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Társ az ismeretlenhez 1998 óta

KÜLÖNLEGES UTAK, BENNFENTES ÉLMÉNYEK,
SZAKÉRTŐ VEZETÉS ÁZSIÁBAN, LATIN-AMERIKÁBAN
ÉS AFRIKÁBAN.

Miért az Agra?
Több mint 20 év alatt sokszor megtapasztalhattuk, hogy Ti, az Agra utazói különleges és
nyitott emberek vagytok, akikben megvan a vágy a kalandra, a kikapcsolódásra, a személyességre, a felfedezésre, a máshol és másokkal át nem élhető tapasztalatokra.
Hiszünk abban, hogy ezt leginkább az egzotikus utak során élhetjük át. Az élmény az
ismeretlennel való találkozásból születik, de ismeretlen úton megbízható társra, hiteles
vezetőre van szükség. Az Agránál több mint két évtized szakmai tapasztalatával, szakértői
hátterével, elhivatottságával azon dolgozunk, hogy a távolit és az ismeretlent elérhetővé,
megtapasztalhatóvá és szerethetővé tegyük. Ez az elkötelezettség tette, hogy Magyarországról elsőként vezessünk utakat olyan térségekbe, mint Irán, Irak, Szudán, Eritrea,
Pakisztán, Kelet-Indonézia, Fülöp-szigetek vagy az egykori Guge királyság. És ugyanez tette lehetővé, hogy többezer ügyfelünk felejthetetlen élményekkel térjen haza többek között
Kínából, Indiából, Tibetből, Japánból, Etiópiából, Peruból vagy Patagóniából.

AZ UTAZÁS SZERINTÜNK
Szenvedély, szabadság, kaland, belső igény,
megosztható tapasztalat, útkeresés, megismerés, játék és mindenekelőtt élmény,
élmény, élmény…

A JÓ ÚT
Egyedi, személyes, élménydús, ritmusos,
jól felépített, színvonalas, jól időzített, biztonságos, kiegyensúlyozott és hiteles.

A VILÁG LEGIZGALMASABB HELYSZÍNEIN
AZ AGRA EZT JELENTHETI SZÁMOTOKRA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szakértői és élményközpontú vezetés
személyes odafigyelés
elkötelezettség az igényeitek iránt
saját erőből nem elérhető programbőség
biztonság
kiemelkedő ár-érték arány, átlátható árazás
minőségi szolgáltatások
speciális programok, különleges kulináris élmények
kis- és közepes csoportok (maximum 22 főig)
autentikus tapasztalatok

Az Agra Törzsutas Klubról tájékozódj az utazásszervezőktől!

Agra Utazási Társaság
Agratravel Kft. – 1111 Budapest, Bartók Béla út 20.
III.emelet (a Gellért tér mellett)
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9.00–17.00 óráig.
Kauciós Biztosítás: EUB Zrt.

www.agra.hu
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Telefon: +36 1 312-5347, +36 1 354-0866,
+36 70 310-0131
Email: info@agra.hu
Számlaszám: MKB Bank 10300002-10325968-49020043
Az Agra a Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja

facebook.com/ agrautazas

Borítókép: Bayon mosolygós Buddhája, Angkor, Kambodzsa Fotó: Nagy Elek

NAGY
ELEK

FEJES
LÁSZLÓ

tulajdonos
szakmai igazgató

tulajdonos
stratégiai vezető

elek.nagy@agra.hu

laszlo.fejes@agraprivate.hu

SZÁLER
KATALIN

KIRÁLY
ATTILA

senior
utazásszervező

grafika, web

családalapítási szüneten

attila.kiraly@agra.hu

HORVÁTH
LÍVIA

STÉGNER
BERNADETT

utazásszervező

pénzügy

livia.horvath@agra.hu

bernadett.stegner@agra.hu

PÁNCZÉL
ÁGNES

BALLA
EMESE

utazásszervező

utazásszervező

agnes.panczel@agra.hu

emese.balla@agra.hu

PARTNEREINK, REFERENCIÁK:

Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas
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Csoportvezetőink

Személyes odafigyelés, elkötelezettség, szakértelem

BENCZE PÉTER tanár, idegenvezető
LATIN-AMERIKA

Eredetileg tanár vagyok, az ELTE BTK angol, történelem és portugál szakára jártam. Sokat,
sokakat és sok helyen tanítottam, fordítottam és tolmácsoltam is gyáraktól köztársasági elnökig
sokmindenkinek, de legjobban utazni szeretek, és már több mint 15 éve ebből és ennek élek.
Idegenvezetőként szenvedélyem a munkám, a munkám a szenvedélyem. Igyekszem segíteni az
utazóinkat a világunk pozitív szemléletében. „Não há mal que por bem não venha”, ahogy a portugál
mondja, azaz „Nincs rossz, ami jól ne jönne”.

GÁSPÁR PÉTER író, idegenvezető
ÁZSIA

Alapításunk óta tagja vagyok az AGRA stábnak és mint veterán, kétségkívül érzelmileg is erősen
kötődöm hozzá. Első utam Marokkóba vezetett még 1999-ben, azóta némi tapasztalatra is szert
tettem több mint 70 csoporttal, mintegy 600 utassal együtt a világot járva. Az elmúlt tíz évben
a dél-kelet ázsiai térségre specializálódtam, az ottani életérzések, benyomások, a buddhizmus ezer
arca, a táj földrajza, a monszun, a térség történelme és kultúrái elvarázsoltak. Külön örömforrásként
mélyedtem el a térség lenyűgöző gasztronómiájában, az utakon igyekszem elkerülni, hogy a csoport
kénytelen legyen borjúbécsit enni.

DR. GYARMATI JÁNOS régész
LATIN-AMERIKA

Sosem jártam más Európán kívüli kontinensen, mint a negyediken. Amerika, különösképp annak
latin „fele” annyi élményt nyújtott, és annyi kincset rejteget még, hogy nem vágyom más világok
felé. A térséggel való ismerkedést három évtizede, egy nagyköveti Mercedes lesötétített ablakán át
kezdtem Mexikóvárosban, de alig néhány napra rá már egy sörszállító traktor pótkocsiján találtam
magam egy poros veracruzi úton. Azóta is otthonosabban érzem magam egy isten háta mögötti
indián faluban, mint akár a legelőkelőbb szállodában. Tudományos pályafutásom is az ezer éves
prekolumbián múlthoz köt.

DR. HIDAS GERGELY indológus
ÁZSIA

2000-ben csatlakoztam az Agra csapatához, így már a kezdetektől részt tudtam venni az indiai
szubkontinensre irányuló különféle utak kialakításában és megvalósításában. Vezettem családias,
klasszikus, illetve nagyobb létszámú csoportokat India és a Himalája legtöbb vidékére, a környező
régióban pedig Nepál, Bhután, Tibet, Bangladesh, Burma, Srí Lanka, Kambodzsa, Laosz és Indonézia földjére. Útjaim során sok különleges és érdeklődő emberrel nyílt lehetőségem találkozni,
akik igényes és egyedi kulturális élményeket keresnek. Főállásban kutatóként és egyetemi oktatóként
dolgozom, sokszor nemzetközi projektek résztvevőjeként.

IRIMIÁS BALÁZS építész, közgazdász
JAPÁN

Azon szerencsés kiválasztottak közé tartozom, akik egy kilencvenes évek végi hátizsákos kalandstoppolás, egy japán szerelem, egy építész-interjúkkal tűzdelt hosszabb látogatás, egy három hónapos
építész szakmai gyakorlat és egy japán állami ösztöndíj élményeinek is köszönhetően – közel
kerülhettem hozzá, megismerhettem Japánt. Mintegy öt évet meghaladó japán életem alatt bejártam
az ország mind a négy nagy, és néhány kisebb, természetes és mesterséges szigetét is. Lenyűgöz a
japán építészet folyamatosan kísérletező, múltat felidéző és újraértelmező változatossága. Az AGRAnak 2001-ben terveztem először utat, 2006 óta azokat vezetem is.
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HÖLVÉNYI KRISTÓF fotóriporter, arabista
KÖZEL-KELET

Gimnázium eleje óta tudtam, hogy fotóriporter szeretnék lenni és mivel az „arab tavasz” idején
érettségiztem, érdekes kombinációnak tűnt a fotózás és az arab szak. Tanulmányaimnak és
munkáimnak köszönhetőleg sikerült eljutnom Közel-Kelet és Észak-Afrika több országába.
Hosszabb ideig voltam Libanonban, Marokkóban és Tunéziában, valamint dolgoztam Jordániában,
Irakban, Egyiptomban és a Szentföldön.

KIRÁLY ATTILA régész, történész, egyiptológus
SZUDÁN

Az AGRA arculatát és megjelenését gondozom rendezvényeinken, nyomtatásban és a weben is. Ha
nem a rajzasztalnál ülök, akkor régész – történész – egyiptológusként a múlt emlékeit kutatom.
Korábbi projektjeim Szudánhoz kötöttek, ahol a régibb kőkor emberelődeinek táborait tártam fel.
Doktori kutatásom az ő vándorló utódaik, az őskori európai vadászok sorsát követi a Cserhátban.
Jelenleg az ELTE expedíciójának tagjaként az iraki Kurd Autonóm Régióban végzek ásatásokat.
Ez évben Szudán lélegzetelállító tájait és kivételesen őszinte vendégszeretetét közvetítem Önöknek.

KÓNYA GÁSPÁR tanár, tolmács
LATIN-AMERIKA

Nyelvi gurunak tartom magam, aki nyelvtudását különböző körülmények között szereti tesztelni
és fejleszteni, legyen az egy idegen országban utazóként, nemzetközi konferencián tolmácsként,
vagy egy börtönben „senyvedő” külföldi rab fordítójaként. Remélem, megvan az a képességem,
hogy oldott hangulatot teremtsek magam körül, s ez idegenvezetőként talán erénnyé kovácsolható.
Egy AGRA út és csoport számomra mindig óriási élményt, adrenalinfröccsöt, a saját magamról és
a világról kialakított képem tovább finomítását jelenti. A 10 együtt töltött év alatt vezettem utakat
Peruba, Argentínába, Brazíliába, a karibi-szigetekre és Kubába is.

DR. MORDOVIN MAXIM régész, egyetemi docens
ÁZSIA

Kazahsztán sztyeppéin és sivatagjában töltve gyerekkoromat, az űrhajók mindennapos látványa
annyira természetessé vált, hogy sokkal izgalmasabbnak tűntek a földben lévő rejtélyek. Így már
nagyon korán tudtam, hogy régész leszek. Az életem úgy alakult, hogy végül Magyarországon
kötöttem ki, s jelenleg a magyar középkor kutatásával foglalkozom. A gyerekkori álom annyiban
mégis megvalósult, hogy több éves projekt keretében Kazahsztánban is végezhettem kutatásokat.
Az Ázsián átvezető Selyemút rejtett kincseit szívesen fedem fel az AGRA csoportok utasainak is
Üzbegisztántól a Távol-Keletig.

NAGY DÁVID tolmács, idegenvezető
ÁZSIA

A kínai nyelvvel és kultúrával való ismerkedés számomra hobbiként indult, mára azonban
mindennapos munkaeszközömmé lett: egy évtizede vezetett agrás útjaimon és kínai vendégeim
körében budapesti idegenvezetőként is erre támaszkodom. Kínába évente utazom, s bár szeretem azt
gondolni, hogy városaiba már ismerősként térek vissza, Kínában igaz a régi mondás: csak a változás
állandó. Minden út más, a város és a vidék pezseg, negyedek tűnnek el, vagy nőnek ki a földből.
A kínai kultúrában rejlő bölcsességet én a taijiquan (tajcsicsuan) művészetén keresztül próbálom
megérteni, ehhez kötődően ismerkedem a hagyományos kínai gyógyászattal is.

Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas
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KATALÓGUSAINK
1998-2019
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tapasztalat

tapasztalat

2019. II.

2020 első felének útjai
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kutatókkal,
tudósokkal,
szakértőkkel

Különleges útvonalak
Ázsiában,
Latin-Amerikában
és Afrikában

AGRA 2020. I. // Társ az ismeretlenhez

AGRA 2019. II. // Társ az ismeretlenhez

Utazzon
Szent helyek és
világörökségek mentén

Utazzon
kutatókkal,
tudósokkal,
szakértőkkel

Különleges útvonalak,
bennfentes élmények
Ázsiában,
Latin-Amerikában
és Észak-Afrikában

PARLAGI GÁSPÁR vallástörténész
SZENTFÖLD, KAUKÁZUS

Az utazásokat térben, időben, határokon, kultúrákon és nyelveken át egyaránt megszerettem,
s mikor épp mire volt lehetőségem, örömmel gyakoroltam is. Szűkebb PhD kutatási területem a
korai kereszténység, azon belül is szerzetesség kezdetei, így a későantik Egyiptom és Szíria-Palesztina
vidéke. Ugyanakkor a Mediterráneum világa az antikvitástól napjainkig, az ókori hagyományok
tovább élése, s igazából minden kultúraközi emberi interakció érdekel.

RÉGI TAMÁS kulturális antropológus, Afrika-kutató
AFRIKA

A Miskolci Egyetemen szereztem alapdiplomáimat, majd Angliában doktoráltam turizmusantropológiából. Tanítottam több brit egyetemen és Dél-Koreában, jelenleg a Kodolányi János Főiskola,
a Corvinus és a Közép-európai Egyetem tanára, valamint az MTA Néprajztudományi Intézetének
posztdoktori kutatója vagyok. Több mint húsz éve jártam először Afrikában, és azóta mintegy három
évet töltöttem ott. Kutatásaimat a Dél-Etiópiában élő félnomád murszi nép körében végeztem, de
írtam könyvet Egyiptomról, utazgattam Dél-Afrikában, Botswanában, Zambiában, Tanzániában,
Ugandában és Kenyában is.

REICH ERIKA közgazdász, idegenvezető
IRÁN

2016-ban jöttem vissza Iránból, ahol 6 évig éltem perzsa férjemmel, Babakkal. Rengeteget utaztunk,
és ragaszkodtam ahhoz, hogy dolgozhassak Teheránban, miután elvégeztem a nyelviskolát. A magyar
követségen kezdtem, majd trénerként jártam keltem az országban, rengeteg emberrel kerültem
munkakapcsolatba, sok-sok iráni hölggyel volt lehetőségem beszélgetni életről, szokásokról, vágyakról.
Csak jó tapasztalatom volt az iráni emberekkel, nagyon barátságosak, kedvesek. Eltökélt szándékom,
hogy másoknak is megmutassam, hogy valójában milyen csodálatos, elvarázsolt hely Irán!

DR. RÓZSAVÖLGYI ANDREA művészettörténész, jógatanár
INDIA

Történetem klasszikusnak mondható: gyerekkori álmaim vezettek Indiába. Több évnyi hindi tanulás
után nyertem 25 évesen ösztöndíjat Agrába, ahol közel egy évig a Központi Hindi Intézet tanulója
voltam. Az országról a legtöbbet mégis utazásaim során tanultam. Hosszú évek alatt bejártam az egész
szubkontinenst, Ladakhtól Keraláig, Mumbaitól Kalkuttáig. Egy reprezentatív jutalomút keretében
bepillanthattam „elit köreibe”, a kortárs írók, politikusok, misszióvezetők világába is. Az AGRA
csapatába a tudásom átadásának és egy gyökeresen más kultúra megmutatásának vágya hozott.

VÁLÓCZI RÓBERT indológus, muzeológus
INDIA

Bár tizenévesen még egyiptológusnak készültem, a sors mégis úgy hozta, hogy India lett az a hely, ahová
szakmai és személyes érdeklődésem is vonzott. Ez a tizenöt éve tartó utazás az ELTE indológia szakán
kezdődött, ahol hindi és szanszkrit nyelvű szövegeken keresztül ismerkedtem Dél-Ázsia embereivel és
kultúráival. Egy ösztöndíj okán Dél-Indiában töltött hónapok és az ezt követő utazásaim során szembesültem
azzal, hogy mennyire más dolog valamit kívülről szemlélni vagy belülről látni. Jelenleg a Hopp Ferenc
Ázsiai Művészeti Múzeum indiai gyűjteményének kurátoraként műtárgyakkal és a hozzájuk kapcsolódó
történetekkel mutathatom meg ennek a sokszínű országnak a művészetét, történetét, vallásait, embereit.

Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas

7

SZOLGÁLTATÁSAINK
100% ÁR-ÉRTÉK ARÁNY. ÚTJAINKON EGYSZERRE TARTJUK SZEM ELŐTT A KEDVEZŐ ÁRFEKVÉST,
KIEMELKEDŐEN ELŐNYÖS HELYET TALÁLVA EZZEL A HAZAI PIACON, VALAMINT UTAZÓINK KÉNYELMI IGÉNYEIT.
TÖRZSUTAS KLUBUNK TAGJAKÉNT PEDIG EXTRA MAGAS KEDVEZMÉNYEKHEZ IS JUTHATSZ!
HOTELEK, EGYÉB SZÁLLÁSOK,
PIHENŐIDŐK
Útjainkon kiemelt figyelmet kapnak a hotelek és az
egyéb szállásokon eltöltött éjszakák. Meggyőződésünk,
hogy a pihenőidőtök eltöltése nem semleges az út egészét tekintve. Egy különlegesen hangulatos szállás
szárazföldön vagy vízen, a hotel központi vagy extrém
érdekes elhelyezkedése, a szobák színvonala és az elérhető kényelmi szolgáltatások jelentős mértékben hozzájárulnak az utazás élményéhez. A 4* az Agra színvonal,
ettől felfelé vagy lefelé csak indokolt esetben térünk el s
ezt külön jelezzük az egyes utaknál.

DRAMATURGIA, SZABADIDŐ,
OPCIONÁLIS PROGRAMOK
Tapasztalatunk szerint az utazásod egyik legértékesebb
eleme a dramaturgia. Fontos, hogy ne Angkorral kezd
a programot és egy híres börtönnel fejezd be, ne esőben
utazz, ha nem muszáj, és ne tűző napon hallgasd végig
a csoportvezetőt. Eszerint igyekszünk a részletekre is
ügyelve tervezni, ám ahány utazó annyi motiváció és
érdeklődés. Így fontosnak látjuk szabadidők és választható programok beiktatását. Minden utunkban találsz
szabadon eltölthető időket, aminek opciójaként különleges programokon is részt vehetsz.

SZAKÉRTŐ CSOPORTVEZETŐ,
SZEMÉLYES ODAFIGYELÉS
Az Agra utakon kulcs a csoportvezető személye. 1998
óta kollégáink azon fáradoznak a különféle egzotikus
programokon, hogy a sokszor évtizedes tapasztalataikkal, rendszerezett szakértő tudásukkal és elkötelezettségükkel támogassák az autentikus élményt számotokra, segítsenek valami olyan különlegeset átélni,
ami tartós helyet kap a pozitív emlékeitek között. A
személyes, Neked szóló odafigyelésen túl színvonalas
idegenvezetésekkel, külön előadásokkal gazdagítják a
személyes benyomásokat.

TRANSZFEREINK,
UTAZÁS, KÉNYELEM
A repüléseink mellett szárazföldi és vízi útjainkon különféle szituációk várnak ránk. Hol a kényelmes tokiói
vagy hongkongi metróban utazunk, hol a Himalája úttalan útjain dzsipezünk, hol Patagónia gleccserei között
vagy a Halong-öbölben hajózunk. Néha csendes bambusz raftingon gyönyörködünk a yanghuói tájban, néha
elegáns, andoki hegyi vasúton kapaszkodunk fel a Machu Picchuhoz. Az utazás bármely formája önmagában
élmény, nekünk annyi a feladatunk, hogy gondoskodjunk a tisztaságról és a minőségről. Minden út esetében
külön jelezzük a közlekedési eszközöket.
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ÉTKEZÉS, KULINÁRIA,
STREET FOOD
Egzotikus utazásainkon ahol halmozottan érik az utazót a különleges illat, látvány, közeg élmények; többlet
energiákra van szüksége, így nagyon nem utolsó szempont, hogy mit fogyaszt napközben. Ám nem csak erről
van szó. Szemléletünkben egy ország gasztro kultúrája
az utcától a hotelek éttermein át az elegáns éttermekig
sok-sok különös élvezetet tartogat, és az ízkavalkádon túl
bevezetést jelenthet egy egész nép gondolkodásmódjába
is. Legyen szó egyszerű félpanzióról vagy a Foodways
utak részletező megközelítéséről minden esetben figyelünk, hogy ez a szempont megjelenjen a programokban.
Útjaink reggelit tartalmaznak és a szabad döntésed biztosítása érdekében félpanziós felárat adunk meg.

UTASTÁJÉKOZTATÓINK,
KOMMUNIKÁCIÓ
Jó felkészülés nélkül nincsen jó út. Jellemzően 20 nappal indulás előtt, külön időpont értesítés után, személyes utastájékoztatót tartunk irodánkban, ahol az utad
csoportvezetője részletes, vetítéssel egybekötött tájékoztatást ad a várható nehézségekről, technikai- és kommunikációs lehetőségekről, az egészségügyi előírásokról,
speciális körülményekről, úti csomag javaslatainkról.
Kérünk ettől függetlenül minden esetben önállóan is
vedd fel a kapcsolatot a Nemzetközi Oltóközponttal,
mert az oltásokra vonatkozó szabályozásokról, határidőkről ők tudnak hiteles tájékoztatást adni. Továbbá
felhívjuk figyelmedet március végén induló új agra.hu
oldalunk, felelős utazásra vonatkozó menüpontjára!

