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KÖSZÖNTŐ

TARTALOM

KEDVES UTASUNK!

REPÜLŐS UTAZÁSOK

Bizonyára Ön is régóta várta már, hogy belepillanthasson a PremioTravel

TÖRÖKORSZÁG

új katalógusába! 2021. nyári, őszi és téli programok mellett már 2022-re

A csodaszép Lykia-partvidék �����������������������������������������������������������

szóló utazást is foglalhat. Bízunk benne, hogy megtalálja azt az utazást,
mely a legközelebb áll a szívéhez, ízléséhez!

TÖRÖKORSZÁG

Az utóbbi időszak nehézségei mindenkit megviseltek. Az utazásra csak

Kappadókia igazi mesevilága�����������������������������������������������������������
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vágyakozva gondolhattunk. Most azonban újra kinyílik a világ, végre útnak
indulhatunk, tartson velünk!
Martin Paschinger
PremioTravel

TÖRÖKORSZÁG

Nagy népszerűségnek örvendő, a hosszú évek alatt bejáratott török prog-

Ámulatba ejtő Török Riviéra��������������������������������������������������������������
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ramjaink jelentik kínálatunk legfőbb csillagait. Ráadásul most Kappadókia
nyár programunkat opcionális tengerparti hosszabbítással koronázhatja meg.

TÖRÖKORSZÁG

Amennyiben az Emírségek régóta szerepel a bakancslistáján, most már

Isztambultól az üde Antalyáig ���������������������������������������������������������

10

csak azt kell eldöntenie, hogy inkább körutazáson vagy városlátogatáson
venne részt, esetleg élvezné a kellemes pihenést egy tengerparti hotelben?
Velünk bebarangolhatja a világot: a napsütéses történelmi szigettől,

ÚJ

TÖRÖKORSZÁG
Kappadókia már nyáron is�����������������������������������������������������������������

12
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Máltától a Baltikum három, északias meseországáig.

MÁLTA

Ebben az időszakban az utazás nem mindig egyszerű: ezért érdemes jól

A történelem izgalmas szigete ��������������������������������������������������������

megérdemelt vakációját professzionális kezekre bízni! Tőlünk mindent
készen kap, csak a repülőre kell felülnie!

OLASZORSZÁG

Böngéssze át ajánlatainkat, és amikor kiválasztotta álomutazását, keressen

A mediterrán Szicília veleje ��������������������������������������������������������������

minket elérhetőségeinken!

ÉSZTORSZÁG – LETTORSZÁG – LITVÁNIA

A mielőbbi újabb találkozás reményében, baráti üdvözlettel:

A festői Baltikum csodás kincsei �����������������������������������������������������

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK
A fényűző Dubai könnyedén �����������������������������������������������������������

Martin Paschinger
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PremioTravel

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK
A Közel-Kelet modern ékessége �����������������������������������������������������

ÚJ

2

A katalógusban előforduló esetleges nyomdai hibákért irodánk felelősséget nem vállal!

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK
Fényűző vakáció, sok napsütés��������������������������������������������������������
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ÖNNEK MÁR

TÖRÖKORSZÁG
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Amit az ár tartalmaz:
É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA
É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT

Feladott poggyász, kisméretű kézipoggyász,
repülőtéri check-in.
KÖ

R U TA

É REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
É TRANSZFEREKET
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Antalya

Modern, légkondicionált buszokkal.

É KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT

MODERN, LÉGKONDICIÓNÁLT
BUSZOKKAL (KULTÚRAÉS VACSORACSOMAG
MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN)

FONTOS INFORMÁCIÓK
Kibyra

KULTÚRA- ÉS VACSORACSOMAG
MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN
AZ ÁR TARTALMAZZA:

É
É
É
É
É

ANTALYA
MYRA
EFEZUS
LAODIKEIA
KIBYRA

Törökország
KÖRUTAZÁS KÉT TENGER TALÁLKOZÁSÁNÁL

A CSODASZÉP
LYKIA-PARTVIDÉK

A programunk során úgy
fog tűnni Önnek, mintha
a megkapó látnivalók sosem
érnének véget: fehéren
nyújtózó mészkőteraszok,
letűnt időkről mesélő romok,
archeológiai kincsek, a tenger
szemkápráztató kékeszöldje,
hósipkás hegyvonulatok,
csodaszép városok, titokzatos
mecsetek, egzotikus
nyüzsgés, karcsú pálma- és
gyümölcsfákkal övezett utcák.
4

Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

Repülés Antalyába
A helyszínen magyarul beszélő idegenvezetőnk üdvözli Önt
és elkíséri a szállodába, ahol üdvözlő koktél vár utasainkra. Szállás
Antalya környékén.
2. NAP Myra – Szent Miklós
Az út a tengerpart mentén vezet, így csodálatos kilátást nyújt
a Földközi-tengerre, a végtelen időtlenséget sugalló fenyőerdőkre és a Taurus-hegység meredek lejtőire. Myrában ellátogatunk a Világörökség részét képező sziklasírokhoz. A sírok,
és szarkofágok az i.e. IV. századból származnak. Myra-t Szent
Miklós püspök virágoztatta fel, akit itt is temettek el. Szállás
Mugla város környékén.
3. NAP Lykia
Ma Dalyan festői vidékén veszünk részt egy hajókiránduláson.
Az Iztuzu strandot Teknősbéka-partnak is nevezik, és csak vízi
úton érhető el. Itt jó idő esetén élvezhetjük a fürdés örömeit
is. Utazás Kusadasiba busszal, szállás 2 éjszakára a hangulatos
Kusadasi város környékén.
4. NAP Efezus
A reggelit követően egy csodálatos, felejthetetlen kirándulásra
indulunk. Törökország egyik legfontosabb régészeti nevezetességének, Efezusnak, az antik világ legjelentősebb kereskedelmi
és kulturális központjának megtekintése vár ránk a mai napon.
1. NAP

Az antik világ életre kel a szemük előtt, megcsodálhatjuk a múlt
titkait őrző agorát, az Arkadiana utat, mely egykor fontos szerepet
töltött be a kikötő felé nyújtózva, a termálforrásokat, Domiciánus
templomát, a tágas színházat (mely a legnagyobbak közé tartozott, 25.000 fő befogadására volt alkalmas), a Celsus könyvtárat.
Visszatérés a hotelbe.
5. NAP Laodikeia – Gyapotvár
A reggeli után tovább haladunk Pamukkale felé. Útközben
megállunk Laodikeia-nál (Laodicea). Az egykori virágzó város
fontos kereskedelmi útvonalak találkozásánál feküdt. Hírnevét
gyapjútermesztésének, és az itt folytatott kereskedelmi és
orvosi tevékenységnek is köszönhette. Jelentős zsidó közösség
is élt itt. A települést megemlíti a Jelenések könyvében Szent
János is. Pamukkale-t Gyapotvárnak is becézik, és az UNESCO
Világörökség része. A gyógyvíznek köszönhetően megkapó
szépségű hófehér mészkőteraszok alakultak ki. (Ezeket kívülről
tekintjük meg). Ez a lenyűgöző természeti csoda már az ókorban vonzotta az embereket gyógyító ereje miatt. Lehetőségük
lesz fürdésre a hotel híres termálvizében. Szállás Pamukkaléban.
6. NAP Tavas – Kibyra – Antalya
Reggeli után elhaladunk a Honaz-hegység mellett, és felkeresünk
Tavas közelében egy szőnyegkészítő-műhelyt. Itt tanúi lehetünk
annak, hogy hogyan is készülnek a világhírű török szőnyegek,

06 80 98 00 80 vagy látogasson el honlapunkra

www.premiotravel.hu

Efezus
Kusadasi
Laodikeia

Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy az útlevélnek
érvényesnek kell lennie a visszatérés napjától számított minimum 6 hónapig! Fakultatív programok
vásárlására a helyszínen nyílik lehetőség, helyi szolgáltatók szervezésében. A programváltoztatás jogát
fenntartjuk! Az egyes időpontokon a csoportok indulásához min. csoportlétszám szükséges.

Pamukkale

É MINŐSÉGI SZÁLLÁSOKAT
Vendégeink 4 és 5 csillagos, stílusos hotelekben
kapnak elhelyezést.

É REGGELIT
Az utazás minden napján reggeli a szállodák
éttermében.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

É MAGYAR NYELVŰ CSOPORTKÍSÉRŐT

Mugla Kibyra
Dalyan

Antalya, Myra, Efezus, Laodikeia, Kibyra
a program alapján.

Antalya
Myra

Kollégánk ismerteti a körutazásban foglalt
programokat, látnivalókat és egyéb
lehetőségeket. Ezenkívül ott-tartózkodásuk
alatt mindenben készséggel áll utasaink
rendelkezésre.

Időjárás a régióban
35°C
30°C
25°C
20°C
15°C
10°C
5°C

természetes festékanyagok felhasználásával. Megismerhetjük
a készítésük különböző lépéseit. Majd Kibyra ősi városa vár ránk.
A település fénykorát a római korban élte, hadsereggel, jogi és
közigazgatási intézményekkel, a korabeliek érdeklődésére számot tartó szórakozási lehetőséggel (például gladiátor-játékok)
büszkélkedhetett. Sétánk során számos érdekes épületet csodálhatunk meg. Ezek közül is kiemelkedő az Odeon, ahol zenés
műsorokat tartottak. Utunk során Antalya felé áthaladunk a festői
szépségű Taurus-hegységen. Szállás 2 éjszakára Antalya környékén.
7. NAP Antalya – Karpuzkaldiran-vízesés
Körutazásunk utolsó állomása Antalya, amely a Török Riviéra egyik
legszebb városa. Évente több millió turista keresi fel. A Taurushegység gyönyörű csúcsai és a régióra jellemző buja növényzet
csodálatos látványt nyújtanak. Megnézzük a város szimbólumait,
többek között a „rovátkolt” Yivli Minaretet, az óratornyot, a meseszép kikötőt és a régi városfalat. A séta folyamán lehetőségük lesz
vásárolni. Ezen kívül meglátogatunk egy ékszer- és egy bőrmanufaktúrát, ahol kedvező áron juthatnak a török kézművesipar
remekeihez. A kirándulás fénypontja a Karpuzkaldiran-vízesés
megtekintése. Szállás Antalya környékén.
8. NAP Hazautazás Magyarországra
A busz az indulás függvényében viszi ki Önöket a repülőtérre.
Életre szóló élményekkel gazdagodva érkezünk haza Budapestre.

0°C

Szeptember

Október

Antalya    

November

December

Budapest

Utazások időpontjai
Dátumok


Részvételi díj (Ft/fő)

Budapest

szep. 30.
okt. 7., okt. 14.
okt. 21., okt. 28.
nov. 4.
nov. 11.
nov. 18.
nov. 25.
dec. 2.

139.990
134.990
129.990
124.990
119.990
114.990
104.990
89.990

Amit az ár nem tartalmaz:
É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén): 47.990 Ft/fő

Amiket ajánlunk Önnek:
É Kultúra és vacsora csomag (tartalmazza az alap
kirándulásokhoz tartozó belépőket, idegenvezetést,
vacsorákat és hajózást a Dalyan folyón): 49.990 Ft/fő
É Baleset- és poggyászbiztosítás: 4.560 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: 3.900 Ft/fő
É Fakultatív programok: a helyszínen foglalhatóak,
pontos információ róluk a helyszínen kapható.
Minimum létszám szükséges a programok
megrendezéséhez.

Pozíciószám:

PWEB0421LYK

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.
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Göreme

 




Amit az ár tartalmaz:
É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA
É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT

Feladott poggyász, kisméretű kézipoggyász,
repülőtéri check-in.
Konya

R U TA
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É TRANSZFEREKET
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Modern, légkondicionált buszokkal.

É IZGALMAS, LÁTVÁNYOS

KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT
MODERN, LÉGKONDICIÓNÁLT
BUSZOKKAL (KULTÚRAÉS VACSORACSOMAG
MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN)

FONTOS INFORMÁCIÓK
Karpuzkaldiran-vízesés, Antalya

KULTÚRA- ÉS VACSORACSOMAG
MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN
AZ ÁR TARTALMAZZA:

É
É
É
É
É

KONYA
KAPPADÓKIA
GÖREME
SULTANHANI
ANTALYA

KÖRUTAZÁS TÖRÖKORSZÁG SZÍVÉBEN

KAPPADÓKIA
IGAZI MESEVILÁGA

Kappadókiai körutazásunk
igazi csemegének ígérkezik
annak, aki egy igazán
egyedülálló úticélon töri a fejét.
Ennek során felfedezheti
a különlegesnél különlegesebb
helyszíneket: a tufakúpokkal
büszkélkedő, semmire sem
hasonlító, misztikus, holdbéli
tájat, a tündérkémények
mesebirodalmát, karaván
menedékhelyet, az iszlám
művészet és építészet kincseit.
6

Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

Érkezés Antalyába
Repülés Törökországba. Kollégánk már a repülőtéren fogadja,
majd a szállodában frissítő welcome drinkkel üdvözli Önöket.
Szállás Antalya környékén.
2. NAP Mevlana-kolostor – Kappadókia
A szállodában elköltött reggeli után utazás Konyába, a kora középkori Szeldzsuk Birodalom egykori fővárosába, amely ma is sok hívő
török zarándokhelye. Itt található Mevlana sírja. Meglátogatjuk
a híres Mevlana Kolostort, ahol a táncoló dervisek rendjét alapították. A kolostor, amely ma az Iszlám Művészet Múzeumának ad
otthont, a török iparművészet kincseinek gyűjteménye. Ezt követően tovább indulunk a mesés-elbűvölő Kappadókiába, amely az
elkövetkezendő napok célállomása lesz. Szállás Kappadókiában
a következő 3 napban.
3. NAP  Kappadókia, majd szabadidő
vagy fakultatív program
Kappadókia területe sziklakúpokkal teletűzdelt fantasztikus holdbéli tájra hasonlít, ahol a tufaképződményekbe barlangtemplomokat és lakásokat vájtak az itt lakók. A tájat egy vulkán alakította
ki, amelyből az ismételt kitörések során vulkáni hamu rakódott
le. A környék első lakói a 7. században érkeztek ide. Őket követték a későbbiekben a szerzetesek, és templomok, remetelakok,
kolostorok kerültek kialakításra a tufából. A nap első felében
1. NAP

ezeket a csodákat keressük fel. Majd szabadidő vagy tartson
velünk fakultatív kirándulásra. Szállás Kappadókiában.
4. NAP Göreme
Göremében, a Göreme Nemzeti Park területén található, freskókkal díszített barlangtemplomokat látogatjuk meg (az UNESCO
Világörökség része). Itt a természet igazán bemutatta, milyen
nagy fantáziával rendelkezik; a táj sziklafalakból, tufapiramisokból és kúpokból áll, mely képződmények úgy néznek ki a sok
lyukkal, mint egy hangyaboly. Ezt követően a szerzetesek völgyének vagy tündérkémények völgyének is nevezett Simeonvölgybe látogatunk. Ez a táj a tíz méter magas, és csoportokban
vagy magányosan álló tufakúpok eredeti és tökéletes kompozíciójával mindenkit bámulatba ejt. Uchisarban az egyik legnagyobb tufakúpnál élvezhetjük (kívülről) a tájra nyíló csodálatos
kilátást. Délután megismerkedünk a szőnyegkészítés hagyományának nemes folyamatával (a nyersanyag – a selyem, pamut és
gyapjú – termelésétől kezdve egészen a késztermékig). A nap
végén sétát teszünk Avanosban, mely fazekas remekműveiről
híres. Szállás Kappadókiában.
5. NAP Sultanhani – Antalya
Elhagyjuk Kappadókia varázslatos-időtlen világát és Sultanhaniba,
a híres szeldzsuk karaván menedékhez megyünk, ahol a múlt titkai
tárulnak fel előttünk. Ezt követően a festői tájat teljes mértékben

06 80 98 00 80 vagy látogasson el honlapunkra

www.premiotravel.hu

Törökország
Konya

Kappadókia

Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy az útlevélnek
érvényesnek kell lennie a visszatérés napjától számított minimum 6 hónapig! Fakultatív programok
vásárlására a helyszínen nyílik lehetőség, helyi szolgáltatók szervezésében. A programváltoztatás jogát
fenntartjuk! Az egyes időpontokon a csoportok indulásához min. csoportlétszám szükséges.

Göreme

É MINŐSÉGI SZÁLLÁSOKAT
Vendégeink 4 és 5 csillagos, stílusos hotelekben
kapnak elhelyezést.

