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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓKÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Útiokmányok:
Az érvényes útlevélrôl Önöknek kell gondoskodni.  Egyiptomban és
Kínában, ragasz kodnak ahhoz, hogy útlevelük még 6 hónapig, Török -
országban még 3 hóna pig érvényes legyen azután is, hogy el hagyják az
országot. Ví zum kö te le zettség Egyiptom ban, Törökországban és Kínában
van. A török ví zum érkezéskor a re pü lô téren vehetô fel. Az egyiptomi és
kínai vízumot a nagykövetségen, vagy irodánkban költ ség térítés
ellenében szerezhetik be.

Fényképezés, film:
A fényképezés és videófelvétel készítése általában mindenhol engedélye -
zett, a ka to nai létesítmények és néhány objektum, ill. múzeum kivé te  lé -
vel. A vi de ó kamerát be kell jelenteni a magyar és helyenként a külföldi
vámhatóságoknál. Van, ahol a videó felvétel készítéséért külön fizetni kell.

Repülôtér:
Nemzetközi utazáskor 2 órával, belföldi utazások esetén 1 órával a gép
indulása elôtt kell megjelenni a repülôtéren. A repülôtéren  megbízottunk
FOCUS Travel fel  ira tú táblával várja Önöket.

Repülés:
Idôjárás, technikai okok vagy a kiadott menetrendtôl eltérô sûrítô járatok
beállítása ese tén a tervezett induláshoz képest elôfordulhat eltérés vagy a
járatok törlése mind a menetrendszerinti, mind a charter járatoknál. Ez
érvényes a szálloda hajókra is. Ez nem tartozik a Focus Travel hatás -
körébe. Ilyen esetekben a szállítás más járattal, autó busszal vagy gép  -
kocsival is történhet. A díjmentesen szállítható személyi poggyász  repülô -
gépen 20 kg. Csoportos utazásnál az idegenvezetô már a repülô téren
összegyûjtheti a jegyeket vissza igazolás céljából.

Szállodák:
A szállodák (szállodahajók) kiválasztása és a hivatalos besorolás a helyi
viszonyoknak megfelelôen történik, ami nem mindig azonos az európai
ill. a magyar be so ro lás sal. A prospektusban feltüntetett szállodák a helyi
kategóriának felelnek meg. Azonos kategórián belül a szálloda (szálloda-
hajó) változtatásának jogát fenntartjuk!

Szobák:
Egy bizonyos szobatípuson belül a szobabeosztás a szálloda kizárólagos
joga. Sze mé lyes kívánságokat tehát csak továbbíthatunk. A háromágyas
szobák  kétágyas szo bák pótággyal. A szállodák többségében a légkondi-
cionálás csak idôszakosan üzemel. A nemzetközi gyakorlatnak meg -
felelôen a szobákat 14.00 órától lehet elfoglalni, és leg késôbb 10.00 óráig
kell azokat elhagyni. Ez a szállodahajókra is érvényes.

Árak, felárak, engedmények:
A katalógusban feltüntetett árak kétágyas szobában történô elhelyezéssel,
sze mé lyen ként, forintban értendôk. Az egy szobában egyedül tartózkod-
ni kívánók egy ágyas felárat fizetnek. A két ágyas szobában pótágyon
tartózkodó harmadik személy en gedményt kap (engedmény pótágyra). A
részvételi díj megállapítása nem a napok szá ma, hanem az igénybe vett
szolgáltatások alapján történik. A repülôgépes utazásnál az elsô és az
utolsó nap nem jelent teljes napot. A fakultatív programokat helyi part -
nereink szervezik, az esetlegesen fel merülô reklamációt a helyszínen kell
ren dez ni. Haza érkezés után ezzel kapcsolatos reklamációt nem áll
módunkban elfogadni. Amennyiben 1 USD árfolyama a 200 Ft-ot, illetve 
1 EUR árfolyama a 260 Ft-ot meghalad ja, az árakat az utazási feltételek
szerint módo síthatjuk.

Útlemondási biztosítás:
A biztosított utazásképtelenségére terjed ki. Amennyiben az utazás
lemondása a biz to sítási feltéte lekben megadott okok miatt következik be,
az Európai Utazási Bizto sító RT. 20% önrész levo ná sá val meg téríti a Focus
Travel által felszá mí tott (az uta zási szerzôdésben megállapított) lemondási
költségeket. A biztosítás díja a rész vé teli díj 1%-a, amely minden foglalás-
nál automatikusan fizetendô.

Betegség-, Baleset- és Poggyászbiztosítás:
Irodánkban lehetôség van – saját szervezésû útjainkhoz – az Európai
Utazási Biztosító Rt.biztosításait speciális kedvezménnyel napi 350 Ft/fô
(Nívó módozat) illetve 530 Ft/fô (Top módozat) áron megkötni. 

Utazási feltételek:
Az utas és az utazási iroda közötti kölcsönös kötelezettség az  „Utazási
szerzôdés” alá írásával lép érvénybe. Az „Utazási szerzôdésben” és a
katalógusban foglaltak együt tesen érvényesek.

Követségek, konzulátusok:
Amennyiben külföldi tartózkodása során valamilyen rendkívüli esemény
miatt   (sú lyo sabb baleset, útlevél elvesztése stb.) segítségre szorul, az
illetékes magyar kül kép vi seleti szervekhez  fordulhat.

KÜLFÖLDI KÉPVISELETEK:KÜLFÖLDI KÉPVISELETEK:
•Egyiptom: Magyar Köztársaság Nagykövetsége
29. Mohamed Mazhar Str. Zamalek Cairo 
Tel.: 00-202/ 735-6478
e-mail: huembcairo@tedata.net.eg 

•Törökország: Magyar Köztársaság Nagykövetsége
Sanack Mahallesi Layos Kosut Caddesi No.2., Yildiz Cankaya Ankara
Tel.: 00-90 312/ 442-2273, 00-90 533/ 699-3694
e-mail: huembtur@isnet.net.tr
Magyar Köztársaság Fôkonzulátusa
Poyracik Sokak No.: 35. Tesvikiye Istanbul 
Tel.: 00-90 212/ 225-5519, 225-5501

•Dél-Afrika: Magyar Köztársaság Nagykövetsége
959 Arcadia Street, Hatfield, 0083 Pretoria, P.O.B. 27077 Sunnyside, 0132 Pretoria 
Tel: 00 27 12/430-30-30, 430-30-20, Fax: 0027 12/430-30-29 
e-mail:huembprt@mweb.co.za; hunem@cis.co.za

•Kína: Magyar Köztársaság Nagykövetsége
No.10 Dong Zhi Men Wai street, San Li Tun, 
Beijing, 100600, PRC 
Tel.: 00-86 10/6532-1431, 6532-1432, 6532-1433 
Ügyelet: 00-86 10/6532-1273 
Fax: 00-86 10/6532-5053
e-mail: titkarsag.pek@kum.hu

KEDVEZMÉNYEINKKEDVEZMÉNYEINK

• Törzsutasoknak 7% kedvezmény
• Zárt csoportoknak, cégeknek speciális árak és kiemelkedô

kedvezmények
• Nyugdíjas utasainknak és nászutas pároknak minden utazásunk

katalógus áron történô befizetése esetén 5% kedvezmény.