VÍZUMOK, ENGEDÉLYEK,
BIZTONSÁG
Jelentős feladat a belépési okmányok, a speciális útvonal, térség és terület engedélyek beszerzése, a szinte
folyamatosan változó szabályok követése, a megfelelő
biztonságotokat jelentő kapcsolatrendszerek kiépítése. Belsős- és külsős munkatársaink, referens kollégáink
ügyelnek a részletekre, komoly hátteret jelentenek az
utakon és az adminisztráció során igyekeznek Benneteket pontosan tájékoztatni, a szükséges folyamatokat és a
Ti kényelmeteket egyránt szem előtt tartva végigvinni.

SZEMÉLYRE SZABOTT UTAK
AGRA UTAZÓKNAK,
CSALÁDOKNAK, CÉGEKNEK
Hosszú évek óta szervezünk privát utakat is számotokra.
A Te igényeid határozzák meg az úti célt, a ritmust, az
arányokat, a társaságot, a szolgáltatások színvonalát. Mivel nagy energiát és odafigyelést igénylő munkáról van
szó, ezért minden esetben személyes egyeztetést kérünk
először, ahol felmérjük a kérést, átbeszéljük a kereteket.
Ázsiától Latin-Amerikáig ilyen módon is nyitva áll a világ, kérjük érdeklődj a részletekről referenseinktől!
Néhány privát és vállalati utunk 2010 óta: Brazília –
Rio de Janeiro, Patagónia – Peru, Kelet-Tibet, Dél-Laosz– Kambodzsa, Japán, Grúzia, Vietnám, NyugatKanada, Irán, Indonézia, Borneó, Kelet-Kína.

Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas
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A RE LÉSEINKR L ÉS ELÉR ET
REPÜLÉSI OSZTÁLYOKRÓL

A katalógusban található útjainkon, minden alapesetben
a turista osztály szolgáltatásait vesszük igénybe. Azonban, tapasztalatunk szerint sokat tud adni egy út kényelméhez egy
magasabb osztály igénybevétele. Előny a check-innél, a várakozásnál, a hosszú út és a jetleg leküzdésénél. Egyes esetekben
(pl. az Emiratesnél) még reptéri transzfer is járhat hozzá.
A Emirates példáján keresztül szeretnénk érzékeltetni az utazási osztályok közötti különbséget.

BUSINESS
•
•
•
•
•
•
•

Ággyá alakítható ülések extra matraccal
Elsőbbségi Check-in, beszállás, csomag
Gourmet étkezés, exkluzív italválaszték
4500 csatornányi szórakozás
Ingyenes korlátlan WIFI
Fedélzeti bár az A380-as járatokon
Skywards: 2x – 4x mérföld

ECONOMY
• Többfogásos menü
• Korlátlan italfogyasztás
• Több, mint 4500 szórakoztató csatorna, magyar
filmekkel és élő sportműsorokkal
• Ingyenes fedélzeti WI-FI
• Magyar nyelvű személyzet
• VIP kiszolgálásban részesítjük a gyermekeket
• Elsőbbségi beszállással a családok részére
• Fedélzeti ajándékokkal és játékokkal,
• A kedvenc ételeikkel,
• 100 gyermekcsatornával és exkluzív könyvekkel,
• Speciális fejhallgatóval,
• Polaroid képekkel

FIRST
•
•
•
•
•

FONTOS! Az egyes légitársaságok és géptípusaik függvényében a szolgáltatások eltérőek, illetve a telítettség esetében érhetők el. Az árak minden
esetben egyéniek és függenek a napi légitársasági ajánlattól. Kérjük, érdeklődj a választott katalógus út vagy a nálunk szervezett személyre szabott
út referensénél! Köszönjük! Nagyon jó utat és kipihentebb megérkezést
kívánunk!
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•
•
•
•

Privát kabin, ággyá alakítható üléssel
Saját minibár és fésülködőasztal
Dom Perignon pezsgőszervíz kaviárral
Gourmet fogások, á la carte étkezés bármikor az
utazás ideje alatt
Fedélzeti Spa az Airbus A380-as járatokon
zuhanyzóval
Fedélzeti Bar az Airbus A380-as járatokon
Korlátlan ingyenes WIFI
Dedikált First Class Lounge, privát Duty Free
Sofőrszolgáltatás

KIEMELT LÉGITÁRSASÁGI PARTNEREINK
Az alábbi légitársaságok az ázsiai és latin-amerikai útjaink legfontosabb partnerei, de úti célonként, dátumként változó módon foglalunk csoportjainknak jegyeket nemzetközi és belföldi járatokra egyaránt.

TURKISH AIRLINES (ÁZSIA, AFRIKA)
A Turkish Airlines Törökország nemzeti légitársasága, melynek központja
Isztambulban található. A társaság indít járatokat Európába, a Közel-Keletre, a Távol-Keletre, Észak-Afrikába, Dél-Afrikába és az Amerikai Egyesült
Államokba. A Turkish Airlines bázisrepülőtere az isztambuli repülőtér, másodlagos forgalmi bázisa az ankarai Esenboga nemzetközi repülőtér.

QATAR AIRWAYS (ÁZSIA)
A Qatar Airways Katar állam légitársasága, központja Dohában található.
A folyamatosan terjeszkedő nemzetközi légitársaság több mint 120 célállomása Európa, Afrika, Közép- és Dél-Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, Közel- és
Távol-Kelet számos pontján megtalálható. A Skytrax légiközlekedési iparág
szolgáltatási színvonalát vizsgáló szervezet a Qatart ötcsillagos légitársaságnak ítélte, valamint a Qatar légiszemélyzete is elnyerte a Best in the Middle
East címet („Közel-Keleten a legjobb”).

EMIRATES (ÁZSIA)
Az Emirates összeköti a világot globális dubaji központjával és még azon
túl is. Modern, hatékony és kényelmes repülőgépeket üzemeltetünk, kulturálisan sokszínű munkaerőnk pedig hat kontinensen minden egyes nap
díjnyertes szolgáltatást biztosít ügyfeleinknek.
• Összesen két repülőgéptípus (102 db A380 és 166db Boeing 777)
• Flotta átlagéletkora 6 év
• A világ legjobb légitársasága számtalan nemzetközi és magyar díj alapján

KLM (LATIN-AMERIKA)
A KLM holland légitársaság, mely tagja a Sky Team szövetségnek. A KLM
központja az Amstelveen közeli Schiphol repülőtéren található. A KLM világszerte indít kereskedelmi- és teherjáratokat több mint 90 célállomásra. Ez
a legrégebbi, eredeti nevén működő légitársaság. A KLM 33 000 alkalmazottat foglalkoztat.

KÉN ELMES SATLAKOZ SI ID
PRÉMIUM LOUNGE megoldás szinte a világ összes repülőterén működik, így az átszállási idő kényelmesebbé tételére megéri gondolni. Alábbi példánk az ázsiai utak hosszabb átszállási
ideje során kiváló megoldás lehet.
DUBAI BUSINESS CLASS LOUNGE
A világ legnagyobb Business várója: 16,553 m²
• Moet & Chandon pezsgő Lounge
• Barista élmények a Costa Coffee-ban
• Healt Hub bar
• Kiváló ételek és finom borok
• Timeless Spa (kozmetikai kezelések, masszázs, fodrászszalon)
FONTOS! Az egyes repülőterek esetében a szolgáltatások eltérőek, illetve a telítettség függvényében érhetők el. Az árakról és lehetőségekről, kérjük,
érdeklődj a választott katalógus út vagy a nálunk szervezett személyre szabott út referensénél! Az átlag árak 30 és 50 USD/fő között mozognak.
Köszönjük! A pihenés sokat segít az út élvezeti értékének fokozásában!

Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas
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NE VÁRJ A
BAKANCSLISTÁDDAL!
Foglald le utadat hónapokkal
indulás előtt és mi előfoglalási
kedvezménnyel kedveskedünk!

ÁZSIA
16

Indokína útvesztőiben:
Vietnám – Laosz – Kambodzsa

20

Vietnám a Mekongtól Mai Chau
érintetlen vidékéig

24
28
32

Szingapúr – Bali – Komodói sárkányok

36
40

Nyugat-Tibet és a dalai láma hegyi menedéke

ÁZSIA
utak

350 000 Ft-tól

Pakisztán Mohenjodarotól Lahore-ig
Felderítetlen India:
Asszám – Nágaföld – Méghálaja

apán rejtett arcai:
m vészetek, gasztronómia, hegyi kolostorok

EZEREGYÉJSZAKA
EZEREGYÉJSZAKA
utak

290 000 Ft-tól

48

Iráni mindennapok, perzsa történetek
Perszepolisztól Iszfahánig

52

Szaúd-Arábia:
Egy zárt királyság múltja és jövője

56
60
64
68

Szíria Damaszkusztól Palmüráig
A imalája árnyékában: Tádzsikisztán – amír
A Szentföld öröksége Galileától Jeruzsálemig
Keresztül a Kaukázuson:
Örményország – Grúzia

LATIN-AMERIKA
LATIN-AMERIKA
utak

490 000 Ft-tól

76
80

atagónia, T zföld és a kontinens vége
enezuela az Angyal-vízeséstől
az Orinoco-deltáig

84
88

Peru – Bolivia a Machu Picchutól Tiwanacuig

94

Kuba: karibi hangulatok, spanyol vilagörökségek

Kolumbia – a mágikus Latin-Amerika
bölcsőjében

AFRIKA
100
AFRIKA
utak

370 000 Ft-tól

Szudán ismeretlen piramisai

!

Ázsia

Lahore – Vincze János képe

„Jobb hazamenni hálóért,
mint üres kézzel lemenni a partra
hal után sóvárogva.”
KÍNAI KÖZMONDÁS

BURMA
INDIA
INDONÉZIA
JAPÁN
KAMBODZSA
LAOSZ
PAKISZTÁN
SZINGAPÚR
VIETNÁM

19
nap

2020.
október 30. –
november 17.

INDOK NA T ESZT IBEN:
IETN M – LAOSZ – KAMBODZSA

2001 ÓTA
A K N LATUNKBAN

Bayon: arcok az örökkévalóságnak –
Dr. Toperczer István képe

495 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 15 éjszaka szállást 4*-os hotelekben reggelivel,
1 éjszaka szállást dzsunkán reggelivel, ebéddel, vacsorával
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz, dzsunka, csónak)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
•
•
•
•
•

repülőjegyeket kb. 260 000 Ft*
illetékeket kb. 160 000 Ft
vízumdíjat 31 000 Ft
a sztornóbiztosítást
belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 250 USD

Egyágyas felár 195 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

Nagy Dávid tolmács, idegenvezető
„Fantasztikus az az iv amit ez az útvonal leir Dél-Vietnámtól Kambodzsa szivéig.
Bármikor bárhová szivesen megyek Délkelet-Ázsiában”

19 nap Délkelet- zsia legszebb helyszínein Saigon lüktetésétől
Laosz spirituális fővárosán át Angkor dzsungeléig

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: Budapest – Saigon
Indulás Budapestről dohai átszállással Saigonba. Érkezés
másnap a kora délutáni órákban. Szállás elfoglalása, majd
ismerkedés a zsúfolt Délkelet-ázsiai miliővel. Kismotorok, riksák, gyarmati épületek Vietnam sodró lendületű
városóriásában. Szállás: Saigon.
3. nap: Saigon
Délelőtt a vietnami háború megdöbbentő és szomorú emlékhelyeit keressük fel a város közelében. Cu Chi földalatti járatrendszere. Délután saigoni városnézés. Megtekintjük a Miasszonyunk Katedrálist, a Gustave Eiffel tervei
alapján épült Központi Postahivatalt és a volt elnöki palotát. Utcai piac a Cholon negyedben, kávézók, éttermek,
hatalmas nyüzsgés mindenütt. Szállás: Saigon.
4. nap: Mekong-delta
Egésznapos kirándulás a Mekong folyó deltavidékére,
busszal, csónakkal. Fülledt ázsiai hangulat, Cai Be úszópiac. Szállás: Saigon.
5–6. nap: Saigon – oi An
Reggeli után felrepülünk Da Nang városába, a háborús

KULTÚRA

TERMÉSZET

idők „északi Saigonjába”. Innen átutazunk Hoi An ősi
kikötővárosához. Kínai templomok és közösségi házak,
régi kalmárrezidenciák, a portugál negyed maradványai,
négyszáz esztendős fedett, japán híd; utánozhatatlan hangulat. Másnap kilátogatunk a világörökséghez tartozó My
Son ősi romjaihoz, „Vietnam Angkorjához”. A Macskafog
Hegység bérceitől ölelt területen találhatók a Champa birodalom legszebb emlékei. Szállás: Hoi An.
7. nap: oi An – ué
Reggel a Márvány Hegyekbe teszünk rövid kirándulást,
majd ismét Da Nang következik. A helyi múzeumban található egészen remek csam gyűjteményt vesszük szemügyre.
Ezután Huéba utazunk a Hai Van (Tengeri felhő) szoroson
keresztül. Az út a tengerparton, bámulatos szépségű szirtek
között kanyarog. Nem csupán a régi Vietnam és Champa
határvidékét jelölték ezek a sziklák egykoron, de egyfajta
időjárási választóvonalként is szolgálnak. Szállás: Hué.
8. nap: ué
Egésznapos program Hué királyi városában, az utolsó dinasztia, a Nguyen egykori székhelyén. Hajóval indulunk
az Illatos folyón, egészen a Thien Mu pagodáig. Ezután

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!

Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas
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a királyi városrész következik: Citadella, Tiltott Bíbor
Város. Délután a Nguyen dinasztia fantasztikus kialakítású királysírjait keressük fel. Szállás: Hué.
9. nap: ué – anoi
Északra, Hanoiba, a tavak városába repülünk. Séták a
pezsgő óvárosban. Huc híd, Hoan Kiem tó. Meglátogatjuk a Quan Thanh templomot és a Tran Quoc pagodát,
Ho apó mauzóleumát és a mellette lévő Egyoszlopos pagodát. Este vízi bábszínház látogatás. Szállás: Hanoi.
10. nap: anoi
Délelőtt ellátogatunk Vietnam legrégebben alapított
egyetemére, az Irodalom Templomába és a vietnami háború során „Hanoi Hilton” gúnynéven emlegetett Hoa
Lo börtönbe. Délután szabadprogram. Szállás: Hanoi.
11. nap: a Long-öböl
Reggel elhagyjuk a fővárost és Észak-Vietnam legnagyobb természeti látványosságához, a Ha Long-öbölbe
utazunk. Itt hajóra szállunk, és felejthetetlen utazáson
veszünk részt a festői szépségű vizeken. Barlangok és változatos méretű, formájú szigetek között visz az utunk. Az
éjszakát itt, kényelmes dzsunkánkon töltjük.
12. nap: anoi – Luang rabang
Dzsunkánk elhagyása után visszatérünk Hanoiba, majd
átrepülünk Laoszba, azon belül is az északi spirituális fő
városba, a számos kolostoráról, gyarmati építészetéről és
lenyűgöző hangulatáról ismert Luang Prabangba, a Mekong partjára. Délután ismerkedés a világörökségi várossal. Szállás: Luang Prabang.

13. nap: Luang rabang
Reggeli után hajótúrára indulunk a Mekongon. Felkeressük Pak Ou buddhista barlangjait, ahol közelebbről
ismerkedhetünk a Délkelet-ázsiai buddhista művészettel,
továbbá útközben beszerezhetünk némi kígyó- és skorpiópálinkát is. Szállás: Luang Prabang.
14. nap: Luang rabang környéke
Reggel kiautózunk a Kuang Si vízeséscsoporthoz, ahol
együtt piknikezhetünk a laókkal, fürdésre is alkalmunk
nyílik, és megismerkedhetünk az ázsiai medvék megmentésére létrehozott központtal. Szállás: Luang Prabang.
15. nap: Luang rabang – Siem Reap
Reggeli után elbúcsúzunk Laosztól és a kambodzsai turizmus fellegvárába, Siem Reapbe repülünk. Szállás: Siem Reap.
16–17. nap: Angkor
Két napos barangolás az egyedülálló angkori romterületen.
Felkeressük mindazon helyeket, melyek megtekintése nélkül
nem érdemes hazaindulni. Roluos-csoport (Bakong, Preah
Ko, Lolei), ahol a birodalom megszületett, Banteay Srei, a
vörös homokkő csoda, Ta Prohm, templomváros az őserdőben. Az érett birodalom fővárosa, Angkor Thom (Bayon,
a világ közepe, Baphuon, királyi palota, Phimeanakas, a
Leprás király és az Elefántok teraszai), és a templomhegyek
apoteózisa – Angkor Wat. Szállás: Siem Reap.
18–19. nap: Siem Reap – Budapest
Pihenés és szabadprogram, majd búcsút intünk DélkeletÁzsiának és átszállásokkal hazaindulunk. Éjszaka a repülőn. Érkezés Budapestre hajnalban.

HOSSZABBÍTÁS

nap

8

2020.
november 16–23.

210 000 Ft

+ kb. 75 000 Ft repülőjegy illetékkel
programár 15 fő esetén

BURMA: BA AN
TEM LOM ROSA –
INLE-TÓ – RAN OON
8 nap átsó-India vonzásában

Bagan. Közel 4000 templom,
pagoda és kolostor
18

Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas

Angkorban a tháraváda buddhizmus
a mai napig él – dr. Toperczer István képe

Dél-kelet Ázsia észrevétlen hadteste –
dr. Toperczer István képe

Lássuk a világ közepét! Angkor Wat –
dr. Toperczer István képe

A Halong csendes vizein –
dr. Ványi Dóra képe

A saigoni francia Opera ház –
dr. Ványi Dóra képe

A gyönyörű Wat Xieng Thong templom a Mekong
partján, Luang Prabang – Nagy Elek képe

Kerékpárok, mint az utcakép
elengedhetetlen részei – dr. Ványi Dóra képe

My Son cham romjainál –
dr. Ványi Dóra képe

16
nap

2020.
szeptember
6–21.

IETN M A MEKON TÓL MAI
ÉRINTETLEN IDÉKÉI

AU

Ninh Binh, nincsenek szavak

350 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 12 éjszaka szállást 3-4*-os hotelekben, reggelivel,
1 éjszaka szállást dzsunkán reggelivel, ebéddel, vacsorával
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz, csónak, dzsunka)
• a magyar csoportvezető díját
• a csoportos vízumügyintézés díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
•
•
•
•
•

repülőjegyeket 215 000 Ft*
illetékeket 85 000 Ft
vízumdíjat 11 000 Ft
a sztornóbiztosítást
belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 250 USD

Egyágyas felár 115 000 Ft
CSOPORTVEZETŐ:

Gáspár Péter író, idegenvezető
„Riksák, kismotorok, nyüzsgés, intenzív színek, ízek és illatok –
Vietnámban ott kell lenni.”

16 nap kalandozás Saigontól Közép- ietnámon át az érintetlen északig

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: t anoiba
Indulás Budapestről európai átszállással Hanoiba, éjszaka
a repülőn. Érkezés a délutáni órákban, szállás elfoglalása,
pihenés, átállás és rövid séta a tavak városában. Szállás:
Hanoi.
3. nap: A tavak városában
Egész napos bő program következik Ho Shi Minh mauzóleumával, az Egyoszlopos pagodával, a Quan Thanh templommal, a Huc híddal, a Hoan-Kiem-tóval, cyclo túrával,
hirhedt börtönnel (Hanoi Hilton) és piacokkal. Este megtekinthetünk egy észak-vietnámi különlegességet, a vízi
bábszínházat (opcionális program). Szállás: Hanoi.
4. nap: Mai hau-völgy
és az érintetlen vidéki ietnam
Reggeli után egy káprázatos négy napos program veszi kezdetét, mikor is leutazunk a fővárostól dél-nyugatra fekvő
érintetlen hegyvidékre. Hoa Binh felé haladunk, majd rizsteraszok és apró települések sorfala mentén jutunk el a Fehér thai-ok falvaihoz. Pom Coong and Lac megátogatásán
túl élvezhetjük a békét, a test- és lélektisztitó nyugalmat és
friss levegőt. Szállás: Mai Chau.

KULTÚRA

TERMÉSZET

5. nap: u Luong, a zöld édenkert
A nap folyamán kirándulást teszünk egész Vietnám egyik
legszebb körzetébe, a Pu Luong természetvédelmi területre, ahol felejthetetlen rálátásunk lesz az egész völgyre
is. Nagyon pihentető nap, igazi kikapcsolódás. Szállás:
Pu Luong.
6. nap: Rizsteraszok ölelésében
Reggel sétálunk egy nagyot a rizsteraszok között, kiélvezzük a maradék időt ezen a csodálatos helyen, majd délre,
Ninh Binhbe utazunk, tovább élvezve a trópusi romantikát. Szállás: Ninh Binh.
7. nap: Buddhista szent helyek,
ezeréves emlékek: Ninh Binh
Busszal, sétálva, biciklivel, hajóval fedezzük fel a környék
falvait, Tam Coc barlangjait, buddhista szent helyeit,
Hoa Lut, az egykori fővárost és Thai Vi templomát. Szállás: Ninh Binh
8–9. nap: A a Long-öböl vizein
Reggel elhagyjuk a vidéket és Észak-Vietnam legnagyobb
természeti látványosságához, a Ha Long-öbölbe utazunk.