É REGGELIT
Az utazás minden napján reggeli a szállodák
éttermében.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

Sultanhani

Antalya

Antalya, Konya, Kappadókia, Göreme, Sultanhani
a program alapján.

É MAGYAR NYELVŰ CSOPORTKÍSÉRŐT
Kollégánk ismerteti a körutazásban foglalt
programokat, látnivalókat és egyéb
lehetőségeket. Ezenkívül ott-tartózkodásuk
alatt mindenben készséggel áll utasaink
rendelkezésre.

Időjárás a régióban
35°C
30°C
25°C
20°C
15°C
10°C
5°C

meghatározó, csodálatos Taurus-hegységen keresztül visszatérünk Antalya környékére, ahol az utolsó három éjszakát töltjük.
Szállás Antalya környékén.
6. NAP Antalya – Karpuzkaldiran-vízesés
Ezen a napon a körutazás utolsó állomása Antalya, amely a Török
Riviéra egyik legszebb városa. Évente több millió turista keresi fel.
A Taurus-hegység gyönyörű csúcsai és a régióra jellemző buja
növényzet csodálatos látványt nyújtanak. Megnézzük a város
szimbólumait, többek között a Yivli Minaretet és az óratornyot
a Kalekapsi téren. A séta folyamán meglátogatunk egy ékszer
kereskedést, ahol ezen tradicionális török termékek készítése
zajlik, és egy bőrmanufaktúrát, ahol kedvező áron juthatnak
a török kézművesipar remekeihez, ráadásul egy divatbemutató
is vár ránk. A kirándulás fénypontja a Karpuzkaldiran-vízesés
megtekintése. Szállás Antalya környékén.
7. NAP Szabadidő vagy fakultatív program
Ezt a napot a szállodában töltheti kedvére. Ha van kedve, fedezze
fel idegenvezetőnkkel a környéket fakultatív kirándulás keretében. Szállás Antalya környékén.
8. NAP Hazautazás
A busz a repülőgép indulási idejének függvényében viszi ki
Önöket a repülőtérre. Utazás Budapestre, életre szóló élményekkel gazdagodva érkezünk haza.

0°C

Szeptember

Október

Antalya   

November

Kappadókia   

December

Budapest

Utazások időpontjai
Dátumok


Részvételi díj (Ft/fő)

Budapest

szep. 30.
okt. 7., okt. 14.
okt. 21.
okt. 28.
nov. 4.
nov. 11., nov. 18.
nov. 25.
dec. 2.

139.990
134.990
129.990
124.990
119.990
114.990
104.990
89.990

Amit az ár nem tartalmaz:
É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén): 47.990 Ft/fő

Amiket ajánlunk Önnek:
É Kultúra és vacsora csomag (tartalmazza az alap
kirándulásokhoz tartozó belépőket, idegenvezetést,
vacsorákat): 49.990 Ft/fő
É Baleset- és poggyászbiztosítás: 4.560 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: 3.900 Ft/fő
É Fakultatív programok: a helyszínen foglalhatóak,
pontos információ róluk a helyszínen kapható.
Minimum létszám szükséges a programok
megrendezéséhez.

Pozíciószám:

PWEB0421KAP

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.
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8 NAP / 7 ÉJSZAKA

Antalya

 




Amit az ár tartalmaz:
É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA
É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ

5

Feladott poggyász, kisméretű kézipoggyász,
repülőtéri check-in.

Z



 


É REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
É TRANSZFEREKET

SORÁN

Pamukkale

K

ÁS

H O TEL A

SZOLGÁLTATÁSOKAT

Ö R U TA

Modern, légkondicionált buszokkal.

É IZGALMAS, LÁTVÁNYOS

FONTOS INFORMÁCIÓK

VACSORA
AZ Á
RBAN!

KULTÚRA- ÉS VACSORACSOMAG
MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN
AZ ÁR TARTALMAZZA:

É ANTALYA
É PAMUKKALE
É HIERAPOLIS

Hierapolis

KÖRUTAZÁS TÖRÖKORSZÁG LEGSZEBB TÁJAIN

ÁMULATBA EJTŐ
TÖRÖK RIVIÉRA

Élje át az az egy hétig tartó
csodát, válassza kultúrával
fűszerezett nyaralásunkat!
Programunk tökéletes
kombinációt kínál Önnek:
vegyen részt körutazásunkon
a csodaszép Törökországban,
ahol a lebilincselő történelmi
kincsek, és lélegzetelállító
természeti csodák megismerése
mellett a gondtalan pihenésre,
kikapcsolódásra is elegendő
idő kínálkozik.
8

Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

Repülés Antalyába
Repülés Budapestről Törökországba. A helyszínen magyarul
beszélő idegenvezetőnk üdvözli Önt, és elkíséri az első hotelbe.
Szállás Antalya környékén, az első három éjszakára Belekben
vagy Kemerben.
2. NAP  A környék felfedezése és szabadidő
vagy fakultatív program
Kollégánk egy frissítő welcome koktéllal fogadja Önt, és minden
fontos tudnivalót és érdekességet elárul az előttünk álló napokról, a közösen eltöltött hét pontos menetéről. Felfedezzük a környékét egy kirándulás keretében. Ezt követően töltse kedvére az
időt, pihenjen, vagy válasszon fakultatív programlehetőségek
közül! Szállás Belekben vagy Kemerben.
3. NAP Antalya és vásárlás
Ezen a reggeli után napon Antalyába látogatunk, amely a Török
Riviéra egyik legszebb városa, az azonos nevű tartomány központja. Antalyát a Földközi-tenger gyöngyszemének is becézik,
nem véletlenül. Az országba látogatók népszerűségi listáján előkelő helyet foglal el a mintegy 1,2 millió lakosú település, évente
több millió turista keresi fel. A Taurus-hegység gyönyörű csúcsai és a régióra jellemző buja növényzet csodálatos látványt
nyújtanak. Közös városnézésre indulunk. Látogatást teszünk
a festői Karpuzkaldiran vízesésnél. A séta folyamán lehetőségük
1. NAP

lesz vásárolni. Ezen kívül meglátogatunk egy ékszer- és egy
bőrmanufaktúrát, ahol kedvező áron juthatnak a török kézművesipar szemet gyönyörködtető remekeihez. Szállás Kemerben
vagy Belekben.
4. NAP Pamukkale
A reggeli után kijelentkezés a hotelből, ezután továbbutazunk
a meseszép Pamukkáléba, mely az UNESCO-Világörökség listájának egyik ékessége, és Eger testvérvárosa. A név eredetileg
Gyapotvárat jelent, amelyhez csodaszép völgyeken át vezet
az út. Pamukkale világszerte híres mészkőteraszairól. A 35 fokos
gyógyvíznek köszönhetően megkapó szépségű teraszok alakultak ki, amelyek vakító fehérsége kiemeli a bennük megálló víz
türkizkékjét. Ez a lenyűgöző természeti csoda már az ókorban
vonzotta az embereket gyógyító ereje miatt. Vize különösen jó
hatással van az asztmára és a reumára. Lehetőség lesz fürdésre
a hotel híres termálvízében. Szállás Pamukkáléban.
5. NAP Hierapolis
A reggelit követően folytatjuk körutazásunkat. Megtekintjük
a pamukkalei mészkőteraszok felett húzódó Hierapolis város fenséges romjait, amelyet a Kr. e. 2. században alapítottak, és a Római
Birodalomban élte fénykorát. Itt találhatóak az impozáns római
színház romjai 50 soros nézőterével. Csodálatos látványt nyújtanak az ókori fürdő maradványai, és a szőlős lankák észak felé.

06 80 98 00 80 vagy látogasson el honlapunkra

www.premiotravel.hu

Törökország
Hierapolis

Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy az útlevélnek
érvényesnek kell lennie a visszatérés napjától számított minimum 6 hónapig! Fakultatív programok
vásárlására a helyszínen nyílik lehetőség, helyi szolgáltatók szervezésében. A programváltoztatás jogát
fenntartjuk! A programok sorrendje változhat, fel is
cserélődhetnek! A program Kemerben is kezdődhet, és akkor Belekben ér véget, de fordítva is lehetséges! Az egyes időpontokon a csoportok indulásához min. csoportlétszám szükséges..

Pamukkale

KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT
MODERN, LÉGKONDICIÓNÁLT
BUSZOKKAL (KULTÚRAÉS VACSORACSOMAG
MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN)

Antalya, Pamukkale, Hierapolis a program alapján.

É MINŐSÉGI SZÁLLÁSOKAT
Vendégeink 4 és 5 csillagos, stílusos hotelekben
kapnak elhelyezést.

É REGGELIT
Az utazás minden napján reggeli.

É VACSORÁT
Az utazás minden napján vacsora.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

Kemer

É MAGYAR NYELVŰ CSOPORTKÍSÉRŐT

Belek
Antalya

Kollégánk ismerteti a körutazásban foglalt
látnivalókat, ezenkívül ott-tartózkodásuk alatt
mindenben készséggel áll rendelkezésre.

Időjárás a régióban
35°C
30°C
25°C
20°C
15°C

Utunk folytatása során Antalya felé áthaladunk a festői szépségű
Taurus hegységen. Útközben meglátogatunk egy szőnyeggyárat, ahol megismerhetik a török szőnyegszövés egész folyamatát (a nyersanyag – selyem, pamut és gyapjú – előállításától
egészen a végtermékig). Szállás Antalya környékén, Kemerben
vagy Belekben 3 éjszakára.
6. NAP Szabadidő vagy fakultatív program
A reggeli után ezt a napot a szállodában töltheti és kihasználhatja
a szabadidős szolgáltatásokat, feltöltődhet, lazíthat, élvezheti
a nyugodt pihenés gondtalan pillanatait, az aranyló napsütést
és a káprázatos tenger látványát. Ha van kedve, válasszon izgalmas fakultatív programok közül. Szállás Kemerben vagy Belekben.
7. NAP Szabadidő vagy fakultatív program
Reggeli, majd ezt a napot a szállodában töltheti és kihasználhatja a szabadidős szolgáltatásokat, élvezheti a nyugodt pihenés gondtalan pillanatait, az aranyló napsütést és a káprázatos
tenger látványát. Ha van kedve, válasszon a lebilincselő fakultatív
kirándulási lehetőségek közül. Szállás Kemerben vagy Belekben.
8. NAP Hazautazás Magyarországra
A reggeli után a busz az indulás függvényében viszi ki Önöket
a repülőtérre. Búcsút veszünk Törökországtól, majd hazautazás
Magyarországra. Életre szóló élményekkel gazdagodva érkezünk haza Budapestre.

10°C
5°C
0°C

Szeptember

Október

Antalya    

November

December

Budapest

Utazások időpontjai
Dátumok


Részvételi díj (Ft/fő)

Budapest

szep. 30.
okt. 7., okt. 14., okt. 21., okt. 28.
nov. 4.
nov. 11.
nov. 18.
nov. 25.
dec. 2.

149.990
149.990
139.990
129.990
119.990
114.990
99.990

Amit az ár nem tartalmaz:
É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén): 47.990 Ft/fő

Amiket ajánlunk Önnek:
É Kultúracsomag (tartalmazza az alap kirándulásokhoz
tartozó belépőket, idegenvezetést és ebédeket
a 3, 4, 5. napon): 39.990 Ft/fő
É Baleset- és poggyászbiztosítás: 4.560 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: 3.900 Ft/fő
É Fakultatív programok: a helyszínen foglalhatóak,
pontos információ róluk a helyszínen kapható.
Minimum létszám szükséges a programok
megrendezéséhez.

Pozíciószám:

PWEB0421313

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.
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Topkapi palota, Isztambul



 


8 NAP / 7 ÉJSZAKA
Amit az ár tartalmaz:

Boszporusz

É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA
É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT

Feladott poggyász, kézipoggyász, repülőtéri
check-in.
Pergamon

KÖ

R U TA

ISZTAMBUL
PERGAMON
EFEZUS
PAMUKKALE
HIERAPOLIS
ANTALYA

Pamukkale

Isztambul

KÖRUTAZÁS TÖRÖKORSZÁG NYUGATI PARTVIDÉKÉN

ISZTAMBULTÓL
AZ ÜDE ANTALYÁIG

Isztambulban, a Kelet
és Nyugat kapujában,
két kontinens találkozásánál,
a Boszporusz partján található
izgalmas nagyvárosban
elképesztő a múlt és jelen
harmonikus együtt létezése.
Gazdag körutazásunkon
Törökország további kincseit
is megismerhetjük, a misztikus
Trójától Pergamonig,
Pamukkale mészkőteraszaitól
Antalya nyüzsgéséig.
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É IZGALMAS, LÁTVÁNYOS

KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT
MODERN, LÉGKONDICIÓNÁLT
BUSZOKKAL (KULTÚRACSOMAG
MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN)
Isztambul, Pergamon, Efezus, Pamukkale,
Hierapolis, Antalya a program alapján.

KULTÚRACSORACSOMAG
MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN
AZ ÁR TARTALMAZZA:

É
É
É
É
É
É

SORÁN

3




Modern, légkondicionált buszokkal.
A repülőtéren várja Önöket idegenvezetőnk,
aki a résztvevőket elkíséri a szállodába, az
elutazás napján pedig a szállodából a repülőtérre.

Z

ÁS

H O TEL A

É REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
É TRANSZFEREKET

Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

Érkezés Törökországba
Repülés Törökországba Budapestről átszállással. Kollégánk a repülőtéren fogadja, majd a szállodában welcome drinkkel üdvözli
Önöket. Két éjszakára szállás Isztambul környékén.
2. NAP Isztambul – a mesés metropolisz
Isztambulban, a Boszporusz nagyvárosában, a Selyemút egykori utolsó állomásánál keveredik a keleti mesék és a mai kor
világa. Sziluettjét titokzatos minaretek, a Boszporuszon átívelő
híd, az Aranyszarv-öböl opálos víztükrén úszó hajók határozzák
meg. Az egykori Hippodromhoz látogatunk el, mely gyülekezési
helyként szolgált. Itt megtekintünk három ókori emléket. Meglátogatjuk a Kék Mecsetet. Felkeressük a Topkapi palotát, mely
évszázados méltóságában a Szeráj-csúcsról tekint le, az Aranyszarv-öböl és a Márvány-tenger között. Falai között szultánok
éltek, és ma is az egykori oszmán birodalom erejét sugározza.
Lehetőségünk adódik élvezni az Egyiptomi Bazár (Fűszerpiac)
egzotikus színeit és illatait. Visszatérés a hotelbe.
3. NAP  Fakultatív program: Boszporusz hajóút,
majd Trója – Ayvalik
Fakultatív program: varázslatos hajóút a Boszporuszon. A két
part, Európa és Ázsia között között szeli hajónk a hullámokat,
míg csodálattal adózhatunk a múlt és jelen együtt létezésének.
A távolban számos erőd, mesés palota körvonalai rajzolódnak ki.
1. NAP

Továbbutazás, Canakkale vár ránk, Homérosz Iliászának színhelye.
Ezen az időtlen helyen megelevenednek előttünk a trójai háború
hősei, az Iliász és Odüsszeia legendás alakjai. Tróját sokáig csak
történetek fiktív helyszíneként tartották számon, míg Heinrich
Schliemann bele nem fogott a 19. században régészeti ásatásaiba. Továbbutazás. Szállás Ayvalik környékén.
4. NAP Pergamon – Kusadasi
A tengerpart vonalát követve utazunk Pergamonba. Többek között
az Akropoliszt és az ókor legmeredekebb színházát, a Zeusz-oltár
alapzatát, a szentélyt és az egykori világhírű könyvtár maradványait tekintjük meg. Itt találták fel a pergament is. Továbbutazunk
Kusadasiba. Szállás Kusadasi környékén.
5. NAP Efezus – Pamukkale
A reggeli után, a mai napon Törökország egyik legfontosabb
régészeti nevezetességének, Efezusnak, az antik világ egyik legjelentősebb kereskedelmi és kulturális központjának megtekintése
vár ránk. Az antik világ életre kel a szemük előtt, megcsodálhatjuk a múlt titkait őrző agorát, az Arkadiana utat, a termálforrásokat, Domiciánus templomát, a tágas színházat (mely a legnagyobbak közé tartozott, 25.000 fő befogadására volt alkalmas),
a Celsus könyvtárat. Folytatjuk utunkat a Meander-völgyön át
Pamukkale felé, melyet Gyapotvárnak is becéznek, és az UNESCO
Világörökség része. A gyógyvíznek köszönhetően megkapó

06 80 98 00 80 vagy látogasson el honlapunkra

www.premiotravel.hu

Canakkale
Trója
Ayvalik

Törökország

Pergamon
Efezus Hierapolis

FONTOS INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy az útlevélnek
érvényesnek kell lennie a visszatérés napjától számított minimum 6 hónapig! Fakultatív programok
vásárlására a helyszínen nyílik lehetőség, helyi szolgáltatók szervezésében. A programváltoztatás jogát
fenntartjuk! A programok sorrendje változhat, fel is
cserélődhetnek! Az egyes időpontokon a csoportok
indulásához min. csoportlétszám szükséges.