SZÁLLODÁK KAIRÓBAN:SZÁLLODÁK KAIRÓBAN:

A szálloda a Maadi kerületben, a Nílushoz közel,
a városközponttól 15 percre található. 150 lég -
kondicionált, fürdôszobás, szobája telefonnal,
színes TV-vel, mini bár ral felszerelt. Kávézó,
étterem, bár, 24 órás room service, fitnesz köz -
pont, szauna és uszoda.

MAADIMAADI
HOTEL****HOTEL****

Maadi Entrance 
Maadi, Cairo 
Tel: 00-202/3505050 
Fax: 00-202/3518710

ZOSERZOSER
PARTNERPARTNER
HOTELHOTEL**********

Kairó Gíza negyedében a híres gízai piramisok
és a Szfinx szomszédságában található. Három
étterem a nemzetközi és a helyi konyha specia -
litásaival, kávézó, különtermek, room service.
400 légkondicionált szoba fürdôszobával, színes
TV-vel, telefonnal, minibárral, széffel felszerelve.
Nyitott felnôtt- és gyermekmedence, jacuzzi.

252 Pyramids Road, 
Giza, Cairo
Tel.: 00-202/780-0011 
Fax: 00-202/780-0022 

5 NAP KAIRÓBAN5 NAP KAIRÓBAN

IDÔTARTAM: 5 nap/4 éjszaka
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás az EGYPTAIR menetrend szerinti járatával a  Budapest – Kairó – Budapest útvonalon 
•  elhelyezés 4* vagy 5*-os szállodában • reggeli • magyar nyelvû városnézés • transzferek 

1. nap: Elutazás Kairóba. Transzfer a választott szállodába. 
2. nap: Egész napos városnézés: gízai piramisok, Szfinx, Völgy-templom, 
Nemzeti Múzeum, iszlám negyed, Khan el Khalili bazár többek között. 
3-4. nap: Szabad nap, lehetôség fakultatív programokra.
5. nap: Transzfer a repülôtérre, hazautazás Budapestre.

A minden igényt kielégítô luxusszálloda a Gízai
piramisoktól 5, Kairó belvárosától 6 km-re he -
lyez kedik el. 523 légkondicionált, fürdôszobás,
me dencére nézô, balkonos szobája telefonnal,
számítógép csatlakozással, színes TV-vel, mini -
bár ral, széffel felszerelt. Szolgáltatásaink: négy
étterem – melyek töb bek között a kínai, japán,
mexikói és helyi spe cialitásokat kínálják – koktél
bár, room service, öt konferenciaterem, két nyi-
tott medence, fitnesz központ.

SHERATONSHERATON
ROYALROYAL
GARDENS*****GARDENS*****
13, Helmiat Al Ahram Str.
Giza, Cairo
Tel.: 00-202/781-2211

PROGRAMKÓD: BUD CAI 04 MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 6 fô



SZÁLLODAHAJÓ:SZÁLLODAHAJÓ: M/S EMILIO*****M/S EMILIO***** vagy azonos kategória

5 csillagos luxus igényeket kielégítô hajók, egyenként 60-70 külsô kabinnal, teljes légkondicionálással. Étterem, bárok, diszkó, medence, napozóterasz, divat- 
és ajándéküzletek állnak a vendégek rendel ke zé sé re. A kabinok kétágyasak, pótágyazhatók, fürdôszobával, rádióval, TV-vel, minibárral felszereltek.

KLASSZIKUS NÍLUSI HAJÓÚTKLASSZIKUS NÍLUSI HAJÓÚT

BELFÖLDÖN IS REPÜLÔVEL

IDÔTARTAM: 8 nap/7 éjszaka
3 éjszaka Kairó, 4 éjszaka hajón a Luxor–Asszuán vagy Asszuán–Luxor 
út   vo na lon.
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás az EGYPTAIR menetrend szerinti járataival 
a Budapest–Kairó–Luxor és Asszuán–Kairó–Budapest útvonalon 
• elhelyezés 5 *-os szállodában és 5*-os hajón 
• Kairóban fél-, a hajón teljes panziós ellátás • transz ferek 
• magyar nyelvû csoportkísérô • belépôk a program szerint 
• (a programok idôrendi sorrendje a helyi körülmények miatt változhat) 

1. nap: Elutazás Kairóba a kora délutáni órákban. Transzfer a szállodába, vacsora.
2. nap: Kairói városnézés: a gízai piramisok, Szfinx, Völgy-templom, Nemzeti Múzeum, 
iszlám negyed, a Khan el Khalili bazár.
3. nap: Szabadnap, lehetôség fakultatív programra.
4. nap: Délelôtt transzfer a repülôtérre, elutazás Luxorba. Behajózás, majd Luxor és Karnak  templomainak meglátogatása. 
Ebéd után a Királyok Völgye, Deir el Behariban Hatsepszut királynô terasztemploma és a Memnon kolosszus megtekintése.
5. nap: Hajózás Edfuba, délután Hórusz templomának felkeresése.
6. nap: Továbbhajózás Kom Ombóba. Szobek és Haroerisz templomainak templomainak megtekintése után elhajózás Asszuánba.
7. nap: Asszuánban a gát, a gránitbánya megtekintése, sétahajózás az Elefánt- és Botanikus-sziget körül. (fakultatív lehetôség: Abu-Szimbel)
8. nap: Reggeli után transzfer a repülôtérre, visszautazás Kairóba, majd Budapestre. 
(Hosszabbítási lehetôség Hurghadán 4 ill. 7 éjszakára, busztranszferrel Asszuánból.)

HOSSZÚ NÍLUSI HAJÓÚTHOSSZÚ NÍLUSI HAJÓÚT

BELFÖLDÖN IS REPÜLÔVEL, NYARALÁSSAL A VÖRÖS-TENGERNÉL

IDÔTARTAM: 15 nap/14 éjszaka
3 éjszaka Kairó – 7 éjszaka hajó a Luxor–Asszuán–Luxor útvonalon – 4 éjszaka Hurghada
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás az EGYPTAIR menetrend szerinti járataival a Buda pest–Kairó–Luxor 
és Hurghada–Kairó–Budapest útvonalon, busztranszfer Luxor–Hurghada között 
• elhelyezés 5*-os szál lodákban, 5*-os hajón • Kairóban és Hurghadán fél-, a hajón teljes panziós ellátás • transz  fe rek • ma gyar nyelvû csoportkísérô 
• belépôk a program szerint • (a programok idôrendi sorrendje a helyi körülmények miatt változhat).

