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Ezen kiadvány reklámanyag, nem minősül katalógusnak.

Időpont: 2014. 06. 28-07. 05.
Részvételi díj: 94.900 Ft + 20€
BBP Biztosítás: 4.400 Ft/fő

Country Tours

www.countrytours.hu

Toszkána
Üdülés a Ligur tengerparton
1. nap: Lavagna
Kora hajnalban indulunk Nagykőrösről Cegléd-Kecskemét- Budapest csatlakozási lehetőséggel. 
Rövid pihenőkkel folyamatosan utazunk Szlovénián keresztül Észak-Olaszországba. A buja zöld 
Toszkána tájait átszelve kora estére érkezünk meg a 315 kilométer hosszú olasz Riviéra kisvárosába, 
Lavagnába, ahol 6 éjszakát töltünk.
2. nap: Szabadprogram fürdőzés. Vacsora.
3. nap: Szabadprogram fürdőzés. Vacsora.
Fakultatív program: Cinque Terre: Ezen a napon Olaszország egyik legszebb partszakaszát és a 
híres fehér márvány hazáját fedezhetjük fel. Első állomásunkra, La Spezia-ba utazunk, a meredek 
hegyfalak alatt meghúzódó kikötővárosba. Hajózásunk alkalmával láthatjuk Porto Venere jelleg-
zetes magas, színes házait, majd kikötünk Manarola városában. A festői Cinque Terre területét 
tulajdonképpen öt pici, autóforgalomtól mentes falu és egy gyönyörű nemzeti park alkotja. A ter-
mészeti park felfedezése során Riomaggiore városából végigsétálunk a híres Via dell’Amore útján 
Manarola-ba, ahonnan gyönyörködhetünk a csodálatos panorámában. Monterosso bájos kisvá-
rosában rövid szabadidőt töltünk, majd visszautazunk La Spezia kikötőjébe.  Programár hajójeg�-
g�el: : 45EUR/fő.
4. nap: Strandolás- délután Genova
Reggeli után szabadprogram, fürdőzés majd kora délután elutazunk az olasz Riviéra fővárosaként 
tisztelt Genovába. Gyalogos városnézésünk érinti a Szent Lőrinc székesegyházat, az Operát, a 600 
éves Dózse palotát, de látjuk Kolumbusz Kristóf és a világhírű hegedűs Paganini szülőházát is. A 
régi kikötő és a meglepően jó állapotban megmaradt 20 km hosszú városfal lenyűgöző, a Strada 
Nuova műemlék épületei (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, királyi palota, stb.) pedig az UNESCO Vi-
lágörökség részét képezik. INGYENES! Csak a belépőket kell fizetni. Kb. 5-10 euro/fő
5. nap: Szabadprogram fürdőzés. Vacsora.
Fakultatív programlehetőség: Monte Carlo- Monaco kirándulás: Korán indulunk Genova irá-
nyába. Rövid kitérőt teszünk San Remo-ba. A város nevezetessége az 1905-ben emelt kaszinó és az 
Ariston Színház, ahol 1951 óta rendezik a dalfesztivált. Következő úti célunk az 1,93 km² területen 
fekvő Monaco, amely első állomásunk lesz. Négy kerülete közül a legjelentősebb Monte Carlo vá-
rosrész, amelyben a legfontosabb látnivalók is találhatók. A nagyhercegi palotát és a néhai Rainier 
nagyherceg közel 100 darabból álló autógyűjteményét mi is megnézzük, de elsétálunk a monte 
carlo-i székesegyházhoz és a jachtkikötőhöz is. Szabadidő alatt lehetőség nyílik Custo kapitány 
világhírű tengeri akváriumának és múzeumának megtekintésére is. A bátrabbak kipróbálhatják 
szerencséjüket a Grand Casino épületében!  Vacsora hotelünkben. Programár: 15.000 Ft + belépők. 
6. nap Reggeli után egész napos strandolást szervezünk Sestri Levante álomszép strandjára.
7. nap: Pisa –Lucca –Pistoia
Kirándulásunkat Pisa világhírű épületegyütteseinél kezdjük. A Keresztelőkápolna, a Dóm, a Cso-
dák tere, a Temető  és  a  Ferde torony.  A tartomány egyik legérdekesebb   települése a várfallal  
körülvett  és  elizolált különc Luccai Hercegség.  A  város  palotái, szűk utcái, terei  sajátos hangula-
tot és bájt kölcsönöznek a városnak.  A Piazza Amfiteatro az olasz maffiafilmek közkedvelt  forgatási 
helyszíne.  A  nap  utolsó óráiban  Pistoiába látogatunk. A San Zeno katedrális, a Podestá  palota,   
és   a   ma   is   működő Ospedale Ceppo páratlan műemlékek nem csak Toszkánában, hanem egész 
Itáliában.  Belépők: kb 15 EUR/fő. Vacsorázási lehetőség útközben. 
8. nap: Hazautazás. Érkezés a hajnali órákban Nagykőrösre.

Utazás: autóbusszal, Nagykőrösi indulással    Ellátás: Félpanzió       Elhelyezés:  Hotel SudEst***

Szabadságán, legyen szabad!

U T A Z Á S

2014



Időpont: 2014. 06.10-14.
Részvételi díj: 150.000 Ft/fő
programokkal, járulékos költségekkel! 
Nem tartalmazza a  belépők költségét
BBP Biztosítás: 2750 Ft/fő

Időpont: 2014. 09. 22-27.
Részvételi díj: 89.900 Ft/fő + 130 €
BBP Biztosítás: 3.300 Ft/fő

1. nap: Indulás Budapestről, délután érkezés Nápoly repterére. A szállás elfoglalása. 
2. nap: Amalfi – Ravello – Positano autóbusszal.
A Sorrento-félsziget ékszerdobozainak megismerése: Positano – a felső panorámát Belvedere kilá-
tójából élvezhetjük, ennek a rendkívül meredeképítésű városnak a festői látványát: Amalfi – az ősi 
tengeri köztársaság egyedülálló parti városában: XII. sz.-i dóm, szűk hegyoldali sikátorok, óvárosi 
terek. Ravello – pompás középkori paloták és díszkertek városa a hegyoldalban, lenyűgöző kilátás-
sal az Amalfi-partra.
3. nap:    Pompei – Vezúv autóbusszal.
Külön busszal, közös kirándulás keretében Pompei - a Vezúv lábánál fekvő jelentős ókori város rom-
jainak megtekintése. Délután fenyveseken át vezet a szerpentin a Vezúv felső parkolójáig, innen 
sétaút vezet fel a vulkáni kráter peremére dupla kilátással: a mély kráterüreg, ill. a Nápolyi öbölre.
4. nap: CAPRI sziget hajóval (fakultatív) –  vagy pihenés, fürdés a tengerben.
A szigetre való érkezés után, hajókirándulást teszünk a sziget körül. Ezután  kisbuszokra szállunk, 
és elmegyünk Capri városába. Ezután átbuszozunk Anacapri városába. Ellátogatunk a híres svéd 
orvos,  Axel Münthe villájába, és ha tiszta az idő, fellibegőzünk a Monte Solarora (589 m). Kb 100 €
5. nap: Nápoly
Reggeli után elutazunk  a „Dél-Olasz” fővárosba Nápolyba. A menetrendtől függően hazautazás.