Kusadasi
Pamukkale
Antalya

É MINŐSÉGI SZÁLLÁSOKAT
Vendégeink 3, 4 és 5 csillagos, stílusos
hotelekben kapnak elhelyezést.

É REGGELIT
Az utazás minden napján reggeli.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

É MAGYAR NYELVŰ CSOPORTKÍSÉRŐT
Kollégánk ismerteti a körutazásban foglalt
látnivalókat, programokat. Ezenkívül otttartózkodásuk alatt mindenben készséggel áll
utasaink rendelkezésre.

Időjárás a régióban
30°C

szépségű hófehér mészkőteraszok alakultak ki. Ez a természeti
csoda már az ókorban is vonzotta az embereket gyógyító ereje
miatt. Lehetőségük lesz fürdésre a hotel termálvizében. Szállás
Pamukkaléban.
6. NAP Hierapolis – Antalya
Ezen a napon Hierapolis fenséges romjait tekintjük meg. A Kr. e.
III. századból származó Apolló-szentély és a római színház fenséges látványt nyújt. Utunk során Antalya felé áthaladunk a festői szépségű Taurus-hegységen. Útközben meglátogatunk egy
szőnyeggyárat, ahol megismerheti a török szőnyegszövés egész
folyamatát. Szállás 2 éjszakára Antalya környékén.
7. NAP Antalya – Karpuzkaldiran-vízesés
A mai napon körutazásunk utolsó állomása Antalya, melyet
a Török Riviéra gyöngyszemének is neveznek. A Taurus-hegység
hósipkás csúcsai és a régióra jellemző buja növényzet csodálatos
látványt nyújtanak. Megnézzük a város szimbólumait, a „rovátkolt”
Yivli Minaretet, az óratornyot és a régi városfalat. Meglátogatunk
egy ékszer- és egy bőrmanufaktúrát, ahol kedvező áron juthatnak a török kézművesipar remekeihez. A kirándulás fénypontja
a Karpuzkaldiran-vízesés megtekintése. Szállás Antalya környékén.
8. NAP Hazautazás Magyarországra
A busz az indulás függvényében viszi ki Önöket a repülőtérre.
Hazautazás átszállással Budapestre.

25°C

Amit az ár nem tartalmaz:

20°C
15°C

É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén): 64.990 Ft/fő

10°C
5°C
0°C

Október

Isztambul   

November

Antalya   

Budapest

Utazások időpontjai
Dátumok


Részvételi díj (Ft/fő)

Budapest

okt. 14.
okt. 21.
okt. 28.
nov. 4.
nov. 11.

209.990
199.990
189.990
184.990
169.990

Amiket ajánlunk Önnek:
É Kultúracsomag (tartalmazza az alap kirándulásokhoz
tartozó idegenvezetést és belépőket): 29.990 Ft/fő
É Vacsoracsomag: 33.300 Ft/fő
É Baleset- és poggyászbiztosítás: 4.560 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: 3.900 Ft/fő
É Fakultatív programok: a helyszínen foglalhatóak,
pontos információ róluk a helyszínen kapható.
Minimum létszám szükséges a programok
megrendezéséhez.

Pozíciószám:

PWEB0421IST

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.
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ÖNNEK MÁR

TÖRÖKORSZÁG

189.990

KÖRUTAZÁS

LT Ú R A- É
U
K

Tartalm ulásokhoz
kiránd elépőket,
b
tartozó vezetést,
idegen kat!
vacsorá

FT/FŐTŐL TELJES ÁR!

O M AG

MOST N!
A
AZ ÁaRzzBa az alap

CS

AC S O R A
V
S

Antalya

AZ ÁRBAN!



 


8 (15) NAP / 7(14) ÉJSZAKA
AZ ÁRBAN!

IDŐPONTOK
NYÁRON!
20

É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA
É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT

Feladott poggyász, kisméretű kézipoggyász,
repülőtéri check-in.

21. augusztus 4-től
szeptember 22-ig
heti indulással!

Kappadókia

AZ ÁRBAN!

É REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
É TRANSZFEREKET
Modern, légkondicionált buszokkal.

SORÁ



Antalya, Konya, Kappadókia, Göreme, Sultanhani
a program alapján.

N

5

ÁS

H O T EL A

KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT
LÉGKONDICIONÁLT, MODERN
PANORÁMABUSZOKKAL

É MINŐSÉGI SZÁLLÁSOKAT
Elhelyezés 4 és 5 csillagos, stílusos hotelekben.

Sultanhani

AZ ÁR TARTALMAZZA
A KÖVETKEZŐ KIRÁNDULÁSOKAT:

TENGERPARTI HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL

KAPPADÓKIA
MÁR NYÁRON IS

Kappadókiai körutazásunk
igazi csemegének ígérkezik.
Ennek során felfedezheti
a tufakúpokkal büszkélkedő,
misztikus, holdbéli tájat,
a tündérkémények
mesebirodalmát, karaván
menedékhelyet, az iszlám
művészet és építészet
kincseit. Az út végén igazi
kikapcsolódást biztosít
opcionális tengerparti
hosszabbítási lehetőségünk.
12

É IZGALMAS, LÁTVÁNYOS

SSZ A B B

 


egyhetes
tengerparti hosszabbítás
lehetőséggel a 8-15. nap i
on!

KONYA
KAPPADÓKIA
GÖREME
SULTANHANI
ANTALYA

HO

ÍT

AKÁR PLUSZ
HÉT NAP
NYARALÁS!
Választható

É
É
É
É
É

Amit az ár tartalmaz:

Hotel strandja

Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

Érkezés Antalyába
Repülés Törökországba. Kollégánk már a repülőtéren fogadja,
majd a szállodában frissítő welcome drinkkel üdvözli Önöket.
Szállás Antalya környékén.
2. NAP Mevlana-kolostor – Kappadókia
A szállodában elköltött reggeli után utazás Konyába, a kora középkori Szeldzsuk Birodalom egykori fővárosába, amely ma is sok hívő
török zarándokhelye. Itt található Mevlana sírja. Meglátogatjuk
a híres Mevlana Kolostort, ahol a táncoló dervisek rendjét alapították. A kolostor, amely ma az Iszlám Művészet Múzeumának ad
otthont, a török iparművészet kincseinek gyűjteménye. Ezt követően tovább indulunk a mesés-elbűvölő Kappadókiába, amely az
elkövetkezendő napok célállomása lesz. Szállás Kappadókiában
a következő 3 napban.
3. NAP  Kappadókia, majd szabadidő
vagy fakultatív program
Kappadókia területe sziklakúpokkal teletűzdelt fantasztikus holdbéli tájra hasonlít, ahol a tufaképződményekbe barlangtemplomokat és lakásokat vájtak az itt lakók. A tájat egy vulkán alakította
ki, amelyből az ismételt kitörések során vulkáni hamu rakódott
le. A környék első lakói a 7. században érkeztek ide. Őket követték a későbbiekben a szerzetesek, és templomok, remetelakok,
kolostorok kerültek kialakításra a tufából. A nap első felében
1. NAP

ezeket a csodákat keressük fel. Majd szabadidő vagy tartson
velünk fakultatív kirándulásra. Szállás Kappadókiában.
4. NAP Göreme
Göremében, a Göreme Nemzeti Park területén található, freskókkal díszített barlangtemplomokat látogatjuk meg (az UNESCO
Világörökség része). Itt a természet igazán bemutatta, milyen
nagy fantáziával rendelkezik; a táj sziklafalakból, tufapiramisokból és kúpokból áll, mely képződmények úgy néznek ki a sok
lyukkal, mint egy hangyaboly. Ezt követően a szerzetesek völgyének vagy tündérkémények völgyének is nevezett Simeonvölgybe látogatunk. Ez a táj a tíz méter magas, és csoportokban
vagy magányosan álló tufakúpok eredeti és tökéletes kompozíciójával mindenkit bámulatba ejt. Uchisarban az egyik legnagyobb tufakúpnál élvezhetjük (kívülről) a tájra nyíló csodálatos
kilátást. Délután megismerkedünk a szőnyegkészítés hagyományának nemes folyamatával (a nyersanyag – a selyem, pamut és
gyapjú – termelésétől kezdve egészen a késztermékig). A nap
végén sétát teszünk Avanosban, mely fazekas remekműveiről
híres. Szállás Kappadókiában.
5. NAP Sultanhani – Antalya
Elhagyjuk Kappadókia varázslatos-időtlen világát és Sultanhaniba,
a híres szeldzsuk karaván menedékhez megyünk, ahol a múlt titkai
tárulnak fel előttünk. Ezt követően a festői tájat teljes mértékben

06 80 98 00 80 vagy látogasson el honlapunkra

www.premiotravel.hu

Törökország
Konya

É REGGELIT

AZ ÁRBAN!

Kappadókia
Göreme
Sultanhani

Antalya

Az utazás minden napján reggeli.

FONTOS INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy az útlevélnek
érvényesnek kell lennie a visszatérés napjától számított minimum 6 hónapig! Fakultatív programok
vásárlására a helyszínen nyílik lehetőség, helyi szolgáltatók szervezésében. A programváltoztatás jogát
fenntartjuk! Az egyes időpontokon a csoportok indulásához min. csoportlétszám szükséges.

Időjárás a régióban
meghatározó, csodálatos Taurus-hegységen keresztül visszatérünk Antalya környékére, ahol az utolsó három éjszakát töltjük.
Szállás Antalya környékén.
6. NAP Antalya – Karpuzkaldiran-vízesés
A körutazás utolsó állomása Antalya, mely a Török Riviéra egyik
legszebb városa. A Taurus-hegység gyönyörű csúcsai és a régióra jellemző buja növényzet csodálatos látványt nyújtanak.
Megnézzük a város szimbólumait, többek között a Yivli Minaretet
és az óratornyot a Kalekapsi téren. A séta folyamán meglátogatunk egy ékszer kereskedést, ahol ezen tradicionális török termékek készítése zajlik, és egy bőrmanufaktúrát, ahol kedvező áron
juthatnak a török kézművesipar remekeihez, ráadásul egy divatbemutató is vár ránk. A kirándulás fénypontja a Karpuzkaldiranvízesés megtekintése. Szállás Antalya környékén.
7. NAP Szabadidő vagy fakultatív program
Ezt a napot a szállodában töltheti kedvére. Ha van kedve, fedezze
fel idegenvezetőnkkel a környéket fakultatív kirándulás keretében. Szállás Antalya környékén.
8. NAP Hazautazás
Hazautazás Magyarországra azoknak, akik az alap körutazáson vesznek részt. Akik a tengerparti hosszabbítást választották, transzfer az egyhetes hosszabbítás helyszínéül szolgáló
5 csillagos tengerparti hotelbe: Hotel Belek Beach Resort*****

40°C
35°C
30°C
25°C
20°C
15°C
10°C
5°C
0°C

Az utazás minden napján vacsora.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

É MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉST
Kollégánk ott-tartózkodásuk alatt mindenben
készséggel áll utasaink rendelkezésre.

Amit az ár nem tartalmaz:
É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén):
augusztus – 55.000 Ft/fő, szeptember – 44.000 Ft/fő

Amiket ajánlunk Önnek:
Augusztus

Antalya   

Szeptember

Kappadókia   

Budapest

Utazások időpontjai
Dátumok


É VACSORÁT

Részvételi díj (Ft/fő)

É Baleset- és poggyászbiztosítás: körutazás - 4.560 Ft/fő,
körutazás hosszabbítással - 8.550 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: körutazás - 3.900 Ft/fő,
körutazás hosszabbítással: 5.990 Ft/fő
É Tengerparti hosszabbítás all incl. ellátással
5 csillagos hotelben: érdeklődjön ennek feláráról
elérhetőségeinken!
É Fakultatív programok: a helyszínen foglalhatóak,
pontos információ róluk a helyszínen kapható.
Minimum létszám szükséges a programok
megrendezéséhez.

Budapest

aug. 4., aug. 11.
aug. 18., aug. 25.
szep. 1., szep. 8.
szep. 15., szep. 22.

229.990
229.990
189.990
189.990

Pozíciószám:

PWEB0421KAP (-HO)

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.
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ÖNNEK MÁR

MÁLTA

209.990

CSILLAGTÚRA

FT/FŐTŐL ILLETÉKKEL

Mosta, Dóm

AZ ÁRBAN!

8 NAP / 7 ÉJSZAKA
AZ ÁRBAN!

Mdina

Amit az ár tartalmaz:
É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA
É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT

Feladott poggyász, kisméretű kézipoggyász,
repülőtéri check-in.

AZ ÁRBAN!

SORÁ

4




Modern, légkondicionált buszokkal. Kollégánk
a repülőtéren várja Önöket, aki a résztvevőket
elkíséri a szállodába, az elutazás napján pedig
a szállodából a repülőtérre.

RA

H OT EL A

ILL A GT
Ú

CS

É REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
É TRANSZFEREKET

N

Halászhajók

É IZGALMAS, LÁTVÁNYOS

KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT
LÉGKONDICIONÁLT, MODERN
PANORÁMABUSZOKKAL

Valletta, Mdina, Három város-kirándulás a
program szerint.
San Anton botanikus kert

Citadella

AZ ÁR TARTALMAZZA
A KÖVETKEZŐ KIRÁNDULÁSOKAT:

KIRÁNDULÁS

Xlendi

CSILLAGTÚRA A NAPSÜTÖTTE MÁLTÁN

A TÖRTÉNELEM
IZGALMAS SZIGETE

A Földközi-tenger szigetállama,
az egész évben napsütéses
Málta maga a megelevenedő
történelem 7000 éves
múltjával: a civilizáció
hajnalából származó
emlékek, római katakombák,
katedrálisok, erődök, középkori
városok, a máltai lovagrend
öröksége, mindezeknek
tökéletes hátteret biztosítanak
a mesés természeti kincsek,
és a Földközi-tenger kékje.
14

Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

 Repülés Máltára
Repülés Máltára Budapestről átszállással. Idegenvezetőnk fogadja
Önt. Szállás: Hotel Santana****
2. NAP  Valletta
Az egész napos kiránduláson megtekintjük a főváros, a kb. 6000
fős lakosságú, a 16. században, a Johannita Lovagrend által alapított Valletta-t. A rend irányította több, mint kétszáz évig Máltát,
és az általuk örökül hagyott légkör a mai napig belengi a várost.
A Felső Barakka-kertekből mesés kilátás nyílik a Nagy Kikötőre.
Meglátogatjuk a barokk Szent János Társkatedrálist (a belépőt
az ár tartalmazza). A művészet rajongóinak kihagyhatatlanok
az itt található Caravaggio-festmények, a flamand faliszőnyegek. Elsétálunk a Nagymesterek Palotája mellett. Kis vásárlásra
is adódik lehetőség. Délután panoráma városnézés keretében
Valletta erőd-rendszerét tekintjük meg. Megpillanthatjuk Ta Xbiex
és Sliema sétányait is, ahogy a szálloda felé tartunk.
3. NAP  Mdina
Egész napos kirándulásunk Málta középső része felé visz minket. A középkori Mdina utcácskái impozáns bástyákhoz vezetnek, melyek csodálatos kilátást ígérnek. A Csendes Városnak
nevezett Mdina-ban mintha megállt volna az idő, így tökéletes
helyszínt biztosít a filmeseknek. A Görög kapun át hagyjuk el
Mdinát, majd a keresztény katakombák mesélnek letűnt időkről
1. NAP

Rabat-ban. Dingli szikláiról letekinteni a tengerre kihagyhatatlan
élmény. A San Anton botanikus kert az Elnöki Palota közelében
helyezkedik el, melyet kívülről tekintünk meg. Ta Qali kézműves-központjában is töltünk időt, majd a Mosta-ban található
Dómot örökíthetjük meg (kívülről).
4. NAP  Szabadidő vagy fakultatív program
Málta másik arca

Szabadidő vagy FAKULTATÍV (félnapos): Málta arisztokratikus
arca alkot különleges keveréket a 400 éves bortermelő vidékkel. A Palazzo Parisio-t „Miniatűr Versailles”-nak nevezik. Freskói,
márvány díszei, festményei elvarázsolják a látogatót. A kert is
a választékos pompát tükrözi. Ezt követően Málta egyik vezető
borászatát keressük fel, ahol a pincészetben beavatnak a bortermelés titkaiba, majd megkóstolhatjuk a helyi nedűket.
5. NAP  Szabadidő vagy fakultatív program
Hagar Qim és mészkő örökség

Szabadidő vagy FAKULTATÍV (félnapos): A program Málta egyik
legrégebbi kőfejtőjében kezdődik, melyet turista látványossággá alakítottak. A szigeten évezredek óta nagy hagyománya
van a mészkő építészeti céllal történő felhasználásának. Hagar
Quim, a prehisztorikus templom-együttes Kr. e. 3600 körül épült.
Évezredes pillantását a Földközi-tenger kékségére és Filfla szigetére veti. Amennyiben az időjárás engedi, Wied iz-Zurrieq

06 80 98 00 80 vagy látogasson el honlapunkra

www.premiotravel.hu

Qawra

Mosta
Naxxar
Rabat

FONTOS INFORMÁCIÓK
Az utazáshoz új típusú személyi igazolvány, vagy
útlevél szükséges, melyeknek minimum az utazás
utolsó napjáig érvényesnek kell lennie. Fakultatív
programok vásárlására előzetesen vagy helyszínen
nyílik lehetőség. A programváltozás jogát fenntartjuk! Az út indításához minimális csoportlétszám (min.
30 fő) szükséges!