1. nap: Elutazás Kairóba. Transzfer a szállodába, vacsora.
2. nap:    Kairói városnézés: a gízai piramisok, Szfinx, Völgy-templom, Nemzeti Múzeum, iszlám negyed, Khan el Khalili bazár.
3. nap: Szabadnap, lehetôség fakultatív programra.
4. nap: Délelôtt transzfer a repülôtérre, elutazás Luxorba. Behajózás, majd ebéd után Luxor és Karnak templomainak meglátogatása. 
5. nap: Hajózás Edfuba, délután Hórusz templomának felkeresése.
6. nap: Hajózás Kom Ombóba, majd Asszuánba.
7. nap: Városnézés Asszuánban: gát, gránitbánya. 
8. nap: Délelôtt szabad program (fakultatív lehetôség: Abu-Szimbel). Délután sétahajózás az Elefánt- és a Botanikus sziget körül.
9. nap: Elhajózás Kom Omboba, Szobek és Haroerisz templomainak megtekintése után
továbbhajózás Esznába.
10. nap: Hajózás Luxorba. Délután a Királyok Völgye, Deir el Bahariban Hatsepszut királynô  terasztemploma és a Memnon kolosszus megtekintése. 
11. nap: Reggeli után kihajózás, busztranszfer Hurghadába.
12–14. nap: Pihenés, üdülés Hurghadán. Fakultatív programok: búvárkodás, szafari,   tengeralattjáró.
15. nap: Reggeli után transzfer a repülôtérre, visszautazás Kairóba, majd Budapestre.

PROGRAMKÓD: BUD CRU 10
MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10 fô

PROGRAMKÓD: BUD CRU 11
MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10 fô



NYARALÁS HURGHADÁN KAIRÓI VÁROSNÉZÉSSELNYARALÁS HURGHADÁN KAIRÓI VÁROSNÉZÉSSEL

IDÔTARTAM: 8 nap/7 éjszaka
1 éjszaka Kairó, 6 éjszaka Hurghada
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás az EGYPTAIR menetrend szerinti járatával Budapest–Kairó–Hurghada–
Kairó–Budapest útvonalon • elhelyezés a választott 3, 4 vagy 5*-os szállodában 
• Kairóban félpanzió, Hurghadán félpanziós, illetve „all inclusive” ellátás 
• magyar nyelvû városnézés Kairóban • belépôk a prog ram szerint 
• transzferek • angol–német telepített idegenvezetô Hurghadán 
• Elhelyezés Kairóban 5*-os szállodában, Hurghadán a választott 4*, vagy 5*-os szállodában.

PROGRAMKÓD: BUD HRG 07
MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 6 fô

1. nap: Elutazás Kairóba. Transzfer a szállodába.
2. nap: Kairói  városnézés: gízai piramisok, Szfinx, Völgy-templom, Nemzeti Múzeum,
a Khan el Khalili bazár. Délután transzfer a repülôtérre, elutazás Hurghadába.
3-7. nap: Pihenés, nyaralás a tengerparton. Fakultatív programok: szafari, búvárkodás, tengeralattjáró.
8. nap: Transzfer a repülôtérre, elutazás Kairóba, majd Budapestre a délelôtti órákban.

FONTOS TUDNIVALÓK:
Repülôtéri illeték: kb. 25 000 Ft/fô • Kötelezô stornóbiztosítás: a részvételi díj 1%-a.
Útlevél/vízum: Magyar állampolgárok a vízumot egyénileg az Egyiptomi Nagykövetségen szerezhetik be, vagy irodánkon keresztül intézve a repülôtéren vehetik
fel, melynek ára 7.000 Ft/fô. • Valuta: Az ország valutája az Egyiptomi Font. 1 USD = 5,77 EGP, 1 EUR = 7,61 EGP (2006. decemberi árfolyam) A helyi va lu ta be-
és kivitelét 20 EGP-ben határozták meg. Külföldi valuták be- és kivitele korlátlan, irodánk USD vagy EURO ki vitelét javasolja készpénzben vagy utazási csekkben,
A hitelkártyák több ségét is elfogadják. • Borravaló: A „baksis” adása Egyiptomban elkerülhetetlen. A kötelezô jellegû bor ravalót (USD 3/fô/nap) a részvételi díj nem
tartalmazza. Csoportos utazásnál, célszerûségbôl, az ide gen vezetô adja a borravalót, amelyhez az út elején a fenti összeget beszedi az utasoktól. • Idôeltolódás: +
1 óra • Hálózati feszültség: 220 V • Egészség: Oltás nem kötelezô. Az éghajlatváltozás és a szokatlan konyha kellemetlenséget okozhat. Ajánl juk a gyomor és
bélbántalmak, megfázás és rovar csípés elleni gyógyszereket. A csapvíz fogyasztása tilos!           • Vízellátás: A fürdôhelyeken (Hurghada) elôfordulhat, hogy tech-
nikai okokból vízhiány lép fel vagy kor látozásra kerül sor. • Különleges rendelkezések a hajóutaknál: A hajótársaság fenntartja magának a jogot, hogy a meg -
hir detett program optimális lebonyo lítása érdekében  megváltoztassa a menetrendet, vagy az eredetileg megnevezett hajót egy másik, azonos kategóriájú hajóval
helyettesítse. • Esznai zsilipek: A nílusi hajóútnál a hajónak át kell ha ladnia az esznai duzzasztógáton, amelynek zsi lip kamrájában egyszerre csak egy hajó fér el.
Ezért – különösen fôszezonban – elôfordul, hogy a gát mind két oldalán hosszabb ideig  kell várakozni, és a prog ramban megadott kikötôk nem érhetôk el. En nek
ellenére a program nem marad el, mert az utasokat busszal szállítják a látnivalókhoz.

okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj.

KAIRÓ 28 22 19 18 19 22 27 30
LUXOR 34 28 23 22 24 27 32 37
ASSZUÁN 35 29 24 23 25 29 34 38
HURGHADA 27 24 21 20 20 22 26 29
TENGER 27 25 24 22 21 22 23 25



El Cornich St.
Hurghada, Red Sea
Tel.: 00-2065/442-275

REGINA STYLE HOTEL****REGINA STYLE HOTEL****

A tengerparti szálloda mind a 250 szobája és
bungallója légkondicionált, minibárral, színes
TV-vel fel szerelt. 3 étterem, bár, kávézó, 2 me -
den ce,  búvár köz pont, biliárd.

Hurghada/Egypt
Tel: 00-2065/443-660

ROYAL PALACE HOTEL****ROYAL PALACE HOTEL****

A szálloda Hurghada központjától 5 percre, köz vet -
le nül a homokos tengerparton fekszik. 195 lég kon -
dí cionált, erkélyes, für dô szobás szobája TV-vel, te le  -
fonnal, és hûtôvel felsze relt. Étterem, bárok, inter-
net-kávézó, nyitott úszó medencék, gyermekmeden -
cék, vizisport- és búvár központ, játszótér, diszkó. 