Utazás: repülővel             Ellátás: Félpanzió            Elhelyezés:  Hotel***

utazásközvetítés on-line foglalás repülős utak

Nápoly – Sorrento – Pompei

Toszkána ősszel
1. nap: Castiglioncello
Kora hajnalban indulunk Nagykőrösről Cegléd-Kecskemét- Budapest csatlakozási lehetőséggel. 
Este a szállások elfoglalása Castiglioncelloban. Vacsora a hotel éttermében. 
2. nap: Firenze
Egész napos városnézés Firenzében: Brunelleschi kupola, a Santa Maria Croce  templom,  város 
legmeghatározóbb tere a Signoria,  Városháza, a Loggia dei Lanzi szobrai, Fontana di Nettuno. 
Rövid  látogatás a gyermekharcosairól híres Orsanmichele falai között. A legtöbb látnivalóval a 
Dóm és a Giotto torony környezete kápráztat el. Ízelítő a további programból: Medici kápolna – 
Uffizi – Ponte Vecchio – Boboli kert – Palazzo Pitti. Szállás, vacsora ugyanott, ahol az előző este. 
Vacsorát követően vendégeink Kárpule Ferenc hegedűestjén vehetnek részt.
3. nap: Pisa-Lucca
Ezen a napon  látogatást teszünk  az Apuai dombok tövében. Kirándulásunkat reggel Itália Athén-
jában, Pisa világhírű épületegyütteseinél kezdjük. A Keresztelőkápolna, a Dóm, a Csodák tere, 
a Temető  és  a  Ferde torony   az   egykori tengeri hatalom egy  szebb  és  gazdagabb korának  
emlékeit  idézik.  A tartomány egyik legérdekesebb  települése a várfallal  körülvett  és  elizolált kü-
lönc  Luccai Hercegség. A Piazza Amfiteatro az olasz maffiafilmek közkedvelt  forgatási helyszíne.  
Szállás, vacsora. 
4. nap: San Gimignano – Siena
Először San Gimignanoba kirándulunk. Látogatás a Collegiata templomban, mely   közép–Olasz-
ország  egyik legrégebbi  temploma.  Séta a város falain, ahonnan  páratlan  kilátás  nyílik  a toszkán 
szőlős dombokra. Siena látnivalói a város főterének sikátoraiban szóródnak szét. A kereskedői ár-
kádok, a Piazza  del  Campo és a Dóm a város meghatározó épületei. Siena-i Szent Katalin erkélye, 
a róla készült festmények, a város féltve őrzött kincsei közé tartoznak. A város contradái ma is egész 
évben készülnek a térség egyik leglátványosabb ünnepére, a Paliora. Szállás, vacsora ugyanott, 
ahol az előző este.
5. nap: Monte Pulciano – Cortona
Reggeli után utunkat Toscana egyik legmagasabban fekvő  települése felé vesszük.  Monte 
Pulciano: nincs férfiember, ki ne ismerné a zamatos montepulciano-i nedűt. A településről tiszta 
időben ellátni Umbriáig, és a dél–Toszkán dombokig. A falu egyik legrégebbi emléke a XI. század-
ból származó Mária  mennybemenetele freskó. A kis utcák borozói ingyenes borkóstolóra csábítják 
a toszkán naptól kitikkadt látogatót. Cortona felé vesszük utunkat, amely hangulatával, egyszerű 
bájával, mint utolsó állomás, és mint legszebb emlék írja be magát élményeink közé.  A  település 
valamikor önálló hatalom  volt.  Egységes palotái, hangulatos terei nem véletlenül  többször is film-
vászonra kerültek. A bátrak és vállalkozók megmászhatják a település  dombjait, és a Trasimeno-tó 
panorámájában gyönyörködhetnek. A délutáni órákban Veneto tartomány felé vesszük az utunkat, 
szálláshelyünk Velence szomszédságában, Levadában van. Vacsora a hotel éttermében.
6. nap: Velence – Burano – Murano
 Reggeli   után   hajókirándulás   a    velencei    lagúnákon:    Punta di Sabbione  – Le  Vignole  – Tré 
Porti  –  Burano  (rövid   séta  a  szigeten,   látogatás  a  csipkeverőknél)  – Mazzorbo – San Michele 
(holtak szigete) – Murano (látogatás az üvegfújóknál, előadás az üveg születéséről, vásárlási lehe-
tőség) – Fondamenta Nuove – Arsenale.
Délután hazaindulás, érkezés a késő esti órákban.

Utazás: autóbusszal, nagykőrösi indulással Ellátás: Félpanzió         Elhelyezés:  Hotel***



Nyaralás Bulgáriában

Görögország – Tolo

Időpont: 2014. 07. 18-27.
Bevezető ár: 96.900 Ft/fő
pótágyon 2-13 éves korig 24.100 Ft
BBP Biztosítás: 5.500 Ft/fő; Üdülőhelyi 
díj: 3.000 Ft, 2-12 éves korig 1.500 Ft; 
Sztornó biztosítás (köthető) 1,4% 

Időpont: 2014. 07. 04-13. 
Részvételi díj: 79.900 Ft/fő+15€ hajójeg�
BBP Biztosítás: 5.500 Ft/fő

Időpont: 2014. 09.19-28.
Részvételi díj:  46.900 Ft/fő
BBP Biztosítás: 5.500 Ft/fő

Ajándék neszebári hajókirándulás 9.900 Ft értékben!
A program egy órás idegenvezetéses körsétával indul Neszebar óvárosában. A hajóút Neszebár, 
Napospart és Szveti Vlasz környékén történik. A vidám hangulatot a gyönyörű panoráma, fürdési 
lehetőség és az animációs program biztosítja. Korlátlan italfogyasztás (üdítő és helyi alkoholos ita-
lok) és ebéd (saláta, roston hal, körettel) az út időtartama alatt.