Ggantija

Dwejra

É VALLETTA
É MDINA
É HÁROM VÁROS-

AZ ÁRBAN!

Valletta

Mdina

Málta

Senglea

Cospicua

Időjárás a régióban

Hagar Qim
Blue Grotto
Wied iz-Zurrieq

Vendégeink 4 csillagos hotelben kapnak
elhelyezést.

É REGGELIT
Az utazás minden napján reggeli a szállodák
éttermében.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

É MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉST
Kollégánk ismerteti a körutazásban foglalt
programokat, látnivalókat és egyéb
lehetőségeket. Ezenkívül ott-tartózkodásuk
alatt mindenben készséggel áll utasaink
rendelkezésre.

Vittoriosa

Dingli sziklák

É MINŐSÉGI SZÁLLÁST

30°C
25°C
20°C

kikötőjéből hajóval átkelünk (külön fizetendő) a Blue Grottohoz (Kék Barlang), ahol a szikrázó víztükör és a rajta táncot járó
napfény elvarázsolja az utazókat.
6. NAP  Három város-kirándulás
A félnapos kirándulás középpontjában a Három Városként emlegetett Vittoriosa, Cospicua és Senglea környéke áll. Vittoriosa-ban
sétálunk a történelmi épületek árnyékában, például a lovagok
által használt nemesi házaknál. A Senglea-kertből káprázatos,
360 fokos kilátás tárul a látogató elé, a Nagy Kikötővel és a Sant
Angelo-erőddel, ahonnét a rend Nagymestere sikeresen verte
vissza az 1565-ös török támadást.
7. NAP  Szabadidő vagy fakultatív program
Gozo

Szabadidő vagy FAKULTATÍV (egész napos): Gozo festői lankái,
nyugodtsága más benyomást kelt, mint a nagyobb sziget, Málta.
Ggantija, a megalitikus templomrom a világ egyik legrégebbi,
ember által alkotott építménye, mely szabadon áll. Victoria citadellájának eredete a középkorba nyúlik vissza. A Xlendi-nél található öböl fjordokra emlékeztet. Dwejra festői szépségű. Gozo
hírnevét kézműves termékei, többek között csipkéje és kötött
ruházati termékei is öregbítik.
8. NAP  Hazautazás
Transzfer a repülőtérre, hazautazás átszállással Magyarországra.

15°C
10°C

Amit az ár nem tartalmaz:

5°C
0°C

Feb.

Már.

Ápr.

Valletta    

Okt.

Nov.

Budapest

Utazások időpontjai
Dátumok


Részvételi díj (Ft/fő)

Budapest

okt. 2.
okt. 11.
nov. 4.
2022. feb. 4.
2022. már. 3.
2022. ápr. 1.

259.990
249.990
229.990
209.990
219.990
239.990

É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén): 55.990 Ft/fő
É Idegenforgalmi adó (a helyszínen fizetendő):
0,5 EUR/fő/éj

Amiket ajánlunk Önnek:
É Vacsoracsomag (menüs vacsorák a hotel
éttermében): 32.990 Ft/fő
É Fakultatív programcsomag (Málta másik arca,
Hagar Qim és mészkő örökség, Gozo): 49.990 Ft/fő
É Baleset- és poggyászbiztosítás: 4.560 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: 6.900 Ft/fő

Pozíciószám:

PWEB0421MAL

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.

15

ÖNNEK MÁR

OLASZORSZÁG

279.990

KÖRUTAZÁS

FT/FŐTŐL ILLETÉKKEL

Siracusa

8 NAP / 7 ÉJSZAKA
Amit az ár tartalmaz:
É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA
É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ

Katedrális, Palermo

SZOLGÁLTATÁSOKAT

Feladott poggyász, kisméretű kézipoggyász,
repülőtéri check-in.

AZ ÁRBAN!

Templomok Völgye

É REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
É TRANSZFEREKET

KÖ

R U TA

É ETNA
É TAORMINA
É AGRIGENTO

ÉS A TEMPLOMOK
VÖLGYE
É SAVOCA

KÖRUTAZÁS OLASZORSZÁG MEGKAPÓ SZIGETÉN

A MEDITERRÁN
SZICÍLIA VELEJE

Szicília Európa történelmének
tanúja: megfordultak itt
görögök, rómaiak, vandálok,
arabok, franciák, spanyolok.
A modern kor kezdetéig
a mediterrán világ központját
jelentette. Ízelítőt kapunk
Szicília velejéből: a mindenféle
árnyalatokban szikrázó tenger
(a türkiztől az égszínkékig),
tűzhányó, ókori kincsek,
barokk műremekek, kisvárosok,
mediterrán életöröm.
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Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

1. NAP Érkezés Cataniába
Repülés Budapestről Szicíliába, Cataniába. Idegenvezetőnk
üdvözli Önt. Catania Kelet-Szicília legnagyobb városa. Elegáns
utcái, barokk terei elbűvölik az utazót. Üdvözlésképpen megkóstolhatjuk a granitát, a jellegzetes szicíliai, jégkására hasonlító
finomságot. Szállás: Catania környékén.
2. NAP Etna és Taormina
Szicília egyik legizgalmasabb jellegzetessége a 3350 méter magas
Etna-vulkán. Ez Európa legmagasabb és a világ egyik jelenleg
is legaktívabb, még mindig működő tűzhányója. Itt a turisták
biztonságos körülmények között adózhatnak csodálattal a természet csodájának. A busz kb. 1900 méter magasra viszi fel
Önt, ahol a Silvestri-krátereket és a lávafolyamot tekinthetjük
meg. Délután Taormina vár ránk. Szicília egyik legnépszerűbb
városa sziklás hegyekről tekint le a Jón-tenger azúrkék víztükrére.
Főbb nevezetességei a görög-római színház, a San Nicola katedrális és a Corso Umberto, a bevásárlóutca. Visszatérés a hotelbe.
3. NAP  Szabadidő vagy fakultatív program

Siracusa és Noto

Szabadidő vagy FAKULTATÍV: Siracusa (UNESCO-Világörökség)
az ókori emlékek kincsestára. A festői városközpont Ortigia szigetén magaslik. Emlékei felidézik, hogy a történelem során milyen
jelentős szerepet játszott a város: az ősi Athéné-templom helyén

épült katedrális, egy nimfáról elnevezett, Arethusza szökőkútja
és az 1232 és 1240 között épült Maniace-vár. Délután Noto
(UNESCO-Világörökség) varázsol el minket, mely a szicíliai barokk
egyik meseszép kisvárosa. Visszatérés a hotelbe.
4. NAP Agrigento és a Templomok Völgye – Cefalú
Kijelentkezés a hotelből. Majd Agrigento és a Templomok Völgye
várnak minket. Agrigento és környéke kivételesen gazdag archeológiai örökséggel büszkélkedhet. Az ősi Akragasz területén
elhelyezkedő Templomok Völgyében görög emlékeket csodálhatunk meg, melyek az ókor dicsőséges időszakából származnak. Utazzunk vissza letűnt korok világába ezen a magával
ragadó helyszínen! Majd Cefalú felé indulunk, észak felé. A Tirréntenger partjának egyik ékessége, az egyik legnépszerűbb szicíliai
desztináció télen bájos halász-városka, nyáron felkapott nyaralóhely benyomását kelti. Szállás Palermo/Cefalú régió.
5. NAP  Szabadidő vagy fakultatív program
Palermo

Szabadidő vagy FAKULTATÍV: Szicília fővárosát, Palermo-t fedezhetjük fel. Festői fekvése vonzza a tekintetet: a Monte Pellegrino
vonulatai veszik körbe, és egy öbölben bújik meg a Tirrén-tenger
partján. Az építészeti stílusok kavalkádja, a piacok láttán nem
nehéz beleszeretni a városba. A katedrális, a Quattro Canti barokk
tér, a görög mitológia alakjait megjelenítő Pretoria-szökőkút

06 80 98 00 80 vagy látogasson el honlapunkra

www.premiotravel.hu

Palermo

Cefalú

Erice
Segesta

Savoca

Szicília

Etna, Taormina, Agrigento és a Templomok
völgye, Savoca a program szerint.

É MINŐSÉGI SZÁLLÁSOKAT

AZ ÁRBAN!

Cefalú

AZ ÁR TARTALMAZZA
A KÖVETKEZŐ KIRÁNDULÁSOKAT:

KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT
LÉGKONDICIONÁLT, MODERN
PANORÁMABUSZOKKAL

SORÁN

3




É IZGALMAS, LÁTVÁNYOS

Z

ÁS

H O TEL A

Modern, légkondicionált buszokkal. Kollégánk
a repülőtéren várja Önöket, aki a résztvevőket
elkíséri a szállodába, az elutazás napján pedig
a szállodából a repülőtérre.

Etna

Taormina

Catania

Agrigento
Siracusa
Noto

segítségével az olasz történelembe teszünk időutazást. A street
food-rajongók ne hagyják ki a jellegzetes szicíliai ízeket az utcákon járva: ízleljük meg a panelle-t, az olajban sült falatkákat, az
arancino-t, a töltött rizsgolyókat, vagy a Sfincione-pizzát, melyet
zsemlemorzsa is borít. Visszatérés a hotelbe.
6. NAP  Szabadidő vagy fakultatív program
Segesta és Erice

Szabadidő, vagy FAKULTATÍV: Segesta és Erice. Segesta ókori
városának romjai a Monte Barbaro-n lelhetőek fel, 300 méterrel a tengerszint felett. Az elümiek építette templom bizonyítja
a hely történelmi jelentőségét. Nyugat felé haladva, a középkori
Erice fogad minket. Az 500 fős lakosságú kisvárosnak az elhelyezkedése is sokat ígérő: egy hegy tetejéről tekint le. Érdemes megkóstolni a helyi mandulás süteményeket. Visszatérés a hotelbe.
7. NAP Savoca – Catania környéke
Kijelentkezés a hotelből. Visszaindulunk Szicília keleti része felé.
Érintjük Savoca-t, mely kihagyhatatlan a filmművészet rajongóinak:
itt forgatták ugyanis a legendás Keresztapa-filmet. Igazi kalandot
ígérnek a Kapucinusok kolostora és annak misztikus katakombái,
ahol szerzetesek maradványait őrzik. Szállás Catania környékén.
8. NAP Hazautazás
A reggeli után transzfer a cataniai repülőtérre a repülőgép indulásától függően. Hazautazás Budapestre.

Vendégeink 3 és 4 csillagos, stílusos hotelekben
kapnak elhelyezést.

FONTOS INFORMÁCIÓK
Az utazáshoz olyan útlevél, vagy új típusú személyi
igazolvány szükséges, mely min. az utazás utolsó napjáig érvényes. Fakultatív programok vásárlására előzetesen, vagy a helyszínen nyílik lehetőség. A programváltozás jogát fenntartjuk! A programok sorrendje
változhat! Az út indításához minimális csoportlétszám (min. 30 fő) szükséges!

É ÜDVÖZLŐ GRANITÁT
É OLASZOS REGGELIT
Az utazás minden napján olaszos reggeli
a szállodák éttermében.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

É MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉST
Kollégánk ismerteti a körutazásban foglalt
látnivalókat, ezenkívül ott-tartózkodásuk alatt
mindenben készséggel áll rendelkezésre.

Időjárás a régióban
35°C

Amit az ár nem tartalmaz:

30°C

É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén): 55.990 Ft/fő
É Idegenforgalmi adó: a helyszínen fizetendő,
a helyi előírásoknak megfelelően (kb. 2 euró/fő/éj)

25°C
20°C
15°C
10°C

Amiket ajánlunk Önnek:

5°C
0°C

Szeptember

Catania   

Palermo   

Budapest

É Vacsoracsomag: 29.990 Ft/fő
É Fakultatív programcsomag (Siracusa, Noto,
Palermo és Monreale, Segesta, Erice): 45.990 Ft/fő
É Baleset- és poggyászbiztosítás: 4.560 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: 7.200 Ft/fő

Utazások időpontjai
Dátumok


Részvételi díj (Ft/fő)
Pozíciószám:

Budapest

szep. 14.

279.990

PWEB0421SZIC

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.
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ÖNNEK MÁR

ÉSZTORSZÁG | LETTORSZÁG | LITVÁNIA

289.990

KÖRUTAZÁS

FT/FŐTŐL ILLETÉKKEL

Keila Joa vízesés

AZ ÁRBAN!

8 NAP / 7 ÉJSZAKA
Amit az ár tartalmaz:
AZ ÁRBAN!

Szent Anna-templom, Vilnius

É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA
É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT

Feladott poggyász, kisméretű kézipoggyász,
repülőtéri check-in.
Riga

AZ ÁRBAN!

É REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
É TRANSZFEREKET

KÖ

R U TA




AZ ÁR TARTALMAZZA
A KÖVETKEZŐ KIRÁNDULÁSOKAT:

RIGA
TALLINN
KEILA JOA
GUTMANIS
BARLANG
É VILNIUS
É JÜRMALA
É
É
É
É

Riga, Tallinn, Keila Joa, Gutmanis barlang, Vilnius,
Jürmala a program szerint.

É MINŐSÉGI SZÁLLÁSOKAT

Trakai-kastély

Vendégeink 3 és 4 csillagos, stílusos hotelekben
kapnak elhelyezést.