Hurghada, Red Sea
Tel: 00-2010/669-9381

DESERT ROSE HOTEL*****DESERT ROSE HOTEL*****

A 644 szobás szálloda közvetlen a tengerparton
fekszik. Légkondicionált fürdôszobás szobáiban
TV, telefon, széf és  minibár található. Éttermek,
bár, medencék, teniszpályák, fitness terem, bi -
liárd, búvár- és vízisport központ. Ellátás: minden
étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora), valamint
az üdítôk és helyi alkoholos italok fogyasztása az
étteremben és bárokban ingyenes.

Hurghada
Tel: 00 –2065/447-744

GOLDEN 5 HOTEL & BEACHGOLDEN 5 HOTEL & BEACH
RESORT****/*****RESORT****/*****

A több épületbôl álló szállodakomplexum a tenger-
parton fekszik, a vá rosközponttól kb. 15 perces
taxi útra. (Egyes épületeia tengerparttól 500-800 m-
re helyezkednek el). Lég kon dí  cionált szobái TV-vel,
telefonnal, minibárral, széf fel és erkéllyel ren-
delkeznek. Ét termek, bá rok, diszkó, medencék, fit-
nesz center, szauna, te  nisz pálya, búvárközpont, ani-
mációs program  ok. 

ALL INCLUSIVE
ALL INCLUSIVE



Törökországban minden megtalálható: trópusi, mediterrán és kontinentális  éghaj lat, kristálytiszta víz, homokos strandok, citrom-, banán-
és narancsültetvények, az antik világ példátlanul gazdag emlékei, modern, reprezentatív szállodák százai, érintetlen természet, kitûnô
konyha és „mosolygó” vendégszeretet.

FONTOS TUDNIVALÓK:
Repülôtéri illeték+kerozin pótdíj: kb. 25 000 Ft • Kötelezô stornóbiztosítás: a részvételi díj 1%-a.
Vízum: az országba belépve a repülôtéren lehet felvenni: 20 USD • Idôeltolódás: +1 óra 
Valuta: Az ország valutája a török líra. • 1 USD = 1, 47 TRY, 1 EUR = 1,94 TRY (2006. decemberi árfolyam.) 

KLASSZIKUS TÖRÖK KÖRUTAZÁS KLASSZIKUS TÖRÖK KÖRUTAZÁS 

A görög–római–bizánci és ottomán kultúra egyedülálló emlékeivel ismerkedhet meg az
Isztambul–Canakkale–Trója–Pergamon–Izmír–Efezosz–Pamukkale–Bursa–Isztambul útvonalon.

IDÔTARTAM: 8 nap/7 éjszaka
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás menetrend szerinti járattal a Budapest–Isztambul–Budapest útvonalon • belsô közlekedés légkondicionált autóbusszal 
• félpanziós ellátás • városnézések belépôkkel a program szerint • magyar nyelvû idegenvezetô • elhelyezés  4*-os szállodákban.
PROGRAMKÓD: KISTÖR 01 • MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 15 fô

1. nap: Elutazás Isztambulba, transzfer a szállodába, vacsora.
2. nap: Városnézés Isztambulban: Aja Szófia, Kék Mecset, Topkapi Palota, Hippodrome.  
3. nap: Elutazás Rodostón át Canakkaléba, útközben Trója meglátogatása. Vacsora és szállás Canakkaléban.
4. nap: Továbbutazás Pergamonba, az Akropolisz és az Aszklepion megtekintése. Továbbutazás Izmiren át Kusadasiba, vacsora, szállás.
5. nap: Utazás Efezoszba, amely egyike volt az ókori világ hét csodájának. Meryemana-ban Szûz Mária házának megtekintése. 
Továbbutazás Pamukkáléba, vacsora, szállás.
6. nap: Városnézés Pamukkáléban, az egykori Hierapoliszban, az ókori Róma egyik gyógy üdülôhelyén, ahol Törökország egyik 
legérdekesebb természeti képzôdményének, a felszíni cseppkô kicsapódásának megtekintése mellett élvezhetik a 30 °C-os gyógyvizet. 
Délután tovább utazás Bursába, vacsora,  szállás.
7. nap: Városnézés Bursában, az egykori Oszmán birodalom központjában: Zöld-dzsámi és mauzóleum meglátogatása. 
Délután vissza utazás Isztambulba, vacsora, szállás.
8. nap: Transzfer a repülôtérre, hazautazás Budapestre.

NAGY TÖRÖK KÖRUTAZÁSNAGY TÖRÖK KÖRUTAZÁS

Ezen az úton a görög-római-bizánci és ottomán kultúra egyedülálló emlékei mellett láthatják többek között a szeldzsuk törökök keringô
 derviseinek  városát, az ôskeresztények menedékhelyéül szolgáló sziklatemplomokat, azok  csodálatos freskóit, az Attatürk Mauzóleumot.
Útvonal: Isztambul–Canakkale–Trója–Pergamon–Izmír–Efezosz–Kusadasi–Pamukkale–Kónya–Kappadókkia–Ankara–Isztambul.

IDÔTARTAM: 10 nap/9 éjszaka
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás menetrend szerinti járattal a Budapest –Isztambul–Budapest útvonalon • belsô közlekedés légkondicionált autóbusszal
• félpanziós ellátás • városnézések belépôkkel a program szerint • magyar nyelvû idegenvezetô • elhelyezés 4*-os szállodákban.
PROGRAMKÓD: BIGTÖR 02 • MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 15 fô

1. nap: Elutazás Isztambulba, transzfer a szállodába, vacsora.
2. nap: Városnézés Isztambulban: Kék Mecset, Hippodrome, Topkapi Palota, Nagy Fedett Bazár, Aja Szófia, Szulejmán-dzsámi. 
3. nap: Reggeli után elutazás Rodostón át Canakkaléba, útközben Trója meglátogatása. Vacsora és szállás Canakkaléban. 
4. nap: Továbbutazás Pergamonba, az Aszklepion megtekintése. Továbbutazás Izmiren át Kusadasiba, vacsora, szállás. 
5. nap: Utazás Efezoszba, amely egyike volt az ókori világ hét csodájának. Meryemanaban Szûz Mária házának megtekintése. 
Továbbutazás Pamukkáléba, vacsora, szállás. 
6. nap: Félnapos városnézés Pamukkáléban az egykori Hierapoliszban, az ókori Róma egyik gyógyüdülôhelyén, ahol Törökország 
egyik legérdekesebb természeti képzôdményének, a felszíni cseppkô kicsapódásának megtekintése mellett élvezhetik a 30 °C-os gyógy vizet. 
Délután továbbutazás Kónyába, vacsora, szállás. 
7. nap: Városnézés: Kónya, a dervisek városa, Mevlana kolostorok, Múzeum. Továbbutazás Kappadókiába, vacsora, szállás. 
8. nap: Kaymakli, a földalatti város és a göremei sziklatemplomok, kolostorok meglátogatása. Elutazás Ankarába, vacsora és  szállás. 
9. nap: Visszautazás Isztambulba, szabad program, vacsora és szállás.
10. nap: Transzfer a repülôtérre, hazautazás Budapestre.



