kérdéseivel forduljon Irodánkhoz. Tisztelettel megkérünk
mindenkit, mérje fel saját egészségi állapotát, képes-e a kiválasztott programon
problémamentesen végigmenni. Irodánk fenntartja annak a lehetőségét, hogy
a meghirdetettnél alacsonyabb létszámmal induló programok esetén kisebb
autóbusszal valósítja meg az utazást. Forgalmi viszonyokból, határon való
várakozásból adódó késésekért irodánkat felelősség nem terheli, ebből adódó
reklamációt nem fogadunk el.
2. ÜLÉSREND
Az autóbusz ülésein névvel ellátott ültetőkártya van elhelyezve. Kérjük, mindenki
a saját helyét foglalja el a problémák elkerülése érdekében. Az autóbuszokon a
helyfoglalás jelentkezési sorrendben történik. Irodánk fenntartja a jogot, hogy az
autóbuszon való elhelyezésen (pl. típusváltás, hozzátartozók együttes elhelyezése,
kisebb utaslétszám miatt) változtasson. Ilyen esetekben Utasaink megértését
kérjük. Fix ülőhely foglalásakor 3.000 Ft/fő felár fizetendő.
A közlekedőt minden esetben szabadon kell hagyni. Menetközben biztonsági
okokból csak ülve szabad utazni. Amelyik buszban biztonsági öv van felszerelve,
annak használata kötelező. Amennyiben valaki ezt nem tartja be, abban az esetben
az ezzel kapcsolatos felelősség, büntetés az utast terheli. Kényelmük érdekében az
utastérbe csak kisméretű kézitáskát vigyenek fel, melyek a kalaptartóban vagy az
ülések alatt elférnek.
3. RÉSZVÉTELI DÍJ
A részvételi díj 1 főre, 2 ágyas elhelyezésre értendő. Tartalmazza az utazás költségét,
a szállást, a megadott ellátást a programleírás szerint, egyes utaknál a magyar
idegenvezető díját. Nem tartalmazza az útlemondási biztosítást (stornó) a betegség
baleset poggyász (B.B.P) biztosítást és az 500 Ft/fő foglalási költséget (utasonként). A
belépők és járulékos költségek minden utas számára helyszínen fizetendő az ország
valutájában, annak megfelelően, ahogyan a programleírásnál jeleztük. A járulékos
költségek tartalmazhatják: helyi idegenvezető, csoportkísérő, tömegközlekedési
díjak, kiemelt turisztikai központokba a busz behajtási engedély díja, felvonó- és
helyi hajójegyek, idegenforgalmi adó, euró árfolyamemelkedés, autóbusz km
árának emelkedése, minimális létszámból eredő pluszköltség (idegenvezető
költségei), helyi adók. Azoknál a programoknál, ahol a részvétel előzetes csoportos
regisztrációhoz kötött, azok díját nem áll módunkban visszafizetni. Ezeket az
utastájékoztató részletesen tartalmazza.
Programfüzetünk megjelenése után a belépők és járulékos költségek áraiban
történhet módosulás (a katalógus készítése 2021. novemberben zárult le).
Programjainknál csomagárat, és nem egyéni költséget számítunk. Az utazáskor
aktuális belépődíjakat annak az utasnak szükséges fizetni, aki részt kíván venni
az adott programon. Ezt a részvételi jegy mellé mellékelt Hasznos Tudnivalók
dokumentum is tartalmazza. Vannak olyan járulékos költségek, ami minden
utas számára fizetendő (ezt az utastájékoztatóban csillaggal jelöljük). Útjaink
nyíregyházi és debreceni indulásúak. Idegenvezetőink Budapesten csatlakoznak,
ennek következtében az Önök érdekében csoportkísérőt küldünk útjainkra.
Történhet rosszullét, baleset, melynek következményeként ügyeleti vagy kórházi
ellátás szükséges, ebben az esetben a zavartalan programok folytatása érdekében
csoportkísérőnk veszi át az ezzel kapcsolatos teendőket. Bizonyos esetekben
belépőjegyes programokon a részvétel nem kötelező! A fakultatív programok min.