A szálloda a Napospart déli részén fekszik, a parttól csak a homokdűnék választják el. A neszebári 
óváros akár gyalog is könnyen megközelítető. Szállás: Kétágyas légkondicionált, pótágyazható 
szobákban. A szobákban légkondicionáló, fürdőszoba, WC, telefon és TV található. Rácsos ágy kér-
hető. Szolgáltatások: Központi recepció, főétterem, koktél bár.
Sport és szórakozás: Térítésmentes: Medence felnőtt és gyerek résszel (ingyenesen használható 
nyugágyakkal és napernyőkkel), strandröplabda, biliárd, darts, asztalitenisz, idegen nyelvű felnőtt 
és magyar nyelvű gyermek animáció. 

Fakultatív programok:
- Isztambul 2 napos kirándulás: ( 1 éj elhelyezés központi 3*-os szállodában), városnézéssel (Aja 
Sofia stb.), szabadprogrammal egybekötve, reggeli + ebéd.  Ár: 179 leva

Utazás: autóbusszal, nagykőrösi, kecskeméti felszállással Ellátás: All Inclusive
Elhelyezés: Napospart - Hotel Amfora Beach***    
Idegenvezető: az autóbuszon  csoportkísérő idegenvezető, Bulgáriában helyi idegenvezető

A Peloponnészosz félsziget Görögország műemlékekben egyik leggazdagabb területe. A félsziget 
tagolt partvidékének remek strandjai és természeti szépségekben bővelkedő tájai kellemes nyara-
lást ígérnek. A hangulatos Tolo, Görögország déli részén, a Peloponnészosz félszigeten található, 
Athéntól 160, Korinthosztól pedig 80 kilométerre. A település néhány éve még kis halászfalu volt 
a festői szépségű Argoliszi-öböl partján. Napjainkra a turisták közkedvelt nyaralóhelyévé vált, má-
justól október végéig fürdésre alkalmas, lassan mélyülő, homokos strandjával. Tolo a vízi sportok 
szerelmeseinek is ideális.

Fakultatív programok:
Athén egész napos kirándulás: Útközben rövid pihenőt tartunk a Korinthoszi-csatornánál. Athén 
leghíresebb látnivalója az Akropolisz, ahol lehetőségünk van megismerkedni az ókori világ leg-
szebb épületegyüttesével. Az Akropoliszról letekintve látható többek között a Dionüszosz színház, 
a Nimfák dombja, az Agora és tiszta időben egészen Pireuszig el lehet látni. Ezután az autóbuszos 
városnézés során megtekintik a főváros legszebb épületeit. Ára: kb. 35  / 25 EUR + helyszínen fize-
tendő kombinált belépő ára: 12 euro/fő
BBQ kalózhajó –  Toló: Egész napos hajókirándulás napozással, ebéddel és fürdőzési lehetőséggel. 
A kapitány és a hajó legénysége gondoskodik a jó hangulatról.  Ára: kb. 30 / 22 EUR
Hydra-Spetses egész napos hajóút: Az argoliszi öböl két történelmileg fontos szerepet betöltő 
szigetét ismerhetik meg ennek a kirándulásnak a keretében. Hajózás a két szigetre. A hajóúton 
gyakran előfordul, hogy delfinek kísérnek minket.  Ára: kb. 34 / 17 EUR

Utazás: autóbusszal nagykőrösi, kecskeméti felszállással   Ellátás: Önellátás
Elhelyezés  Tolo tenger és központ közeli stúdió-apartmanokban
 Demos ház: 150 méterre a tengertől, 200 m-re a központtól  2 fős stúdiók                                    
Idegenvezető: Görögországban helyi idegenvezető

Családias kikapcsolódást kedvelőknek ajánljuk ezt egyedi programokat kínáló utunkat!
Thassos egy igazi édenkert. Szépségét növényzete, kiváló minőségű hosszú, fehérben csillogó, ho-
mokos tengerpartja, kristálytiszta vize teszik a strandolók paradicsomává. A festőien szép strandjai 
eldugott kis öblei, régészeti emlékei fokozzák szépségét. Csodálatos kis halászfalvaiban, kikötőiben, 
rengeteg kis üzlet, kávézó, taverna, étterem és a helybéliek kedvessége csalogatja a vendégeket. 
Ajándék program! Szigettúra: Autóbuszunkkal, helyi magyarul beszélő idegenvezetővel kirándu-
lás a gyönyörű szigeten: Potamia, Limenas, Limenaria, Potos, Archagelou kolostor, Aliki, Panagia … 
útvonalon. Mindez ámulatba ejtő, varázslatos, sok szép látnivalóval.
Ingyenes görög est Potamiában, csak a vacsoráért kell fizetni.

Fakultatív programok:
Hajókirándulás a sziget körül.  Kirándulás Xantiba-piac. (Egész napos). Horgászat, kagyló-
gyűjtés, motorcsónakázás a házigazdákkal. Kirándulás az Ypsairora 1200 m magas hegyre

Utazás: lent maradós autóbusszal nagykőrösi, kecskeméti felszállással  Ellátás: Önellátás
Elhelyezés: 2-3, vagy 4-5 fős nagyon szép és jó helyen lévő apartmanokban a Golden Beach-en, a 
Chrisi Ammoudiában, illetve az aranyparton.

csopor tos utak SZÉP-kártya elfogadás wellness

Nápoly – Sorrento – Pompei

Toszkána ősszel All in

Görögország – Thassos



A forró nyári éjszakákon Veronában esténként megtelik a tér emberekkel, akik a közel kétezer éves 
Aréna falainál sorakoznak, hogy a legszebb operák nézőiként vegyenek részt a rendhagyó veronai 
estéken.

1. nap: Indulás a reggeli órákban Nagykőrösről (ceglédi, kecskeméti, budapesti felszállási le-
hetőséggel). Folyamatos utazás Szlovénián keresztül, délután a szállások elfoglalása és vacsora 
Levadában, az al Gabbiano hotelben. Vacsora után, a “misztikum nyomában” hangulatos esti  ve-
lencei kirándulást szervezünk.
2. nap:  Reggelit követően elutazunk a Garda tóhoz, rövid látogatás Sirmionéban a festői halász-
faluban. A Scaligeri erőd megtekintése után séta a tóparton, látogatás Catullus barlangjában. Kora 
délután ebédelési lehetőség a település trattoriáiban. Délután Veronába utazunk, ahol informa-
tív városnézés keretében ismerkedünk a város leghangulatosabb tereivel, templomaival és nem 
utolsó sorban Júlia házával. Este, 20.45 órától részvétel az előadáson. Előadás után visszautazás a 
hotelbe. Jeg�ek 24 - 131 €/fő áron kaphatók szabad helyek függvényében.
3. nap:  Késői reggelit követően hazautazás, délelőtt rövid vásárlási lehetőség a Noventa-i Piave 
Centro Commercialéban. Érkezés a késő esti órákban.
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi, budapesti felszállással
Szállás: al Gabbiano Hotel ***               Ellátás: 1 x vacsora, 2 x reggeli