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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Itt hajóra szállunk, és felejthetetlen utazáson járjuk be a
festői szépségű vizeket. Barlangok és változatos méretű,
formájú szigetek között visz majd az utunk. Az éjszakát
kényelmes dzsunkánkon töltjük, majd reggel tai chi gyakorlási lehetőség a fedélzeten. Délután némi utazás után
elrepülünk Da Nang városába, a háborús idők „északi Saigonjába”, melynek környékén találhatók a Champa birodalom (2-15. sz.) legnagyszerűbb emlékei. Szállás: Hoi An.
10. nap: oi Antól az Arany hidig
Reggelink után Hoi An ősi kikötővárosának magját keressük fel. Kínai templomok és közösségi házak, régi kalmárrezidenciák, a portugál negyed maradványai, négyszáz
esztendős fedett, japán híd. Délután buszunkkal kirándulást teszünk a Danang környéki hegyek közé és átsétálunk
a festői környezetben, 1400 méterre a tengerszint felett
ívelő, futurisztikus Arany hídon. Szállás: Hoi An.
11. nap: ué és az Illatos-folyó partja
Reggel a Márvány Hegyekbe teszünk rövid kirándulást,
majd a Cham múzeum egyedülálló gyűjteményével ismerkedünk Da Nangban, majd Huéba utazunk a Hai Van
(Tengerifelhő) szoroson keresztül. Az út a tengerparton,
bámulatos szépségű szirtek között kanyarog. Nem csupán
a régi Vietnam és Champa határvidékét jelölték ezek a
sziklák egykoron, de egyfajta időjárási választóvonalként
is szolgálnak: megakadályozzák, hogy a Dél-Kínai tenger hidegebb szelei délre jussanak. Délután megtekintjük
Hué királyi városát, az utolsó dinasztia, a Nguyen egykori
székhelyét, amely szintén a világörökség része: Citadel-

la, Tiltott Bíbor Város. Az Illatos folyó partján található
Thien Mu pagodánál is sétálunk egyet. Szállás: Hué.
12. nap: ue királysírjai és utazás délre
Finom reggelink után csodálatos környezetben, az elegáns
kert és tó ölelésében fekvő Khai Dinh és Tu Duc királyok
sírjait látogatjuk meg. Délután gépre szállunk és délre repülünk, Saigonba. Idő függvényében rövid ismerkedés a
zsúfolt délkelet-ázsiai miliővel. Kismotorok, riksák, gyarmati épületek Vietnam sodró lendületű városóriásában.
Szállás: Saigon.
13. nap: A ietkong bázisától
a Francia-negyedig
Délelőtt a vietnami háború emlékhelyeit keressük fel a
város közelében: Cu Chi földalatti járatrendszere. Ebéd
után Saigoni városnézés. Megtekintjük a Miasszonyunk
katedrálist, a Gustave Eiffel tervei alapján épült Központi
Postahivatalt és a volt elnöki palotát. Utcai piac a Cholon
negyedben, kávézók, éttermek, hatalmas nyüzsgés mindenütt. Kínai negyed, Thien Hau pagoda. Szállás: Saigon.
14. nap: sónakkal a Mekong-deltában
Egész napos kirándulás a Mekong roppant deltavidékére.
Ben Tre. Halászfalvak, rizsföldek. Szállás: Saigon.
15–16. nap: Búcsú zsiától
Szabadprogram, pihenés, vásárlás, készülődés a hazaútra. A délutáni járattal indulunk vissza Európába, érkezés
másnap. Viszlát Ázsia!
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Danang Arany hidja
SZÜRREÁLIS, MEGDÖBBENTŐ.
MÁGNESKÉNT VONZZA A
LÁTOGATÓKAT DANANG ÚJ HÍDJA.
[ 10. NAP ]
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Azok a fenséges cham évszázadok –
dr. Ványi Dóra képe

A Mekong-delta vonzásában –
dr. Ványi Dóra képe

Estefelé beköszönt a béke,
Halong-öböl

Van amit nem csak látni,
ízlelni is kell – dr. Ványi Dóra képe

Motorizált utcakép, Hanoi –
dr. Ványi Dóra képe

Mai Chau földjei

Saigoni csapat, Ben Thanh piac –
Dr Toperczer István képe

Az érintetlen Mai Chau-völgy

14
nap

2020.
augusztus
3–16.

SZIN A R – BALI –
KOMODÓI S RK N OK

N RON IS
NA SZER EN
UTAZ ATÓ

Ubud, Bali

490 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 10 éj szállást 3-4*-os hotelekben, reggelivel
• 1 éj komodói hajón, reggelivel, ebéddel, vacsorával,
snorkelling felszereléssel
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz, hajó)
• a magyar csoportvezető díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegyeket kb. 280 000 Ft*
• illetékeket kb. 95 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 250 USD
Egyágyas felár 180 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

dr. Rózsavölgyi Andrea művészettörténész, jógatanár
„Az ultramodern metropolisztól az ősi kulturális örökségen át a lenyűgöző természetig
hihetlenül sokszínű program vár minket Délkelet-Ázsia szegletén.”

14 nap majdnem a világ végén az Egyenlítőtől
a komodói szigetvilágig

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: Irány a Távol-Kelet
legendás kiköt városa
Délután indulunk Budapestről és átszállással Szingapúrba repülünk, majd megérkezünk a világ többszörösen legjobbnak választott repülőterére. Trópusi fák árnyékában,
színes orchidea-parkok mentén a szigetállam belvárosába
hajtunk. Első esténket az Egyenlítőtől 141 kilométer távolságra fekvő város éghajlatával való barátkozással töltjük. Szállás: Szingapúr.
3. nap: Szingapúr rejtett arcai
Ma egész napos barangolás vár ránk a világ egyik legszebb környezetében fekvő metropoliszában. A hatmilliós
várost saját busszal járjuk be hipermodern épületcsodák,
luxus bevásárlóközpontok, romantikus gyarmati villák,
rejtett sikátorok és kis művészeti galériák nyomában. Ellátogatunk a kínai és hindu városrészekbe és a Gardens
By the Bay szuperfákkal kivilágított parkjába is. Szállás:
Szingapúr.
4. nap: One- ay ticket to Bali, please
Délelőtt Balira repülünk. Szállásunk a sziget belsejében,
Ubud misztikus dombok között, festői környezetben

KULTÚRA

TERMÉSZET

meghúzódó kisvárosában lesz. Szerpentines utakon, smaragd rizsföldek mentén, színes, faragott kapukkal díszített kőházak között kanyargunk Bali művészek és jógik
lakta spirituális központja felé. Este első kóstoló az „Ízek,
imák, szerelmek” világából. Szállás: Ubud.
5. nap: A gyógyító Ubud
Kényelmes ébredés és kiadós reggeli után megkezdjük
Ubud kulturális látnivalóinak felfedezését: régi balinéz
hindu és buddhista templomok várnak ránk, látogatás
a szent majmok erdejében (napszemüveget, ásványvizes
flakont, vagy bármit, amit a majmok elvehetnek tőlünk –
bevinni tilos!!). A nap folyamán könnyű trekking séta keretében bejárjuk a környező rizsteraszokat is, ha kedvünk
tartja egy elrejtett folyókanyarulatban, annak vizében is
megmártózva. Szállás: Ubud.
6. nap: áratlan találkozások – biciklin
Reggeli után mintegy 15 kilométeres, kényelmes, saját
ritmusú tekerés vár ránk kis falvakon keresztül, ültetvények mentén. Ismerkedés a vidéki élettel, lenyűgöző
fotóstoppok, vidám találkozások a népviseletbe öltözött,
barátságos helyi „népekkel”. A délutánunk szabad, pihe-

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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nés hangulatos hotelünk valamelyik medencéjének partján, barangolás Ubud piacain, bevásárló utcáján. Szállás:
Ubud.
7. nap: ihenőnap
Ma egész napos pihenőnap a lenyűgöző környezetben.
Opcionális program hajnalban: fél háromkor kelünk,
hogy még napfelkelte előtt megmásszuk a Mt. Batur vulkán 1717 méter magas csúcsát (kb. 2 óra könnyű kapaszkodás). A felhők fölött Bali és Lombok számtalan másik
hegyóriása is megmutatja magát nekünk ezen a vörösben
tündöklő, friss reggelen, a mélybe tekintve pedig megkövesedett lávafolyásra leszünk figyelmesek. A nap folyamán érdemes egy hagyományos balinéz masszázst, vagy
spa-t is kipróbálni. Sőt, ellátogathatunk egy csakra gyógyítóhoz is! Szállás: Ubud.
8. nap: Ulu atu óriási hullámai
és Tanah Lot temploma
Ma búcsút intünk a mesebeli Ubudnak és ebéd után a sziget legdélebbi csücskére: Tanah Lot és Uluwatu templomokhoz zarándokolunk. Képekről már ismerős lesz a látvány: 95 méter magas szikláról tekintünk alá az óceánra,
miközben egy tradicionális gamelán zenekar fülbemászó
dallamait hallgatjuk. Ha szerencsénk van, nem minket
választ ki a Majomisten, hogy parázson ugrálva mi is részesei legyünk a varázstáncnak. Szállás: Kuta Beach.
9. nap: Kuta Beach:
pihenés pálmafák alatt
Ma egész napos pihenés vár ránk. Nem tervezünk programot, élvezzük Bali leghíresebb tengerpartjának, Kuta
Beach-nek homokját, ízeit, ritmusát. Szállás: Kuta Beach.

10–11. nap: Rinca, Komodó:
hajós kaland türkiz tengeren,
sárkánygyíkokkal
Menetrend szerint a távoli Flores vulkánokkal teletűzdelt
szigetére repülünk. Labuan Bajo kikötőjéből behajózunk
a korall-, és homokpadokkal, türkiz vizekkel ölelt szigettengerbe. Kikötünk a fehér homokos partokkal ékesített
Rinca és Padar szigeteken, majd Komodón lencsevégre
kapjuk a varanus komodoensist, azaz a komodói sárkányt, mely 3 méteresre és 150 kilósra is megnőhet. Mintegy 3000 példányuk rója a szigetcsoport úttalan-útjait.
Amikor kikötünk dimbes-dombos tájakon barangolunk
és amikor kedvünk tartja úszkálni, a tengerbe vetjük magunkat. Utunk egyik fénypontja a Rózsaszín part (Pink
Beach) felkutatása lesz. Az éjszakát a fedélzeten töltjük.
Másnap délután érünk vissza Labuan Bajo hangulatos kikötővárosába. Szállás: Labuan Bajo.
12. nap: jra az istenek szigetén
Reggeli után a városka piacát fedezzük fel, könnyű nyári
program keretében, majd visszarepülünk Balira, este már
az ismerős Kuta Beach óceánpartját rójuk. Szállás: Kuta
Beach.
13. nap: Még egy nap az óceánparton
Hazaindulásig szabadprogram, barangolás Kuta kitűnő
üzleteiben, esetleg egy utolsó masszázs. Este transzfer
a repülőtérre és átszállásokkal hazautazás. Éjszaka a repülőn.
14. nap: Érkezés Budapestre
Nyárból-nyárba. Kora délután érkezünk Budapestre.

AGR A+

Rinca urai
3 MÉTERESRE ÉS 150 KILÓSRA IS MEGNŐHETNEK. VADREGÉNYES,
DE BIZTONSÁGOS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TALÁLKOZUNK VELÜK.
[ 10. NAP ]
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A Marina Bay Sands csodaépülete
az öböl partján, Szingapúr – Mac Qin képe

Komodo-sziget már csak pár lépés

Napkelte a Batur hegyről, Bali

Ubudi szomszéd

Futurisztikus erdő a város közepén,
Szingapúr – Mac Qin képe

Tanah Lot mesebeli temploma

Hihetetlenül változatos az utcai konyha.
Napi tízszer is lehet enni

Ubudi teraszokon, Bali

14
nap

2020.
november
5–18.

PAKISZTÁN
MO EN ODARO-TÓL LA ORE-I

2019 ÉS 2020
SIKER T A

A Wazir Khan mecsetben, Lahore

470 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
•
•
•
•
•

12 éjszaka szállást 3-4*-os hotelekben reggelivel
a részletes ismertetőben felsorolt programokat
minden kiegészítő transzfert (busz)
a magyar és helyi csoportvezetők díját
az idegenvezetést

A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
•
•
•
•
•

repülőjegyeket kb. 135 000 Ft*
illetékeket kb. 125 000 Ft
vízumdíjat 15 000 Ft
a sztornóbiztosítást
belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 260 USD

Egyágyas felár 145 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

Dr. Hidas Gergely indológus
„Nagymogulok, szúfi szentek, az Indus civilizáció, Gandhára buddhizmusa és Nagy
Sándor nyomában: igazi különlegesség” Hidas Gergely
Alex Reynolds, Halima Ali, 2018. június, CNN: „A kultúrától az energikus városokig és
a lélegzetelállító hegyekig, völgyekig minden megtalálható itt a különlegességre vágyóknak.”

14 napos egyedi élmény egy ritka izgalmas országban

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

KULTÚRA

TERMÉSZET

1–2. nap: Karachi kulisszái mögött
Indulás átszállással Dél-Pakisztánba, Karachiba. Ismerkedés a nyüzsgő nagyvárossal: Sadder negyed, Nemzeti
Múzeum, Frere Hall, Mazar-e-Quaid, tengerpart. Este
ismerkedő beszélgetés. Szállás: Karacsi.

5. nap: Elképesztő régiségek között
az Indus-folyó völgyében
Utazás Larkana-ba. Megálló Mohenjo Daro-ban, az Indus
Civilizáció legjobban fennmaradt városában (Kr.e. 3-2.
évezred). Látogatás a Kot Diji erődben. Szállás: Larkana.

3. nap: yderabad és visszautazás
a mogul időkbe
Reggeli után Hyderabad felé indulunk. Útközben megnézzük Chaukhandi díszes nekropoliszát, homokkőből
faragott mauzóleumokkal (15-18.sz.). Megálló Thatta
egykori virágzó városában: a Shah Jahan mecset díszes
tégla és csempe épülete (17.sz.) elrepít bennünket a mogul
idők színpompás világába. Szállás: Hyderabad.

6. nap: Sivatagi utakon
Továbbutazás Rahim Yar Khan-ba, keresztül a Cholistansivatagon . Útközben megállunk a díszes Bhong mecsetben (20.sz.) és a látványos Sukkur-gátnál is. Szállás:
Rahim Yar Khan.

4. nap: Ranikot óriás erődjében
Utazás Sehwan Sharif-ba, a muszlim misztikus irányzatának, a szúfizmusnak egyik, az Indus folyó partján
fekvő központjába. Lal Shahbaz Qalandar zarándokhely,
Manchar tó. Útközben látogatás Ranikot-ban, a világ
egyik legnagyobb erődjében. Szállás: Sehwan Sharif.

7. nap: Dera ar és Uch Sharif zarándokhelyei
Indulás a 2500 éves múltú Bahawalpur-ba. Útközben
Uch Sharif megtekintése következik a szent zarándokhelyekkel (14.sz.), majd elakad a lélegzetünk Derawar
erődjénél. Útközben kisebb csodák is várnak ránk, teázás után elhagyatott mecsetek látogatunk az álmos sivatag sarkában. Szállás: Bahawalpur.

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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8. nap: Multan városa és andzsáb színei
Multan városa felé vesszük az irányt, a Pandzsáb mecsetekkel és kegyhelyekkel tarkított gyapottermesztő központjába. A leghíresebb mauzóleumok (Sheikh Rukn-IAlam, Baha-Ud-Din Zakaria, Shams-Ud-Din Sabzwari)
meglátogatása is programunk része lesz. Szállás: Multan.
9. nap: arappa és az idők kezdete
Harappa érintésével Lahore-ba, utunk egyik fénypontja
felé utazunk. Látogatás az Indus Civilizáció közel 5 évezredes nagyvárosi romterületén, majd esténket már az
egykori mogul fővárosban töltjük. Szállás: Lahore.
10. nap: Lahore útvesztőiben
Ismerkedés Lahore-ral, Pakisztán kulturális fővárosával.
Lahore erőd (Shahi Qila, 16.sz.), Badshahi nagymecset,
százezer férőhellyel (17.sz.), Mohammed Iqbal síremléke,
Shalimar kert, óváros, stb. Szállás: Lahore.

11.nap: Islamabad felé
Reggeli után továbbindulunk Pakisztán fővárosába,
Islamabadba. Útközben megállunk Rohtas impozáns
erődjében is (16.sz.). Szállás: Islamabad.
12. nap: Ta ila és a a gandhárai buddhizmus
Kirándulás Taxila-ba, a gandhárai buddhizmus ősi központjába. Régészeti múzeum. Takht-i-Bahi buddhista
kolostorközpontja (1-7.sz.). Szállás: Islamabad.
13.nap: A főváros utcáin
Reggeli után a fővárost fedezzük fel: Angol negyed, Shah
Faisal mecset, Pakisztán emlékmű, Lok Virsa múzeum,
bazárok. Szállás: Islamabad.
14. nap: Búcsú Dél- zsiától
Hajnalban indulunk átszállással Budapestre.

AGR A+

a

ali zenészek
Bhit Shahbana

A SZÚFIK SZAKRÁLIS ZENÉJE ELEMELI
A LELKET A FÖLDI VALÓSÁGOKTÓL.
[ 4. NAP ]
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Abbasi mosque,
View from Derawar Fort

Az Al Nadwa könyvtár Iszlamabadban

Hazrat Bahauddin Zakariyaszúfi
szent sírja Multanban – Vincze Janos képe

A buddhizmus nyomait keressük Taxilában

Rendkívüli a vendégszeretet – Vincze János képe

A Pakisztán emlékműnél
Islamabadban

Derawar szédületes sivatagi erődje

Az Indus-völgyi civilizációk szülőhelyén, Mohenjodaro

18
nap

2020.
október
5–22.

FELDERÍTETLEN INDIA:
ASSZÁM – NÁGAFÖLD – MÉGHÁLAJA

ÚJ ÚT!
CSAK NÁLUNK!

Kámákhjá templom, Guwahati

570 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 12 éjszaka szállást 3-4*-os hotelekben,
3 éjszaka szállást bungalowban reggelivel
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz, hajó)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• az idegenvezetést
• a csoportos vízumügyintézés díját
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
•
•
•
•
•

repülőjegyeket kb. 155 000 Ft*
illetékeket kb. 150 000 Ft
vízumdíjat 11 000 Ft
a sztornóbiztosítást
belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 250 USD

Egyágyas felár 190 000 Ft
CSOPORTVEZETŐ:

Válóczi Róbert

indológus, muzeológus

„Saját tapasztalatból mondhatom, hogy Indiában így vagy úgy, de mindenki megtalálja
amiért jött. Kelet-India különösen alkalmas hely arra, hogy kincsekre bukkanjunk.”

18 napos vadregényes, spirituális kaland Kelet-India
legelrejtettebb államaiban

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: Érkezés a ét Nővér földjére
Kalkuttai átszálással Guwahatiba, Asszám központjába
repülünk, ahonnan busszal folytatjuk az utunkat. Pihenünk egyet a Umiam tó szépséges partján, majd Méghálaja központjába, Shillongba érve belevetjük magunkat a város színes forgatagába, a Police bazárba. Szállás:
Shillong.
3. nap: Kirándulás a vízesések völgyében
Reggeli után a vízeséseiről és barlangjairól világhírű
Csérrapundzsíba kirándulunk. Saját bőrünkön is tapasztalhatjuk meg, miért is nevezik India ezen részét a Felhők
Lakhelyének Alkalmunk lesz sétálni a zöld rengetegben
és egy kilátóból átkukkantunk a szomszédba, Bangladesbe is. Szállás: Shillong.
4. nap: Élő hídon át az erdő mélyére
Reggeli után Mawllynongba sétálhatunk át Méghálaja
szimbólumainak számító, élő gyökerekből font hidak
egyikén. Innen a Bangladesi határ mellé, Dawkiba megyünk tovább, ahol az Umngot folyó felett kifeszített függőhídról gyönyörködhetünk a környék természeti szépségeiben. Szállás: Shillong.

KULTÚRA

TERMÉSZET

5. nap: si hagyományok találkozása:
Shilong – Nartiang
Ma Nartiangba kirándulunk, ahol sétát teszünk az akár
8 méter magasra törő monolittüskék között, melyeket a
helyi törzsek állítottak. Meglátogatunk egy Durgá istennőnek szentelt hindu templomot, Shillongba visszatérve
pedig a helyi kereszténységgel is ismerkedünk a város katedrálisában. Szállás: Shillong.
6. nap: Asszám központjában
Reggeli után az északkelet-indiai törzsek kultúráját bemutató Don Bosco Múzeumba látogatunk, majd visszaindulunk Asszámba. Guwahatiban hajóval hódítjuk meg
a világ kilencedik legnagyobb folyóját, a Brahmaputrát.
Szállás: Guwahati.
7. nap: Szent helyek között
Reggeli után a hindu istennőkultusz egyik legszentebb helyére, a Kámákhjá templomhoz látogatunk. Majd a közeli
Szaulakucsiba kirándulunk, ahol betekintést nyerhetünk
a világhíres asszámi textilipar kulisszái mögé; Hadzsóban
pedig a hinduizmus, a buddhizmus és az iszlám egy-egy
szent helyét keressük fel. Szállás: Guwahati.

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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8. nap: A madarak paradicsomában: Namérí
Reggeli után a Brahmaputra mentén kelet felé indulunk,
hogy négy és fél óra alatt elérjük a több mint 370 madárfajnak és számos ritka állatnak otthont adó Namérí
Nemzeti Parkot. Este tábortűz mellett hallgathatjuk az
erdő lenyűgöző hangjait. Szállás: Namérí.