FONTOS TUDNIVALÓK:
Repülôtéri illeték: Peking: kb. 35.000 Ft • Kínai körutazás: 35.000 Ft • Kilépési illeték: 11 USD • Kötelezô stornóbiztosítás: a részvételi díj 1%-a.
Útlevél/vízum: Az útlevélnek a kiutazástól számítva minimum 6 hónapig érvényesnek kell lennie. A vízum ára 12.000 Ft.
• Kötelezô borravaló: 3 USD/nap (a helyszínen fizetendô). • Valuta: Az ország valutája a Yuan (CNY). 1 USD = 7,84 CNY, 
1 EUR = 10,33 CNY (2006. decemberi árfolyam) • Idôeltolódás: + 8 óra • Hálózati feszültség: 110–220 V 

A világ legnépesebb országát turisták milliói látogatják több ezer éves történelmi emlékeiért, sajátos kultúrájáért, csodálatos tájaiért és
világhírû konyhájáért. A kínai Nagy Fal, a  Tiltott Város Pekingben, Xian közelében az agyaghadsereg, Shanghai bevásárló utcái és piacai
a legnépszerûbb látnivalók közé tartoznak.

PEKING PEKING 

IDÔTARTAM: 8 nap/5 éjszaka
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás a Malév menetrend szerinti járatával a Budapest–Peking–Budapest útvonalon
• elhelyezés 4*-os szállodában • ellátás a program szerint (5 reggeli, 2 ebéd, 6 vacsora) • programok belépôvel
• transzferek • magyar nyelvû csoportkísérô
PROGRAMKÓD: PEK 01 • MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 15 fô

1. nap: Elutazás Pekingbe.
2. nap: Megérkezés a kora reggeli órákban. Transzfer a szállodába. Ebéd után az 1420-ban épült Ég templomának a megtekintése. Vacsora.
3. nap: Reggeli után séta Kína legnagyobb terén, a Peking szívében fekvô Tienanmen téren. Itt található Mao Cetung mauzóleuma, a Kínai Történelmi
Múzeum, a Forradalom Múzeuma, az Országos Népi Gyûlés épülete, majd látogatás a Tiltott Városban, a félezer éves múltra visszatekintô császári
palota megtekintése. Ebéd, majd a Láma templom megtekintése. Vacsora, akrobata show megtekintése.
4. nap: Fakultatív program ebéddel: kirándulás a Nagy Falhoz.  Ebéd után a  Ming császárok temetkezési  helyének felkeresése.
5. nap: Szabadnap, reggeli és vacsora. Fakultatív program ebéddel:  Nyári Palota és az állatkert. 
6. nap: Szabadnap, reggeli és vacsora.  Fakultatív program: Hutong túra ebéddel.
7. nap: Reggeli után kijelentkezés a szállodából. Szabadnap. Fakultatív program: látogatás a Kínai Nemzeti Kertbe, ebéd mûsorral. Este egy pekingi
operaelôadás megtekintése. Hagyományos pekingi kacsavacsora egy helyi étteremben. Transzfer a repülôtérre.
8. nap: Kora hajnalban hazautazás Budapestre.

KÍNAI KÖRUTAZÁS KÍNAI KÖRUTAZÁS 

PEKING – SHANGHAI – XIAN – PEKING

IDÔTARTAM: 10 nap/7 éjszaka 
(3 éj Peking + 2 éj Shanghai + 1 éj Xian + 1 éj vonaton ) 
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás a Malév menetrend szerinti járatával a Budapest–Peking–Budapest útvonalon • belsô közlekedés repülôvel a Peking–Shanghai 
és Shanghai–Xian útvonalon, hálókocsis vonattal a Xian–Peking útvonalon • elhelyezés 4*-os szállodában + 1 éjszaka a vonaton 4 ágyas hálókocsikban
• ellátás a program szerint (7 reggeli, 5 ebéd, 7 vacsora) • programok belépôvel • transzferek • magyar nyelvû csoportkísérô
PROGRAMKÓD: PEK 02 • MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 15 fô

1. nap: Elutazás Pekingbe a menetrend szerint.
2. nap: Megérkezés a kora reggeli órákban. Transzfer a szállodába. Ebéd után az 1420-ban épült Ég templomának a megtekintése. Vacsora.
3. nap: Reggeli után séta Kína legnagyobb terén, a Peking szívében fekvô Tienanmen téren. Itt található Mao Cetung mauzóleuma, a Kínai Történelmi
Múzeum, a Forradalom Múzeuma, az Országos Népi Gyûlés épülete, majd látogatás a Tiltott Városban, a félezer éves múltra visszatekintô császári
palota megtekintése. Ebéd, majd a Láma templom megtekintése. Vacsora.
4. nap: Szabadnap, reggeli. Fakultatív program ebéddel:  Nyári Palota és az állatkert. Délután transzfer a repülôtérre, elutazás Shanghaiba. 
Transzfer a szállodába, vacsora.
5. nap: Reggeli, majd félnapos városnézés ebéddel: Huangpu folyó parti sétány, azaz a Bund, Nanjing út. 
Vacsora egy étteremben, majd hajókázás a Huangpu folyón.
6. nap: Reggeli után egész napos városnézés ebéddel: Jade Buddha templom, Yu kertje (Örömök kertje). Késô délután elutazás repülôvel Xianba.
Transzfer a szállodába, vacsora.
7. nap: Reggeli, majd egész napos kirándulás ebéddel: a világhírû Agyagkatona hadsereg, a Nagy Vadlúd Pagoda és a Banpoo falu megtekintése.
Vacsora után transzfer a vasútállomásra, utazás Pekingbe.
8. nap: Érkezés Pekingbe. Reggeli, majd szabadnap. Fakultatív program: látogatás a Kínai Nemzeti Kertbe, ebéd mûsorral. Este egy pekingi oper-
aelôadás megtekintése.
9. nap: Reggeli után kijelentkezés a szállodából. Szabadnap. Fakultatív program ebéddel: kirándulás a Nagy Falhoz.  Ebéd után a  Ming császárok
temetkezési  helyének felkeresése. Este hagyományos pekingi kacsavacsora egy helyi étteremben. Transzfer a repülôtérre.
10. nap: Kora hajnalban hazautazás Budapestre.



ST. GEORGES HOTEL****ST. GEORGES HOTEL****

A 139 szobás szálloda Fokváros belvárosában a
St. George’s üzletközpont fölött található, séta -
távolságra a Victoria & Alfred Waterfront szó -
rakozó negyedtôl. Minden szoba für dôszobával,
légkondicionálóval, TV-vel, rádióval, telefonnal,
hajszárítóval, kávé- és teakészítési lehetôséggel
rendelkezik. Étterem, bár.