Időpont: 2014. 08. 21-23.
Részvételi díj: 50.900 Ft/fő+25 €+belépők
Előfoglalási kedvezmény 03. 20-ig: 5.000 Ft
Fakultatív vacsora: 12-15 €/fő/alkalom
BBP Biztosítás: 1.650 Ft/fő

Hallstatt és Virágkarnevál
1. nap:  Melk  – Gmunden – Traunkirchen – Salzkammergut – Bad Aussee
A hajnalban indulunk Ausztriába. Első hosszabb állomásunk Gmunden lesz. Tóparti promenádja 
valóban mesés, szállodái között pedig több száz éves épületek is vannak, pl. a messze földön híres 
reneszánsz vízi kastély (Ort-kastély), amelyet 100 méter hosszú fahíd köt össze a szárazfölddel. 
Utána Traunkirchenben időzünk. Itt magasodik a 12. századi bencés apátság a barokkosított 
templommal, a templomban az egyedülálló halász-szószékkel, valamint egy 35 méter magas szikla 
tetején a Szent János hegyi kápolna. Majd az  Ebensee  tórendszer következik. Késő délután érke-
zünk  szállásunkra. Fakultatív program: Esti  kirándulásra indulunk  Bad Aussee-ba a   Nárciszün-
nepre, mely az egész világon egyedülálló ünnepség 1.900 Ft/fő. 
2. nap: Bad Ischl – Hallstatt – Wolfgang – St Gilgen-Mondsee
Megreggelizünk, majd egész napos kirándulásra indulunk. A salzkammerguti tóvidéket fedezzük 
fel. Első állomásunk Hallstatt lesz. A falusiak házaikat, templomaikat, de még az utcákat is mere-
deken egymás fölé, lépcsőzetesen emelték a hegyoldalban, ezzel meseszerű képet kölcsönözve 
a kis településnek.  Déltájban tovább állunk a Salzkammergut „fővárosába”, Bad Ischl-be. A „bol-
dog békeidők” hangulatát tökéletesen visszaidéző Bad Ischl-ben sétánk minden fontos emléket 
érint: Császárvilla, Lehár-ház, 19. századi ivócsarnok, Traun-parti szállodasor, stb.  Utunkat  a 
Wolfgangsee partján folytatjuk.  A Wolfgangsee kiemelt települése a 10. században élt, később 
szentté avatott püspökről elnevezett Sankt Wolfgang. Ennek megtekintése után rövid szabad-
idő Sankt Wolfgang piciny történelmi városmagjában. Utunkat St. Gilgenen át, majd a gyönyörű 
Mondsee tó partján folytatjuk, míg elérjük az  autópályát. Rövid pihenőkkel hazautazunk.
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi, budapesti felszállással
Szállás:  Panzió***               Ellátás:  reggeli

Időpont: 2014. 05. 31-06. 01.
Részvételi díj: 29.900 Ft/fő
BBP Biztosítás: 1.100 Ft/fő

Ausztria mesés tóvidéke

PUCCINI – Pillangókisasszony

repülőjegy biztosítás belföldi szállás

Prágai Séták
1. nap:  Prága
A hajnali órákban indulunk Szlovákia felé. Kora délután érünk a cseh fővárosba. Érkezés után gyalo-
gos városnézés keretén belül ismerkedünk Prága történelmi óvárosával, amely teljes egészében 
UNESCO Világörökség.  Az Óváros látnivalóival kezdjük: Vencel tér, Lőportorony, Tyn templom, 
óvárosi városháza. Megtekintjük az Orloj óra játékát is. Ellátogatunk a híres prágai zsidónegyed-
be, majd elutazunk szálláshelyünkre. Elhelyezkedésünk után vacsora a hotelben. Szállás. (2 éj)
2. nap: Prága 
Reggeli után folytatjuk prágai kalandozásunkat:  Hradzsin látnivalói, Szent Vitus székesegyház, 
benne többek között Nepomuki Szent János ezüst síremlékével, a lenyűgöző rózsaablakkal és a 
Szent Vencel kápolnával. A vár legrégibb része a 13. századi Szent György Bazilika és az Arany-
művesek utcácskája. A hangulatos várlépcsőn érjük el a váralját, a történelmi „Kisoldal” városrészt, 
ahol paloták sora húzódik, hangulatos kertjeikbe érdemes bekukkantani! A közös séta végén érjük 
el a város szimbólumaként is ismert Károly hidat.  Szabadidő, vásárlási lehetőség, majd megvacso-
rázunk a hangulatos U’Fleku prágai sörözőben. Késő estére térünk vissza  szálláshelyünkre.
3. nap: Telč – hazautazás
Reggeli után Telč településre utazunk, melynek óvárosa UNESCO Világörökségi helyszín. Telč fő-
terén sétálva újabb mesés „időutazást” élhetünk át a sokszínű, mégis egységes reneszánsz házak 
között. Innen indulunk hazafelé a Brno-Pozsony-Budapest útvonalon. Hazaérkezés az esti órákban.
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi, budapesti felszállással
Szállás:   Hotel****    Ellátás:  reggeli

Időpont: 2014. 05. 09-11., 09. 26-28.
Részvételi díj: 33.000 Ft/fő 
Előfoglalási kedvezmény 03. 20-ig: 1.000 Ft
Fakultatív vacsora: 7.000 Ft/fő/2 alkalom
BBP Biztosítás: 1.650 Ft/fő



100 éve történt az  Isonzó völgyében
1. nap: Ptuj – Maribor – Tolmin
Hajnalban indulunk Szlovéniába. Reggel Lendván csatlakozik hozzánk idegenvezetőnk, akivel elő-
ször Ptuj-ba utazunk. A város fölé magasodó várával, belvárosának gyönyörű épületeivel, a környe-
ző zöldellő hegyekkel csodás látványt nyújt az idelátogatóknak. Sétánk alkalmával megtekintjük a 
város főterén, a Szent György-székesegyházat, Várostornyot, az Orpheusz követ. Továbbutazva 
Mariborban tartunk rövid belvárosi sétát. (Városháza, Keresztelő Szent János katedrális és a XV. 
századi kastély.) Vacsorára érkezünk Tolminba. A környező csúcsok mind az 1914-es I. világhábo-
rús harcok nyomait őrzik. Szállás Hotel Krn** fürdőszobás szobáiban. Vacsora. 
2. nap: Kobarid – Isonzó  
Reggeli után kisbuszokkal jutunk fel a hegytetőre épült Javorca templomhoz, amely 2808 magyar 
katona emlékét őrzi. Visszaszállunk buszunkra és a hegyekkel övezett völgyben érjük el Kobaridot. 
Színvonalas és érdekes kiállítás mutatja be az isonzó-i csata eseményeit, a katonák felszerelési tár-
gyait. Innen az Isonzó (Szocsa) folyásánál haladva Trenta előtt egy kis faluban állunk meg, hogy 
gyönyörködjünk a kilátásban. Megnézzük  falumúzeumát, templomát, temetőjét, majd lélegzet-
elállító úton jutunk el Kranjska Gora településre, mely az egyik  legcsodálatosabb fekvésű szlovén 
település. A Jeruzsálemi borvidék bájos lejtőin haladunk vissza Lendva-ra. Útközben megállunk 
egy borkóstolós vacsorára. Este indulunk haza. Várható hazaérkezés éjfél körül.
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi felszállással
Elhelyezés: Hotel**    Ellátás:  reggeli