13. nap: Egy folyami sziget kézm vesei
Busszal és komppal érjük el a térség legnagyobb folyami
szigetét, Madzsulit. A sziget az asszámi vaisnava hinduizmus és az itt élő törzsi közösségek kulturális és kézműves
központja, ahol egy törzsi táncelőadásban is részünk lesz.
Este megérkezünk Dzsórhátba. Szállás: Dzsórhát.

9. nap: Evezés zúgókon át
Korán ébredünk, hogy még reggeli előtt sétáljunk egy kellemeset a hajnali élettől nyüzsgő erdőben. A nap további
részét a Jia Bhoreli folyón, csónakban töltjük. Szállás:
Namérí.

14. nap: riemberek földjén
Reggeli után üdítő sétát teszünk Asszám híres teaültetvényeinek egyikében, délután pedig megnézzük az 1876ban alapított Gymkhana Clubbot, ahol a brit – most
pedig már az indiai – úriemberek üthetik a labdát Ázsia
legrégebbi golfpályáján. Szállás: Dzsórhát.

10. nap: Kelet-Tibet buddhista templomai
Ma egy újabb államban, Arunácsal Pradésben is megvetjük a lábunkat. A tibeti és bhutáni kultúrával átitatott térség buddhista hagyományaival és a keleti Himalája csúcsaival ismerkedünk, ahol három buddhista templomot is
meglátogatunk. Szállás: Namérí.
11. nap: A rinocéroszok otthonában
Reggeli után az indiai egyszarvú rinocérosznak és más
nagytestű allatnak otthont adó rezervátumba, a Kaziranga
Nemzeti Parkba indulunk. Érkezés után elfoglaljuk szállásunkat, majd dzsippel kezdjük el a terület felfedezését.
Szállás: Kaziranga.
12. nap Elefántháton a vadonban:
Kaziranga Nemzeti Park
Kora reggel kezdjük a napot a park középső részén. Ha
szerencsénk van, elefánthátról pillanthatjuk meg a rinocéroszokat. Reggeli a szálláson, majd dzsippel cirkáljuk be a
nyugati területeket. Szállás: Kaziranga.

15. nap: ton a fejvadászok országába: Kohima
Reggeli után Nágaföld felé vesszük az irányt és nagyobb
lélegzetvételű utazással érjük el a nága népcsoportok kultúrájáról és a hírhedt – de ma már békés keresztényként
élő – fejvadász törzseiről nevezetes állam központját,
Kohimát. Szállás: Kohima.
16. nap: Nágaföld múltja és jelene
Reggeli után Khonomába indulunk, amely az angami
nága törzs egyik települése. Megismerkedünk Khonoma
leghíresebb fiának, a nága függetlenségi mozgalom vezetőjének történetével is. Délután a 20. századi történelem
egyik mementóját, a második világháborús katonai temetőt látogatjuk meg. Szállás: Kohima.
17–18. nap: Indulás haza
Reggeli után transzfer a 75 kilométerre lévő dimapuri
reptérre és kalkuttai átszállással indulunk haza.

HOSSZABBÍTÁS

nap

7

2020.
október 21–27.

270 000 Ft

+ kb. 140 000 Ft repülőjegy illetékkel
+ 100 USD • programár 15 fő esetén

ANDAM N-SZI ETEK
ÉS A BRIT AN KOR,
MAHÁBALIPURAM
LÁTOGATÁSSAL
7 napos kaland és pihenés az Andamán-tenger szigetein

Ross Island dzsungellel
benőtt szellemvárosa
34 Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas

Kohima, Nágaföld

Kámákhjá templom, Guwahati

Élő gyökérhíd, Cherrapunji

Az asszámi sűrű,
sötét teafőzet előkészületei

A Kaziranga rhinoi

Nágaföld mélyén

Nohkalikai vízesés, Cherrapunji

Guwahati utcakép

13
nap

2020.
június 28. –
július 10.

N U AT-TIBET ÉS A DALAI L MA
HEGYI MENEDÉKE

A HEGYEK ÉS
A TIBETI BUDDHIZMUS
SZERELMESEINEK

A Leh-völgyi kolostorok időtlen nyugaloma –
dr. Toperczer István képe

490 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 10 éjszaka szállást expedíciós hotelekben, vendégházakban,
reggelivel, 1 ebéd, 2 csomagolt ebéd, 3 vacsora
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz, terepjáró)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• a csoportos vízumügyintézés díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
•
•
•
•
•

repülőjegyeket 130 000 Ft*
illetékeket 150 000 Ft
vízumdíjat 11 000 Ft
a sztornóbiztosítást
belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 220 EUR

Egyágyas felár 170 000 Ft
CSOPORTVEZETŐ:

Dr. Hidas Gergely indológus
„Az egykor, a Kailásza hegytől Zanszkárig egybefüggő Nyugat-Tibet, ezen belül pedig
Ladak kiapadhatatlan kincsestára a hagyományos buddhista kultúrának.”

15 napos himalájai kaland keresztül India tibetiek lakta vidékein
Lehtől Rishikesh szent városáig

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: Budapest – Delhi
Napközbeni indulás Budapestről átszállással Delhibe.
Érkezés a hajnali órákban Észak-India legsűrűbb közegével bíró városába. Pihenés után opcionális programlehetőséget kínálunk Indiában még nem járt utazóinknak.
A közép-ázsiai eredetű mogul dinasztia vörös homokkő
öröksége könnyen lenyűgözi a látogatókat. Előbb megtekintjük a Régi Erődöt alapító, de tragikus sorsú Humájún
sah mauzóleumát, majd egy korábbi korszak muszlim
örökségével ismerkedünk a város talán leghangulatosabb
kertjében, a Lódi Gardenben és az egyik legfotogénebb
szegletében, a Qutub Minar világörökségi helyszínén.
Napunkat kellemes hotelünk medencéjének partján zárhatjuk. Szállás: Delhi.
3. nap: Delhi – Leh
Kora reggel Lehbe repülünk, az egykori himalájai királyság Ladak fővárosába. Maga az út is fantasztikus élmény,
különösen amikor ráfordulunk gépünkkel a Leh-völgyre.
Délelőtt akklimatizációs pihenőt tartunk a 3500 méteres
magasság miatt. Délután ismerkedő sétát teszünk a város
főutcáján, mecsetek, kasmíri árusok és tibeti kereskedők

KULTÚRA

TERMÉSZET

forgatagában. Fellátogatunk a Potala palota előképének
számító királyi palotába, és naplementekor a japán kezdeményezésre épült látványos Béke sztúpát keressük fel,
ahol faragott jeleneteken keresztül ismerkedhetünk a történeti Buddha életének epizódjaival. Szállás: Leh.
4. nap: emisz – Tiksze
Reggeli után az Indus-folyó völgyét követve bevetjük magunkat a tibeti buddhista kolostori hagyományokba, és
elvegyülünk a drukpa kagyü rendhez tartozó Hemisz kolostor éves fesztiváljának forgatagában. Démonűző csam
táncosok, középkori viseletek, zarándokok sokasága.
A sűrű program után visszaúton megállunk a völgy leglátványosabb kolostorában, a gelukpa-rendi Tikszében.
Szállás: Leh.
5. nap: Lamajuru – Alcsi
Reggel tovább indulunk nyugat felé s a vad, zabolátlan
Zanszkár és az Indus folyók találkozásához tartunk. A
látványos megálló után a zalaszántói sztúpát is fenntartó Drikung kagyü rend anyakolostorához indulunk,
Lamajuruba. Itt, Zanszkár határán már a legrégibb spi-

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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rituális tanításokkal barátkozhatunk. Visszautunkon
megállunk Alcsiban, ahol az éjszakát is töltjük. Még este
meglátogatjuk ennek a békés ligetnek világhírű kolostorát, ahol a nyugat-tibeti stílusban festett óriás mandalák
és falra álmodott titkos beavatások képei nyűgözik le az
érdeklődőket. Szállás: Alcsi.
6. nap: Basgo – Leh
Egy kellemes reggeli után, roppant hegyek oldalába kapaszkodó utakon térünk vissza Lehbe. Útközben meglátogatjuk Basgo fellegvárát is. Délután a legfinomabb
szövésű pashmina kendők között válogathatunk a nagy
bazárban. Szállás: Leh.
7–8. nap: Leh- ispa – Manali
Reggeli után hihetetlen, két napos expedíciós utazásra
indulunk Kelet és egyben a világ egyik leglátványosabb
kereskedelmi útvonalán Jispa érintésével Manaliba. A
Leh-Manali hágórendszeren többször elérjük az 5000
méteres magasságot és számtalan fotó stoppon ismerkedhetünk meg azokkal a természeti látványosságokkal, amiket Kőrösi Csoma Sándor is láthatott hosszú, emlékezetes
útja során. Manaliba érkezésünk után meglátogatjuk a
Hidimba Dévi hindu templomkomplexumot is. Szállás:
Jispa és Manali.

9. nap: Manali – Dharamsala
Délelőtt továbbindulunk Himachal Pradesh immár zöld
tájain a Dalai lámának menedéket adó Dharamsalába.
Többszöri megállás után érkezés a kora esti órákban.
Szállás: Dharamsala.
10. nap: Dharamsala
Teljes napot töltünk itt, a XIV. Dalai láma jelenlegi menedék városában, ahol összekeveredik a keleti és a nyugati világ. Ismerkedés az egykori Lhásza mintájára épült
településsel szerzetesek, jósok, zarándokok társaságában.
Szállás: Dharamsala.
11. nap: Dharamsala – Shimla
Búcsút intünk a tibeti világnak, de nem úgy az elő-Himalájának. Továbbindulunk délkelet felé, először a 2000
méteres magasságban fekvő Shimlába, ahol a britek egyes
vezetői előszeretettel időztek a forró évszak idején. A júliusi érzést mi is kipróbálhatjuk itt, de egy kellemes sétánk
is lesz az anglikán városközpontban. Szállás: Shimla.
12–13. nap: Shimla – Delhi- Budapest
Egy kényelmes reggel után, a csoport ritmusának megfelelően indulunk vissza a fővárosba. Búcsúvacsora a már ismert hotelünkben (opcionális), pihenés, majd éjszaka a reptérre s hazaindulunk. Átszállás után érkezünk Budapestre.

Köszönjük dr. Toperczer István képeit

AGR A+

Angol házak
Shimlában
A SZTÁROK ITT OTTHON VOLTAK.
JOHNNY WEISSMÜLLER
ÉPPEN ÖLTÖNYBEN LÁTHATJUK.
[ 11. NAP ]
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Alcsi lenyűgöző mandalái

Hemiszi gyülekező

Az Indus-folyó völgyében

Reggelente rituálé, látjuk

Délebre már
Siva az Úr

Tiszták a tekintetek

A hemiszi kolostor
fesztivál idején

A mani falak nyugalma

Igazi Hill Station
hangulat Shimlában

14
nap

2020.
október
17–30.

A N RE TETT AR AI: M ÉSZETEK,
ASZTRONÓMIA, E I KOLOSTOROK

ÚJ ÚT!
CSAK NÁLUNK

A Koya-sa és a shingon buddhizmus

750 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 10 éjszaka szállást minőségi 4*, központi szállodákban,
reggelivel
• 1 éjszaka tradícionális Shukubo szállást reggelivel és
vacsorával, Japán stílusú szobában
• a 14 napos JR vonatbérletet (a szuper expressz használatával)
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz, komp, metró)
• a magyar csoportvezető díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegyeket 190 000 Ft*
• illetékeket 70 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 270 USD
Egyágyas felár 280 000 Ft
CSOPORTVEZETŐ:

Irimiás Balázs építész, közgazdász
„Kolduló zen szerzetes mögött gésával szelfiző miniszoknyás divatdiktátor…
Mintha egy filmforgatásba csöppennénk, főszereplőként.”

14 nap ritkaságok nyomában a szigetország Edo-kori kertjeiben,
nagyvárosaiban és titkos múzeumaiban

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1. nap: Indulás
2. nap: Osaka Street Food
Délutáni érkezés, este Dotonbori-ban, a japán street food
fellegvárában kezdjük az ismerkedést az ázsiai gasztrokultúrával, opcionálisan jazz-hajóval. Szállás: Osaka.
3. nap: A sógunátus fénykorának kertjei,
apán elencéje
Az ágyúgolyó vonattal elindulunk Okayamába. Séta Japán három legszebb kertjének egyikében, a lélegzetelállító Korakuen-ben. A helyi földesúr Edo-kori remekműve,
közepén a varjú kastélynak becézett fekete palotával, saját
zöldtea ültetvénnyel. Délután, a Japán Velencéjének nevezett Kurashiki csatorna partja valódi időutazás élményével kecsegtet. Séta közben a helyi földesurakból iparmágnásokká vált arisztokrácia villáit és magángyűjteményeit
is meglátogathatjuk. Este közös vacsora, egy ötven éve
érlelt mester-alaplével büszkélkedő étteremben. Szállás:
Okayama.

KULTÚRA
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4. nap: A apán beltenger gyöngyszeme
Ma megismerkedünk a világ egyik legkülönlegesebb,
művészeteknek szentelt szigetével, a Setouchi Triennale
helyszínével, Naoshimával. Egész napos program az Art
House-ok, föld alá rejtett múzeumok és kültéri installációk világában. Szállás: Okayama.
5. nap: Korai zen kertek és a akata Ramen
Reggeli után, alig helyeztük magunkat kényelembe az
ágyúgolyó vonaton, máris átérünk Japán déli szigetére,
Kyushu-ra, ahol először a sziget egykori központjával,
Dazaifu-val ismerkedünk. Korai zen kertek, Japán egyik
legfontosabb shinto szentélye, és négy nemzeti múzeumának egyike vár ránk. Este a Japán street food mekkájába
teszünk zarándoklatot, Hakata Ramen a Nakasu sziget
utcai kifőzdéiben (Yatai). Szállás: Fukuoka.
6. nap: Kyushu válogatott kertjei,
füstölgő vulkánnal
Egésznapos túra Kagoshimába, séta a festői Sengan-en
kertben, Kagoshima Edo kori hűbérurának birtokán,
háttérben a füstölgő Sakurajima vulkánnal, majd rövid

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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túra a Sakurajima utolsó kitörésének lávafolyamán, lábfürdő a vulkán melegvizében. Hazafelé rövid pihenő
Kumamotóban, a híres Suizenji kertben, ahol az ősi
Tokaido kereskedelmi útvonal állomásait reprodukálták.
Szállás: Fukuoka.
7. nap: Kobe steak és a szamurájok kovácsa
Továbbutazunk Kobe-ba, a világ minőségi marhatenyésztésének fogalommá vált központjába. Délelőtt libegő a város fölött, majd séta a híres Nunobiki fűszer- és gyógynövénykertben, lefelé pihenő a Nunobiki vízesésnél. Ebédre
a világhírű Kobe steak-et is megkóstolhatjuk. Délután
egy Edo-kori késkovács műhelyébe látogatunk, ahol
szénnel fűtött kemencében, a kardkovácsok ősi technikáját leshetjük el, egy ötödik generációs mestertől. Este séta
Osaka felhőkarcoló-negyedében, panoráma az Umeda
Sky City iker-felhőkarcoló tetejéről. Szállás: Osaka.
8. nap: Éjszaka egy kolostorban
A Koya-san, olyan, mintha Vatikánt nem Róma közepére, hanem egy őserdővel borított hegy tetejére álmodták
volna meg, elvágva a külvilágtól, hogy az elmélyülésre és
a meditációra nyújtson lehetőséget. Ezer éves kolostorok,
sztúpák és Kobo Daishi mauzóleuma, őscédrusok közé
ágyazva. A nap fénypontja ezúttal az éjszaka, melyet kolostori szálláson töltünk a shingon buddhizmus központjában. Szállás: Koya-san.
9. nap: Louvre a hegyekben
Részvételi lehetőség a hajnali meditáción, majd búcsú a
kolostoregyüttestől. Délelőtt a világ egyik legkülönlegesebb múzeuma, a Miho múzeum vár ránk, egy festői környezetbe rejtett kristálypalota, egy milliárdos japán hölgy
magángyűjteményének pazar bemutatójával. Délután
vonatra ülünk, irány Nagoya, a Japán robottechnológia

fővárosa. Esti séta Nagoya futurista belvárosában, majd a
leghíresebb helyi étel, a szénparázson sült angolna kerül
terítékre. Szállás: Nagoya.
10. nap: Szamurájok ösvényén
Túra a Kiso völgybe, ahol a Japán Alpok eredeti állapotában fennmaradt, Edo-kori állomáshelyeit látogatjuk
meg. A híres kereskedőút, a Tokaido legszebb kisvárosai,
Magome és Tsumago között, akár az eredeti gyalogos ösvényen is végigsétálhatunk. Szállás: Nagoya.
11. nap: Szoborpark a virághegyen, Tokyo
kocsmakultúrája
Délelőtt a világszínvonalú Clematis no Oka múzeumegyüttesbe látogatunk, ahol a múzeumok mellett egy pazar
szabadtéri tájkertben sétálunk a világ jelentős szobrászművészeinek alkotásai között. Délután már Tokyoban vesszük
a nyakunkba az örökké mozgó várost, és Shinjuku éjszakai
életében és kocsma-sikátoraiban keresünk válaszokat az
élet nagy kérdéseire. Szállás: Tokyo.
12. nap: alpiac és a m vész-felhőkarcolók
Reggeli látogatás a Tsukiji halpiacra, majd egész napos városnézés Tokyoban, Omote Sando, Tokyo Champs-Élysées-je,
séta az Olimpiai létesítmények között. Délután Roppongi,
Tokyo felhőkarcolós művésznegyede. Este Shibuya, a tokyoi
divat és kreativitás bölcsője. Szállás: Tokyo.
13. nap:
Szabadprogram, amelyen a Nemzeti Múzeumba, de akár
a Fuji lábához is eljuthatunk. Majd az esti órákban búcsút
intünk Japánnak és indulunk haza.
14. nap:
Hazaérkezés a déli órákban.

AGR A+

Szamurájok
kovácsai
AZ ELDUGOTT EDO-KORI
MÜHELYBEN MÁSFÉL ÉVSZÁZADA
UGYANAZ A TŰZ ÉG.
[ 7. NAP ]

42 Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas

Naoshima

Digitális múzeum, Tokyo

A következő kéréseim vannak –
Bodó Gábor képe

Okayama, a Fekete holló vára –
Irimiás Balázs képe

Ízek, szinek, formák, illatok –
Irimiás Balázs képe

Szédületes Tokyo –
Irimiás Balázs képe

A Sakurajima-vulkán
Kagoshimában

Miho múzeum, áldozat az esztétika
oltárán – Irimiás Balázs képe

Flottakezelési szolgáltatás
em pusztán gépjármű finanszírozást, vagy autó beszerzést végzünk, hanem a
gépjárműpark üzemeltetéssel kapcsolatos összes feladatot.
gyfeleinknek nem kell plusz erőforrást pazarolniuk a flotta karbantartására,
üzemeltetésére, mivel cégünk a tartós bérleti szolgáltatáshoz kötődő flottakezelési
szolgáltatása ezt megoldja. A gondtalan autózás reményében mi szolgáltatjuk a
teljes mobilitást. lottakezelési termékünk további előnye, hogy időt takarítunk meg
ügyfeleink számára.

ar etfleet

t. |
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c

t

.|

Ez azt jelenti, hogy a járművekkel kapcsolatos finanszírozási, karbantartási,
adminisztrációs vagy bármi egyéb ügyintézési terheit a lehető legkisebbre
csökkentjük. A járműpark szakértő kezekbe kerül, a mobilitás folyamatosan
biztosított lesz.
Mi azzal foglalkozunk, amihez a legjobban értünk, ezért működik a cégcsoport közel
negyed évszázada, ezen szolgáltatásra van ráhatásunk. Ennek előnyeit minden
ügyfelünk élvezheti, függetlenül a gépjármű flottájuk méretétől, ezáltal azzal tudnak
foglalkozni, amiben ők a legjobbak. Kérjen tőlünk ajánlatot!

www.carnetfleet.hu | ajanlat@carnetfleet.hu

Az Ezeregyéjszaka
világa

Mindennapok a mosoly országában –
Vantiu Claudiu Miklós képe

„A szomszéd azért jött Naszreddínhez,
hogy kölcsönkérje a szamarát.
Már kölcsönadtam valakinek – mondta Naszreddín.
Ebben a pillanatban a szamár elkezdett ordítani
az istállóban.
De hiszen hallom, hogy ordít – mondta a szomszéd.
Na most nekem hiszel vagy a szamárnak?”

AZERBAJDZSÁN
GRÚZIA
IRÁN
ÖRMÉNYORSZÁG
SZAÚD-ARÁBIA
SZENTFÖLD
SZÍRIA
TÁDZSIKISZTÁN

11
nap

2020.
szeptember
3–13.

IRÁNI MINDENNAPOK,
PERZSA TÖRTÉNETEK

Pont ilyen nyugodt derűvel
térhetünk haza – Reich Erika képe

290 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 9 éjszaka szállást 3-4*-os hotelekben reggelivel
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• a csoportos vízumügyintézés díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegyet kb. 190 000 Ft*
• illetéket kb. 45 000 Ft
• vízumdíjat 20 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• belépőket, engedélyeket, borravalókat,
egyéb kinti költségeket 150 EUR
Egyágyas felár 75 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

Reich Erika idegenvezető
„Perzsa feleségként az Iránban töltött 6 évem életem legizgalmasabb időszaka volt.
Egy varázslatos kultúrába vezetlek el Titeket, Irán kevéssé ismert oldalait is megmutatva.”