Napfény, 25–30 °C fokos hômérséklet, óceánillatú szellô, fehér homokkal borított és sziklás
partszakasz, az óceán sima vize, szikrázó kék ég, bámulatos növény és állatvilág, ínycsik-
landozó konyha, barátságos és vendégszeretô nép várja a Dél-Afrikába utazó látogatót.
Fokváros és környéke az Atlanti-óceán és az Indiai-óceán találkozásánál fekvô vadregényes,
dús növényzetû, pálmafás terület, lélegzetelállító természeti szépségekkel büszkélkedô vidéke
igen nép szerû üdülôparadicsom, amelyet a Tábla-hegy és a Jóreménység Foka koronáz meg.
A terület egyedülálló jelleg zetessége a fekete törzsi xhosa és maszáj tradíciók keveredése a
fehér telepesek kultúrájával.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Repülôtéri illeték + légibiztonsági díj + Dél-Afrikai idegenforgalmi adó: kb. 25 000 Ft
Repülôjegy: 150 000 Ft-tól+illeték
Útlevél/vízum: Az utazás megkezdésekor 6 hónapig érvényes útlevéllel rendelkezô magyar állampol-
gár vízum nélkül 1 hónapig tartózkodhat Dél-Afrikában.
Valuta: Az ország pénzneme a Rand. 1 rand = 100 cent, 1 EUR = 9,39 ZAR, 1 USD = 7,13 ZAR,
(2006. decemberi árfolyam).
A nagy bankhálózatok szinte mindegyike rendelkezik pénzváltási lehetôséggel, amelyek mindenütt
megtalálhatóak. 
Nyitva tartási idô: hétköznap 9.00–15.30, szombaton 8.30–11.00.
Az országban a fôbb hitelkártyákat elfogadják (VISA, Mastercard, American Express, Diners).
Borravaló: Az éttermekben, bárokban a szolgáltatás színvonalától függôen a számla 10%-át szokás
adni. A borravalót szívesen fogadja a buszsofôr, taxis, szobalány, az idegenvezetô, a szálloda személy -
zete; természetesen akkor, ha meg voltunk elégedve a szolgáltatásukkal.
Hálózati feszültség: 220/230 V-os feszültség, 50 Hz. Dél-Afrikában háromérintkezôs elektromos
dugaszt használnak, adapter a szállodák recepciójában kapható.
Egészség: Fokváros és környékén malária elleni tabletta és védôoltás nem szükséges. A városokban
és a vadrezervátumok nagy részében a csapvíz alkalmas a fogyasztásra.
Telefon: Dél-Afrika elôhívó száma: 00 27
Nyilvános telefonfülkébôl pénzérmével és telefonkártyával lehet telefonálni. Ez utóbbi minden posta -
hivatalban és a bevásárlóközpontokban kapható. Dél-Afrikában kiterjedt a GSM-rendszerû mobil -
telefon hálózat, ezáltal a külföldieknek is lehetôségük van használni az ország területén mobil
készüléküket.
Közlekedés: Nagyon fontos tudni, hogy a közlekedés baloldali, amely megegyezik az angol
területeken szokásos szabályokkal.

St.George's Mall
Hotel, Fokváros
www.africansky-
hotels.com

CAPE TOWN RITZ HOTEL***CAPE TOWN RITZ HOTEL***

A Sea Point negyed fôutcáján található a 21
emeletes szálloda, körülötte éttermek, bárok  kí -
nál  nak szórakozási lehetôséget. Csak két utca  vá -
lasztja el az óceántól, Fokváros fô turista attrakci -
ó jától, a Victoria & Alfred Waterfronttól, gyalog
20 percnyi távolságra található. A szálloda legfel-
sô szintjén különleges étterem található, amely
ar ról nevezetes, hogy körbeforog  a tengelye kö -
rül, és 90 perc alatt megmutatja a teljes pano rá -
mát. 222 fürdôszobás szobája légkondicionált,
TV-vel, telefonnal (kérésre minibár, vasaló) fel -
sze  relt. Éttermek, bárok, úszómedence nap -
ággyal, napernyôkkel, strand (Clifton Beach) kb.
10 perc taxival.  

CornerMain,
Camberwell
Roads Sea point,
Fokváros
www.africansky-
hotels.com
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ÜDÜLÉS AZ ATLANTI- ÉS AZ INDIAI-ÓCEÁNÜDÜLÉS AZ ATLANTI- ÉS AZ INDIAI-ÓCEÁN
TALÁLKOZÁSÁNÁLTALÁLKOZÁSÁNÁL

IDÔTARTAM: 9 nap/7 éjszaka (IGÉNY SZERINT HOSSZABBÍTHATÓ)
SZOLGÁLTATÁSOK: 7 éj szállás a választott szállodában • büféreggeli • transzfer reptér–hotel–reptér 
PROGRAMKÓD: DAF 01
MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 2 fô



SZLOVÉN KÖRÚT

IDÔTARTAM: 4 nap/3 éj
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás légkondicionált autóbusszal • elhelyezés középkategóriás szállodában • félpanziós ellátás
• programok belépôvel • magyar nyelvû csoportkísérô 
PROGRAMKÓD: SLO 01
MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 20 fô 

1. nap: Elutazás Ljubljanába a hajnali órákban. Délután városnézés: busszal a várhegy, a szecessziós városmag, majd gyalogos séta keretében a barokk óváros
megtekintése. Vacsora egy belvárosi étteremben. Szállás.
2. nap: Reggeli után indulás a gazdag, titokzatos karsztvidék felé, a Postojnai cseppkôbarlang, majd az innen pár kilométerre található  Predjamai várkasté-
ly megtekintése (meseszép rablóvár, félelmetes erôdítmény egy sziklafal mélyében). Innen már csak kb.1 óra a mediterrán tengerpart.  Portorozs (a rózsák
kikötôje), elegáns, modern üdülôváros és Pirán, a félszigeten fekvô régi kisváros megte kintése. Vacsora  tengerparti étteremben, majd visszautazás
Ljubljanába. Szállás.
3. nap: Reggeli, majd indulás az Alpok világába. A közel 3ooo m magas hegycsúcsokkal övezett Triglav Nemzeti Park idillikus alpesi völgyében Bohinj, a
Moréna tó és a Savica vízesés megtekintése. Kirándulás kabinos felvonóval a Vogel csúcsra. Innen egy ugrás Bled, a Júliai Alpok gyöngyszeme. Átkelés
evezôs csónakokkal a bledi tó közepén található meseszép szigetre. Úgy tartják, ha valalki háromszor meghúzza a  kegy temp lom harangját, annak kíván-
sága teljesül. A bledi fellegvár és múzeum meglátogatása. Vacsora, majd este visszaérkezés  Ljubljanába, szállás.
4. nap: Reggeli, majd a ljubljanai piac és halpiac megtekintése. Szabadidô vásárlásra, majd hazautazás.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Útlevél: Szlovéniába útlevél nem szükséges,
magyar állampolgárok személyi igazolvánnyal
is beléphetnek az országba.
Valuta: Az ország valutája a szlovén tollár.
Idôeltolódás: nincs
Hálózati feszültség: 220 V.