Időpont: 2014. 07.19-20.
Részvételi díj: 29.000 Ft/fő
Fakultatív vacsora: 2.500/fő/alkalom
BBP Biztosítás: 1.100 Ft/fő

Vereckei-hágóAusztria mesés tóvidéke

városlátogatás színházjegyek külföldi szállás

1. nap: Beregszász – Munkács 
Indulás a kora reggeli órákban. Határátkelés Beregsuránynál, találkozás a helyi idegenvezetővel. 
Utazás Beregszász-ra, belvárosi séta során ismerkedés a várossal: Római katolikus plébániatemp-
lom, egykori úri kaszinó épület, a volt vármegyeháza és törvényszék épületei, Bethlen-Rákóczi 
kastély. Utunk következő állomása Munkács. Látogatás a várban, majd városnézés: A főutcán vé-
gigsétálva számtalan történelmi eseményt felidéző emléket tekintünk meg: városháza, színház, 
Fejér-ház, mely a Rákócziak birtokában volt, katolikus templom, Munkácsy Mihály szülőháza és 
szobra, majd elfoglaljuk szállásunkat. Szállás Munkácson vagy környékén. Vacsora.
2. nap: Szolyva – Polena – Vereckei-szoros – Vereckei-hágó – Beregvár 
Reggeli után elutazás a Latorca völgyén át Szolyvára. Rövid pihenő az 1944-ben elhurcolt kárpátal-
jai magyar férfiak egykori lágerének helyén kialakított emlékparkban, sírkertben. Utazásunk során  
Polena-ban megtöltjük vizesüvegeinket,  ahol a feltörő ásványvizet (Margitvíz) nem csak ivókúra 
formájában alkalmazzák, hanem mozgásszervi betegségek kezelésére is. A festői Vereckei-szoros-
on keresztül vezet az út a Vereckei-hágó felé, ahol honfoglaló őseink Árpád vezetésével először 
léptek az új haza földjére. Alsóvereckén át felmegyünk a Vereckei-hágóra. Az emlékműnél megem-
lékezés és koszorúzás után továbbutazás a közeli Kanora-gerincre, ahonnan ismét páratlan kilátás 
részesei lehetünk. Ezt követően a Vereckei-hágó alatt Felsőgereben falucskában egy hangulatos 
fakultatív bográcsozáson és borozáson lehet részt venni. Utána megtekintjük Beregváron a Schön-
born grófok vadászkastélyát. A kastély gyönyörű park közepén, az Osztrák-Magyar Monarchia kon-
túrja szerint megásott mesterséges tó partján található. Hazautazás. Érkezés az éjszakai órákban.
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi felszállással
Elhelyezés: Panzióban vagy Hotelben       Ellátás: reggeli

Időpont: 2014. 08. 30-31.
Részvételi díj: 29.900 Ft/fő
Fakultatív vacsora: 2.500/fő
BBP Biztosítás: 1.100 Ft/fő

Krakkó „lazán”
1. nap: Nagykőrös – Zólyom – Besztercebánya – Turdossin – Krakkó
Elutazás a hajnali órákban Krakkóba, melyet a festői Alacsony-Tátra lankái és az Árva folyó völgyén 
keresztül utazva érünk el.  Szállásunkra érve, kis felfrissülés után  idegenvezetőnkkel a város felfe-
dezésére indulunk. Megnézzük az impozáns főteret, mely közepén a híres Posztócsarnok, sarkában 
pedig a Mária-templom áll. Visztula partján sétálva, amely kettészeli a várost, gyönyörködünk a 
Wawel csodálatos panorámájában. Fakultatív vacsorát  egy hangulatos étteremben ajánlunk.
2. nap: Krakkó 
Krakkói városnézésünket a Wawel, a Visztula partján fekvő királyi vár épületegyüttesének bejárásá-
val folytatjuk. Helyi vezetővel tekintjük meg a pazar berendezésű reneszánsz királyi palotát,  a híres 
Székesegyházat, avagy Koronázó Templomot,  Posztócsarnokot, Szűz Mária Székesegyházat, a 
Jagello Egyetemet. A Mária templomban megnézzük a felbecsülhetetlen értékű gótikus faragott 
oltárt. A városnézés után szabadidő. Lehetőség nyílik a  a zsidónegyed, a Kazimierz felfedezésére. Ez 
a hajdan szomszédos kisváros ma Krakkó egyik leglátványosabb városrésze. 
3. nap: Wadowice
A reggelit követően Wadowicebe indulunk. A város látogatását II. János Pál pápa áprilisi szentté 
avatása teszi aktuálissá. A város főterén található az a templom, ahol 1920. június 20-án keresz-
telték meg a pápát. Hazaúton a Zakopane-völgy és a Magas-Tátra vonulatának panorámájában 
gyönyörködhetünk. Hazautazás. Érkezés Nagykőrösre a késő éjszakai órákban.
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi felszállással
Szállás: Hotel***    Ellátás: reggeli

Időpont: 2014. 10. 23-25.
Részvételi díj: 33.900 Ft/fő
Fakultatív vacsora: 7.000 Ft/2 alkalom
Előfoglalási kedvezmény 03. 20-ig: 3.000 Ft
BBP Biztosítás: 1650 Ft/fő