Kalandozás virágzó rózsakertek és napérlelte gránátalmák világában
Iszfahántól erszepoliszig

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: Elutazás Budapestről
Délutáni indulással Iránba repülünk. Teheránba másnap
hajnalban érkezünk meg. A szállodában rövid pihenő és
a reggeli után megkezdjük városnéző túránkat. Először a
Grand bazár hatalmas labirintusába megyünk. Nemcsak
Iránban a legnagyobb, hanem az egész világon. Ebéd
után a Nemzeti Múzeumot látogatjuk meg, ahol Irán
iszlám előtti rendkívül gazdag történelmét ismerhetjük
meg. A nap utolsó történelmi sétája a Qajar dinasztiáról
fog szólni a Golesztan Palotában. Szállás: Teherán.
3. nap: Teherán: emlékek és mindennapok
egy iráni metropoliszban
Reggeli után észak felé vesszük az irányt, és útba
ejtjük a háromszintes modern Tabiat hidat. A nap
hátralevő részében két impozáns palotakomplexumot is
meglátogatunk. A Saad Abad es a Niavaran királyi palota
épületei a Qajar és az utolsó királyi dinasztia, a Pahlavik
örökségét mutatják be. Este felsétálunk a Darband
hegy lábához, ami ilyenkor megtelik élettel. Ebben a
varázslatos környezetben fogyasztjuk el vacsoránkat.
Szállás: Teherán.

KULTÚRA

TERMÉSZET

4. nap: Teherán – Kashan:
Allah rózsái – perzsa kertek
Reggel mielőtt elhagyjuk Teheránt, megállunk a híres
szabadság tornya előtt. Megnézzük az Imam Khomeini
mauzóleumot is, majd dél felé indulunk. Kashan sivatagi
oázisváros történelmi emlékei mellett az évente megrendezett rózsaszüretről is híres. A lepárló üzemekben
megmutatják nekünk, hogyan készül az igazi rózsa és
jázmin parfüm, valamint a rózsavíz. Szállás: Kashan.
5. nap: Natanz – Iszfahán: szúfik – örmények –
vízipipázó irániak vendégségében
A napot a 19. század polgári építészetének egyik gyöngyszemével kezdjük: betekintés a perzsa kereskedővilág
mindennapjaiba, látogatás a Tabatabai család rezidenciáján. Majd a Zagrosz-hegység hófedte csúcsai mentén
Iszfahánba, Irán talán leggyönyörűbb városába utazunk!
Megnézzük a Vank katedrális lenyűgöző freskóit, majd
séta következik Iszfahán romantikus középkori hídjain.
Esti fényeiben pillantjuk meg először a világ egyik
legcsodálatosabb terét. Szállás: Iszfahán.

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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6. nap: Iszfahán: egész napos barangolás
a középkori iszlám építészet
remekm vei között
Egy páratlan nap Iszfahánban: lenyűgöző paloták, mecsetek, színes mozaikcsempék, arany kupolák, faragott minaretek világában. Nagy Abbász egykori fővárosa elvarázsolja
az utazót: Negyvenoszlopos Palota, a Főtér, az Ali Qapu
palota, az Imám Mecset és a Sejkh Lotfollah mecset.
Szállás: Iszfahán.
7. nap: Iszfahán – Varzaneh – Jazd:
sivatagi utazás karavánok nyomdokain –
fehér csadoros asszonyok vendégségében
Reggeli után Jazd felé vesszük az irányt. Első megállónk
Varzaneh sivatagi városkája: Irán legszebb homokdűnéi
helyenként a 60 méteres magasságot is elérik. Varzaneh
külön érdekessége, hogy a helyi asszonyok Iránban
egyedül itt viselnek fehér csadort. Sétát teszünk a bájos
kisvárosban, meglátogatjuk nevezetességeit, majd megtekintünk egy hagyományos szövőmanufaktúrát. Sivatagi
utakon, zord sziklatömbök és hegycsúcsok mentén, holdbéli tájakon folytatjuk utunkat Jazd irányába, estére érjük
el az oázisvárost. Szállás: Jazd.
8. nap: azd: egy nap a t zimádók
oázisvárosában
Egész napos program Jazdban, a „tűzimádók” városában!
Reggel felkeressük a zoroasztriánus temetőhegyet a Hallgatás tornyaival, majd látogatást teszünk egy ma is
működő tűztemplomban: egy 1500 év óta égő láng előtt

imádkozhatunk. Óvárosi barangolás következik: séta a régi
városnegyed agyagtégla sikátoraiban, széltornyok tövében,
majd látogatás a türkiz mozaikcsempékkel díszített Péntek
Mecsetben. Késő délután vásárlási lehetőség az ódon
bazárban, teázás és ismerkedés a híres jazdi édességekkel.
Szállás: Jazd.
9. nap: azd – aszargadai – Síráz:
Nagy Kürosz – Szádi és áfiz városaiban
Reggel Síráz felé vesszük az irányt. Útközben megálló
Paszargadaiban: lerójuk tiszteletünket a birodalomalapító
Nagy Kürosz sírjánál. Az esti imára érünk a rózsaligetek
és a költők városába, Sírázba, melynek fényei először a 18.
századi Korán kapuból nézve tárulnak elénk. Szállás: Síráz.
10. nap: erszepolisz és Náqs-e Rosztám:
látni az Óperzsa Birodalom világörökségeit
Ma Perszepoliszba, az egykori Óperzsa Birodalom szívébe
látogatunk, és monumentális oszlopok, díszes paloták és
templomok romjai között barangolunk. Innen Náqs-e
Rosztámba utazunk: királysírok és szikladomborművek
lélegzetelállító együttese tárul elénk. Késő délután
térünk vissza Sírázba, hogy naplementekor érkezzünk
a misztikus, faragott spiráloszlopairól híres Vakil
mecsetbe. A leghíresebb perzsa költő, Háfiz síremlékéhez
zarándokolva zárjuk a napot és iráni kalandjainkat. Késő
éjjel transzfer a repülőtérre.
11. nap: Síráz – Budapest: azautazás
A kora hajnali órákban hazarepülünk.

HOSSZABBÍTÁS

nap

4

2020.
szeptember 13–16.

110 000 Ft

+ 35 EUR
programár 15 fő esetén

DÉL-IRÁN
4 nap csillagtúrázás Farsz tartományban

A Maharloo-tó sejtelmes színei
50 Kérjük, keresse fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas

Irán, ahogy kevesen
ismerik – Reich Erika képe

Teherán és az Elburz vonulatai –
Reich Erika képe

Iszfahán, Péntek Mecset,
belső tér fénynyalábbal –
Radó Márk képe

Iránban 18 évvel
ezelőtt – Vas Dani képe

Az Isten, másképpen –
Vantiu Claudiu Miklós képe

Kelet ízei –
Reich Erika képe

Kashan, Khan-e Borujerdi, a nyári lak
nagyterme – Radó Márk képe

Mindenhol, mindenki
őszinte – Reich Erika képe

Perszepolisz őrzői –
Reich Erika képe

A Sah mecset udvarán, Iszfahán –
Vantiu Claudiu Miklós képe

10
nap

2020.
október
11–20.

SZAÚD-ARÁBIA – EGY ZÁRT KIRÁLYSÁG
M LT A ÉS
E

ÚJ ÚT!
N LUNK EL SZ R

Madáin Szálih

890 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 6 éjszaka szállást 4-5*os hotelekben reggelivel,
2 éjszaka szállást beduin sátor táborban reggelivel
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert, a sofőrök díját (busz, terepjáró)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• a csoportos vízumügyintézés díját
• a szakértő idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegyet kb. 165 000 Ft*
• illetéket kb. 115 000 Ft
• vízumdíjat 25 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• belépőket, engedélyeket, borravalókat,
egyéb kinti költségeket 300 USD
Egyágyas felár 250 000 Ft
CSOPORTVEZETŐ:

Hölvényi Kristóf fotóriporter, arabista
„Rendhagyó lehetőség egy nem-muszlim számára beutazni Szaúd-Arábiát.
Az elzárt királyság végre megmutatja magát nekünk.”

10 nap a Tömjénúttól a kibertérig

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: Budapest–Rijád
Esti érkezésünket követően, másnap Rijád óvárosában,
Dir'ija oázisában kezdjük ismerkedésünket a félszigettel.
Az UNESCO Világörökségi terület jól példázza a királyság viszonyát saját múltjával: megőrizni, mai szemmel bemutatni. Az óváros nedzsdi stílusú, romantikus küllemű
palotái közül jelentősségében, és szó szerint is kiemelkedik
a Maszmak-erőd, a királyság szimbolikus központja.
Itt találjuk a környezetébe illő, mégis modern Nemzeti
Múzeumot, és a sokszor csak Aranypiacnak nevezett híres
bazárt. A napot pazar kilátással fejezzük be a Királyság
Központ felhőkarcoló tetején, 300 méterrel a nyüzsgő
utcák felett. Szállás: Rijád.
3. nap: Rijád–Al-Ahsza-oázis
Reggeli után kelet felé tartunk a világ legnagyobb
oázisáig. Az Al-Ahsza-oázis ma UNESCO Világörökség,
tizenkét egyedi látványossággal, köztük az Al-Kara-hegy
egyedi sziklaképződményeiben megbújó piaccal, és az
ötszáz éves Ibrahim erőddel. Az oázis modern küllemét
a közeli olajmezők gazdagságának köszönheti, de nagy
múltú kulturális központ is; az iszlám világ leghíresebb
szerelmes törénetének főszereplői, egy költő és kedvese

KULTÚRA

TERMÉSZET

állítólag itt nyugszanak. Mi is itt töltünk egy éjszakát.
Szállás: Al-Ahsa.
4. nap: Al-Ahsza–Rijád– a il
Autóinkkal visszatérünk Rijádba, ott repülőre szállunk,
hogy elérjük a Mekkába vezető karavánút egyik fontos
állomását, Ha'il városát. A település Hatim al-Tai költőről híres, aki mindekit szívesen látott sátrában. Az arab
világban közmondás, hogy valaki „nagylelkűbb Hatimnál.” Szállás: Ha'il.
5. nap: a il–Dzsuba–Al- Ula
Reggelit követően bevetjük magunkat a Nefud-sivatag
dűnéi közé. Úticélunk Dzsuba városa, környékén sziklavésetek és feliratok tömegét találjuk az elmúlt tízezer évből (UNESCO Világörökség). Délután Ha'il két monumentális épületét vesszük szemügyre. A Kisla erőd
hagyományos stílusú épülete kedvelt filmdíszlet manapság.
A festői U eir kastélyban alkalmunk lesz megtekinteni
egy iftár ágyút is (midfa al-iftar), ami ramadán idején a
napi böjt végét jelzi a város népének. Az erődöket elhagyva
Al- Ulaiba indulunk, ahol sátortáborban töltjük el csillagos
éjszakánkat.

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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6. nap: Madáin Szálih egra
Az al- Ula-oázis az ókori Tömjénút fontos állomása, majd
a mekkai zarándoklat pihenőhelye. Az oázisban elterülő
kisváros al-Hidzsr – ókori neve, Hegra nyomán. Az
UNESCO világörökségi listáján a régészeti lelőhely neve,
Madáin Szálih szerepel.
A nevek halmozása is mutatja a régió gazdag történetét,
melyek közül látványban a nabateus korszak emlékei
emelkednek ki. Bő kétezer éve e nép nagy déli központja
Hegrában épült fel. A környező sziklák testébe 111
monumentális sírt faragtak, palotahomlokzatot utánzó
hatalmas bejáratokkal. Az ókori emlékeket az oszmán
birodalom hasonlóan grandiózus vállalkozásának nyomai
egészítik ki. A 120 éves Damaszkusz–Mekka vasút avitt
emlékei fekszenek itt. Az egész napos barangolás és
fotózkodás után sátortáborunkba vonulunk vissza.
7. nap: Al- Ula–Medina–Dzsidda
Reggel sivatagi utakon autózunk Medináig, az iszlám
második legszentebb városáig, ahol a Próféta háza áll. Itt
repülőre szállunk, hogy Mekka kikötőjébe, Dzsiddába
jussunk. A város neve az arab nagymama szóból ered, a
legendák szerint ugyanis itt temették el Évát, az emberiség
ősanyját. Szállás: Dzsidda.

8–10. nap: Dzsidda–Budapest
Az ország kereskedelmi központjának mottója – Dzsidda
másmilyen. A város tengeri és szárazföldi karavánutak
metszéspontján, a nagy zarándoklat útvonalán mindig is
nyitottabb, vallási és kulturális értelemben sokszínűbb volt
a belső területek oázisainál. Nem véletlen, hogy az ország
kulturális sokszínűségét bemutató „Szaúdi Évszakok”
rendezvénysorozat első házigazdája volt 2019-ben.
Az UNESCO Világörökség óvárosban pazar kereskedőházakat nézünk végig, melyek jellegzetes kiugró ablakfülkéikkel (masrabija), és tengeri korallokból faragott
köveikkel kápráztatnak el. Többszáz éves mameluk és
oszmán erődítések falai, valamint hasonló korú mecsetek
és bazár várják az ide látogatót.
A város modern részeit sem felejtjük el. Ha marad elég
időnk, benézünk az Abdul Raouf Khalil Múzeumba,
ahol a legkülönfélébb „etnográfiai” tárgyakat halmozták
eklektikus kiállítássá. Dzsidda zászlórúdját akkor is
megnézzük, ha nem szeretnénk, hiszen egyesek szerint
a világ leg nagyobb ilyen tárgya 171 méteres magas ságával. A tengerparti sétány kihagyhatatlan – mintha csak
Kaliforniában korzóznánk a kézműves büfék, hipszterek
és ingyenes WiFi hullámok között. Másnap a hotelben
elköltött reggeli után szedjük a beduin sátorfáinkat, és
a helyi repülőtérről hazaindulunk. Szállás a nyolcadik
napon: Dzsidda.
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A King Fahad
Nemzeti Könyvtár
CSIPKÉS ÉPÜLETE CSAK AZ
EGYIK A SOK KÜLÖNLEGES
LÁTNIVALÓ KÖZÜL RIJÁD-BAN.
[ 2. NAP ]
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A Világ pereme Rijád közelében

Dir’ ija oázisvárosban

Az Al’Ula-völgyben

A Kingdom Tower Rijádban

Galamb nézőpontból is minden szép –
Jászberényi Sándor képe

Pörög a business a piacokon

Arábia minden
titkának utánajárunk

Al’Ula óvárosában

9

nap

2020.
szeptember
16–24.

SZ RIA DAMASZKUSZTÓL ALM R I

2011 UTÁN ÚJRA!
RÉSZVÉTELEDDEL TÁMOGATOD EGY
SOD LATOS ORSZ
SZ LETÉSÉT

FÜLÖP METROPOLITA SZEMÉLYES AJÁNLÁSA UTAZÓINKNAK:
Szíria ma sem vesztette el ősi varázsát. Bár a háború alaposan megtépázta, a föld, a kövek, a szellemiség, a kétezeréves
egybefüggő keresztény hagyomány ma is jelen van, ma is érzékelhető, kitapintható. Az itt élők keleti vendégszeretete
Ábrahám óta megtapasztalható valóság, angyaloknak kijáró kedvesség. Eddigi útjaim során mindig új és új arcát ismerhettem meg ennek az ezerszínű világnak, Kelet vallási és kulturális kincsestárának. Bízom benne, hogy még sokszor
eljuthatok szíriai testvéreimhöz, és másokat is hozzásegíthetem ezekhöz a páratlan élményekhöz.

Maalula

320 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 8 éjszaka szállást 4*os hotelekben reggelivel
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert, a sofőrök díját (busz)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• a csoportos vízumügyintézés díját
• a szakértő idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegyet kb. 75 000 Ft*
• illetéket kb. 97 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 290 USD
Egyágyas felár 79 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

Hölvényi Kristóf fotóriporter, arabista
„A Kelet mesés kapujától sajnos hosszú éveken át elzárta a nyugati utazókat a háború.
Most végre visszatérhetünk. Damaszkusz kincsei újra minket várnak!”

9 nap keresztények, nabateusok, bizánciak és muszlimok között
egy gyönyörü, ősi országban

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: Damaszkusz kapuinál
Isztambulon keresztül a bejrúti reptérre érkezünk. Másnap
reggel buszos transzfer visz minket a szír határhoz. Itt
járművet váltunk, így délutánra már Damaszkuszba
érkezünk, és megkezdjük a legutóbbi háborút szerencsére
szinte érintetlenül átvészelő város felfedezését. Szíriai
élményeink sorát a Bibliában is szereplő Via Recta
(az ősi római főút) és az egykor az oszmán kormányzó
székhelyeként épült Azem Palota nyitja meg. Szállás:
Damaszkusz.
3. nap: A város szívében
A négyezer éves főváros ezen a napon is számos
látnivalóval vár minket. Mai programunk kezdő- és
középpontja az omajjád építészet ékköve, a méltán
világhírű damaszkuszi nagymecset. A korábbi pogány,
majd keresztény kultuszhelyre épült szentélykomplexum
bejárása után Damaszkusz talán leghíresebb uralkodója,
a zseniális hadvezér, Szaladin mauzóleumát is megtekintjük. Természetesen nem hagyjuk ki a város keresztény emlékhelyeit sem: felkeressük az óváros keleti részén
álló Szent Ananiás-kápolnát és Szent Pál ablakát is.

KULTÚRA

TERMÉSZET

Mindezek után pedig a – már a középkorban is legendásnak számító – nagy bazár forgatagába is belevegyülünk. Szállás: Damaszkusz.
4. nap: A keresztény Szíria nyomában
Reggel a hegyvidékre, Szíria legjelentősebb keresztény
településére, Szednajába utazunk, ahol többek között
az Antióchiai Patriarchátus egyik legjelentősebb és
legősibb monostora vár minket, a 6. századtól fontos
zarándokhely. Bár az épület egy akna-belövést kapott a
háborúban, ez nem rettentette el a nővéreket, akik őrzik,
és a keresztény és muszlim zarándokokat sem a szent
hely meglátogatásától. Ezután a Keresztények Völgyében
folytatjuk utunkat és a johanniták lélegzetelállító erődjét,
Krak des Chevaliers-t keressük fel, ahol II. András
királyunk is időzött a keresztes háborúk alatt. Az este a
közeli Emesza (Homsz) városában ér már minket. Szállás:
Homsz.
5. nap: almüra romjainál
Napunkat Palmüra, az egykori központi oázis, a Tömjénút
legfontosabb városának romjai között töltjük el. Bár

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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a világörökségi helyszín 2015-16-ban a Da’esh ideológiája
okozta értelmetlen pusztítás szimbólumává lett, immár
negyedik éve újra kormányzati ellenőrzés alatt álló, és –
bár súlyosan megrongált, de – még mindig kiemelkedő
jelentőségű és lenyűgöző időkapszulája az ókori és későantik világnak. Az estét pedig már az Orontész partján,
a virágkorát 3500 éve élő, de ma is impresszív Hama
városában töltjük. Szállás: Hama.

arcát. Rövid megállónk után továbbutazunk Maaloula
városkájába, ahol a mai napig Jézus nyelvének, a nyugat
aráminak egy dialektusát: a klasszikus szírt beszélik a
helyi keresztények és muszlimok is. A közeli hegycsúcsról
lélegzetelállító táj tárul elénk és két festői monostor,
valamint a 2015-ben átadott új Szűz Mária szobor: „a
béke asszonya” vár ránk, mielőtt estére visszaérünk a
fővárosba. Szállás: Damaszkusz.

6. nap: Az újjáéledő város: Aleppó
Reggeli úti célunk Szíria második legnagyobb városa,
Aleppó. Bár a város neve nem is oly rég még a háborús
pusztítások nyomán jutott el hozzánk, mára intenzív
újjáépítés vette kezdetét, így már a romjaiból újjáéledő várost
és ránk maradt történelmi emlékeit is meglátogathatjuk.
A Keresztelő Szent János apjának, Zakariásnak a sírját is
őrző Nagymecset, a 16. sz-i szuk maradványai és az egykori
Citadella, a görög-római idők néhai Akropolisza is ránk
vár. Szállás: Aleppó.

8. nap: Nabateusok, rómaiak,
bizánciak és muszlimok
Reggel délnek indulunk tovább, és a jordán határvidékre,
Palmüra mellett az ország másik kiemelkedően
jelentős világörökségi helyszínére: Boszrába utazunk.
Az ókortól jelentős kereskedelmi útvonal mentén álló
egykori Nabataeus város a II. századtól fennálló római
fennhatóság alatt is jelentős közigazgatási központ volt.
Így ma itt láthatjuk többek között a világon talán a
legjobb állapotban megmaradt római színházat is. Szerepe
azonban a középkor során sem csökkent; sőt: fontos
állomása maradt a Mekkába tartó karavánutaknak is. Így
bizánci templomok maradványai éppúgy várnak minket,
mint impozáns mecsetek és paloták mindkét kultúra
időszakából. Esti búcsúvacsoránkat már ismét Bejrútban
költjük el. Éjszaka indulunk a repülőtérre. Szállás: Bejrút.