15 fő jelentkezése esetén indulnak. Amennyiben a teljes összeg nem éri el a 20.000
Ft-ot, vagy a jelentkezés az út indulása előtt 30 napon belül történik, akkor a teljes
részvételi díj fizetendő. Áraink mindaddig nem változnak, amíg nagyobb mértékű
árfolyamváltozás vagy gázolaj áremelkedés mindezt nem indokolja.
4. RÉSZVÉTELI JEGY
Indulás előtt kb. 7 nappal részvételi jegyet küldünk utasainknak, mely tartalmazza
az úttal kapcsolatos fontosabb információkat: indulás időpontja és helye,
csoportkísérő neve és telefonszáma, megtekintésre kerülő látványosságok várható
belépődíjai (aktuális pénznem), az úttal kapcsolatos egyéb költségek, szükséges
iratok. Amennyiben megadja e-mail címét, részvételi jegyét gyorsabban, online
küldjük el Önnek. Kérjük, ezt a dokumentumot kinyomtatva hozza magával az
utazásra! Az utasnak az utazás előtt legkésőbb 10 nappal áll módjában jelezni a
csatlakozás helyét, melyet a katalógus szerint megadott ingyenes csatlakozási
helyekből választhat ki.
5. ELHELYEZÉS
Szálláshelyeink kiválasztásánál különös figyelmet fordítunk arra, hogy nagyon jó
minőségű, igényes szálláshelyet válasszunk. A szállodák 3-4 csillagos besorolásúak
(a leírás szerint) és a körutazás programjához alkalmazkodnak; így nem csak a
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városközpontokban, hanem a város környékén is lehetnek. Több városban a
szálláshelyeken turista adót vezettek be. Ahol bevezették, ott ezt a helyszínen kell
utasainknak helyi pénznemben megfizetni, ezt a részvételi díj nem tartalmazza.
A szálláshelyek kategóriába sorolása eltérő lehet a magyarországi normáktól, a
szálláshelyek minősítésére a helyi jogszabályok vonatkoznak. A szállások minősége
között még azonos kategóriába sorolás esetén is színvonalbeli eltérések lehetnek.
Erre vonatkozó panaszokat nem áll módunkban elfogadni. A szálláshelyeken
a szobák elosztása kizárólag a szálloda hatásköre. Az egyéni igényeket (pl.
emelet, család egymás melletti elhelyezését) természetesen továbbítjuk, de nem
garantáljuk. Egyes esetekben panziós elhelyezést is kínálunk, melyek általában
városközpontúak.
6. ELLÁTÁS
TTöbbnapos utazásaink során az ellátást igénylők számára általában kontinentális
reggelit és 2-3 fogásos vacsorát biztosítunk italfogyasztás nélkül. Az ettől eltérő
ellátást jelezzük Utasaink felé. Az ételeket a szálláshelyek szakácsai készítik
a helyi szokások szerint. Sem az adagok méretére, sem az ételek ízesítésére,
választékosságára Irodánknak nincs ráhatása. A felszolgált ételek mennyiségére,
ízére illetve a választékra vonatkozóan reklamációt nem tudunk elfogadni.
Bizonyos úti célok esetében a vacsora igénybevétele kötelező, mivel az Iroda
által foglalt szállásszolgáltatást a külföldi partner így engedélyezi lefoglalni. Az
utazásokhoz tartozó ellátás a programleírás szerint a katalógusban található.
7. IDEGENVEZETÉS
Körútjainkat gyakorlattal rendelkező, felkészült idegenvezetők kísérik, akik az
adott országot és annak kultúráját, történelmét nagyon jól ismerik. A külföldi
idegenforgalmi törvények értelmében az idegenvezetők a városokban és
múzeumokban tárlatvezetést nem tarthatnak, így ezek lebonyolítására (a
programleírás szerint) az adott országban élő helyi idegenvezetőket kérjük fel,
melynek költségét az alapár nem tartalmazza. Amennyiben az időjárási viszonyok
(vagy egyéb körülmények) kedvezőtlenül alakulnak és ha lehetőség van rá, akkor a
napok programját az idegenvezető a csoport érdekében megcserélheti. Ha az utas
saját hibájából lemarad a csoporttól, mert nem jelenik meg a megbeszélt helyen és
időpontban, akkor az idegenvezető 15 percet tud várakozni.
8. LEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS
Csoportos utazásaink részvételi díja az útlemondási biztosítást (stornó), BalesetBetegség- és Poggyászbiztosítást (B.B.P) nem tartalmazza, melynek megkötését
mindenképpen ajánljuk.
Felhívjuk utasaink figyelmét a stornó biztosítás fontosságára, amit az előleg
befizetésekor lehet megkötni, mert rendkívüli esemény vagy betegség esetén a
biztosítótól visszakapja a befizetett részvételi díj összegét, önrész levonása mellett.
Biztosítás megkötése nélkül betegségből, balesetből. stb. adódó összes felelősség
és költség az Utast terheli.
9. ELVÁRHATÓ TOLERANCIA
Az Önök zavartalan és kulturált utazása fontos szempont számunkra.
Fenntartjuk annak jogát, hogy nem fogadjuk el azon utas(ok) jelentkezését,
aki(k) az Iroda szervezésében történő utazást már korábbi lezajlott úton nem
megfelelő magatartással megzavarta/megzavarták, ezzel hátráltatták a társas út
sikeres lebonyolítását. Az utas köteles elfogadni és betartani a csoportos utazáson
elvárható általános etikai és utazási szokásokat. Ha az Utas szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát,
egészségét, biztonságát, érdekeit és nem az elvárható magatartást tanúsítja,
akkor figyelmeztetés után a csoportvezető jogosult azonnali hatállyal kizárni az
Utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől. Az Utas a hazautazásáról maga
köteles gondoskodni, annak többletköltsége az Utast terheli. Útjaink kulturális
jellegűek, melyre nagy gyakorlattal és szakmai tudással rendelkező idegenvezetőt
szerződünk. Az autóbuszon elhangzó információk az utasoktól csendet, figyelmet
követelnek meg többi utastársaik érdekében is.
10. EGYEDÜL UTAZÓK
Aki egyedül utazik, jelentkezéskor társítást kérhet, melyhez irodánk segítséget
nyújt. Sikeres társításnál a társsal kapcsolatban reklamációt az út során nem áll
módunkban elfogadni. Külön szobát csak akkor vehet igénybe, ha a szállodában
van erre lehetőség és a helyszínen mindkét fél kifizeti az egyágyas felárat. Ha az utas
egyedül utazik és társítást vállal, utazási irodánk megpróbál társat találni, de ha nem
sikerül, akkor meg kell fizetnie az utasnak az egyágyas felárat.
11. ÚTI OKMÁNYOK
Indulás előtt kérjük, ellenőrizze úti okmánya érvényességét! Több ország esetén a
hazaérkezéstől számítva 6 hónapig érvényesnek kell lennie az útlevélnek. Az Európai
Unió országaiba Magyarországról érvényes személyi igazolvánnyal utazhatunk.
Az érvényes útiokmányok megléte kizárólag az Utas felelőssége, Irodánkat erre
vonatkozóan felelősség nem terheli.
12. MÓDOSÍTÁSI DÍJ
Abban az esetben, ha az utas szerződésmódosítást kér, 5000 Ft/fő módosítási díjat
számolunk fel.
13. OPCIÓ
Az utas kérésére egy-egy utat 48 óráig tud Irodánk opcióban tartani. Az utolsó 4
helyet nem tudjuk opcióba tartani.
14. BELÉPŐK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
A programleírásban feltüntetett belépőket és járulékos költségeket, valamint a
valutában kiírt fakultatív programokat a helyszínen a megadott valutában kérjük
befizetni.
15. AUDIOGUIDE KÉSZÜLÉK
Ígénylésekor rádiós vevőkészüléket, valamint fülhallgatót biztosítunk. A
fülhallgatók jelentős mértékben segítik a városnézések zavartalan lebonyolítását
és gyorsítják az egyes programok menetét. További előnyök: városi séta alkalmável
több látnivaló és információ átadására van lehetőség; a forgalom zaja nem zavarja
az idegenvezető előadását; az adott látnivaló bemutatása közben Ön fényképezhet
és nézelődhet, mégsem veszít el egyetlen szót sem az elhangzó információkból. Az
audioguide készüléket azokban az országokban, ahol nagy a zsúfoltság, minden
utas számára előzetesen megrendeljük, annak ára a helyszínen a csoportkísérőnek
fizetendő.
Élményekben gazdag utazást kívánunk!
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