Szlovén városok – Völgyek – Sziklaszirtek



Kora hajnalban indulunk,  Beregsuránynál átlépjük  a magyar  határt, és először a beregszászi pi-
acra visz utunk,  mely remek vásárlási lehetőséget kínál! Itt kaphatók a legfinomabb csokoládék, 
vodkák és jó minőségű ruhaneműk, használati tárgyak! Vásárlás után városnézésre indulunk.  Itt él 
a legnagyobb magyar közösség, jelentős magyar kulturális központ. Városi sétánk során láthatjuk a 
Bethlen – Rákóczi kastélyt, mely a harcok során leégett, majd II. Rákóczi Ferenc állíttatta helyre. Ez 
ma múzeum.   Ebédre egy gazdag magyaros vendéglátásban lesz részünk! 
További látnivalók: a római katolikus templom, a magyaros szecesszió jegyében épült Úri Kaszinó 
(ma Arany Páva Étterem), Oroszlán vendégfogadó – Kazinczy Ferenc és Petőfi Sándor is megszállt 
benne –, a vármegyeháza (ma Egészségügyi Kollégium), református templom, Törvényszéki Pa-
lota (ma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), zsidó fürdő. Utunk következő állomása 
Munkács. Messziről is Pazar látványt nyújt a  vulkanikus dombon magasodó Munkácsi Vár. A fő-
utcán végigsétálva számtalan történelmi eseményt felidéző emléket tekintünk meg: városháza, 
színház, Fejér-ház, mely a Rákócziak birtokában volt, katolikus templom, Munkácsy Mihály szülő-
háza és szobra. Este indulunk haza. Hazaérkezésünk éjfél körül várható
Idegenvezetőnk: Szatmáry Sándor 
Utasaink kedvenc idegenvezetője, akit délvidéki útjainkról ismerhetnek. Nagy tudása és humora 
garantálja, hogy egy  remek napot fognak most is eltölteni vezetése alatt!
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi felszállással  Ellátás: ebéd

Reggeli órákban érkezünk a szabadkai piacra, ahol szinte minden megvásárolható igen olcsó áron.    
Kb. 1.5 órás tartózkodás után indulunk Szabadka belvárosába, ahol helyi idegenvezetőnkkel 
megtekintjük Szabadka szecessziós nevezetességeit. Végigsétálunk a Korzón, mely az egykori 
kereskedők útján létesült főutca. Kétoldalt különböző stílusú épületek ékesítik, a neoreneszánsz, 
klasszicista, eklektikus és szecessziós palotáktól egészen a modern építményekig. Szabadka 
leglátványosabb épülete a méreteinél fogva akár parlamentnek is beillő, szecessziós városháza, 
megtekintjük még a Zsinagógát, a Palotát, a Ferences rendi templomot (Barátok temploma), 
a Zsolnay kerámiával fedett szökőkutat. Szabadkai városnézésünk után szinte visszautazunk 
az időben, mikor megérkezünk Noszára, a Ludasi-tó partján fekvő Róka tanyára. A tanya a XIX. 
században épült és annak jeleit ma is magán viseli. Nemcsak külsőségeiben, de a berendezési 
tárgyaiban is visszaköszön a nagy magyar rónaságban élők akkori életvitele. Ebédünk hideg 
előételként  hamisítatlan alföldi gazdatállal kezdődik, majd  kemencében sült töltött csirkét kapunk. 
Befejezésként a kemencéből  kőttes kalácsot vagy hájas kiflit szolgálnak fel nekünk. Természetesen 
nem maradhat el a tanya szakértő bemutatása sem a tulajdonos által.  A tanyán házilag készült 
finomságokat is vásárolhatunk (lekvár, likőr, pálinka stb.). 
Visszafelé sétát teszünk  Szerbia legszebb üdülőhelyén, a Palici-tó partján, ahol gyönyörködhetünk 
a táj szépségeiben és a mesebeli kastélyokat idéző szecessziós épületekben.  Este érkezünk haza.

Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi felszállással  Ellátás: ebéd

30-50-70%-os leárazások                                                            
Shoppingolás  leárazáskor, de garantáljuk, hogy a férfiak sem fognak  unatkozni!

Elutazás kora reggel, folyamatos utazás Bécsig az  Áruházhoz. Pezsgős fogadás a belvárosban. Helyi 
idegenvezetőnk kalauzol a belvárosban és a divatházak mesés áruinak felfedezésében. Közben 
betérünk egy kellemes étterembe, ahol megebédelünk, hogy újult erővel induljunk a délutánnak.
Aki szeretne Önállóan belemerülni a nagy leárazásokba, azoknak szabadidőt biztosítunk 17.00 
óráig. Akik gyorsan tudtak dönteni és befejezték a vásárlást, azokat egy remek programra invitáljuk: 
az ÓRAMÚZEUM-ba. A Múzeum egy régi belvárosi házban kapott elhelyezést, ahol 3 emeleten  
csodálhatjuk meg az időmérő szerkezeteket a 15. századtól egészen a közeli múltig. A világ minden 
tájáról láthatunk itt különböző modelleket. A rafinált, elrejtett óralappal rendelkező óráktól a 
gazdagon díszített álló órákig mindenféle megtalálható itt. A látogatás csúcspontjának számít a 
David a Sancto Cajetano által készített asztronómiai óra a 18. századból. A szenzációs pontossággal 
működő mestermű az időn kívül a napok hosszúságát és a bolygok mozgását is mutatja. A legkisebb 
óra elfér egy gyűszűben, a legnehezebb darab pedig a Stephansdom vasból öntött toronyórája.
A látogatás után szabadidő áll rendelkezésre, mely alatt megtekintésre ajánljuk Becs belvárosának 
nevezetességeit: Stephansdom, Votivkirche, Kartnerstrasse, Városháza vagy kávézás-
kikapcsolódás a szép parkjaiban. Visszaindulás 17 órakor. Visszaérkezés várhatóan 22 óra körül.

Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi felszállással Ellátás: fakultatív ebéd

Időpont: 2014. 06. 21.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
Gyerek kedvezmény 18 éves korig: 1.000 Ft
BBP Biztosítás: 660 Ft/fő

Időpont: 2014. 04. 19.
Részvételi díj: 11.900 Ft/fő
Előfoglalási kedvezmény 03. 10-ig: 1.100 Ft
BBP Biztosítás: 660 Ft/fő

Időpont: 2014. 05. 24., 08. 16., 10. 18.
Részvételi díj: 6.500 Ft/fő
BBP Biztosítás: 660 Ft/fő