7. nap: jra Damaszkusz felé
Reggeli után délnek indulunk, és sort kerítünk az
eddig csak érintett látnivalókra is. Első megállónk
korábbi szálláshelyünk, Hama. Az Asszír Birodalom
történelmében is királyfeliratokat érdemlő városban egy
ma is lenyűgöző, zegzugos óváros, hangulatos középkori
emlékek várnak minket. Ezután napfénynél is szemügyre
vesszük Homsz városát, ahol bár már béke honol, sajnos
a háború nyomai határozzák meg a város mostani

9. nap: azaindulás
Érkezés Budapestre, átszállás után a kora délutáni órákban

Köszönjük Vincze Csaba barátunk 2019. áprilisában készült képeit
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A Szednaja-i
Miasszonyunk
görög orthodo
kolostor
FÉLTVE ÖRZÖTT KINCSE
A LUKÁCS EVANGÉLISTA ÁLTAL
FESTETT MÁRIA IKON.
[ 3. NAP ]
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A nagyszerü Boszrában –
dr. Kuncz Ádám képe

Az Azem palota nyugalma –
Vincze Csaba képe

A Theotokosz Maalulában –
Vincze Csaba képe

Krak des Chevaliers
keresztes vára

Palmyra – dr. Kuncz Ádám képe

Mindenhol mosolyogva várnak minket,
magyarokat – dr. Kuncz Ádám képe

Az Omajjád nagymecset
udvarán Damaszkuszban

Damaszkuszi hétköznap 2019 –
Vincze Csaba képe

Aleppo citadellája –
Vincze Csaba képe

16
nap

2020.
augusztus
9–24.

A IMAL A RN ÉK BAN:
TÁDZSIKISZTÁN – PAMIR

T K ZÉ - ZSIA, A E EK
ÉS A SEL EM T RA ON ÓINAK

A Kulikalon tavaknál

490 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 11 éjszaka szállást 3-4*-os hotelekben,
3 éjszaka szállást vendégházban reggelivel
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• az idegenvezetést
• a csoportos vízumügyintézés díját
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegyet kb. 179 000 Ft*
• illetéket kb. 110 000 Ft
• vízumdíjat 20 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 270 USD
Egyágyas felár 110 000 Ft
CSOPORTVEZETŐ:

Dr. Mordovin Maxim régész
„Varázslatos tájak és valódi Selyemút hangulatú városok: egyedülálló lehetőség,
hogy elmerüljünk Közép-Ázsia csodáiban és gazdag kulturális örökségében.”

16 nap Közép- zsia kulturális- és természeti kincseskamrájában
Nagy Sándor városától a pamíri hágókig

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1. nap: Elutazás Közép- zsiába
Indulás az délutáni órákban, isztambuli átszállással
Tadzsik isztánba.
2. nap: Első lépések a Selyemúton: Dusanbe
Isztambuli átszállással érkezünk Dusanbéba. Pihenés
és reggeli után első benyomások a sokszínű tadzsik
mindennapokról, amelyekben az évezredes múlt összefonódik a legmodernebb jelennel. Délután felkeressük a
Mehrgon-bazárt, a város legnagyobb keleti piacát: igazi
Selyemút menti hangulat!. Szállás: Dusanbe.
3. nap: A buharai emir határerődjében
Fejest ugorva a Selyemút világába: elutazunk Hisszárba,
a buharai emír keleti határerődjébe. Az egykori hatalmas
várának csak a kapuja maradt meg, azonban a város
különleges emlékei közé tartozik még a Szangin-mecset,
a különleges Medresze-i kuhna, illetve a karavánszeráj is.
Szállás: Dusanbe.
4. nap: A silucsor- sasma szent hévizeinél
A magashegyi Fakhrabad-hágón átkelve, az ország
legszentebb iszlám helyére utazunk, Csilucsor-Csasma

KULTÚRA

TERMÉSZET

hévizekhez, melyek évezredekig éltették a dél-tadzsikisztáni sivatagos vidéket. Az út során több alkalommal
megállunk megcsodálni a keletre elterülő Pamír többezer
méter magas hegyeit. Szállás: Saartuz.
5. nap: Az ókori európai civilizáció
egyik legtávolabbi határvárosában
Reggeli után felkeressük az ókori európai civilizáció egyik
legtávolabbi határvárosát. Az Afganisztánnal szemben
fekvő Takhti-Szangin romvárosa a legkeletibb olyan
Alexandria, mely még az ókorban elpusztult. Területén
került elő a világhírű „Oxus-kincse”, amely több mint
200 arany és ezüst tárgyból állt. Továbbhaladva, a tadzsik
iszlám építészet egyik korai emlékét látogatjuk meg
Mazori-Sárifban. Szállás: Saartuz.
6. nap: A amir sziklafalai között
Folytatva utazásunkat az ország déli szélén, először
Adzsina-Tepe romjainál állunk meg, ahol egy buddhista
monostor feltárása során megtalálták Közép-Ázsia
legnagyobb fekvő Buddha-szobrát. Innen utunk a Pamír
sziklafalai közé vezet, az ősi Selyemút hágóit követve. Így
jutunk el a 10–11. században virágzó Hulbuk városáig,

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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melynek helyreállított falain belül paloták, medreszék és
mecsetek maradványai láthatjuk. Szállás: Kulyab.
7. nap: Időutazás Kalai-Khumb-ba
Egyre beljebb hatolva az eget-érő hegyláncok közé,
különleges népcsoportok országrészébe jutunk, egyedülálló
viselettel, nyelvvel és építészettel. Az érintetlen természet és
a páratlan kultúra fantasztikus időutazást élményét nyújtja!
Szállás: Kalai-Khumb.
8. nap: A Szagirdást-szurdokban
Átvágva a Nyugat-Pamír hágóin folytatódik az időutazás:
mesebeli Szagirdást-szurdok, havas csúcsok, eldugott
festői falvak. Szállás: Dusanbe.
9. nap: A Nagy Sándor-tó partjainál
A mai napon a vadregényes Zeráfsán-hegység szívébe
utazunk, a 2295 m tengerszint felett fekvő Iszkander-kül
(Nagy Sándor-tó) partjaira, csipkézett hegygerincek és
páratlan szépségű és tisztaságú vízesések környezetében
térünk nyugovóra. Szállás: Iszkander-kül.
10. nap: endzsikent szentélyei
Az ősi Szogdiána múltjába kirándulunk: elsőként a
UNESCO világörökség listáján szereplő, őskori Szárázm
maradványait keressük fel, következőként pedig a szentélyeiről, freskóiról és tragikus sorsáról ismert Pendzsikentbe látogatunk el. Szállás: Pendzsikent.
11. nap: A Fergána-völgyben
Reggeli után átkelünk a vadregényes Sahrisztánszoroson, a fűszereiről, színes kerámiairól és különleges
selyemviseleteiről híres Fergánába. Az előző nap romvárosai után egy pezsgő életű, ősi keleti város utcáin
veszünk el. A Selyemút fontos megállójaként Isztrávsán
– az egykori Kiropolisz – Tádzsikisztán egyik legősibb
városa, hatalmas erődjének romjaival, medreszékkel,
mauzóleumokkal és mecsetekkel. Szállás: Isztrávsán.

12. nap: Nagy Sándor nyomában Khodzsentbe
Délelőtt városnézés Isztrávsánban, az egyik legnyüzsgőbb
fergánai piac felkeresése, majd továbbutazás Nagy Sándor
nyomában Khodzsentbe. A város Arbab-palotájában
zárták le a polgárháborút 1992-ben és alkották meg a ma
is érvényben lévő nemzeti zászlót. Szállás: Khodzsent.
13. nap: Khodzsent környékének ősi kisvárosai
A délelőtt folyamán körutazást teszünk Khodzsent
környékének ősi kisvárosaiba, Konibodomba és Iszfarába.
Az előbbi Fergána kiemelkedő oktatási központja volt,
melynek emléke a most is álló három 16. és 19. század
között épült medresze, míg az utóbbiban napjainkig áll a
16. századi, bukharai Sejbanidák alatt épült többkupolás,
mecset. A nap csúcspontja egy unikális, Ázsia legrégebbi,
fából épült, több mint ezeréves mauzóleuma a hegyek
tövében fekvő, Csorkó falucskában. Szállás: Khodzsent.
14. nap: Természeti csodák és visszautazás
Dusanbébe
Reggel Sáhrisztán- és Anzob-hágók érintésével visszautazás Dusanbéba. Útközben többször megállunk gyönyörködni a szurdokos út páratlan szépségében. Szállás:
Dusanbe.
15. nap: A főváros régi- és új negyedei
Városnézés Dusanbéban: ellátogatjuk a világ legmagasabb
zászlótartó rúdjához, mely 165 m magasságával 2011-ben
bekerült a Guiness Rekordok Könyvébe. Sétálunk a régi
és az új város utcáin, megtekintjük a nemzeti hősnek
tekintett, 9–10. század folyamán élt Iszmáil Számáni
arannyal borított emlékművét, és természetesen, nem
maradhat ki a szőnyegeiről, gyümölcseiről és keleti
fűszereiről híres keleti piac sem. Szállás: Dusanbe.
16. nap: azautazás
Hajnali órákban indulás a repülőtérre és hazaút Budapestre.
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A anjshanbe bazár
KHODZSENT VÁROS LEGNYÜZSGŐBB
HELYE, KÖZÉP-ÁZSIA MINDEN
PORTÉKÁJA MEGTALÁLHATÓ ITT.
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Közép-Ázsia talán
legfestőibb tava: Iskanderkul

Gyerekek az egykori Selyemút
mentén, Isztravsán

Hissar erőd, Dushanbe

Ahhoz, hogy eltévedj el kell indulni

A Pamirban jakokkal is találkozni

A penjikenti Nagymecsetben

Hisszár, a buharai emír
keleti határerődje

Shaartuz

12
nap

2020.
november
19–30.

A SZENTFÖLD ÖRÖKSÉGE
ALILE TÓL ERUZS LEMI

5 NA SZER É SZAKA
A ERUZS LEMI Ó ROS
FALAIN BEL L

A Templom-hegy, Jeruzsálem –
Parlagi Gáspár képe

490 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 6 éjszaka szállást 3-4*-os hotelekben reggelivel
• 5 éjszaka szállást zarándokszálláson a jeruzsálemi
óváros falai közöttt
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegyet kb. 115 000 Ft*
• illetéket kb. 30 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 290 USD
Egyágyas felár 255 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

Parlagi Gáspár vallástörténész
„Programunk mindenki másnál behatóbban, nyitottabban, szerethetőbben járja be
ezt a valamiért Mindenkinek fontos területet.”

12 nap három kultúra vonzásában

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

KULTÚRA

TERMÉSZET

1. nap: Budapest – Názáret
Érkezés Tel Avivba a délutáni órákban. Transzfer a Kármel
hegy tövébe, Haifába. Szállás: Haifa.

Galilea szívébe, Názáretbe érkezünk, ahol megtekintjük
az angyali üdvözletnek, Jézus fogantatásának két helyszínét. Szállás: Názáret.

2. nap: aesarea Maritima – Kármel – aifa
Reggeli után először Caesarea Maritima, a káprázatos
hajdani metropolisz felé vesszük az irányt: Palesztina
egykori székvárosa, Nagy Heródes világszínvonalú kikötője, a keresztes lovagok fallal övezett városa. Ezután egy
különleges vallás (és nép), a drúzok világába teszünk
kitérőt. A napot a kármel hegyi Muhraqa kolostorával,
Illés próféta áldozatának helyszínével, végül Haifa
látnivalóival zárjuk. Szállás: Haifa.

4. nap: Tábor hegy – Bét Seán – Tiberias
Kora reggel a Tábor-hegy, Jézus színeváltozásának
helyszíne nyitja meg programunkat. Ezután Bét Seán
óriási rommezejére látogatunk. Az ókori egyiptomi helyőrséget rejtő tell őrizetében egy döbbenetes méretű és
szépségű hellenisztikus nagyváros tárul fel előttünk.
Ezután a Genezáreti-tó partjára érve Hammat Tiberias
nemzeti parkját keressük fel. Lazításképpen este hajókázunk egyet a Genázáreti tavon. Szállás: Názáret.

3. nap: Akkó – Sepphoris – Názáret
Reggel átutazunk a nyüzsgő, mediterrán, színes és ízes
Akkóba. Ez a város maradt a legtovább a keresztesek
kezén a Szentföldön. Al Jazzar pasa kecses mecsetjével
kezdjük ismerkedésünket, majd a keresztes lovagok
földalatti városa, a templomosok alagútja, karavánszerájok
zárják látogatásunkat. Alsó-Galilea lankáin keresztül
Sepphorisba utazunk, ahol a palesztinai mozaikművészet
legkiemelkedőbb alkotásaival találkozunk. Kora estére

5. nap: Tabgha – Kafarnaum – Banias
Igen tartalmas napi programunk Jézus galileai működésének helyszínei mentén zajlik. A Nyolc boldogság hegye,
majd a tóparti Tabgha, amely a csodás kenyérszaporításra
emlékeztet.
Kafarnaum lélegzetelállító rommezeje következik: a
monumentális ókori zsinagóga, és Péter háza, az egyik
legelső keresztény templom. Ezután a misztikus Hermonhegy tövébe, egész északra buszozunk, ahol Baniasban

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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Kr.u. első századi emlékek között találjuk magunkat: Pán
szentélye, Agrippa palotája, majd egy természeti csoda, a
Hermon-patak vízesése. Szállás: Názáret.
6. nap: alesztinai monostorok – erikó
Reggel délnek indulunk Jerikó, a világ egyik legrégebben
lakott települése felé. Először a Jordán partján állunk
meg Jézus megkeresztelkedésére emlékezni, majd a
palesztinai szerzetesség ősi központjait látogatjuk meg.
Drótkötélpálya emel minket a Megkísértés hegyének
sziklaoldalában s függő monostorhoz, ahonnan a közel
1600 éves múltra visszatekintő Szent György monostort
rejtő vádiba szállunk alá. Szállás: Jerikó.
7. nap: Maszada – Qumrán
A napot a zsidó hősiesség egyik szimbólumának, Maszada
lélegzetelállító, hatalmas erődjének megtekintésével
kezdjük, majd Qumrán romjait, a Holt-tengeri tekercseket író közösség központi épületét keressük fel.
Levezetésképpen fürdünk-lebegünk a Holt-tengerben.
Szállás: Jeruzsálem.
8. nap: ebron – Betlehem
Hebronban kezdjük a napot, ahol szinte megállt az idő:
Ábrahám mecset és zsinagóga (a pátriárkák sírjainak
évezredes emlékhelye); majd Nagy Heródes temetkező
erődjének dombjára hágunk föl. Napunkat Bethlehemben
zárjuk: a Születés temploma, egy csodálatos ókori bazilika
vezet át bennünket az elkövetkező napok programjához.
Szállás: Jeruzsálem.

Parlagi Gáspár fotói

9. nap: Jeruzsálem
Jeruzsálem. Három rendkívüli nap következik a három
monoteista vallás legfontosabb szent városában. Reggeli
úti célunk az iszlám harmadik legszentebb helye: a
Templom hegy és környéke. Ezután a Zsidónegyeden
vágunk keresztül: Siratófal, Hiszkíja Kr.e. 8. századi
fala, majd Sion hegye, az Utolsó Vacsora terme, és Mária
elszenderülésének temploma. A nap megkoronázásaként
sajátos hangulatú délutáni liturgia az örmény negyedben.
Szállás: Jeruzsálem.
10. nap: Jeruzsálem
Főként Jézus passiójára emlékeztető zarándokhelyek
következnek: az Olajfák hegye, a Miatyánk temploma, a
Getszemáné kert, Szűz Mária sírja, és a Szent Anna templom.
Végighaladunk a Via Dolorosán, Jézus hagyomány szerinti
keresztútján, Krisztus börtöne, Ecce Homo, Etióp kolostor,
majd a föld köldöke, minden templom legtitokzatosabbika:
a Szent Sír bazilika. Szállás: Jeruzsálem.
11. nap: Jeruzsálem
A Kidron völgy hellenisztikus sírjainak kietlen világa
után, a Gallicantu-templom és a Szent Lépcsőt tartalmazó
környező rommező köti le figyelmünket. Majd az
Izrael Múzeum fantasztikus gyűjteményeibe megyünk,
rendszerezni az út során látottakat. Az Óvárosba való
visszatértünk után még a szír kereszténység egyik spirituális
központját, a Szent Márk monostort tekintjük meg. Szállás:
Jeruzsálem.
12. nap: azautazás
Kora reggel közvetlen járattal hazaindulunk. Érkezés a délelőtt folyamán.

AGR A+

Szent Márk
szír kápolna
JERUZSÁLEMBEN
AZ EGYIK OLYAN
GYÖNGYSZEM, AMIT
CSAK KEVESEN
TALÁLNAK MEG
A VÁROSBAN.
[ 9. NAP ]
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Imádkozó férfiak a Nyugati
(Sirató-) Falnál, Jeruzsálem

Szent György Monostor,
Vádi Qelt

Jeruzsálem az
Olajfák Hegyéről

Ábrahám zsinagóga, Hebron

Korok és kultúrák: a Sziklamecset
korinthoszi oszlopfőkkel

Minbar (szószék),
Ábrahám mecset, Hebron

Deir es-Sultan: etióp
monostor a Szent Sír tetején

A bebalzsamozás köve
a Szent Sír bejáratánál

13
nap

2020.
július
2–14.

KERESZT L A KAUK ZUSON:
ÖRMÉNYORSZÁG – GRÚZIA

A TAVALYI KALAND
KIB
TÉSE

Szédületes tájakon járhatunk –
Vas Dániel képe

390 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 11 éjszaka szállást 3-4*-os hotelekben reggelivel
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegyet kb. 47 000 Ft*
• illetéket kb. 120 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 230 EUR
Egyágyas felár 150 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

Parlagi Gáspár vallástörténész
„Ha van vidék, ahol repes a szív, szárnyal a lélek… és örvend a gyomor is: Örményország és Gúzia pont ilyen. S végre az igazi hegylakók földjére, Szvanetibe is eljutunk.”

13 nap ókori erődöktől, a szvanéti hegyvidéken át ötezres csúcsok
árnyékában dióval, borral és kereszteskövekkel

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1. nap: Elutazás rményországba
Indulás Budapestről átszállással Jerevánba.
2. nap: Az örmény kereszténység szívében
Reggel megkezdjük az örmény kultúra gyökereinek
felfedezését: elsőként a hófödte Ararát lábához, Khor
Virap zarándok-kolostorába utazunk, majd az örmény
kereszténység szívébe Ecsmiadzinba megyünk tovább.
A szentélykörzet megtekintése után Zvartnoc romjait is
felkeressük; visszatérőben pedig lerójuk kegyeletünket az
Örmény Holokauszt áldozatainak emlékművénél. A nap
hátralévő részét Jereván és a méltán világhírű örmény
brandyk megismerésével töltjük. Szállás: Jereván.
3. nap: si templomok között
Napunkat hegyek között, a Garni-szoros híres bazaltoszlopainál indítjuk, majd a település impozáns pogány
templomát is meglátogatjuk. Ezután a Szent Lándzsa
(Gegard) híres kolostorával térünk vissza a keresztény
örménység világához. A fővárosba való visszaérkezésünkkor
a Matenadaran páratlan kódex-gyűjteményébe is betekintünk. Szállás: Jereván.

KULTÚRA

TERMÉSZET

4. nap: A Szevan-tó mélykékje
és észak gyöngyszemei
Reggel búcsút veszünk Jerevántól, és észak felé indulunk
tovább. Először a Szevantó mélykék víztükre fölé
magasodó ősi templomokat látogatjuk meg, majd ÉszakÖrményország egyre dúsabb erdői között a világörökség
részeként elismert Szanahin és Haghpat ikermonostorait és
méltán híres középkori örmény keresztesköveit (khacskar)
keressük fel. Az örmény-grúz határon járművet váltunk
és estére így érkezünk meg Grúzia fővárosba, Tbiliszibe.
Szállás: Tbiliszi.
5. nap: Az ősi rúzia világa
Reggeli úti célunk a közelben magasodó Dzsvari
kolostoregyüttes, ahonnan Grúzia legősibb városa,
Mckheta felé vesszük az irányt. A hangulatos városkában
tett sétánk során, a lenyűgöző Szvetickhoveli katedrálisnál,
újfent elámulunk a hit minden nehézséget lebírni képes
erején. Ezután az egykori Nyugati Királyság központjába,
Kutaiszibe utazunk át. Szállás: Kutaiszi.