Helsinki

Finnország

Észto
rsz
ág
Pärnu

KÖRUTAZÁS: ÉSZTORSZÁG, LETTORSZÁG, LITVÁNIA

A FESTŐI BALTIKUM
CSODÁS KINCSEI

Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

1. NAP Repülés Rigába
Utazás Budapestről Rigába, Lettország fővárosába, melynek
ezernyi arca fogadja a turistákat: több, mint ötszáz kilométeres, csodaszép partvonal, erdőségek, és a világon a legtöbb
art nouveau épület. Idegenvezetőnk a reptéren fogadja Önt.
Bejelentkezés a hotelbe. Városnézést teszünk Rigában (busszal
és gyalogosan). A Balti-tengeri térség legnagyobb városának
szecessziós épületei ragadják meg a szépre fogékony látogató
tekintetét. Meglátogatjuk a katedrálist is, mely több stílus örökségének őrzője: román, korai gótika, barokk és art nouveau.
Szállás: Bellevue Park Hotel****
2. NAP Riga – Tallinn
Reggeli a hotelben, majd kijelentkezés a szállodából. Elindulunk
Rigából Tallinnba. Útközben megtekintjük körülbelül negyvenezer fős, észtországi Pärnu festői városát a Balti-tenger partján.
Majd az észt főváros, Tallinn vár ránk. Észtország a Balti-partvidék
egyik ékköve, mely 1991-ben nyerte el függetlenségét a Szovjetuniótól. Északias bájú városkák, megkapó természeti kincsek
jelentik az ország vonzerejét. Talinn bájos középkori épületei,
álmos-rejtett udvarai elbűvölik a látogatót. Buszos és gyalogos
városnézés keretében fedezzük fel Tallinnt. Megtekintjük belülről
az orosz ortodox Nyevszkij-katedrálist. Bejelentkezés a hotelbe.
Szállás: Go Hotel Shnelli***

3. NAP

 Szabadidő vagy fakultatív program
Helsinki

Töltse kedvére az időt, vagy egész napos FAKULTATÍV program:
Helsinki-kirándulás. Tömegközlekedéssel utazunk Finnországba,
ahol Helsinki titkainak nyomába eredünk. A legészakibb európai
főváros vibráló energiájával, építészeti megoldásaival mély benyomást tesz ránk. Visszatérés a hotelbe. Szállás: Go Hotel Shnelli***
4. NAP  Tallinn – Keila Joa – Gutmanis
barlang – Sigulda
Kijelentkezés a hotelből, Sigulda felé indulunk. Útközben csodálattal adózhatunk a Keila Joa vízesés szépségének, mely a harmadik legnagyobb zuhatag Észtországban. A Keila-kúria történelme során koronás főket is fogadott. Ezt követően Lettország
felé visz utunk. A Gutmanis-barlang a Baltikum legszélesebb
és legmagasabb barlangja. Következő úti célunk Sigulda. A lett
kisváros Rigától kb. 50 km-re található, a Gauja folyó völgy-szorosában. Délután szabadidő vagy félnapos fakultatív: Turaida
kastély. A középkori vár építését 1214-ban kezdték el, és az északi
mesekastélyok világát idézi. Szállás: Segevold Hotel Sigulda****
5. NAP Sigulda – Vilnius
Kijelentkezés a hotelből. Délelőtt utazás Vilnius-ba, Litvánia
fővárosába, a harmadik, és egyben legnagyobb balti államba.
Megállunk a Keresztek hegyénél. Itt a látogatók mindenféle

06 80 98 00 80 vagy látogasson el honlapunkra

www.premiotravel.hu

Sigulda
Jürmala

É REGGELIT

Tallinn

Keila Joa

Körutazásunkon a Baltikum
titokzatos kincseit fedezhetjük
fel. Igazi kuriózumot jelent
3 országot érintő programunk:
Észtország, Lettország, Litvánia
csodái a magyar utazók előtt
még kevéssé ismertek. Északias
bájjal megrajzolt városok,
múltról mesélő építmények,
innovatív megoldások,
építészeti stílusok kavalkádja,
vadregényes tájak, természeti
kincsek várják az utazót.
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KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT
LÉGKONDICIONÁLT, MODERN
PANORÁMABUSZOKKAL

SORÁN

4

É IZGALMAS, LÁTVÁNYOS

Z

ÁS

H O TEL A

Modern, légkondicionált buszokkal. Kollégánk
a repülőtéren várja Önöket, aki a résztvevőket
elkíséri a szállodába, az elutazás napján pedig
a szállodából a repülőtérre.

Riga

Lettors
zág

Litvánia

FONTOS INFORMÁCIÓK
Az Észtországba, Lettországba és Litvániába történő
beutazáshoz olyan útlevél vagy új típusú személyi igazolvány szükséges, mely minimum az utazás
utolsó napjáig érvényes! Fakultatív programok vásárlására előzetesen vagy a helyszínen nyílik lehetőség.
A programváltozás jogát fenntartjuk! Az út indításához minimális csoportlétszám (min. 30 fő) szükséges!

Vilnius
Trakai

méretű feszületet helyeztek el – egyes becslések szerint több,
mint százezer található itt belőlük. Bejelentkezés a hotelbe.
Szállás: Panorama Hotel***
6. NAP  Vilnius, majd szabadidő vagy fakultatív
Trakai-kastély

Vilnius városát fedezzük fel sétálva, illetve buszunkkal. A gótikus Szent Anna-templom szépségét belülről is megcsodáljuk.
A legenda szerint az épület annyira lenyűgözte Napóleont, hogy
szerette volna hazavinni magával Párizsba. Délután szabadidő
vagy fakultatív: Trakai-kastély. Az egykori litván főváros, Trakai
várának gyönyörű a fekvése, öt tó öleli körbe, és egy kis szigeten magasodik. Szállás: Panorama Hotel***
7. NAP Vilnius – Riga
Kijelentkezés a szállodából. Utazás Vilniusból Rigába, Lettországba,
útközben megtekintjük Jürmalát. A Rigától mintegy 25 km-re található tengerparti lett város ékességét fokozza az üdítő természeti
környezet, fehér homokos parttal büszkélkedhet. A szovjet uralom éveiben a párt vezető politikusai, többek kötött Brezsnyev és
Hruscsov is szívesen időztek itt. Bejelentkezés a hotelbe Rigában.
Szállás: Bellevue Hotel Riga****
8. NAP Hazautazás
Transzfer a rigai repülőtérre a repülőgép indulásának függvényében, és utazás Magyarországra.

Az utazás minden napján svédasztalos reggeli
a szállodák éttermében.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

É MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉST
Kollégánk ismerteti a körutazásban foglalt
programokat, látnivalókat és egyéb
lehetőségeket. Ezenkívül ott-tartózkodásuk
alatt mindenben készséggel áll utasaink
rendelkezésre.

Időjárás a régióban
25°C

Amit az ár nem tartalmaz:

20°C

É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén): 79.990 Ft/fő
É Helyi adó (Vilnius): 1 EUR/fő/éj

15°C
10°C
5°C
0°C

Szeptember

Riga   

Október

Tallinn   

Budapest

Utazások időpontjai
Dátumok


Amiket ajánlunk Önnek:
É Vacsoracsomag: 44.990 Ft/fő
É Fakultatív programcsomag
(Helsinki – egész napos kirándulás, Turaida kastély,
Trakai kastély): 54.990 Ft/fő
É Baleset- és poggyászbiztosítás: 4.560 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: 7.900 Ft/fő

Részvételi díj (Ft/fő)

Budapest

szep. 4.

299.990

okt. 2.

289.990

Pozíciószám:

PWEB0421BAL

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.
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ÖNNEK MÁR

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

229.990

N FO GL
O
R
és vár galmas
sok iz
val!
látnivaló

FT/FŐTŐL ILLETÉKKEL

H AT Ó

S
CSODÁÉS
PIHosElátN
k
ogatáso
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E
L

VÁROSLÁTOGATÁS

Dubai Creek

AZ ÁRBAN!

6 NAP / 5 ÉJSZAKA
AZ ÁRBAN!



 


Abu Dhabi

Amit az ár tartalmaz:
É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA

AZ EMIRATES LÉGITÁRSASÁGGAL
Repülés közvetlen járattal Budapestről Dubaiba
és vissza.

É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT

Zenés szökőkút

Feladott poggyász: 30 kg/fő, kézipoggyász:
7 kg/fő, repülőtéri check-in. Extra súlyhatárok!

3




SORÁN

H OTEL

É REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
É TRANSZFEREKET

PR O G RA

M

A

Modern, légkondicionált buszokkal.

É KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT

LÉGKONDICIONÁLT, MODERN
PANORÁMABUSZOKKAL

Abu Dhabi kirándulás és régi Dubai városnézés
a program szerint.

É MINŐSÉGI SZÁLLÁST
Régi Dubai

AZ ÁR TARTALMAZZA
A KÖVETKEZŐ IZGALMAS
KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT
LÉGKONDICIONÁLT, MODERN
PANORÁMABUSZOKKAL:

É RÉGI DUBAI
É ABU DHABI

VÁROSLÁTOGATÁS

A FÉNYŰZŐ DUBAI
KÖNNYEDÉN

Kinek ajánljuk programunkat?
Aki élvezi a könnyed város
látogatást, kellemes pihenési
lehetőséggel körítve. Csoportos
útként idegenvezetőnk
rendelkezésre áll, az ár pedig
két kirándulást tartalmaz.
A fennmaradó időben csak
Önön múlik, hogy választ-e
fakultatív programjainkból,
vagy kedvére fedezi fel
a sok hihetetlen kalandot,
amit a varázslatos Dubai rejt.
20

AZ ÁRBAN!

Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

1. NAP Repülés Dubaiba
Utazás budapesti Liszt Ferenc reptérről Dubaiba, az Egyesült Arab
Emírségekbe. Idegenvezetőnk fogadja Önt. Szállás 5 éjszakára:
Hampton by Hilton Dubai***
2. NAP  Régi Dubai, majd szabadidő
vagy fakultatív sivatagi szafari
A sivatagból, a semmi közepén borult virágba Dubai, és elképesztő
keveréke a réginek és az újnak. A mai napon időutazást teszünk
Dubai múltjába. A Bastakia történelmi negyedben megpillanthatjuk a régi, jellegzetes széltornyos házakat, melyeket a kereskedők építettek. Az Al Fahidi erőd ad otthont a Dubai Múzeumnak,
ahol képet kaphatunk a letűnt időkről. Benyomásainkat tovább
színesíti a fából készült, tradicionális hajóval, az abrával tett utazás. A fűszerpiac ezer illata bűvöl el minket. Egy aranyüzletben
lehetőség nyílik ékszerek, egy bőrkabátüzletben pedig divatos termékek vásárlására. Vegyen részt délutántól FAKULTATÍV
programunkon, mely igazi kalandra csábít. A titokzatos sivatag
napfényben szikrázó arany homokdűnéi, finom rózsaszínben
játszó naplementéje, majd a csillagokkal ékesített égbolt megigéz mindenkit. Terepjáró autóval hódítjuk meg Arábia sivatagát. A beduin táborban a törzsi hagyományok várnak minket.
Az estét büfévacsora koronázza meg. A fülbemászó dallamok,
a hastáncbemutató segítségével varázslatos estében lesz részünk.

3. NAP

 Szabadidő vagy fakultatív program
Modern Dubai, Burj Khalifa belépővel

Töltse kedvére az időt, pihenjen, töltődjön fel, vagy válassza
FAKULTATÍV programunkat, ismerje meg Dubai arcának modern
vonásait! A Madinat Jumeira piacon luxuscikkek, szuvenírek
közül válogathatunk, és éttermek, kávézók, bárok sorakoznak
itt. Megörökíthetjük Dubai egyik jelképét, a tenger öleléséből
kiemelkedő Burj Al Arab hotelt, melynek jellegzetes, vitorlást
formázó sziluettje jól ismert az egész világon. A Dubai Marina
városrész tárul elénk, mely három kilométer hosszan simul bele
a Perzsa-öböl partvonalába. A fatörzset és pálmaleveleket formáló szigeten, a Jumeirah Pálmán elegáns hotelek sorakoznak,
és az itt megbújó luxusvillák nem egy esetben hírességek otthonai. A 828 méter magasra törő Burj Khalifa felhőkarcoló Dubai
egyik jelképe. Mellette található a Dubai Mall, a világ legnagyobb
bevásárlóközpontja. A Burj Khalifa 124. emeleti kilátóközpontjából elénk táruló látvány örök emléket ígér: a tenger, a sivatag,
a felhőkarcolók bűvölnek el minket.
4. NAP  Abu Dhabi
Az Egyesült Arab Emírségek fővárosa, Abu Dhabi manapság a KözelKelet egyik legizgalmasabb városa. A grandiózus Nagymecset
fenségességét látva elakad a látogató lélegzete. A kék felhők
ölelésébe simuló hófehér építmény közel 40.000 látogató
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Dubai
Abu Dhabi

EAE

FONTOS INFORMÁCIÓK
Az utazáshoz érvényes útlevél szükséges, melynek
a hazaérkezés dátumától számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie! Fakultatív program vásárlása előzetesen, foglaláskor vagy a helyszínen nyílik lehetőség. A programváltozás jogát fenntartjuk! Az egyes
időpontok indulásához min. csoportlétszám (20 fő)
szükséges. A fakultatív programok elegendő számú
jelentkező esetén valósulnak meg.

Vendégeink 3 csillagos, stílusos hotelben kapnak
elhelyezést.

É REGGELIT
Az utazás minden napján reggeli.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

É MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉST
A szervezett programok alkalmával. Kollégánk
ismerteti a körutazásban foglalt programokat.
Ezenkívül ott-tartózkodásuk alatt mindenben
készséggel áll utasaink rendelkezésre.

Időjárás a régióban
befogadására képes. A látogatót megérinti a hely különleges
hangulata. Utunk a város szívébe vezet tovább. Tematikus alkotások segítségével az ország hagyományaiba nyújtanak betekintést a Union Square-en. A Corniche sétányon át az Örökség
faluhoz vezet utunk, melyet a néhai Zayed Ben Sultan al Nahyan
sejk tervezett. Az ikonikus Emirates Palace hotelt is megpillanthatjuk. Felkeresünk egy szőnyegkereskedést, ahol kedvező áron
válogathatunk a termékek közül.
5. NAP  Szabadidő vagy fakultatív program
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Amit az ár nem tartalmaz:

Aug.

Szep.

Okt.

Dubai    

Nov.

Dec.

Budapest

Sharjah és Ajman

Szabadidő keretében pihenjen, élvezze az aranyló napsütést,
a kellemes időjárást! Amennyiben szeretne megismerni még
két másik emírséget, tartson velünk Sharjah és Ajman félnapos
kirándulásunkra! A hagyományos építészet jegyében korallkőből
épült házak, a színpompás bazárok, a lebilincselő múzeumok
különleges hangulatúvá teszik az Emírségek kulturális fővárosaként ismert Sharjah-t. A hét emírség közül Ajman a legkisebb.
Itt kis panorámabuszos-városnézés vár ránk. Este elegáns hajós
vacsora (vacsoracsomag tartalmazza). A program során megcsodálhatjuk Dubai esti fényeit a vízről.
6. NAP Hazautazás
Transzfer a gép indulásának függvényében a reptérre, feltöltődve,
életre szóló élményekkel gazdagodva érkezünk haza Budapestre.

Utazások időpontjai
Dátumok


Részvételi díj (Ft/fő)

Budapest

aug. 18.
szep. 1.
okt. 13.
nov. 24.
dec. 8.

229.990
239.990
259.990
269.990
279.990

É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén):
augusztustól szeptemberben – 49.990 Ft/fő,
októbertől decemberig – 59.990 Ft/fő
É Idegenforgalmi adó (a helyszínen fizetendő):
kb. 20 dirham/szoba/éj

Amiket ajánlunk Önnek:
É Vacsoracsomag (2 hotel és egy hajós vacsora):
39.990 Ft/fő
É Fakultatív programcsomag (modern Dubai,
Burj Khalifa belépővel, sivatagi szafari vacsorával,
Sharjah & Ajman): 59.990 Ft/fő
É Baleset- és poggyászbiztosítás: 3.420 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: 7.200 Ft/fő

Pozíciószám:

PWEB0421DUBKONY

Igyekszünk a fent említett hotelben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.
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ÖNNEK MÁR

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

249.990

KÖRUTAZÁS

FT/FŐTŐL ILLETÉKKEL

Zayed Sejk mecset, Abu Dhabi

7 NAP / 6 ÉJSZAKA
AZ ÁRBAN!

Dubai

Amit az ár tartalmaz:
É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA

AZ EMIRATES LÉGITÁRSASÁGGAL
Repülés közvetlen járattal Budapestről Dubaiba
és vissza.

É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT

AZ ÁRBAN!

Feladott poggyász: 30 kg/fő, kézipoggyász:
7 kg/fő, repülőtéri check-in. Extra súlyhatárok!
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É REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
É TRANSZFEREKET

Z
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H O TEL A

Sharjah

Modern, légkondicionált buszokkal.

É KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT

LÉGKONDICIONÁLT, MODERN
PANORÁMABUSZOKKAL
Modern Dubai, régi Dubai, Sharjah és Ajman
a program szerint.

É MINŐSÉGI SZÁLLÁSOKAT
Dubai Marina

Ras Al Khaimah

AZ ÁR TARTALMAZZA
A KÖVETKEZŐ KIRÁNDULÁSOKAT:

É
É
É
É

RÉGI DUBAI
MODERN DUBAI
SHARJAH
AJMAN

KÖRUTAZÁS DUBAIBAN ÉS AZ EMÍRSÉGEKBEN

A KÖZEL-KELET
MODERN ÉKESSÉGE

A beduin hagyományoktól
a magasba törő felhőkarcolók
luxusáig, a sivatagi
naplemente aranyló
színeitől a tenger kékeszöld
villogásáig, a mecsetek időtlen
szépségétől a legnívósabb
bevásárlóközpontok kínálatáig,
a múlttól a jövőig – Dubai
és az Emírségek ezer arca
elbűvöli az utazót. A Közel-Kelet
egyik ékessége felejthetetlen
élményeket ígér az utazónak.
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AZ ÁRBAN!

Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

1. NAP Érkezés Dubaiba
Repülés Dubaiba Budapestről, az Emirates légitársasággal.
Idegenvezetőnk fogadja Önt, transzfer a hotelbe. Szállás 4 éjszakára: Hilton Garden Inn****
2. NAP  Modern Dubai és fakultatív program

Burj Khalifa és/vagy sivatagi szafari

A mai napon, a reggeli után a festői Dubai Marina városrész
tárul elénk, mely három kilométer hosszan simul bele a Perzsaöböl partvonalába. Következő állomásunk a Jumeirah Pálma,
az elképesztő, 5x5 kilométeres, fatörzset és 16 pálmalevelet,
körülötte pedig félholdat formázó mesterséges sziget, melyen
hotelek és villák sorakoznak. A Burj Khalifa felhőkarcoló a világ
legnagyobb bevásárlóközpontja, a Dubai Mall mellett található.
FAKULTATÍV: csodálja meg a Burj Khalifa felhőkarcoló 124. emeletén helyet foglaló kilátóközpontból Ön elé táruló kilátást! Másik
FAKULTATÍV: A sivatag egy kihagyhatatlan kalandra hív minket.
Terepjáró autóval jutunk el Arábia sivatagának szívébe. Aki egyszer
látja, sosem fogja elfelejteni az aranyló homoktenger mögött,
az eget opálos rózsaszínre festő, lemenő nap látványát – ezt
egy homokdűnéről meg is örökíthetjük. Egy beduin táborba
lépve a törzsi hagyományok közé csöppenünk. Vállalkozhatunk
egy rövid tevegelésre, vagy megkóstolhatjuk a vízipipa aromáit.
A kezünkre festett henna-minták még különlegesebbé teszik

az élményt. A csillagokkal ékesített égbolt alatt, a fülbemászó
dallamokat hallgatva, a hastáncot figyelve azt fogjuk kívánni,
hogy ez az éjszaka sose érjen véget. Az estét büfévacsora koronázza meg, mely során üdítővel, teával, kávéval kedvünkre csillapíthatjuk szomjunkat.
3. NAP  Szabadidő vagy fakultatív program
Abu Dhabi

Szabadidő vagy FAKULTATÍV program: Abu Dhabit, az Egyesült
Arab Emírségek fővárosát ismerhetjük meg. Csodálattal adózhatunk a gigantikus Nagymecset szépségének. A világ egyik legnagyobb ilyen jellegű építménye hófehér pompájával fenségesen
simul bele a kék felhők ölelésébe. Utunk a város szívébe vezet
tovább. A Union Square-en az ország hagyományait idézik fel,
tematikus alkotások segítségével. A Corniche sétányon áthaladva megérkezünk az Örökség faluba, melyet a néhai Zayed
Ben Sultan al Nahyan sejk tervezett.
4. NAP  Régi Dubai és hajós vacsora
(a hajós vacsorát a vacsoracsomag tartalmazza)

A sivatagból, a semmi közepén nyílt ki és borult virágba Dubai,
és manapság elképesztő keveréke a réginek és az újnak. A Dubai
Creek (öböl) nyüzsgése bámészkodásra késztet. Elhaladunk
a Bastakia történelmi negyed mellett, ahol a kereskedők által
épített, régi, jellegzetes széltornyos házak figyelhetőek meg.

06 80 98 00 80 vagy látogasson el honlapunkra
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Ajman
Sharjah
Dubai
Abu Dhabi

FONTOS INFORMÁCIÓK
Az utazáshoz érvényes útlevél szükséges, melynek
a hazaérkezés dátumától számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie! Fakultatív program vásárlása előzetesen, foglaláskor vagy a helyszínen nyílik lehetőség.
A programváltozás jogát fenntartjuk! Az egyes időpontok indulásához minimális csoportlétszám (20 fő)
szükséges.

EAE

Elhelyezés 4 és 5 csillagos, stílusos hotelekben.

É REGGELIT
Az utazás minden napján reggeli.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

É MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉST
A szervezett programok alkalmával. Kollégánk
ismerteti a körutazásban foglalt programokat,
látnivalókat és egyéb lehetőségeket. Ezenkívül
ott-tartózkodásuk alatt mindenben készséggel
áll utasaink rendelkezésre.

Időjárás a régióban

Megállunk az Al Fahidi erődnél. Itt a Dubai Nemzeti Múzeum
hűen őrzi a város múltját. Ezt követően vízre szállunk, utunkat
a tradicionális, fából készült hajón, az abrán folytatjuk. Majd
ékszerboltot keresünk fel. Este: hajózással egybekötött vacsora
Dubai-ban (a vacsoracsomag tartalmazza).
5. NAP Sharjah és Ajman
A reggelit követően kijelentkezés a hotelből. Két üzlet felkeresése
után Sharjah felé tartunk. Sharjah ezerszínű souk-okkal, azaz bazárokkal, és bennük magával ragadó műalkotásokkal büszkélkedhet.
A tradicionális építészet gyöngyszemei, a korallkőből épült házak
a városnak egyedi hangulatot kölcsönöznek. Számos múzeuma,
galériája teszi az Emírségek kulturális fővárosává. Ajmanban (mely
a legkisebb a 7 emírség között) kis panormábuszos-városnézést
teszünk. Utazás Ras al Khaimahba, szállás 2 éjszakára: Doubletree
by Hilton Resort & Spa Marjan Island*****
6. NAP  Szabadidő
Használja ki a kikapcsolódás pillanatait ebben az álomszép környezetben! A körutazás után egy igazán ideális lezárás vár Önre.
Ez a nap tökéletes lehetőséget biztosít arra, hogy élvezze a tenger közelségét, az aranyló napsütést, ússzon, napozzon kedvére!
7. NAP Hazautazás
A busz a repülő indulásának függvényében viszi ki Önöket
a repülőtérre, majd hazautazás Budapestre.
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Amit az ár nem tartalmaz:
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Utazások időpontjai
Dátumok


Részvételi díj (Ft/fő)

Budapest

szep. 13.
szep. 20.
okt. 4.
nov. 1.
nov. 15.
nov. 29.

249.990
259.990
279.990
289.990
299.990
299.990

É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén):
szeptemberben – 59.990 Ft/fő,
októbertől decemberig – 79.990 Ft/fő
É Idegenforgalmi adó (a helyszínen fizetendő):
kb. 20 dirham/szoba/éj

Amiket ajánlunk Önnek:
É Vacsoracsomag (3 hotel és 1 hajós vacsora):
54.990 Ft/fő
É Fakultatív programcsomag
(Burj Khalifa kilátóterasz belépő, sivatagi szafari
vacsorával, Abu Dhabi): 64.990 Ft/fő
É Baleset- és poggyászbiztosítás: 3.990 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: 7.200 Ft/fő

Pozíciószám:

PWEB0421DUB

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.
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Burj Al Arab

AZ ÁRBAN!

AZ ÁRBAN!

7 NAP / 6 ÉJSZAKA

Hotel elhelyezkedése

HI

Amit az ár tartalmaz:



É REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA

AZ EMIRATES LÉGITÁRSASÁGGAL

É REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT

H O T EL




FONTOS INFORMÁCIÓK
Jumeriah Pálma

AZ ÁR TARTALMAZZA
A KÖVETKEZŐ KIRÁNDULÁSOKAT:

RAS AL KHAIMAH NYARALÁS ÉS DUBAI

FÉNYŰZŐ VAKÁCIÓ,
SOK NAPSÜTÉS

Élvezze a csodálatos
természeti környezetet,
a hotel szolgáltatásait az
egyik legfestőibb emírségben,
Ras al Khamaihban! Elegendő
idő kínálkozik a pihenésre,
feltöltődésre. Programunk
2 kirándulást tartalmaz,
így felfedezheti Dubai csodáit
is. A fennmaradó időben pedig
kedvére választhat fakultatív
programjainkból, és hódolhat
az édes semmittevésnek.
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Modern, légkondicionált buszokkal.

Tradicionális Dubai városnézés, modern Dubai
kirándulás a program szerint.

4 csillagos
Hampton by Hilton
hotel megnyitását!

DUBAI
VÁROSNÉZÉS
É MODERN DUBAI
KIRÁNDULÁS

É REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
É TRANSZFEREKET
É KIRÁNDULÓPROGRAMOKAT

ÜNNEPELJE
VELÜNK!
a

É TRADICIONÁLIS

O RÁN

4

Feladott poggyász: 30 kg/fő, kézipoggyász:
7 kg/fő, repülőtéri check-in. Extra súlyhatárok!

SS

AZ ÁRBAN!

N YA R A L
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Tradicionális Dubai

A

Hívja helyi tarifával hívható vonalunkat

1. NAP Utazás az Egyesült Arab Emírségekbe
Utazás Dubaiba az Emirates légitársasággal. Kollégánk fogadja
Önt. Transzfer a hotelbe, az újonnan megnyitott Hampton by
Hilton Marjan Island Beach Resort-ba****, Ras al Khaimah-ba.
Szállás 4 éjszakára.
2-4. NAP Ras al Khaimah – szabadidő
Pihenés, élvezze ki a hotel szolgáltatásait az elkövetkező három
nap során! Ras al Khaimah a hét emirátus egyike, és nevezetes
a Hajjar-hegység vadregénye csúcsairól, a csillámló víztükörről,
homokos tengerpartól. A szabadidő eltöltéséhez hozzájárulhat
a mintegy 8 kilométernyire lévő Al Hamra Mall, illetve 9-10 kilométernyire több aquapark is. A kb. fél órányira található Ras al
Khaimah-ban, az emirátus fővárosában óváros, kikötő, nemzeti
múzeum fogadja a látogatókat. A 3. nap délutánján FAKULTATÍV:
sivatagi szafarinkon vehet részt. Terepjárókkal a sivatag szíve felé tartunk, aranyló homokdűnéken át. Megcsodálhatjuk a naplementét.
Büfévacsora, és korlátlan üdítőitalfogyasztás emeli az este fényét.
Kipróbálhatjuk a vízipipa aromáját, élvezhetjük a hastáncbemutatót.
5. NAP Modern Dubai
Kijelentkezés a hotelből, utazás Dubaiba. Elsőként a Dubai Marina
vár ránk. Ezt követően megörökíthetjük a Burj Al Arab-ot, az ikonikus, vitorlást formázó luxushotelt. Utána a Jumeriah Pálmára,
a fatörzset és pálmaleveleket formázó szigetre visz utunk. Az egyik

legnevesebb itteni épület az Atlantis the Palm hotel. A 828 méter
magas Burj Khalifa a világ legmagasabb épülete cím büszke birtokosa, mely a Dubai Mall mellett helyezkedik el. FAKULTATÍV:
Burj Khalifa kilátóterasz. Kis szabadidő. Esti FAKULTATÍV: Dubai by
night. Amikor a nap lemegy, Dubai egy csillogó fantáziavilággá
változik. A LED-lámpák ragyogása a Burj Khalifán, és a zenés
show a felhőkarcoló melletti szökőkútnál elbűvöli a látogatót.
A Madinat Jumeirah építészete az 1001 éjszaka meséinek világát idézi, ahonnan ideális fotólehetőség nyílik a tündöklő Burj
Al Arab-ra. Szállás Dubaiban 3 csillagos hotelben.
6. NAP Tradicionális Dubai
Dubai elképesztő keveréke a réginek és újnak – mai napon pedig
tradicionális arcát fordítja felénk, múltjába teszünk kirándulást.
Gyökerei a sivatagba, a beduin hagyományokhoz nyúlnak vis�sza. A történelmi Bastakia negyed felé tartunk, ahol a jellegzetes, kereskedők által épített széltornyos házak fedezhetőek
fel. Megállunk az Al Fahidi erődnél, ahol a Dubai Múzeum őrzi
Dubai múltját. Felszállunk az abrára, a fából készült, tradicionális hajóra, és a város új része felé tartunk. Este hajós vacsora (all
inclusive csomag része.
7. NAP Hazautazás
A gép indulásának függvényében transzfer a reptérre, majd
hazautazás.

06 80 98 00 80 vagy látogasson el honlapunkra

www.premiotravel.hu

AZ ÁRBAN!

Ras Al Khaimah

Az utazáshoz érvényes útlevél szükséges, melynek
a visszautazástól még minimum 6 hónapig érvényesnek kell lennie! Fakultatív program vásárlására a helyszínen, vagy előzetesen nyílik lehetőség. A fakultatív programok elegendő számú jelentkező esetén
valósulnak meg. A programváltozás jogát fenntartjuk. Az egyes időpontok indulásához minimális csoportlétszám (20 fő) szükséges.

Dubai

EAE

Fakultatív
programcsomag:
É Sivatagi szafari vacsorával: terepjárókkal a sivatagi tábor felé tartunk, aranyló homokdűnéken át. Élvezhetjük a naplemente varázslatos színeit, a csillagokkal
ékesített égbolt látványát. Büfévacsora, és korlátlan
üdítőitalfogyasztás emeli az este fényét. Kipróbálhatjuk a vízipipa aromáját, élvezhetjük a fülbemászó arab
dallamokat, és a hastáncbemutatót.
É Burj Khalifa kilátóterasz: 124. emeleti kilátóközpontjából elénk táruló látvány örök emléket ígér.
É Dubai by night: amikor a nap lemegy, Dubai egy
csillogó fantáziavilággá változik. A milliónyi LED-lámpa
ragyogása a Burj Khalifán, és az elképesztő zenés show
a felhőkarcoló mellett lévő szökőkútnál elbűvöli a látogatót. A Madinat Jumeirah építészete az 1001 éjszaka
meséinek világát idézi, ahonnan ideális fotólehetőség
nyílik az esti fényekben tündöklő Burj Al Arab-ra.

Időjárás a régióban
45°C
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5°C
0°C

Júl.

Aug.

Szep.

Dubai    

Okt.

Nov.

Dátumok

Dec.

Budapest

Részvételi díj (Ft/fő)

Budapest

júl. 19., júl. 26., aug. 2.
aug. 9., aug. 23.
szep. 13.
szep. 27.
okt. 18.
okt. 25.
nov. 8.
dec. 13.

Elhelyezés 3 és 4 csillagos, elegáns hotelekben
(4 éj Ras al Khaimah, 2 éj Dubai).

É REGGELIT
Az utazás minden napján reggeli.

É RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

É MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉST
A szervezett programok alkalmával, ezenkívül
kollégánk mindenben áll rendelkezésükre.