SVÉDORSZÁGI KÖRUTAZÁS

Körutunk során bemutatjuk Önöknek az ország legnagyobb városait, a leghíresebb történelmi emlékeket, a természet megóvott tiszta ságát és megismerked-
hetnek a skandináv lakosság ôszinte, becsületes vendégszeretetével.

AUTÓBUSSZAL • IDÔTARTAM: 10 nap/9 éjszaka
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás légkondicionált autóbusszal a Budapest – Berlin (1 éjszaka) – Sassnitz – Trelleborg – Malmö (1 éjszaka) – Jönköping  (1 éjszaka) –
Stockholm (2 éjszaka) – Örebro (1 éjszaka) – Göteborg (2 éjszaka) – Helsingborg – Koppenhága – Rostock – Hannover  (1 éjszaka) – Budapest útvonalon
• félpanziós ellátás • városnézések • magyar nyelvû idegenvezetô • elhelyezés 3*-os  szállodákban
PROGRAMKÓD: SVÉDKÖR 01 • MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 30 fô

REPÜLÔVEL, BELFÖLDÖN AUTÓBUSSZAL • IDÔTARTAM: 8 nap/7 éjszaka
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás a MALÉV  menetrend szerinti járatával a Budapest–Stockholm–Budapest útvonalon • belsô közlekedés légkondicionált autóbusszal
a Stockholm (1 éjszaka) – Örebro (1 éjszaka) – Göteborg (2 éjszaka) – Malmö (1 éjszaka) – Jönköping (1 éjszaka) – Stockholm   (1 éjszaka) útvonalon • fél-
panziós ellátás • városnézések • magyar nyelvû idegenvezetô • elhelyezés 3*-os szállodákban
PROGRAMKÓD: SVÉDKÖR 02 • MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 15 fô

Szabad erdôben és mezôkön járni, gombát és bogyókat gyûjteni, sátort verni, vizeken csónakázni, szörfölni, csónakból horgász ni, idegen
területen átmenni gyalog, sítalpon vagy lovon, bekerített területre belépni, - csak a kaput kell betenni magunk után, hogy az állatok el ne
szökjenek. A természettel azonosulni, ôrködni tisztaságán itt mindenki számára kötelezôen szabad.

NORVÉG KÖRUTAZÁS

A FJORDOK ÉS AZ ÉSZAKI FÉNY HAZÁJA

STAVANGER – BERGEN – WESTKAP – MALÖY – KRISTIANSUND – TRONDHEIM – DOMBAS – OSLO

Ahol a jégkorszakban lezúduló gleccserek mély völgyeket vágtak a hegyekbe, ott alakultak ki a norvég fjordok. Kétszáz kilométerre is benyúlnak az Atlanti-
óceánba a sokszor 1000 méter magas ságú lélegzetelállító hegyek. A legészakibb ország a világ egyik leggazdagabb társadalma, ezt is megtapasztalhatja útja
során, csodálatos városait látva.

KÖRUTAZÁS AUTÓBUSSZAL • IDÔTARTAM: 9 nap/8 éjszaka
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás légkondicionált autóbusszal, komppal és hajóval • félpanziós ellátás Berlinben és Hannoverben, skandináv reggeli Norvégiában •
7 éjszaka középkategóriájú szállodákban, 1 éjszaka hajón négy ágyas belsô kabinokban • magyar nyelvû idegenvezetô • belépôk a program szerint 
PROGRAMKÓD: NOR RR 01 • MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 20 fô 

1. nap: Elutazás Budapestrôl a kora reggeli órákban. Szállás és vacsora Berlinben.
2. nap: Reggeli, majd továbbutazás a dániai Hirtshalsba. Kompátkelés Hirtshalból a dél-norvégiai Kristiansandba. Hajózás a tengerpart mentén Mandalon és
Flekkefjordon keresztül. Este megérkezés Stavangerbe az „olajvárosba”. Szállás Stravanger körzetében.
3. nap: Továbbutazás a hardengerfjordi Odda és Brimnes váro son keresztül Bergbe, a Hansa-városba. Városnézés: a bergeni vár, dóm, a régi városháza és
a vigelandi egyszarvú kút megtekintése. Séta a kikötôig, ahol az óváros a hanzaidôket idézi. Szállás Bergenben.
4. nap: A körút folytatása a tengerpart vonalát követve Sognefjordig. Istefjordnál Sognfjordon áthaladva utazás Lavikig, ahonnan a Jölster-tó mentén
Nordfjordon keresztül megérkezés a természeti adottságaival egyedülálló Westkapba, Észak-Európa legnyugatibb pontjára. Szállás Malöyben.
5. nap: Továbbhaladás az északi fjordok mentén. Hellesylt városból egyórás hajóút indul speciális fjordhajóval a híres Geirangerfjordon keresztül
Geirangerig. Innen utazás Lingen át Andalsnesig. Átkelés az „Atlantik” úton, amely hidakon és kis szigeteken keresztül a nyílt tengerig vezet. Szállás
Kristiansundban.
6. nap: Átkelés Európa legnagyobb „ôsvadonján” Oppdal, Stören, Trondheim városok érintésével. Trondheimben a királyi Nidaros dóm meg tekintése, amely
Skandinávia legismertebb dómja. Utazás Dombas városba. Szállás Dombasban.
7. nap: Gudbrandstalon átutazva látogatás a téli olimpiai játékok városába Lillerhammerbe, majd Gjövik városon keresztül Osloba. Városnézés. Este elha-
józás Hirsthalsba.
8. nap: Reggeli a hajón, majd kihajózás. Továbbutazás Dánián keresztül Hannoverbe. Szállás és vacsora Hannoverben.
9. nap: Reggeli, hazautazás Budapestre.

KÖRUTAZÁS REPÜLÔVEL, BELFÖLDÖN AUTÓBUSSZAL • IDÔTARTAM: 8 nap/7 éjszaka
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás menetrend szerinti repülôjárattal a Budapest–Oslo–Budapest útvonalon, légkondicionált autóbusszal belföldön
• skan dináv reggeli • elhelyezés középkategóriájú szállodákban • magyar nyelvû idegenvezetô • belépôk a program szerint 
A program megegyezik az autóbuszos körutazás programjával, kivéve, hogy az elsô éjszaka Kristiansandban,
a hetedik éjszaka Osloban van.
PROGRAMKÓD: NOR RR 02 • MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 15 fô



Az Atlanti-óceán – Földközi-tenger – Szahara övezte országot „Észak-Afrika Svájcának“ mondják jellege, életmódja és élet ritmusa miatt.
Jellegzetesen tiszta és biztonságos. Klímája az Atlanti-óceán légáramlatai és az Atlasz-hegység hófödte csúcsai következtében mérsékeltebb.
A több mint ezeréves „Királyvárosokat“ sok millió turista látogatja.