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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6. nap: A magas Kaukázus tájain
Reggel északnyugat felé, a Kaukázus fenséges, havas
vonulatai felé vezető útra indulunk. Először az Okatsze
kanyon feletti ösvényről, a sasok perspektívájából
szemrevételezzük a tájat, majd – ha az időjárás is kegyes
hozzánk – a Martvili kanyon lélegzetelállító sziklái között
is csónakázhatunk. Az este már a magas Kaukázus 1500
méteres lankái, a kevés szavú, de jó torkú hegyi nép: a
szvanok földjén, Mestiában ér minket. Szállás: Mestia.
7. nap: Szvanok földjén, a Kaukázus csúcsainál
A napot négykerék-meghajtással indítjuk el, és
terepjárókkal Európa legmagasabban fekvő, állandóan
lakott településére, Ushguliba érkezünk (2400 m). Itt,
a Shkhara 5201m magas csúcsának árnyékában, szinte
érintetlen formában fedezhetjük fel a szvanok sajátos
középkori építészetét, az erődszerű lakótornyokból felépült
városkát. Estére visszaereszkedünk a régió központjába.
Szállás: Kutaiszi.
8. nap: Az ország egyesítésének útján
Keletre való visszatérésünket a régió egykor világszínvonalú
szellemi központjánál, a Gelati Monostornál indítjuk,
ahonnan még Konstantinápoly is importálta egykor a
filozófiai irodalmat. Útközben a Sztálin szülőhelyeként
hírhedtté vált Gori városánál is megállunk, de a közeli
ősi pogány kultuszhely és barlangváros, Uplistsikhe sem
kerüli el figyelmünket. Szállás: Tbiliszi.
9. nap: Az elzárt keleti királyság:
Kakheti borvidéke
A nemrég újjászületett grúz bortermelés szívébe, Kakheti
tartományba indulunk, ahol sorjában 4–16. századi

templomok és borászatok váltják egymást. Programunkat
Szighnaghi városának páratlan panorámájával indítjuk,
majd Bodbe monostorát, a Grúziát kereszténnyé tevő
csodatévő szerzetesnő, Szent Ninó sírját őrző zarándokhelyet
keressük fel. Ezután a Tsinandali Múzeumot, a modern
grúz borászat atyjának egykori lakhelyét és egy gyönyörű
kastélyát tekintjük meg. Szállás: Telavi.
10. nap: Erődök, templomok, fürdők
Napi programunkat Gori erőd-templomának meghódításával indítjuk, majd a régió spirituális (és egyben
borászati génbank) központjaként is számontartott,
hatalmas monostorának, Alaverdinek a felfedezésével
folytatjuk. Késő délután Tbiliszibe térünk vissza, ahol
a fürdőváros látnivalóira (esetleg kipróbálására) is sort
kerítünk. Utána pedig a pezsgő tbiliszii esti élet vár
minket. Szállás: Tbiliszi.
11. nap: Tbiliszi sokszín világa
Egész napos ismerkedés az ősi, és mégis modern grúz
fővárossal. A Selyemút mentén álló, Kr.u. 5. században
alapított grúz város kultúrák és vallások metszéspontja
is egyben. Grúz, örmény, zsidó, perzsa, oszmán, orosz
hatások érdekes egyvelege. Élmény-gazdag, egész napos
városnézés vár minket: Óváros, Ancsiszkati templom,
Sioni katedrális, Metekhi templom, Művészeti Múzeum,
stb. Szállás: Tbiliszi.
12–13. nap: Tovább- / azautazás
Kora reggel útnak indulunk a reptérre. Búcsút veszünk
Budapestre hazatérő úti társainktól, és továbbindulunk a
hosszabbításra: Azerbajdzsán fővárosa, Baku felé…

HOSSZABBÍTÁS

nap

5

2020.
július 13–17.

120 000 Ft

+ kb. 59 000 Ft repülőjegy illetékkel
+ 100 EUR • programár 15 fő esetén

RÉGI ÉS MODERN AZERBAJDZSÁN
5 nap a legkisebb testvér izgalmas világában

Baku kontrasztjai
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A Lamaria templom
régi freskói

Filozófiai iskola és szent körzet:
Gelati monostor, Kutaiszi

Ushguli: Európa legmagasabban
fekvő lakott települése

Örmény Madonna –
Parlagi Gáspár képe

A különleges Tbilisziben

Geghard monostor –
Parlagi Gáspár képe

A Kaukázus minden magját,
fűszerét megtalálkjuk a piacokon

Életfa-kereszt a Szanahin monostor
egyik oltárán – Parlagi Gáspár képe

A Keleti Királyság kapuja:
Szighnaghi – Parlagi Gáspár képe

samsonite.hu
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Allee - Aréna - Westend - Árkád

Latin-Amerika

Az Angyal-vízesés, Venezuela

„Egy amerikai turista meglátott egy kéregető
mexikói kisfiút a templom kapujánál,
odament hozzá és a következőt mondta:
Adok Neked egy dollárt, ha megmondod hol van
Isten. – A kisfiú habozás nélkül így felelt: – Adok
Önnek két dollárt, ha megmondja hol nincs.”
ALEJANDRO JODOROWSKY

ARGENTÍNA
BOLÍVIA
CHILE
KOLUMBIA
KUBA
PERU
VENEZUELA

12
nap

2021.
január
15-26.

ATA ÓNIA, T ZF LD
ÉS A KONTINENS VÉGE

2018, 2019 ÉS 2020
JANUÁRJÁNAK
LE NÉ SZER BB
ÚTJA

Torres del Paine

590 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
•
•
•
•
•

9 éjszaka szállást 3-4*-os hotelekben, reggelivel
a részletes ismertetőben felsorolt programokat
minden kiegészítő transzfert (busz, hajó)
a magyar és helyi csoportvezetők díját
az idegenvezetést

A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
•
•
•
•

repülőjegyeket kb. 450 000 Ft*
illetékeket kb. 170 000 Ft
a sztornóbiztosítást
belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 290 USD

Egyágyas felár 215 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

Dr. Gyarmati János régész
„Sok csodás hely van a világon; de az biztos, hogy a Torres del Paine-hez
fogható hegyvidéket sehol máshol nem láthatunk.”

12 nap a legdélebbi Amerika vadregényes helyszínein a sendesóceán partjától a patagóniai gleccservidéken át Buenos Airesig

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: Budapest – Santiago de hile
Délutáni indulással és amszterdami átszállással utazás
Santiago de Chile-be, Dél-Amerika Párizsába. Érkezés
másnap délelőtt. Némi pihenés után kulturális akklimatizáció következik. Városnézés az óriás és meglehetősen
európai hangulatú metropolisz belvárosában. A Plaza de
Armas és a Moneda palota után az érseki székesegyház
következik, majd további séta a történelmi negyedben.
Zárásként lepillantunk a városra és az Andokra a Santa
Lucía-hegyről. Szállás: Santiago de Chile.
3. nap: alparaíso
és a sendes-óceán partvidéke
Irány a kikötő! Reggel a Csendes-óceán partjára,
Valparaísóba indulunk. Ismerkedés a hegyek és az óceán határolta, UNESCO-védett várossal, Chile legnagyobb, 1536-ban alapított kikötőjével. Opcionálisan
egy híres chilei borászatot is meglátogathatunk. Szállás:
Santiago de Chile.
4. nap: Repülés atagóniába
Reggel elrepülünk a messzi délre, a chilei Patagóniába.
Punta Arenas a Magellán-szoros partjára épült kikötő,
melyet 1848-ban alapított a telepesek egy kis csoportja.

KULTÚRA

TERMÉSZET

Innen a pampát átszelve Puerto Natales felé vesszük az
irányt. Szállás: Puerto Natales.
5. nap: A Torres del aine csodálatos parkja
Ma a Torres del Paine túránk következik. Egész nap türkiz tavak és impozáns csúcsok között töltjük az időt a világ egyik leghíresebb bioszféra rezervátumában. Szállás:
Puerto Natales.
6. nap: Tovább El alafatéba
El Calafate felé vesszük az irányt, tovább ismerkedünk
Dél-Amerika legszebb hegyvidékeivel. Délután szabad
pihenés. Szállás: El Calafate.
7. nap: A Los laciares Nemzeti ark
Los Glaciares Nemzeti Park. Egész napos program a
kontinens egyik legmonumentálisabb látnivalójához.
Opcionális hajózás a Perito Moreno gleccser 60-70 méter magas jégfalához. Séta a gleccserhídon, életre szóló
fotóstoppokkal. Szállás: El Calafate.
8. nap: Ushuaia és a ilág vége
Gépre szállunk, és átrepülünk Tűzföld központjába, a felfedezők meséinek fővárosába, Ushuaiába.

*A repülőjegy ára nem garantált, szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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A helyiek által határozottan sz hanggal ejtett Ushuaia
modernkori története a bennszülött tűzföldi indiánok eltávolítását követően egy fegyencekből álló teleppel kezdődött a 19. század végén. A Világvége Börtönének enyhén
panoptikumszerű kiállítása a mai napig látványosság, a
világvége sípályáival és kilátóival, isteni halas-rákos éttermeivel, illetve a kellemes sétákra csábító Tűzföld Nemzeti
Parkkal (pl. a világvége rókáival). Ismerkedés a várossal,
hajókirándulás a Beagle-csatornán, albatroszok, pingvinek és kormoránok rajai közt. Látogatás a Világ végén.
Szállás: Ushuaia.
9. nap: A T zföld Nemzeti arkban
Egész napos kirándulás a partokkal szabdalt, lenyűgöző
parkban. Ellátogatunk a Világ vége múzeumba is, majd
estére a fantasztikus argentin fővárosba, Buenos Airesbe
repülünk. Szállás: Buenos Aires.
10. nap: Buenos Aires színes városnegyedeiben
Országnyi (17 milliós) lakosságával Buenos Aires Argentínán belül is egy külön világ. Palermo és La Recoleta kerüle-

tek eleganciája és előkelősége, San Telmo bohém nyüzsgése,
több utcányi bolhapiacai, lepukkant és így a környezetéhez
teljességgel passzoló utcai zenészei és nyilvános tangóbemutatói (sokszor öreg férfi másik öreg férfival táncol), La
Boca pasztellszínű házakból álló utcácskája Maradona és a
pápa hasonmásaival, no meg a Boca Juniors bonbonosdobozával, tehát stadionjával, az Óvilágot is megszégyenítő
Colón operaházzal, a három nekifutásból keresztezhető
Július 9 sugárúttal (a világ legszélesebbje), gyönyörű parkjaival lenyűgözi az ide látogatókat – talán egy életre. Egész
napos program a pulzáló metropoliszban: Május tér, Casa
Rosada, Katedrális (San Martín sírja), San Telmo negyed,
Plaza de los Dos Congresos, La Boca negyed, La Recoleta
temető, Teatro Colón (opcionális belépéssel). Este megismerkedünk a lüktető argentin tánchagyományokkal (opcionális). Szállás: Buenos Aires.
11–12. nap: Buenos Aires – Budapest
Pihenés, szabad program. A menetrend függvényében hazaindulunk. Éjszaka a repülőn. Érkezés Budapestre, várhatóan az esti órákban. Viszlát Latin-Amerika!

HOSSZABBÍTÁS

390 000 Ft

E
A

ONT A SENDES-Ó E NBAN:
S ÉT-SZI ET RA A NUI

nap

6

2021.
január 11–16.

+ kb. 320 000 Ft repülőjegy illetékkel
+ 100 USD • programár 15 fő esetén

6 nap előprogram az óriásszobrok társaságában

A moaik időtlen őrsége
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A gauchóknál is oázis a kocsma

Concon dűnék, Valparaíso

A Perito Moreno jégfalai

Carancho sólyom
a Torres del Painében

Ushuaia kikötője

Úton Patagóniában

Immaculada Concepción,
Santiago de Chile

A könyvesbolt
Buenos Airesben: El Ateneo

13
nap

2020.
november 28. –
december 10.

ENEZUELA AZ AN AL- ZESÉST L
AZ ORINO O-DELT I

T BOLDO ÉS
ISMERETLEN LATIN-AMERIKA

Dzsungelmélyi csendélet

690 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 7 éjszaka szállás 3-4*-os hotelekben reggelivel,
2 alkalommal ebéddel, 3 alkalommal all iclusive ellátással
4 éjszaka szállás Lodgeban reggelivel, ébeddel, vacsorával
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (repülő, busz, hajó)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• a csoportos vízumügyintézés díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegyeket kb. 370 000 Ft*
• illetékeket kb. 150 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 270 USD
Egyágyas felár 170 000 Ft
CSOPORTVEZETŐ:

Kónya Gáspár tanár, tolmács
„Hosszú évek óta lekerült a turisztikai térképről ez a gyönyörü ország,
most biztonságosan vissztérhetünk és jó szívvel mondhatom megéri.”

13 különleges nap Latin-Amerika legkevésbé ismert országában

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1. nap: trepülés az Atlanti-Óceánon
Indulás Budapestről Caracasba. Délután érkezünk Venezuela fővárosába. Pihenés következik, lassan felvesszük
Latin-Amerika ritmusát. Szállás: Catia La Mar.
2. nap: A főváros utcáin
Reggeli után a fővárosban teszünk városnéző túrát. Meglátogatjuk többek között a Simon Bolivar szülőhelyét, a
Bolivariano és Sacro múzeumokat, a katedrálist és a parlamentet. Szállás: Catia La Mar.
3. nap: Az Orinoco-delta felé
Délelőtt repülőre szállunk és nemsokára már Puerto
Ordazba is érünk. Tovább utazunk Boca de Uracoaba, ahol hajóra szállunk, majd elfoglaljuk a szálláshelyet. Utunk során lehetőségünk lesz betekintést nyerni
a Warao közösségek életébe, csak úgy mint a gyönyörű
természet csodáiba.
Rövid pihenő és a szállás elfoglalása után folytatjuk a hajókázást és a gyönyörködést a naplementében. Az éjszakát
a vadonban, a környék őslakóinak stílusában épült, korszerű bungalókban töltjük. Szállás: Orinoco-delta.

KULTÚRA
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4. nap: Az Orinoco dzsungeleiben
Reggel bizonyára madárcsicsergésre és a bőgőmajmok
zajára fogunk ébredni, akiket kis szerencsével látni is fogunk. Reggeli után megismerkedünk a deltavidék állat és
növényvilágával: majmok, trópusi madarak, folyami delfinek várnak ránk, sőt még piranhára is horgászhatunk,
majd meglátogatjuk a madarak szigetét, ahol különféle
madarak keresnek menedéket éjszakára. A naplemente
fényeiben érkezünk vissza a szállásra. Szállás: Orinocodelta.
5. nap: A araok közelebbről
Reggeli után visszatérünk a Warao közösséghez, hogy
kicsit közelebbről is megismerkedjünk velük. Meglátogatjuk a helyi iskolát és tanulunk kicsit egymásról. Délután visszatérünk Boca de Uracoa-ba, majd onnan Puerto
Ordaz-ba. Szállás: Orinoco-delta.
6. nap: ton a anaimába
Reggel repülőre szállunk, és a Canaima-ba repülünk,
majd egyenes a Canaima Nemzeti Parkba indulunk és
megkezdjük a felfedezését. Ezúttal „curiarákkal” indi-

*A repülőjegy ára nem garantált, szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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án fatörzscsónakokra szállunk, és túrázunk az Angyalvízeséshez. A Rio Carrao itt pálmákkal és esőerdővel
ékes öböllé szélesedik, ezen teszünk hajókirándulást
az Ucaima, Golondrinas és Hacha zuhatagokhoz. Az
Anatoly szigeten kiszállunk és úgy indulunk a „Sapo” és
„Sapito” (Béka és Békácska) vízesésekhez. Hajóval folytatjuk utunkat a gyönyörű táblahegység mentén, majd
visszafordulunk Canaimába. Szállás: Canaima Nemzeti
Park.
7. nap: Az Angyal-vizesés,
utunk egyik csúcspontja
Délelőtt elhagyjuk a tábort, és az Ucaima kikötőből hajóval a Muyapa szavannához utazunk a Carro folyón.
Rövid kirándulást teszünk a szavannán, majd újra hajóra
szállunk, és folytatjuk utunkat a Raton szigethez, így érkezünk meg a világ legmagasabb (983 m) zuhatagának lábához. Dzsungeltúra következik a Laime kilátóponthoz,
ahol közelebbről is megcsodálhatjuk a vízesést. Szállás:
Canaima Nemzeti Park.
8. nap: Az Orinoco és a aroni találkozása
Canaimából visszarepülünk Puerto Ordaz-ba, ahol újra
vízre szállunk, és Salto La Llovizna-ba utazunk, ahol a két
folyó – az Orinoco és a Caroni – találkozik egymással.
Ezután a Cachamay és a La Llovizna vízeséseket közelítjük meg, ahol a párát az arcunkon érezhetjük. A nap
végén megmártózunk a Caroni folyó vízében. Szállás:
Orinoco Delta.

9. nap: Tovább a Karib-tengerhez
Visszarepülünk Caracasba, hogy innen tovább utazhassunk Porlamarba, a csodálatos Margarita szigetre, ahol
még tibeti buddhista lámák is keresik a nyugalmat. Fél
napos program keretében bejárjuk a sziget legszebb részeit. Szállás: Porlamar.
10. nap: orlamar Margarita-sziget
Egész napos szigettúra vár ránk. Elsőnek a La Asunción városkába utazunk, ahol meglátogatjuk a gyarmati
időkben épült Katedrálist, és a Szt. Fülöp Erődöt . Az
erőd meglátogatása után leereszkedünk az Espíritu Santo völgybe és ott La Restingánál motorcsónakra szállunk
és kirándulunk indulunk a mangrove erdőben. A hajózás
után Punta Arenasba megyünk, majd a strandon fürdőzünk. A programot a naplemente megtekintésével fejezzük be a halászbárkáiról ismert, romantikus Juan Griego
partszakaszon Szállás: Porlamar.
11. nap: ihenés, fürdőzés, regenerálódás
Pihenés a Karib-tenger partján. Napfény, hullámok, erőgyűjtés. Szállás: Porlamar.
12–13. nap: Búcsú enezuelától
Reggeli után irány a repülőtér. Elbúcsúzunk Venezuelától
és visszarepülünk Budapestre.

AGR A+

Szemben az
Angyal-vizesés
UTUNK
LEGROMANTIKUSABB
SZÁLLÁSHELYE
A CANAIMÁBAN.
[ 6–7. NAP ]
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Caracas nemzeti pantheonja

A mágikus Angyal vizesés

Porlamar katedrálisa,
Isla Margarita

A Canaima Nemzeti Parkban

Saki majmok disputája
a Canaimában

Inka street art Caracasban

A titokzatos Caracas

Az Orinocón

Az Isla Margarita

15
nap

2020.
november 23. –
december 7.

ERU – BOLI IA
A MA U I
UTÓL TI ANA UI

A legek legje, Machu Picchu

690 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 13 éjszaka szállást 3-4*-os andoki hotelekben,
reggelivel
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (busz, vonat, hajó)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegyeket kb. 290 000 Ft*
• illetékeket kb. 150 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• az Inka-ösvény gyalogtúra programot
• belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 280 USD
Egyágyas felár 215 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

Bencze Péter tanár, idegenvezető
„Tengerszint és 5000 méterrel fölötte. Kevés hely van a világon, ahol ekkora
hullámvasútban utazhatunk és ennyi nagyszerű élmény érne minket”

15 napos kaland a sendes-óceántól az Andokig, Nasca vonalakkal,
indián piacokkal, a világ legszebb magashegyi tavával

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1. nap: Budapest – Lima
A kora reggeli órákban Budapestről repülünk, párizsi átszállással a déli Amerika legmisztikusabb célállomására,
Peruba. Érkezés az esti órákban. Szállás: Lima.
2. nap: Ballestas – Nasca:
irány a homokd nék világa
Reggel a Humboldt-áramlat hideg vizeire szállunk, hogy
közelebbről is megismerhessük a Ballestas-szigetek egyedülálló állatvilágát. Fókák, pingvinek, csérek, szulák és
kormoránok a guanóbányászatáról híres sziklaformációkon. Hajónkról szemrevételezzük a legendák övezte, titokzatos Candelabro nevű földrajzolatot is. Úton Nazca
felé rövid megállót teszünk az Huacachina oázisban. Itt a
hatalmas homokdűnék között fakadó forrás valóságos oázist hozott létre. Megállónk során a bátrabbak kipróbálhatják a négy kerék meghajtású homokjárókat vagy éppen
homok boardra pattanhatnak. Szállás. Nasca.
3. nap: a Nasca-vonalak felett
Délelőtt felkeressük a Nasca-kultúra sivatagi homokkal
borított fővárosát, Cahuachit. Ez után következik a nap
és az egész utazás egyik fénypontja, a repülés a Nasca-

KULTÚRA
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vonalak fölött, ahol végig nézhetjük a különleges alakzatokat a gépből. Szállás: Nasca.
4. nap: Keresztül az Andokon
Ezen a napon hosszú ízelítőt kapunk a sivatag és a hegyvidék találkozásából. Átszeljük az Andok nyugati, esőmentes oldalát, hogy 10 órányi kanyargás után megérkezzünk
Peru talán legszebb városába, a 2500 m magasan fekvő
fehér Arequipába. Szállás: Arequipa.
5. nap: Arequipa fehér városa
Délelőtt olyan kiemelkedő látnivalók várnak ránk, mint
a Szent Katalin-apácakolostor és a jezsuiták temploma,
de meglátogatjuk a Museo Santuarios Andinost is, ahol
Juanita, az inka korban feláldozott kislány múmiája is
megtekinthető. Délután pihenés vagy opcionális vidéki
Peru túra. Szállás: Arequipa.
6. nap: usco lejtős utcáin
Reggeli után Cuscóba repülünk tovább. Némi akklimatizáció után napunkat a különleges, spanyol és indián építészeti
hagyományokat ápoló hegyi városban töltjük. A csodálatos
barokk főtér és a jezsuita templom után bekukkantunk a

*A repülőjegy ára nem garantált, szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
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16. századi katedrálisba és a Coricancha Naptemplomába.
Később körbejárjuk a Cusco környéki inka romterületeket,
a soktonnás kövekből összerótt Saqsawamant, a különös
sziklaformációjáról ismert Kenkót, Puca Pucarát, a vörös
erődöt, végül a forrásba épített Tambo Machayt. Szállás:
Cusco.
7. nap: Az inka Szent-völgy romvárosaiban
Átkelünk az Urubamba-folyó völgyébe. Előbb felkeressük
Chinchero inka romjait, majd megcsodáljuk Moray különös teraszait, a Cordillera Vilcabamba havas csúcsait,
hogy leereszkedjünk Ollantaytambo romvárosához, ahol
mélyebb ismeretséget kötünk az inkák spirituális és építészeti hagyományaival. Szállás: Ollantaytambo.
8. nap: ihenés a Szent-völgyben
Egész napos pihenés az Andok ölelésében. Opcionális
program lehetőség: félnapos lovastúra (kezdőknek is) az
Urubamba-völgyben. Szállás: Ollantaytambo.
9. nap: onattal vagy gyalog
az Inkák ösvényein
Reggeli után vonatra ülünk és nagyon szép útvonalon
Aquas Callientesbe utazunk. Séta a városban, pihenés, a
boltok és pizzériák felfedezése. Opcionális program: gyalogtúra Inka Ösvényen a Machu Picchuig. A 4,5-7 órás
nehéz hegyi túrán a régi inka zarándokúton 2100 méterről 2550 méterre emelkedünk gyönyörű hegyek és romterületek között. Alattunk az Urubamba folyó kanyargós
völgye, fölöttünk a Keleti-Andok erdős, havas csúcsai.
Szállás: Aguas Calientes.