Amit az ár nem tartalmaz:

Utazások időpontjai


É MINŐSÉGI SZÁLLÁSOKAT

249.990
259.990
269.990
279.990
289.990
309.990
319.990
329.990

É Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,
illetve egyedül utazó ügyfelek esetén):
októbertől december végéig – 99.990 Ft/fő,
júliustól szeptember végéig – 69.990 Ft/fő
É Idegenforgalmi adó (a helyszínen fizetendő):
kb. 20 dirham/szoba/éj

Amiket ajánlunk Önnek:
É Vacsoracsomag (3 vacsora Ras al Khaimahban,
2 vacsora Dubaiban): 39.990 Ft/fő vagy
All inclusive csomag (3 nap all inclusive
Ras al Khaimahban, 1 nap hotel vacsora Dubaiban,
1 hajós vacsora): 79.990 Ft/fő
All inclusive ellátás Ras al Khaimahban: déli 12 és éjfél
között elérhető – alkoholmentes italok, kávé, tea
stb., sör, gin, vodka, whisky, tequila, alkoholos és
alkoholmentes koktélok, reggeli, ebéd, vacsora.
É Fakultatív programcsomag
(Burj Khalifa kilátóterasz, sivatagi szafari vacsorával,
Dubai by night): 49.990 Ft/fő
É Baleset- és poggyászbiztosítás: 3.990 Ft/fő
É Útlemondási biztosítás: 7.900 Ft/fő

Pozíciószám:

PWEB0421DUBRAS76

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. Általános rendelkezések
1.1.) Jelen Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés („utazási szerződés”) elválaszthatatlan részét képezi, amelynek hatálya alá tartozó személy jogosult részt venni a Premio Travel Holidays Kft. (székhelye: 1063 Budapest Szinyei Merse
Pál u. 10., fióktelep: 9400 Sopron, Kőszegi út 5., telefonszám: 99/310-940, cégjegyzékszám: 01-09-180774, adószáma:
24758415-2-42, utazásszervezői és -közvetítői nyilvántartásba vételi szám: U-001503, a továbbiakban: „Utazásszervező”)
által szervezett utazáson („Utazás/ok”).
1.2.) Az Utazásszervező a vagyoni biztosítékra vonatkozóan Colonnade Insurance S.A. magyarországi fióktelepével (1139 Bp.
Váci út 99., telefon: 06/1-460-1400) kötött szerződést. A kötvény száma a www.premiotravel.hu weboldalon megtekinthető.
1.3.) A Premio Travel Holidays Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv, a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
a 213/1996 (XII. 23), valamint az alábbi feltételekben foglaltak az irányadók.
2. Az utazási szerződés megkötése
2.1.) Szerződéskötési feltételek:
Az utazási szerződés az alábbi személyi és tárgyi feltételek megvalósulásával jön létre:
a) Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása.
b) Az utazó jelentkezésének nyilvántartásba vétele.
c) Az utazó megrendelésének írásbeli visszaigazolása.
d) Amennyiben közvetítőn keresztül történik az utazás foglalása, akkor a részvételi díj az utazásszervező számláján történő
jóváírás után lép hatályba.
2.2.) Az utazó a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes,
önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.
2.3.) Az utazásszervező felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az elelőbb felsorolt feltételek
mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a teljes részvételi díj utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő
beérkezésének a 8. pontban részletezett feltételek teljesítésével jön létre, illetve lép hatályba.
2.4.) Az utazásszervező külön felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján
létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig, amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
2.5.) A szerződés hatálybalépése:
Az érvényes utazási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben rögzített indulási napot
megelőző 30. napig – vagy az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás/szerződéskötés esetén a teljes
részvételi díjat a foglalással/szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni – készpénzben vagy az utazásszervező számlájára
történő átutalással beérkezzen az utazásszervező bankszámlájára. Amennyiben az utazó/megrendelő utazásközvetítőnél fizette
be az előleget/részvételi díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást
kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az utazásszervező bankszámlájára.
2.6.) Az utazásszervező jogosult a szerződéskötési feltételeket egyoldalúan módosítani.
2.7.) Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utazóval/megrendelővel történő
szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.
2.8.) Az utazási szerződés részét képezi az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, az utazásszervező által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett prospektus az utazási szerződésben rögzített pozíciószámon.
3. A szerződés létrejötte
3.1.) Az utazási szerződés az utas(ok)/megrendelő és az utazásszervező között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés
nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével egyidejűleg jön létre. Az írásos szerződésnek tartalmaznia kell minden
a szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozatot, melyeket a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 17. § előír.
3.2.) Az utazási szerződés, valamint az utazási szerződés módosítás létrejöttének további feltétele, hogy az utazásszervező az
utazó megrendelését,valamint szerződésmódosítására vonatkozó igényt írásban visszaigazolja.
3.3.) Ha az utazó nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben
az eljáró személy (megbízott) az utazásszervező felé az utazó (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok
és kötelezettségek alanyává a megbízó (az utazó) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel
kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utazónak) haladéktalanul átadni. Az átadás elmaradásából
keletkezett károkért az utazásszervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
3.4.) Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás vagy a megbízás nélküli
ügyviteléből, eljárásából fakadó – az utazásszervezőt ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró
személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.
3.5.) Ha az utazásszervező a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés akkor jön létre, ha az utazásszervező az
utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utazó jelentkezését az utazásszervező bármikor visszavonhatja, és a befizetett előleget visszafizeti. Az utazásszervező bármikor visszamondhatja a jelentkezést,
amennyiben az utazó jelentkezését nyilvántartásba vette, az utazó azonban az előleget nem fizette meg.
3.6.) Az utazásszervező az utazó jelentkezésekor jogosult foglalási díjat felszámolni. A foglalási díj 2900 Ft, amely az áfát tartalmazza.
3.7. A szerződésmódosítás menete
A Premio Travel Holidays Kft. honlapján felajánlott utazási szolgáltatásokra vonatkozóan, az utazó elektronikus úton, on-line
rendszer használatával is intézheti utazási szerződésének megkötését és módosítását. Az on-line rendszer használatával
a szerződéskötés úgy történik, hogy az utazó/megrendelő a kiválasztott utazási szolgáltatásokat egyezteti az utazásszervezővel vagy annak képviselőjével.
Az utazásszervező az utazó/megrendelő által elmondottak – megrendeltek – alapján elkészíti a szükséges dokumentumokat – utazási szerződést, annak módosítást stb. – és azt az utazó/megrendelő részére elküldi az utazó/megrendelő
által megadott e-mail címre. Az utazó/megrendelő részére kiküldött e-mail tartalmazza az utazási szerződést/szerződésmódosítást, valamint az aktuális általános szerződési feltételeket, melyet az e-mailben található linkre kattintva az utazó/
megrendelő bármikor letölthet. Az utazó/megrendelő megadott e-mail címre kiküldött dokumentumok titkosságának
megőrzése az adott utazó/megrendelő felelőssége.
Az on-line szerződéskötés menetében biztosított annak a lehetősége, hogy az utazó a szerződés tartalmát, a szolgáltatás
leírását, valamint a mindenkori aktuális általános szerződési feltételeket a szerződéskötés véglegesítése előtt minden részletre
kiterjedően megismerje, továbbá biztosított annak rögzítése is, hogy ez a megrendelés elküldése előtt megtörtént. Amennyiben az utazó/megrendelő módosítani akar a szerződésben foglalt adatok körében, a „Szerződés elutasítása” gomra kattintva
megteheti észrevételeit, melyet utazásszervező javít, kérdés esetén direkt felvéve az utazó/megrendelővel a kapcsolatot
tisztáz és ez alapján módosít. Ezután ismét lehetősége van az utazó/megrendelőnek a módosított szerződést megtekinteni
és elfogadni. Az utazó/megrendelő felelőssége arról gondoskodni, hogy az utasok neve az útlevélben/személyi igazolványban szereplő névvel egyezzen, mert a légitársaságok névmódosítási díjat számítanak/számíthatnak fel, melynek a költsége
ez esetben a utazót/megrendelőt terheli.
Az on-line rendszerben történő szerződés-módosítás esetén az utazó/megrendelő által a szerződés-módosítás elfogadása
az „Utazási szerződés elfogadás” gombra kattintva történik meg. Az így elfogadott utazási szerződés-módosítást az utazásszervező a szerződésben rögzített előleg/befizetés számlára történő beérkezését követően „Szerződéskötés visszaigazolása”
dokumentumban visszaigazolja, amennyiben az utazási szerződés-módosítása befizetést igényel az utazó részéről. Amen�nyiben az utazási szerződés-módosítása befizetést nem igényel az utazó részéről, akkor az előbbiek szerint elfogadott utazási
szerződés-módosítást az utazásszervező az utazási szerződés-módosítás utazó/megrendelő általi elfogadása után „Szerződéskötés visszaigazolása” dokumentumban visszaigazolja. Ez tartalmazza, hogy az utazó/megrendelő befizetése megérkezett
az utazásszervező számlájára (amennyiben a szerződés-módosítás befizetést igényelt az utazó/megrendelő részéről) és az
utazás lefoglalásra került a szerződés-módosításban foglaltak szerint.
A jelen pontban hivatkozott on-line rendszer használatával létrejött utazási szerződés és annak módosítása írásban megkötött
szerződésnek minősül, azt az utazásszervező rögzíti.
4. Utazási ajánlatok
4.1.) Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a részvételi díjakon
felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat,
az utazásszervező által elektronikus úton vagy nyomtatott formában közzétett, pozíciószámmal ellátott utazási ajánlata rögzíti.
Az utazó az adott pozíciószámra történő utazási szerződés aláírásával/online elfogadásával tanúsítja, hogy a szolgáltatásokat,
azok igénybevételének feltételeit megismerte és azokat elfogadta.
4.2.) Az utazó köteles betartani az utazásszervező, az utazásszervező képviselője által adott az utazással kapcsolatos utasításokat,
indulási időpontokat és tiszteletben tartani a fogadó ország törvényeit, tradícióit, valamint a transzferrel és a szállodai tartózkodással
kapcsolatos szabályokat. Ezek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő károkért az utazásszervező felelősséget nem vállal.
Az utazásszervező felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlataira, járat indulásokra vonatkozó aktuális információk, az esetlegesen
módosításra kerülő szolgáltatások köre, stb. az utazásszervező internetes oldalán találhatók a www.premiotravel.hu címen.
4.3.) Az utazásszervező köteles az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat teljesíteni, az utazási szerződéssel nem
szabályozott esetekben pedig az adott pozíciószámon meghirdetett ajánlatban/és vagy programban foglalt szolgáltatásokat
teljesíteni. A program változtatásának jogát az utazásszervező fenntartja!
5. Úti okmányok beszerzése
5.1.) A kiutazáshoz érvényes útlevél, vagy jogszabályban előírt más úti okmány beszerzéséről az utazó gondoskodik. Az ennek
hiányából eredő károkért és költségekért az utazásszervező nem vállal felelősséget.
5.2.) A nem európai uniós állampolgárságú utazók a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen, vagy kérjék utazási irodájuk segítségét. A be- és kiutazási szabályok be nem tartása
és az ebből eredő költségek az utazót terhelik.
6. Biztosítás
6.1.) A betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás tekintetében a prospektusban szereplő ajánlat az irányadó. Ezt a biztosítást a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe biztosítja. A biztosítás szerződési feltételei megtekinthetők
a www.colonnade.hu internetes oldalakon, illetve az értékesítő utazási irodákban.
6.2.) Az utazás részvételi díja nem tartalmazza az útlemondási biztosítás és a baleset-, betegség-, poggyász biztosítás díját
(ez utazó kérésére külön köthető). Az útlemondási biztosítás alapján a biztosító vállalja, hogy ha az utazó a szerződéshez mellékelt
útlemondási szabályzatban rögzítettek alapján utazásképtelennek minősül.
Törlés esetén a felszámított díjak levonása után a megmaradt összeget az utazásszervező téríti vissza. A biztosítás a foglalás
időpontjában már meglévő, ismert vagy diagnosztizált betegség miatti útlemondásra nem vonatkozik. Az utazásszervezőnél
útlemondási biztosítás csak az első részlet befizetéséig igényelhető, díja az utazás lemondása esetén nem téríthető vissza. Amen�nyiben az Utazó kéri utazási időpontjának megváltoztatását, minden esetben igénye szerint új útlemondási biztosítást kell kötni.
6.3.) Az utazásszervező az utazó javára szóló biztosítást köt, amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az utazó
javára szóló biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben
az utazásszervező fizetésképtelenné válna.
7. A részvételi díj
Az utazás teljes részvételi díja tartalmazza a csomagajánlatban felsorolt szolgáltatásokat, a csomagajánlatban nem szereplő
kötelező költségeket, illetve az utazó által megrendelt opcionális szolgáltatások árát.
7.1.) Az Utazás részvételi díja áll a csomagajánlatból, mely tartalmazza: a szállást reggelivel, repülőjegyet, idegenvezetést/csoportkíséretet, a transzfereket, illetve amennyiben van – az utazási ajánlatban feltüntetett (nem fakultatív) kirándulásokat/szolgáltatásokat.
7.2.) A csomagajánlat nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket/buszos utazás esetén az utazás díját, a foglalási díjat.
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7.3.) Opcionális szolgáltatások köre, melyet az Utazó saját részére megrendelhet: fakultatív programok/fakultatív programcsomag/kultúra csomag, vízumügyintézés díja, útlemondási biztosítás, a betegség-, baleset és poggyász biztosítás, vacsora/
vacsora csomag/kultúra és vacsoracsomag.
7.4.) Az alábbi szolgáltatások nem képezik a részvételi díj részét: a külföldi tartózkodás alatt önállóan rendelt szolgáltatásokat, mint
például a helyben igényelhető fakultatív kirándulások, szállodai szolgáltatási díjak, telefonhívások, poggyásszal kapcsolatos díjak stb.
7.5.) Az utazásszervező fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes részvételi díjjal akciókat hirdessen
meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek a tájékoztatójában vagy annak mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja
a már előleggel, vagy teljesen mértékben befizetett utazások mindkét fél (utas/megrendelő és utazásszervező) által elfogadott
feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj.
8. Az előleg és a részvételi díj befizetésének határideje
8.1.) Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes részvételi díj áll: a csomagajánlatban felsorolt szolgáltatások díjából, a csomagajánlatban nem szereplő kötelező költségek díjból és az utazó/megrendelő által opcionálisan megrendelt szolgáltatások
díjából tevődik össze (7. pont). A részvételi díjban nem szereplő, de az utazót/megrendelőt terhelő, külön feltüntetett díjak, adók,
illetékek összege az adott hatóság, üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat.
8.2.) A foglalástól számított 10 (tíz) naptári napon belül az utas köteles megfizetni az utazásszervezőnek a teljes részvételi díj
40%-át előlegként. Amennyiben az utazás során az utazó előleget fizet, úgy a teljes részvételi díj előleggel csökkentett összegét
az utazó/megrendelő az indulást megelőző 30. (harmincadik) napig köteles megfizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel
megkötött szerződés miatt korábbi idő indokolt. Az utazó tudomásul veszi, hogy ezen fizetési határidőről az utazásszervező
külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés utazó részéről történő felmondását jelenti és a szerződés megszűnik. Az utazó ez esetben köteles az utazásszervezőnek a szerződés 10.3.) pontjában közölt
bánatpénzt – az ott szabályozott módon és mértékben, – megtéríteni.
8.3.) Az utazó/megrendelő a foglalással/szerződéskötéssel egyidejűleg köteles megfizetni az utazási szerződés szerinti teljes
részvételi díjat az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás/szerződéskötés esetén készpénzben vagy az
utazásszervező számlájára történő átutalással. Az érvényes utazási szerződés hatálybalépésének ugyanis feltétele, hogy a 2.5.
szerint a teljes részvételi díj készpénzben kell megfizetnie vagy átutalás útján az utazásszervező bankszámlájára beérkeznie.
8.4.) Függetlenül a fenti pontokban foglaltaktól az utazásszervező fenntartja magának a jogot az ettől eltérő fizetési feltételek
meghatározásához, ill. különleges ajánlatok vagy last minute típusú ajánlatok nyújtására.
8.5.) Az utazásszervező a teljes részvételi díj befizetése ellenében az utazás előtti 1 héten belül utazási okmányokat (repülőjegy,
hotel voucher, stb.), vagy a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, „Részvételi jegyet” küld meg az utazónak, mely
utóbbit a társasutazás megkezdése előtt az utazásszervező megbízottjának be kell mutatnia, ellenkező esetben az utazó az
utazáson nem vehet részt, ami az utazási szerződés felmondását jelenti az utazó részéről. Last minute foglalások esetén a találkozó helyszínén az utazásszervező képviselőjétől vehetők át az utazási dokumentumok az utazási szerződés átadását követően.
8.6.) Társasutazás során az utazó az utazásszervező útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak
a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe, amennyiben erre lehetőség van. A repülőutakkal kapcsolatosan az utazó a jelen
szerződés aláírásával tudomásul veszi a repülőtársaságok szolgáltatásaival kapcsolatban az alábbiakat: menetrend változásra,
előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgéptípus, vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet. A díjmentesen feladható
útipoggyász súlyát a tényleges légi fuvarozó üzletszabályzata határozza meg. Az üzletszabályzat a repülőjegy mellékletében,
vagy az adott légi fuvarozó honlapján olvasható.
9. Az utazási szerződési feltételek módosítása
9.1.) Utazási szerződés módosítása utazásszervező által
Az utazásszervező kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a katalógusban foglaltaktól kivételesen, indokolt esetben
eltérjen. Ilyen esetben az utazásszervező a katalógusban foglaltaktól való eltérésről, változásokról a szerződés megkötése előtt az
utast írásban tájékoztatja. Az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási szerződést.
9.2.) Amennyiben az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt az utazási szerződésben rögzített valamely utazási
szolgáltatás lényeges elemét jelentősen megváltoztatja, az utazó a változásról szóló értesítésben meghatározott időn belül jogosult:
• elfogadni a változtatást, és akkor az utazási szerződés a változtatásnak megfelelően módosul, vagy
• bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést.
Ha az utazó a változásra tekintettel felmondja az utazási szerződést, az utazásszervező azonos vagy magasabb minőségű
utazási csomagot ajánl fel, amennyiben erre módja van.
Ha az utazó elfogadja a felajánlott utazási csomagot és annak díja alacsonyabb, akkor az utazásszervező a díjkülönbözetet
14 napon belül visszafizeti, amennyiben drágább, akkor az utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig
köteles az utazásszervezőnek megfizetni.
Ha az utazó az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el,
akkor az utazásszervező az utazó által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti
és az utazó szerződés felmondásból eredő kárát megtéríti.
9.3.) A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az utazásszervező a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti, illetve csökkentheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítésben meghatározott határidőig
írásban felmondhatja a szerződést, és az utazásszervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti. A részvételi díj csökkentése
esetén az utazásszervező a csökkentés összegét költségeinek levonása után 10 naptári napon belül visszafizeti az utazónak.
9.4.) Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utazótársai nyugalmát, kényelmét,
érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után
az utazásszervező jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult felmondani a szerződést, és az utazót annak
saját költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben az utazásszervező jogosult kárainak megtérítését követelni
az utazótól. Az utazó köteles megtéríteni mindazt a vagyoni és nem vagyoni kárt, amelyet az utazási szerződés teljesítése alatt
jogellenes vagy szerződésszegő magatartásával az utazásszervezőnek okozott.
10. Felmondás az utas részéről
10.1.) Az utazó/megrendelő írásban vagy tartós adathordozón tett bejelentésével az utazási csomag indulása előtt bármikor
felmondhatja az utazási szerződést. A felmondás napja az a nap, amikor az utazásszervező kézhez kapja az utazó felmondását
tartalmazó írásbeli értesítést. Amennyiben az utazó nem az utazási szerződés 9. pontjában foglaltak miatt mondja fel az utazási
szerződést (illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson), úgy ezt a jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja.
10.2.) Az utazásszervező felhívja az utazó figyelmét, hogy egyes külföldi közreműködői, illetve szolgáltatók nyújtotta szolgáltatás
ellenértékét vissza nem téríthetően, előre kell kifizetni. Az utazó tudomásul veszi, hogy az utazási szerződés felmondásának
időpontjától és jogcímétől, okától függetlenül ezen előre kifizetett összegeket az utazásszervező csak abban az esetben téríti
vissza, ha a külföldi szolgáltató azt az utazásszervezőnek visszafizette. Az utazásszervező az utazóval megkötött egyedi utazási
szerződésben tájékoztatja az utazót azon szolgáltatásokról, amelyek díjai nem visszatéríthetők.
10.3.) Általános feltételek:
Az utazó az utazástól való elállását bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. A bánatpénz mértéke a szerződéskötéstől kezdődően:
a) 65napig 10.000 forint/fő;
b) utazás megkezdése előtt 64-28 napig a teljes részvételi díj (a teljes befizetendő összeg) 30%-a;
c) utazás megkezdése előtt 27-16 napig a teljes részvételi díj (a teljes befizetendő összeg) 50%-a;
d) utazás megkezdése előtt 15-9 napig a teljes részvételi díj (a teljes befizetendő összeg) 75%-a;
e) utazás megkezdése előtti 8 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj (a teljes
befizetendő összeg) 100%-a.
Menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke eltérő, tekintettel arra, hogy az utazási
csomag részét képező repülőjegyek esetenként csak 100% lemondási díj mellett törölhetők. Ilyen szerződés esetén az utazó
köteles az Utazásszervező költségeit megtéríteni útlemondás esetén. Ezekről az útlemondási feltételekről az Utazásszervező
tájékoztatja az Utazót az Utazási Szerződésben.
Az utazó által befizetett teljes díj bánatpénzzel, foglalási díjjal és az esetlegesen megkötött útlemondási biztosítás értékével
csökkentett összegét az utazásszervező az utazónak az utazó által megadott bankszámlaszámra a saját költségén visszautalja.
Amennyiben az utas postai úton történő visszautalást kér (rózsaszín postautalvány), akkor annak feladási költsége az ügyfelet
terheli. Amennyiben több fős foglalásból egy fő töröl, egy főre ugyanúgy felszámoljuk az egy főre eső törlési költségeket.
Amennyiben egy fős lesz a továbbiakban a foglalás, akkor egyágyas szoba felárat számolunk.
10.4.) Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért
felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt térségek” felsorolásába felvételre kerül, akkor az utazó bánatpénz
megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való felvétel közzétételétől számított 10
munkanapon belül tájékoztatja a felmondásról az utazásszervezőt. Az e pontban meghatározott, határidőben történő felmondás
esetén az utazásszervező kártérítésre nem kötelezhető, azonban az utazó utazási csomagra befizetett díját visszafizeti az utazónak.
10.5.)Ha az Utazó az utazási szerződéstől az indulást megelőzően eláll, az Utazásszervező a személyenként befizetett 2.900 Ft-os
foglalási díjat, illetve az útlemondási biztosítás árat, – mely a szerződésben megadott időpontra volt csak érvényes – megtartja.
10.6.) Az utazó legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig (legkésőbb a repülőjegy kiállításának
időpontjáig) az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan személyre, aki megfelel az utazási
szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a teljes részvételi
díj, valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.
10.7.) Az utazó jogosult kérni az utazásszervezőtől a helyfoglalás módosítását, amely alatt értendő bármilyen programváltozás, utazás helyének, időpontjának, résztvevőinek, ellátási formájának változása. Az utazásszervező amennyiben lehetséges
elfogadja a változtatásokat és módosítja az utazási szerződést azzal a feltétellel, hogy ha ezzel kapcsolatos költségek merülnek
fel, úgy azokat az utazó köteles megfizetni.
10.8.) Amennyiben az utazót saját hibájából az utazási csomag megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az
utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások ellenértékére tarthat igényt. Az utazó a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.)
és az utazásszervező szervezési díjának visszatérítését nem követelheti. Ha az utazó a saját hibájából az utazáshoz szükséges
hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utazónak
ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is felmondja az utazási szerződést, a felmondás
miatt a 10. pont szerinti bánatpénzt tartozik megfizetni.
10.9.) A meghirdetett találkozási időpontok be nem tartása esetén a maximális várakozási idő az utazóra 15 perc, amelynek túllépéséből eredő anyagi károkért, programból való kimaradásért az utazó a felelős és az utazásszervezőt nem terheli kártérítési felelősség.
10.10.) Az utazásszervezőt nem terheli felelősség azon egyéni körülményekkel kapcsolatban, melyekre az utazási szerződés
megkötésekor az utazásszervező nem készülhet fel, és amelyekről az utazó nem tájékoztatja az utazásszervezőt az utazási
szerződés megkötése előtt (allergia, cukorbetegség, fogyatékosság, stb.).
11. Felmondás az utazásszervező részéről
Az utazásszervező, amennyiben az utazási csomagra jelentkezett utazók száma nem éri el a minimális 25 főt a befizetett
összeg visszatérítése mellett
• a hat napnál hosszabb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig,
• a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 7. napig,
• a két napnál rövidebb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 48. óráig kártérítési kötelezettség nélkül
felmondhatja az utazási szerződést.
Az előző pontban említett esetekben az utazásszervező az utazó által vagy a nevében az utazási csomag ellenértékeként
befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti. Az utazásszervező kártérítési kötelezettség