 Magyar emlékek: Munkács – Beregszász

 Szabadka – Nosza – Palics

 Bécsi Divatház Világmárkái

nemzetközi- autóbuszjegyek-, vonatjegyek



Kora hajnalban indulunk Délvidéki kirándulásunkra. Határátkelés az útviszonyoktól függően Rösz-
kénél, vagy Tompánál. Itt csatlakozik hozzánk Szatmári Sándor helyi idegenvezetőnk, aki egyben 
programunk megálmodója is. Zenta-Újvidék útvonalon haladunk, majd Törökbecsénél letérünk a  
fő útról és átszállunk helyi szállítóeszközünkre, hogy eljuthassunk a legcsodálatosabb és legtitok-
zatosabb középkori épületünk, a végtelen bánsági síkság közepén álló csaknem ezeréves aracsi 
Pusztatemplomhoz.   „A ,,megkövült zsoltár’’, ahogyan a délvidéki magyar költő nevezi, ottani ma-
gyarságunk magára eszmélésének legfőbb szimbóluma. Megközelítése helyi vendéglátóink traktor 
húzta eszközével. Útközben megismerkedünk a tipikus bánsági tájjal, szokásokkal, a múlt dicső-
séges emlékeivel. Visszaérkezve Link Lajos házánál vendégeskedünk, ahol élőzenével, pálinkával 
várnak minket. Vásárlási lehetőség helyi ízekből, borokból!  Délután Törökbecse nevezetességeit 
fedezzük fel. A  temetőben tiszteletünket tesszük az 1848/49-es magyar szabadságharc emléké-
re készült Hungária szobornál, a katolikus templom udvarán pedig Leiningen Westerburg Károly 
szobránál. Törökbecsével szemben a túlparton, Óbecsénél, a Ferenc-csatorna végén láthatjuk az 
Eiffel -zsilipet, mely az első automata folyami zsilipek egyik példánya. Ma ipari műemlék. Innen 
folytatjuk utunkat Óbecsére.  Itt született Than Mór, a magyar festészet jelentős alakja, Barabás 
Miklós tanítványa, aki az 1848/49-es szabadságharc ideje alatt Görgey csapatában volt hadifestő.  
Sétánk során megtekintjük  a Than-fivérek szülőházát,  Református templomát, a Városházát, 
Jović Eufemija bárónő palotáját. Innen  indulunk haza. Várható érkezésünk kb. 22 órakor.
Idegenvezetőnk: Szatmáry Sándor, akivel garantáljuk, hogy egy remek napot fognak eltölteni!

Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti felszállással     Ellátás: fakultatív ebéd

Kora hajnalban indulunk Nagyvárad – Királyhágó – Körösfő (vásárlás) – Csucsa (Ady szerelme Boncza 
Berta Csinszka lakóháza) Bánffyhunyad (kazettás fatemplom) pihenőhelyek beiktatásával Tordára. 
Tordán a só kitermelése felszíni kamrák formájában már a rómaiak idején megkezdődött. A bánya 
látogatóterének infrastruktúrája újjászületett, belső csónakázótó, panorámalift  és további kényelmi 
szolgáltatások is létesültek. Helyi vezetővel, gyalogosan látogatjuk meg a lenyűgöző látványt nyújtó 
belső tereket, de az idősebbek és mozgássérültek panoráma liftet is használhatnak. Kipróbáljuk 
az Óriáskereket is, mely 20 méter magas, 6 személyes gondolával rendelkezik. A barlanglátogatás 
után irány a „Turisztikai Dörgő” !  A régi kamrák helyén kialakult sóstavak, csodálatos fürdőzési, 
kikapcsolódási lehetőséget kínálnak. Aki a bányabemutató után és a fürdőzés helyett inkább a Tordai 
hasadék páratlan szépségét  szeretné megtekinteni, az  szakavatott túravezetőnkkel be is járhatja 
azt. Ezek után Kalotaszentkirályra utazunk, ahol egy régi csűrben szilvapálinkával, teával, kávéval, 
pogácsával várnak minket. Helyi vezetőnk bemutatja a völgyfalu legmagasabb pontján álló erődített, 
négy fiatornyos XIII. sz.-i kazettás mennyezetű református templomot, Ady Endre hársfáját és 
emlékművét, a helyi népviseletet és tájházat, valamint egy kalotaszegi portát. Itt fogunk vacsorázni 
is, mely közben zenészek és kalotaszegi népviseletbe öltözött táncosok szórakoztatnak minket!  
Búcsúzunk, de hazafelé még megállunk Körösfőn, népművészeti tárgyakat vásárolni. Igaz nagyon 
későn érünk haza, de saját ágyunkban pihenve vasárnap ráérünk kipihenni fáradalmainkat!

Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti felszállással  Ellátás: fakultatív vacsora (8 €/fő)

Kora hajnalban indulunk, rövid pihenőt tartunk, Donovaly-ban és  az Árva folyó fölé emelkedő, 
sziklaszirtre épült Árva váránál.  Kora déli órákban érkezünk a Tátra fővárosába Zakopane-ba, mely 
a legmagasabban fekvő város Lengyelországban. A több, mint 2000 méter magas csúcsok között 
meghúzódó hangulatos település olyan, mint egy ékszerdoboz. Sétánkat a Fatimai Szent Szűz 
templománál kezdjük. A templom és a pápai oltár bemutatása után, séta közben tátrai faházak, és az 
óváros megtekintése, kiemelten az ótemplom és az ó temető megnézésével.  Vásárlási lehetőség a 
piacon, ahol helyi kézműves termékek, szépen kidolgozott olcsó bőráruk, ruhaneműk, fából készült 
termékek stb. kaphatók. A zakopanei piac végében található a Gubalowka felvonó, mely 1128 
méterre szállítja a kirándulókat. A Gubalowka csúcsról, szép idő esetén gyönyörű panoráma tárul 
elénk.  A program során  fakultatív ebédelési lehetőség. Délután még marad szabadidő. Azoknak 
az utasainknak, akik újra velünk tartanak a  Tátrába, új programot is tudunk ajánlani. Ez a fakultatív 
program: Zakopane-ból a Kasprowy csúcs több, mint 1900 méteres magasságának meghódítása 
lesz . Ez a hegycsúcs az egyik legkönnyebben, mondhatni legkevesebb erőkifejtéssel meghódítható 
hegy a Tátra lengyel oldalán. A csúcsra közlekedő lanovka csodaszép útvonalon szállítja fel igényes, 
panorámaablakos kocsijaiban a turistákat. A csúcsra érkezve a környező hegyek csodálatos 
panorámája tárul elénk. Erre a programra  az utazás kiválasztásakor kérjük a jelentkezéseket! Kb. 
80 PLN. Festői környezetben vezet utunk hazafelé is. Betérünk egy pihenőre  Zdiar községbe, mely 
Szlovákia kincsei közé tartozik, saját jellegzetes hagyományokkal, népművészettel és kultúrával, egy 
sajátszerű altátrai községnek tekinthető. A teljes körülötte lévő környezet, a Tátra-i nemzeti park 
csodálatos tájegységéhez tartozik. Késő éjszaka érkezünk haza.

Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi felszállással Ellátás: fakultatív ebéd (30 PLN)

Időpont: 2014. 09. 06.
Részvételi díj: 9.900 Ft/fő
Előfoglalási kedvezmény 04. 01-ig: 1.000 Ft
BBP Biztosítás: 660 Ft/fő

Időpont: 2014. 08. 09.
Részvételi díj: 9.900 Ft/fő
Előfoglalási kedvezmény 03. 20-ig: 1.000 Ft
04.01-ig 500 Ft, BBP Biztosítás: 660 Ft/fő

Időpont: 2014. 07. 12., 07. 13.
Részvételi díj: 6.900 Ft/fő
Falusi vendéglátás 12 €
BBP Biztosítás: 660 Ft/fő

Ősi utak Délvidéken

 Szabadka – Nosza – Palics

transzfer sztornó biztosítás idegenvezetés

Erdély közepén

Zakopane és a Kasprowy csúcs



Levendulavirágzás Tihanyban

i

 Sárospatak – Tokaj

 Budapest világörökségei

 Győr – Pannonhalma
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Egy évben két hét, ennyi a levendulavirágzás. Reméljük, hogy a bencések jó kapcsolatai 
révén a jó időhöz felülről is kapunk segítséget. Terveink szerint hajóval érkezünk meg a 
Balaton leglátványosabb településére.  A délelőttünk a természetről szól. A levenduláról 
és a  tihanyi Levendulaházról. Elmerülünk a levendulaültetvényekben, megnézzük a le-
párlást, és az Európában egyedülálló utóvulkáni működés során létrejött forráskúpokat 
a Nyereg-hegyen. A séta max. 2,5 óra, de nem több, mint 3 km. A túránk  a Belső-tó part-
ján fejeződik be a Tihanyi Családi Szabadidőparkban, ahol elfogyasztjuk egyszerű, de 
ízletes ebédünket. Délután a félsziget kimagasló történeti emlékei között sétálunk ide-
genvezetőnkkel. Megtekintjük  Bencés Apátság barokk-kori épület-együttesét, a tufába 
mélyített altemplommal, amely az alapító király sírját is őrzi, szinte megkoronázza a festői 
fekvésű falut. 
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi felszállással Ellátás: ebéd

Sándor palota – Mátyás templom – Zeneakadémia – Andrássy úti paloták
A reggeli órákban indulunk. A délelőttöt a budai várnegyedben töltjük, titkait könnyed 
gyalogos séta során fedezünk fel idegenvezetőnkkel, melynek fénypontja a Sándor palo-
ta  és a felújított Mátyás templom  felkeresése lesz. Kis pihenő, megebédelünk és utána 
átbuszozunk a pesti belvárosba. Megtekintjük  Zeneakadémia épületét,  az Andrássy úti 
paloták rejtett kincseit. A nézelődést a Saxlehner palotában kezdjük, ahol kiderül,hogy 
hogy lehet keserű vízből meggazdagodni.  Megnézzük Saxlehner András nappaliját aki 
nem adta alább Lotz freskóknál. Tovább megyünk, hogy vessünk egy pillantást Arthur 
Koestler szülőházára. Megpróbálunk bemenni az egykori Herzog palotába, és a régi 
Jókai-Feszty villa helyén felidézni Laborfalvy Róza történetét a törvénytelen gyerekkel, 
majd az Andrássy Hotel Hajós Alfréd remek történetét ígéri és  így ér össze a művészet a 
sporttal, a tehetség a kitartással, a múlt a jelennel. Kora este indulunk vissza Nagykőrösre, 
ahová sötétedés után érkezünk meg.
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, ceglédi felszállással Ellátás: fakultatív ebéd

Győr Magyarország műemlékekben egyik leggazdagabb városa. A történelmi korokat 
idéző templomok, paloták, múzeumok, a belvárosra jellemző szűk utcák várják az idelá-
togató turistákat.  A szépen felújított épületek között sétálva mi is ízelítőt kapunk a város 
hangulatából: Széchenyi tér,  Káptalan-domb, Székesegyház, Karmelita templom és 
még sok más érdekes nevezetesség. Látogatás a Kreszta-házban, ahol ma Kovács Mar-
git állandó kiállítása tekinthető meg. Délután utazás Pannonhalmára. A Pannonhalma 
elnevezést először 1823-ban Kazinczy Ferenc használta, a községet 1965 óta nevezik így. 
Látogatás az Apátságban, amely az UNESCO Világörökség része. A román stílusú altemp-
lom és kerengő a káprázatos főkapuval, a gótikus, barokk és klasszicista stílusú részekkel 
kiegészült épületszárnyak határozzák meg a főapátság mai arculatát. A híres könyvtár 
400 ezres gyűjteményében számos könyvritkaságot őriznek. A magyarországi bencések 
„fellegvárá”-nak megtekintése után hazautazás. Érkezés az esti órákban.
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti ceglédi felszállással
Ellátás:  egyszeri főétkezés (1.600 Ft)

Dr. Hargitai Zoltánra, a nagykőrösi „puszta-flóra” elhívatott kutatójára emlékezünk szüle-
tésének 102. évfordulóján, ez alkalommal másik fő kutatási területén, a Zemplén- hegy-
ség csodálatos törpemandulás természetvédelmi övezetében elhelyezett emléktáblánál.  
Megemlékezésünket összekötjük egy kis ÖKO és történelmi túrával a népszerű botanikus, 
történész, /kiváló humorú/ dr Surányi Dezső professzor úr vezetésével. Megtekintjük 2500 
éve lakott Sárospatak fő látnivalóit.  A gyönyörű háromtornyú várat, amely évszázadokon 
át volt a Rákóczi, Thököly, Lorántffy és Zrínyi családok lakóvára. A Református Kollégiumot, 
ahol többek között Csokonai Vitéz Mihály, Móricz Zsigmond, és Hargitai Zoltán is tanultak. 
A Református Tanítóképző patinás épületét, ahol Hargitai Zoltán tanított.   Városi sétánkat 
követően ellátogatunk Tokaj híres borvidékére.  Bejárjuk a régió borútját, megismerkedünk 
a tokaji borok készítésének fortélyaival. Megtudjuk miért lett az aszú „a királyok bora - a 
borok királya”, majd egy 500 éves pincében megkóstoljuk a „mennyei nedűt”.
Utazás: autóbusszal  nagykőrösi, kecskeméti, ceglédi felszállással     
Ellátás: ebéd + ajándék borkóstoló 6 féle borból!

Időpont: 2014. 06. 28.
Részvételi díj: 7.900 Ft/fő

Időpont: 2014. 09. 20.
Részvételi díj: 5.900 Ft/fő

Időpont: 2014. 10. 11.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
Előfoglalási kedvezmény 04.15-
ig: a főétkezés INGYENES!

Időpont: 2014. 08. 07.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fő

• A kiadványban szereplő utak minimum 35 fős létszámmal indulnak. • A részvételi díjak a belépők árát nem tartalmazzák. 
• A programok sorrendje felcserélődhet, az időjárás és az útviszonyok miatt változhat. • Az utak  részletes programját 
kérje irodánk munkatársaitól vagy olvassa honlapunkon www.countr�tours.hu • Várjuk jelentkezését!