KIRÁLYI VÁROSOK – KÖRUTAZÁS

CASABLANCA – RABAT – MEKNES – FES – MARRAKESH – CASABLANCA

IDÔTARTAM: 8 nap/7 éjszaka
SZOLGÁLTATÁSOK: utazás átszállással menetrend szerinti repülôjárattal a Budapest–Casablanca–Budapest útvonalon • belsô közlekedés légkondicionált
autóbusszal • félpanziós ellátás • transz ferek • magyar nyelvû csoportkísérô • belépôk a  program szerint • elhelyezés 4*-os szállodákban.
PROGRAMKÓD: MARKIR 01
MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 15 fô

1. nap: Elutazás Casablancába. Transzfer a szállodába, vacsora.
2. nap: Városnézés Casablancában: piac, II. Hassan mecset (kívülrôl), Anfa-negyed, Ain Diab villa negyed. Délután utazás az ország közigazgatási közpon-
tjába, Rabatba: a Királyi palota, V. Mohamed mauzóleuma, Hassan torony, Oudaya Kasbah megt  ekin tése.
3. nap: Moulay Idrissen keresztül továbbutazás Meknesbe. Városnézés: Bab El Mansour, El Hedim tér, Moulay Ismail mauzóleum meg te kintése, majd
továbbutazás Fesbe.
4. nap: Egésznapos gyalogos városnézés Fesben, a legôsibb marokkói királyi városban: Karaouine Mecset, II. Moulay Idriss sír emléke, Nejarine kút.
5. nap: Indulás Marrakeshbe egy berber városon, a Dait Aoua-tavon, Ifranen és Azroun keresztül.
6. nap: Városnézés Marrakeshben: a Koutoubia Mecset, Menara kert, Bahia Palota, Óváros, Djemaa el Fna tér, Dar Si Said Múzeum meg tekintése.
7. nap: Visszautazás Casablancába.
8. nap: Transzfer a repülôtérre, hazautazás Budapestre.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Repülôtéri illeték: kb. 25 000 Ft
Kötelezô stornóbiztosítás: a részvételi díj 1%-a.
Valuta: Az ország valutája a marokkói dirham.
Idôeltolódás: -1 óra  
Hálózati feszültség: 220 V
Egészség: Oltás nem kötelezô, a csapvíz fogyasztása tilos!

okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj.

FES 24 18 14 13 15 18 20 23
MARRAKESH 26 22 18 17 19 21 23 27
CASSABLANCA 23 20 17 16 17 18 20 21
AGADIR 25 23 20 19 20 21 22 23
TENGER 18 17 17 16 16 16 17 17



BRAZILIA

FOZ DO IGUASSU – RIO DE JANEIRO – BÚZIOS

IDÔTARTAM: 12 nap/10 éjszaka
SZOLGÁLTATÁSOK: Utazás menetrend szerinti járattal a Budapest–Foz do Iguassu–Rio de Janeiro–Budapest útvonalon átszállással, légkondicionált 
busztranszfer Rio de Janeiro–Búzios–Rio de Janeiro útvonalon • elhelyezés 4*-os szállodákban félpanzióval, valamint ebéd a 4. napon
• városnézések belépôvel a program szerint • magyar nyelvû csoportkísérô
PROGRAMKÓD: BRA 01 • MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 15 fô

1. nap: Elutazás Iguassuba. 
2. nap: Megérkezés Iguassuba, transzfer a szállodába. Szabad program. Vacsora a szállodában.
3. nap: Reggeli után belépés Argentínába az Iguassu folyó felett épített Tancredo Neves hídon. Az 55.000 hektáros nemzeti parkban csodálatos
látvány tárul elénk a vízesésekre (több mint 240 kisebb-nagyobb vízesés alkotja a vízesésrendszert), elsôsorban a legnagyobbra, az Ördögtorokra.
Délután vásárlási lehetôség egy hatalmas vámmentes üzletben az Argentin-Brazil határon.
4. nap: Reggeli után látogatás az Iguassu vízesésnél elterülô Nemzeti Parkban. 
Délután transzfer a repülôtérre, utazás Rio de Janeiróba. Transzfer a szállodába, vacsora.
5. nap: Reggeli után egésznapos városnézés Rióban ebéddel: Maracana stadion, Sambadoro, ami a híres Riói Karnevál helyszíne szokott lenni.
Ezután a különleges stílusban épült modern Metropolitan Katedrálist tekintjük meg, majd a Corcovado hegyen álló gigantikus Krisztus szoborhoz
megyünk, melyet speciális fogaskerekû jármûvel közelítünk meg. Folytatjuk utunkat a Cukorsüveg-hegy tetejére, ahová üvegfalú lanovkával jutunk fel. 
6. nap: Reggeli után utazás Búziosba (kb. 3 óra), egy gyönyörû kis tengerparti faluba, ahol több mint 20 kristálytiszta öböl, egzotikus növényzet és
páratlan környezet biztosítja a zavartalan kikapcsolódást. 
7–10. nap: Nyaralás, szabad program Búziosban. 
11. nap: Reggeli után transzfer Rio de Janeiroba a repülôtérre. Hazautazás.
12. nap: Érkezés Budapestre.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Repülôtéri illeték: kb. 25.000 Ft
Kötelezô stornóbiztosítás: a részvélteli díj 1%-a
Kilépési illeték: 36 USD
Útlevél/vízum: magyar állampolgár a belépéstôl számítva min. 6 hónapig érvényes útlevéllel
vízum nélkül tartózkodhat Braziliában.
Valuta: Az ország pénzneme a Real (BRL).
1 real = 100 centavo
1 USD = 2,79 BRL, 1 EUR = 3,62 BRL
Idôeltolódás: -4 óra
Hálózati feszültség: 110 V, 120 V, 60 Hz. Az elektromos konnektorok Braziliában lehetnek
amerikai típusúak, lapos villájú dugósak, vagy európai típusúak, kerek villájú dugósak.
A konnektorok általában mindkét típussal mûködnek. 
Egészség: Védôoltásra nincs szükség. A csapvíz fogyasztása tilos!

Felfedezetlen esôerdôk, végtelen folyók, hatalmas vízesések és nemzeti parkok, trópusi tengerpartok, a világhírû Riói Karnevál és a helyiek
vendégszeretete várja az idelátogató turistákat. 

okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

SZÁRAZFÖLD 27 30 29 28 28 29 29
TENGER 23 28 27 27 26 26 27
Decembertôl februárig nagyon meleg, párás nyár van. 
Északkeleten szárazabb az idôjárás.