nélkül, az utazó indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az
utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az utazásszervezőt az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják.
12. Repülős utakra vonatkozó rendelkezések
12.1.) Repülővel történő utazás esetén az utazásszervező felhívja az utas figyelmét, hogy a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet
alapján a légi személyszállítási szerződés az utazásszervező és az utas között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden
esetben kizárólag az utas és a légitársaság között jön létre. Az utazásszervező és a légi személyszállítási szolgáltatást nyújtó
légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által
módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett
1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/ EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.
Repülővel történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy árának visszafizetése a jegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó
és az utas között létrejött személyfuvarozási szerződésben meghatározott feltételek szerint lehetséges.
a) Az utazásszervező felelősséget vállal a légi fuvarozó által nyújtott utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. A légi fuvarozó
utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megillető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.
b) Amennyiben az utazó az e pontban megnevezett jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást az
utazásszervezőtől követeli, akkor az utazásszervező a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig
felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó, az arra illetékes hatóság,
bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja.
c) Az utazásszervező szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak
járó összegéből az ebben a pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.
12.2.) Az utazásszervező felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy menetrend szerinti repülővel történő utazás esetén
előfordulhat, hogy az utazó/megrendelő a légi fuvarozó üzletszabályzatának rendelkezése alapján a repülőjegy árát az előlegtől függetlenül, előre köteles megfizetni.
12.3.) Az utazó a becsekkolás pillanatától köteles a beszállási információkat ellenőrizni és figyelemmel kísérni. Amennyiben az utazó az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, az oda és/vagy hazautazásról saját magának, saját
költségén kell gondoskodnia.
12.4.) Az utazás során az utazó köteles gondoskodni poggyászának, értéktárgyainak megfelelő felügyeletéről, őrzéséről. Az utazó
ennek megfelelően köteles értéktárgyait kézipoggyászban szállítani és a szállodai széfet használni.
13. Hibás teljesítés
13.1.) A szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel még akkor is, ha azok teljesítésére más
utazási szolgáltató köteles. A szerződésszegést az utazásszervező ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben:
• azt az utazó az utazásszervezőnek az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette, és
• a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy
• nem jár aránytalanul nagy költségekkel figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére
és a szerződésszegés súlyára.
Ebben az esetben az utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti.
Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak
teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.
Amennyiben az utazásszervező a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó jogosult
maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben az utazásszervező legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának
összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni.
Az utazásszervező nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt
igényelhet az utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az utazót, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés
az utazónak felróható.
Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe. Amennyiben az utazásszervező az utazási csomag
lényeges részét nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni, akkor többletköltség felszámolása nélkül,
lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége
van. Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor
az utazásszervező a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az utazónak.
Az utazó a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.
Amennyiben az utazásszervező szerződésszegése az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül
nem orvosolja, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti.
Ebben az esetben az utazásszervező többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az utazó utazási szerződés szerinti
közlekedési eszközzel való hazaszállításáról.
13.2.) Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy
az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
13.3.) Ha az utazó panasszal kíván élni az utazási szerződés nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban, köteles kifogását az
utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval, ezek hiányában az utazásszervezővel közölni és az esetről jegyzőkönyvet felvetetni,
amely csak a panasz rögzítésére szolgál. Az utazónak a hazaérkezéstől számítva 8 munkanapja van kifogását az utazásszervező
felé írásban előterjeszteni a jegyzőkönyv csatolásával. Az utazásszervező köteles az előterjesztett kifogást elbírálni és ennek
eredményéről tájékoztatni az utazót a kifogás kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül.
13.4.) Az utazásszervező felhívja a figyelmet, hogy a tájékoztatóban feltüntetett szálláskategóriák a szálláshely szerinti
ország szabályainak megfelelő komfortfokozatnak felelnek meg. Nem vállal azért felelősséget, hogy az adott szálloda
minősége más, azonos besorolású szálloda színvonalának megfelel-e. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot
kategórián belüli szállásváltoztatásra.
13.5.) Az utazás időtartama alatt az utazó és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában, és bármilyen
ok miatt létrejött szerződés, megrendelt szolgáltatás (pl. fakultatív program) és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések,
ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért,
helytállásért való felelősséget az utazásszervező kizárja.
13.6.) Az utazásszervező tájékoztatja az utazót, hogy a varsói, a berni és a montreali egyezmények korlátozzák a közreműködőiért való felelősséget. A varsói egyezményt az 1964. évi XIX. tv., a berni egyezményt az 1986. évi II. tv., a montreali
egyezményt a 2005. évi VII. tv. hirdette ki.
13.7.) Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem vagy hibás
teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha
a) a szerződés teljesítésben mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy
b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével
nincsen kapcsolatban, s a hibát az utazásszervező kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazásszervező
érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondosság esetén sem lett volna képes
elhárítani. Az utazásszervező az b) és c) pont esetében, lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak. Az utazásszervező
segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való
tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét
foglalja magában. Az utazásszervező jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott
utazónak felszámítani, amennyiben azt az utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.
13.8.) Az utazásszervező a kártérítési és sérelemdíjért való felelősségét a részvételi díj háromszorosában korlátozza.
14. Buszos utakra vonatkozó feltételek
14.1.) Az utazásszervező autóbuszos fuvarozócégekkel kötött szerződése alapján a fuvarozónak műszaki meghibásodás vagy
saját hibás baleset esetén belföldön 6, külföldön 12 órán belül kell gondoskodni a jármű javításáról vagy pótlásáról. Ezen időn
túl az utazásszervező köteles az utazónak a késésből származó igazolt kárt megtéríteni, mely a közlekedési költség összegéig
terjedhet. Késedelmes indulás esetén az utas elállhat a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 36 órát.
14.2.) Az igénybe vett autóbusz balesete miatt keletkezett károkra a 181/2011/EK rendelet előírásait kell alkalmazni.
15. Egyéb rendelkezések
15.1.) A prospektusban és utazási szerződésben jelzett, az utazásszervező által leírt részvételi feltételekben található bármely
információ a nyomtatás napján érvényes állapotot tükrözi. Változás esetén az utazásszervező az arra alkalmas legegyszerűbb
módon tájékoztatja az utazót.
15.2.). Az utazási szerződés megkötése előtt, az utazásszervező megváltoztathatja a prospektusban szereplő adatokat, illetve
az utazásszervező által szervezett utazásokon érvényes egyéb részvételi feltételeket, amiről értesíti az utazót.
15.3). A felek kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról – különös tekintettel az Utas telefonos és email elérhetőségére – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.
15.4.) Az utazó az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötés során felvett személyes adatait
az utazásszervező kezelje, felhasználja, őt az általa megadott elérhetőségeken (postai úton, telefonon, telefonüzenetben,
illetve e-mailen) bármikor felkeresse, illetve azokon keresztül részére marketing célból közvetlen megkereséseket, hirdetéseket hírleveleket, ajánlatokat továbbítson. Amennyiben az utazó a továbbiakban a személyes adatainak kezeléséhez, illetve
marketing küldemények továbbításához nem járul hozzá, úgy azt az alábbi e-mail címre küldött üzenettel letilthatja, illetve
hozzájárulását visszavonhatja: info@premiotravel.hu.
15.5.) Az utas a jelen utazási szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az utazásszervező által a jelen
ÁSZF-ben rögzítettek alapján és az utazásszervező Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezelt alábbi személyes
adatait a SuperShop Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, AlleeCorner I.h., Corner Torony, Október
huszonharmadika u 8-10. V. em., Cg.01-09-674945), mint adatkezelő részére rendelkezésre bocsátja (adattovábbítás).
A továbbított adatok köre: utas neve, születési ideje, SuperShop kártya száma. Az adattovábbítás célja: SuperShop
Törzsvásárlói Program keretében történő pontműveletek feldolgozása, továbbá a SuperShop Törzsvásárlói Program
működtetése a SuperShop Kft. által.
15.6.) Az utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Az utazó részéről
felmerülő panasz esetén mindaddig, amíg a panaszt békés úton vagy jogerős bírósági ítélettel nem rendezik, egyik fél sem
fordulhat sem a nyomtatott, sem az elektronikus, sem pedig az internetes médiához. Ezen kötelezettség megsértésével okozott
kárért az utas kártérítési felelősséggel tartozik és az így okozott kárt köteles az utazásszervezőnek megtéríteni.
15.7.) A www.premiotravel.hu oldalon található betegség, baleset-és poggyászbiztosítás illetve a sztornóbiztosítás általános
feltételeit, tájékoztatást a hatályos vám, egészségügyi szabályokkal kapcsolatban, és az ott közzétett egyéb információkat az
utazó elolvasta, tudomásul veszi és tudomásulvételét az utazási szerződés aláírásával/online elfogadásával igazolja. Amennyiben
az utazó több személy részére rendeli meg a szolgáltatást, aláírásával utazótársai képviseletében is nyilatkozik, ill. szerződést köt,
melynek megfelelően köteles a jelen utazási feltételekről az általa képviselt utazótársakat is tájékoztatni.
15.8.) Az utazás első és utolsó napja az utazási cél megközelítéséhez szükséges utazással telik el, ezek a napok beszámítanak
az utazási ajánlatban megjelölt és a teljes utazásra vonatkoztatott napok számába. Éjszakai érkezés esetén a vacsora nem
garantált, hajnali indulás esetén a reggeli nem feltétlenül biztosított.
A jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 472/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Az utazási szerződés nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogorvoslatért az utazó lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testülethez fordulhat (www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek).
Amennyiben a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerült rendezni és a megrendelő jogi személy, a felek a pertárgy értékétől
függően a Pesti Központi kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Az utazási csomagra vonatkozó tájékoztatást megkaptam, jelen utazási szerződést átolvastam, annak pontjaira felhívták
a figyelmemet, a feltételeket megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt elfogadom, adataim kezeléséhez
a hozzájárulásomat megadom és mindezt aláírásommal vagy online szerződéskötés útján tanúsítom.
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