10. nap: Machu icchu:
szakrális központ az Andokban
Rövid buszúttal jutunk el a városkából Machu Picchuhoz.
Kora délutánig időzünk a lenyűgöző helyszínen (2450–
2500 m), az inkák legfestőibb romvárosában, majd viszszatérünk Aguas Calientesbe, ahonnan vonattal Cuscoba
utazunk. Szállás: Cusco.
11. nap: Irány a Titicaca-tó
Reggel busszal indulunk Punóba (3800 m). 5-6 órás utazás
vár ránk részben a Vilcanota folyó völgyében. Az Andok
Sixtusi kápolnájának számító andahuaylillasi templom
meglátogatása, majd átkelés a 4319 m magas La Rayahágón. Délután megállunk Racchi ősi településén és időzünk kicsit Pucarap re-inka szobrai között. Szállás: Puno.
12. nap: Az igazi Titicaca-tó és a Nap-sziget
Reggeli után átkelünk Bolíviába. Séta Copacabana falu
híres zarándoktemplomához, majd áthajózunk a kultikus
helynek számított Nap-szigetre (3900 m), ahol rövid sétát
teszünk és gyönyörködhetünk a Titicaca panorámájában.
Szállás: Copacabana, a tó partján.
13. nap: Bolívia egyik központjában: La az
Reggel a frissek felkapaszkodhatnak a Kálvária-dombra
gyönyörködni a tóban, majd a 4000 m magas Altiplanón
átkelve tovább utazunk La Pazba (3600 m), az egészen elképesztő fekvésű bolíviai óriásvárosba. Útközben megállunk
Tiwanacuban, Bolívia legnagyobb és legérdekesebb romvárosában. Este séta a városközpontban. Szállás: La Paz.
14–15. nap:
A nap folyamán visszarepülünk Limába, napközben opcionális városnézés, majd este következhet ismét az óceán
átrepülése, de ezúttal hazafelé.

HOSSZABBÍTÁS

nap

5

2020.
decmber 6–10.

230 000 Ft

+ kb. 95 000 Ft repülőjegy illetékkel
+ 110 USD • programár 15 fő esetén

BOLI IA – U UNI SÓS TA AK,
SU RE, OTOSI
5 nap Bolívia földöntúli tájaival, kincsesláda városokkal

Uyunit amíg élünk
nem felejtjük el
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Arequipa fehér utcáin

Aquas Calientes

A túlvilági Tiwanacu

Kolibri az úton, Nazca-fennsik

A San Blas tér Cuscoban

Cusco, katedralis Van-Dyck
krisztusa a Sekrestyeben

Alpaka labirintus

Maras sómedencéi

A gyönyörüséges Titicaca-tó
és Copacabana falu

11
nap

2020.
július
5–15.

KOLUMBIA – A M IKUS
LATIN-AMERIKA B L S ÉBEN

T I EN T OL
A T ME TURIZMUSTÓL

Cerro Monserrate, Bogotá

490 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
•
•
•
•
•

9 éjszaka szállást 3-4*-os hotelekben, reggelivel
a részletes ismertetőben felsorolt programokat
minden kiegészítő transzfert (busz, hajó)
a magyar és helyi csoportvezetők díját
az idegenvezetést

A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
•
•
•
•

repülőjegyeket kb. 350 000 Ft*
illetékeket kb. 150 000 Ft
a sztornóbiztosítást
belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 280 USD

Egyágyas felár 180 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

Dr. Gyarmati János régész
„Magam már évekkel ezelőtt is jártam itt és akkor is azt gondoltam barátságos,
gyönyörű ország. Ma még inkább ezt gondolom.”

11 nap abriel arcia Marquez szeretett hazájában
sok vidámsággal, szépséggel, gasztro élménnyel

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1. nap: Irány dél-nyugat
Elutazás átszállással a dél-amerikai kontinens egyedülállóan izgalmas országába. Érkezés az esti órákban, pihenés. Szállás: Bogotá.
2. nap: Zipaquirá sókatedrálisától
a uatatíva tóvidékig
Reggelink után elutazunk a közelben található Zipaquirá
200 méterre a föld alatt megbúvó sókatedrálisához, ami
a mai napig felszentelt katolikus templomként működik.
Látogatásunk után az őslakosok földje felé tartunk. A
muiscák szent tava gyönyörű, misztikus és békés vidék.
Itt ismerkedhetünk meg az ősi beavatási szertartásaikkal
és a vezér beiktatás különös szokásaival. Estére visszautazunk a fővárosba Szállás: Bogotá.
3. nap: Kávézás Fusagasugában
Kényelmes reggelünk után a Bogota közeli vidék csodálatos környezetben fekvő kávéültetvényeinek egyikét látogatjuk meg, hogy részletesebben megismerkedjünk az

KULTÚRA

TERMÉSZET

ország egyik legfontosabb és legfinomabb export cikkének útjával. Látogatásunk során megismerkedünk a kávétermelés és feldolgozás legfontosabb műveleteivel, s barátságos és elegáns környezetben fogyasztjuk el ebédünket
a Hacienda Colomában. Szállás: Bogotá.
4. nap: Óriásváros a gyönyör
koloniális mag körül: Bogotá
Reggeli után visszautazunk. Ma a főváros felfedezése vár
ránk. A 2600 méteres magasságban fekvő Bogota kellemes klímával, számos építészeti és kulturális látványossággal vár Bennünket. Kezdésnek Monserrate hegyéről
pillantunk le a városközpontra, majd aláereszkedünk és a
koloniális negyed, a La Candelaria lesz a célpontunk. 17–
18. századi, gyönyörűen díszített gyarmati templomok,
és középületek, mudejar stílusú boltívek várnak, s számos érdekesség. Így például a világ egyik leggazdagabb
Arany Múzeuma. Fernando Botero különleges művészete
a Botero múzeumban. Este átrepülés Medellínbe. Szállás:
Medellín.

*A repülőjegy ára nem garantált, szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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5. nap: El Nuevo e ol, uatape
és a varázslatos vidék
Ma ismét a varázslatos kolumbiai vidéki életből kapunk ízelítőt. El Nuevo Peñol and Guatape falvai igazi
gyöngyszemek, sajátos építészettel, amit soha nem lehet
megunni. Macskaköves utcácskák, faragott és kovácsoltvas ablakrácsok, erkélyek és pálmák, mediterrán cseréptetők, színes házak, jó kedélyű helyiek várnak ránk.
Vállalkozókedvűek felmászhatnak La Piedra del Peñol
monlitjára, ahonnan belátható e csodás vidék. Szállás:
Medellín.
6. nap: Modern építészet
és pezsgő élet Medellínben
Reggeli után ismerkedés a fiatalos, modern és dinamikus
Medellínnel. A konyhájáról és éjszakai életéről is híres városban felkeressük a falusi Kolumbiát idéző Pueblito Paisát
csakúgy, mint a modern latin-amerikai építészet jeles képviselőit, a Plaza Mayort és a Parque Biblioteca Españát,
vagy a híres sétálóutcát, a Carabobót. Estére a Karib-tenger
melengető partjaihoz repülünk. Szállás: Cartagena.
7. nap: abriel arcía Márquez városa:
artagena, a felejthetetlen
Cartagena, egy újabb elképesztő állomásunk, mely a 16.
századtól kezdődően kiemelkedően fontos szerepet ját-

szott a spanyolok újvilágbeli terveiben. Egykor a spanyol
ezüstflotta egyik fő támaszpontja, majd a karibi angol,
holland és francia kalózok kedvelt célpontja volt. Óvárosa ma a világörökség része. Látogatásunkat a Cerro de
la Popán kezdjük, azon a csúcson, ahol a hódítók első kolostorukat építették. Nem maradhat ki a San Felipe erőd,
a legnagyobb katonai épületegyüttes, amit a spanyolok
valaha is emeltek a térségben, San Pedro Claver, a „négerek apostolának” kolostora, és persze maga az óváros sem.
Szállás: Cartagena.
8-9. nap: ihenőnapok
Rosario-szigetek lehetőséggel
Pihenőnap Latin-Amerika leghangulatosabb karibi városában. Opcionális lehetőség: egész napos kirándulás a
Rosario-szigetekre. A huszonhét kisebb-nagyobb sziget a
Cartagena-öbölben fekszik, nemzeti parkja a térség legnagyobb korallzátony-rendszerének védelmét is ellátja.
Pihenés és fürdés vár ránk itt türkiz tengerrel, homokos
tengerpartokkal és pálmákkal, egyszóval mindazzal, amit
az ember a Karib-tenger kolumbiai részétől is joggal várhat el. Szállás: Cartagena.
10–11. nap: artagena és hazaindulás
Szabadprogram után búcsút intünk Kolumbiának, és
bogotai, illetve európai átszállással Budapestre utazunk.

AGR A+

acienda oloma
DÉL-AMERIKA LEGFINOMABB KÁVÉJÁT
ALIGHANEM ITT FOGJUK INNI.
[ 3. NAP ]

90 Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas

Rosario szigetén

Cartagena utcáin

A medellíni vízgyüjtők varázslatos vidéke

A bogotai Arany múzeumban

Zipaquirá sószentélye

Guatape városkája

Monserrate katedrálisa
Bogotá tetején

Az Iglesia Santa Clara
La Candelaria Bogotában

A hirdetésben közöltek csupán tájékoztatásul szolgálnak,
hivatalos ajánlattételnek nem minôsülnek.
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13
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2021.
január
13–26.

KUBA: KARIBI AN ULATOK,
S AN OL ILA OROKSE EK

Néha nehéz dönteni, a színek vagy a formák
izglmasabbak – Balla Emese képe

520 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
•
•
•
•
•

12 éjszaka szállást 3-4*-os hotelekben, reggelivel
a részletes ismertetőben felsorolt programokat
minden kiegészítő transzfert (busz)
a magyar és helyi csoportvezetők díját
az idegenvezetést

A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
•
•
•
•
•

repülőjegyeket kb. 220 000 Ft*
illetékeket kb. 120 000 Ft
a turistakártya díját: 12 000 Ft
a sztornóbiztosítást
belépőket, engedélyeket, borravalókat
és egyéb kinti költségeket 260 USD

Egyágyas felár 170 000 Ft

CSOPORTVEZETŐ:

Gáspár Péter író, idegenvezető
„A Buena Vista berobbanása óta, de talán már előtte is mindenkinek megdobban a
szíve, ha azt hallja: Kuba. Sokszor jártam itt, már értem miért.”

13 napos lüktető program talán az utolsó pillanatban,
egy merengő, de életvidám szigetországban

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: Budapest – avanna
Reggeli indulás Budapestről átszállással Kubába. Délután
érkezés a legendás fővárosba, Havannába. A szállás elfoglalása, az utazás kipihenése. Másnap estig tartó városnézés
Havannában, ebben a csodálatos városban, ahol sajátosan
keverednek a spanyol gyarmati, az amerikai „imperialista”,
és a szocialista stílusok: Hemingway-ház, Szent Kristóf katedrális, Szent Ferenc templom, Kolumbusz sírkert, Capitolium, Plaza Vieja. Megállunk a Plaza de la Revolucionnál
is és autózunk egyet régi amerikai cabriókkal, majd egy
helyi család autószerelő műhelyébe is betekintünk. Szállás:
Havanna.
3. nap: avanna – inales
További városnézés következik, majd délután átutazunk
Pinar del Río-ba, a furcsa mészkőhegyeiről és dohányáról
híres tartományba. Látogatás a soroai orchideafarmon és
a mellette található vízesésnél. Elképesztő karsztformációk. Később egy dohányültetvényen is megállunk. Szállás:
Viñales.

KULTÚRA

TERMÉSZET

4. nap: inales – avanna
Reggeli után csónaktúrát teszünk a vidék egyik legszebb
cseppkőbarlangjában. Séta Viñales kisvárosában, meglátogatunk egy helyi közösséget, majd visszatérünk Havannába, ahol befejezzük a második napi programot. Szállás:
Havanna.
5. nap: avanna – uama – ienfuegos
Reggel továbbindulunk, kitérő a hírhedt Disznó-öböl
felé, ahol a rendkívül érdekes kis helyi múzeumot és a
partot is megnézzük, majd a Halak Barlangját és továbbállunk Cienfuegosba, és városnézéssel zárjuk a napot.
Szállás: Cienfuegos.
6. nap: A Dél yöngye: ienfuegos
A nap folyamán Cienfuegos látnivalóit vesszük sorra szárazon és vízen: Terry színház, Martí Park, Castillo de
Jagua, Palacio de Valle. Szállás: Trinidad.

*A repülőjegy ára nem garantált, a szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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7. nap: Trinidad
Trinidadi városnézés, séták a szinte eredeti állapotban
megmaradt csodás koloniális városkában, melyet harmadikként alapítottak a spanyolok a frissen meghódított
szigeten a XVI. században. Spanyol paloták, (Santísima
Trinidad-templom), múzeumok, látogatás egy kerámia
műhelyben, Canchanchara-bár. Szállás: Trinidad.
8. nap: Trinidad – Iznaga-völgy
Látogatást teszünk az Iznaga-völgy cukormalmainál, melyek a gyarmati időszak legelejétől fogva a rabszolgákkal
működtetett cukornád-ültetvények leghíresebbjei közé
tartoztak. Felkaptatunk az Iznaga toronyba is, ahol remek kilátás nyílik a környékre. Szállás: Trinidad.
9. nap: Trinidad – uanayara ark –
ayo Blanco
Ezen a napon mindenki kedvére választhat opcionális
programot. Aki egy kis kalandra vágyik, az a vadregényes

Guanayara Parkba kirándulhat és egy vízesés tavában
fürdőzhet. Azonban aki pihenni szeretne a Karib-tenger
egyik gyönyörű partján, az egy hajókirándulással összekötve eljuthat oda. Szállás: Trinidad.
10. nap: Sancti Spíritus – Santa lara –
aradero
Reggel Sancti Spíritusba, majd Santa Clarába utazunk:
Nuestra Señora del Carmen templom, Che Guevara síremléke, páncélvonat, Parque Vidal. Szállás: Varadero.
11–12. nap: aradero
Jól megérdemelt pihenés következik a tengerparton.
13. nap: avanna – Budapest
Transzfer a repülőtérre, majd átszállással repülés Budapestre.

AGR A+

A Disznó-öböl
A HIRHEDT HELY
AHOL 1961-BEN
NEM DŐNTÖTTÉK MEG
A CASTRO-RENDSZERT.
[ 5. NAP ]
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Kubai ritmusban –
Balla Emese képe

Havanna old school –
Radó Márk képe

Portré szivarral –
Balla Emese képe

A felejthetetlen Trinidad

Felhők felettünk, türkiz tenger a
lábaink előtt, Varadero – Balla Emese képe

Pinar del Rio

Santeria rituálé

Út a dzsungel felett,
Bacunayagua – Balla Emese képe

Trinidadi csendóra –
Balla Emese képe

Édes, dallamos utcák –
Balla Emese képe

Afrika

Meroé, Szudán – Babidorics Judit képe

„A férfi kulcsa a nő.”
SZOMÁLI KÖZMONDÁS

SZUDÁN

10
nap

2020.
november
5–14.

SZUDÁN ISMERETLEN PIRAMISAI

Naplemente a Szent Hegy oldalából,
Dzsebel Barkal – Király Attila képe

370 000 Ft
programár 20 fő esetén

A PROGRAMÁR TARTALMAZZA
• 8 éjszaka szállást középkategóriájú szállodákban
és vendégházakban, reggelivel
• a részletes ismertetőben felsorolt programokat
• minden kiegészítő transzfert (dzsip, busz)
• a magyar és helyi csoportvezetők díját
• a csoportos vízumügyintézés díját
• az idegenvezetést
A PROGRAMÁR NEM TARTALMAZZA
• repülőjegy kb. 75 000 Ft*
• illeték kb. 125 000 Ft
• vízumdíj 22 000 Ft
• a sztornóbiztosítást
• belépők, engedélyek, borravalók
és egyéb kinti költségek 250 EUR
Egyágyas felár 170 000 Ft
CSOPORTVEZETŐ:

Király Attila régész, egyiptológus
„Szudáni Núbia az ókor valójának egyik utolsó hírnöke, távol a modern világ
és a tömegturizmus bűvkörétől. Kihagyhatatlan élmény.”

10 nap Núbia legszebb vidékein, régész csoportvezetővel
a fekete fáraók nyomában

RÉSZLETES PROGRAM

NEHÉZSÉGI FOK

1–2. nap: Budapest–Kartúm–Dongola
Késő esti kartúmi érkezésünk és a megérdemelt pihenés
után reggel irány Núbia! Terepjáróinkkal a sivatag felé vezet utunk. Hosszú napunk lesz, kóstolót kapunk a hatalmas Szaharából. Késő délután érjük el Kerma pálmaligetektől és mogyoróbokroktól zöldellő medencéjét. Szállás:
hotel Kartúmban, vendégház Dongolában.
3. nap: egyiptomi fáraók kéznyoma
és Kerma – a bronzkori Núbia szíve
Kerma az ókori Egyiptom nagy riválisa, az Afrika mélyére
hatoló kereskedelmi utak vámszedője. Az ötezer éves város lenyűgöző romjai és kincses múzeuma után Tombosz
felé tartunk. Itt I. Thotmesz egyiptomi fáraó monumentális határkősztéléit látogatjuk meg. Ha időnk engedi, a
harmadik zuhatagnál is megállunk, hogy kattintsunk
néhány elragadó tájképet. Átellenben a hírneves Darb el’Arbain karavánúttal mi aszfaltozott sztrádán érkezünk
meg szerény, de barátságos vendégházunkba. Szállás:
Wawa.

KULTÚRA
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4. nap: Szoleb, Ó-Dongola és a szúfi
qubbák csendje
A napot Szolebben kezdjük, az ország legépebb óegyiptomi templomának grandiózus oszlopai alatt sétálunk végig.
Ezután búcsút intünk vendéglátónknak, és Ó-Dongolába
indulunk. Az ősi keresztény királyság, Makuria központja
ez, a maga gránitoszlopos bazilikáival. A napot a régió
szúfi „szentjeinek” méhkas alakú sírépítményei között
búcsúztatjuk, mielőtt nekivágunk az útnak Karima felé.
Szállás: hotel Karimában.
5. nap: Amon isten szülőhelye
és a fekete fáraók nyughelye
A Dongola–Karima közti sivatagi út jutalma a Dzsebel
Barkal (UNESCO Világörökség). Ez a magányos sziklatömb a fáraókat védelmező ureusz-kígyó alakjában
tetszeleg, a környező templomok faragott kövei istenek
és uralkodók hőstetteit suttogják. A Szent Hegy körül a
legendás fekete fáraók piramisai és ragyogó színekkel festett sírkamrái következnek Nuriban és El Kurruban. A
nap végén a Barkal megmászására is jut időnk, pazar kilátással a rommezőre és a lustán kanyargó Nílusra. Szállás:
hotel Karimában.

*A repülőjegy ára nem garantált, szabad helyek és a jegykiállítás időpontjának függvényében változhat!
A csekély mértékű programmódosítás jogát fenntartjuk!
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6. nap A Bayuda-sivatag bazaltja
A Bayuda hív! Egész napos utunk során gyönyörködünk
a porló homokból kibukkanó ébenfekete vulkáni kőzetek
formáiban. A világ egyik legelhagyatottabb részén vágunk át, szinte halljuk majd a földkéreg reccsenő-roppanó tektonikus zaját. Szállás: Meroé vendégház.
7. nap: Meroé piramismezői
és egy elfeledett civilizáció öröksége
A bronzkori Kerma, a vaskori Kús után Meroé birodalmában járunk (UNESCO Világörökség). Afrikai és egyiptomi stílusokat vegyítő, még álló épületek, gigantikus víztározók nyomai, égbetörő piramisok tucatjai! Begrawiya
királyi és elit temetkezési helye az ország büszkesége. Délelőtt a majd’ 2000 éves főváros palotakörzetét járjuk be,
délután pedig utunk egyik csúcspontja, a piramismező
következik. A hatalmas területen 171 felépítményt ismer
a régészet, ebből 82 darab (!) piramis, melyek nagy részét
kívül-belül lesz alkalmunk felfedezni. Szállás: Meroé vendégház.
8. nap: a szavanna oroszlánistenei
A lélegzetelállító piramisokat magunk mögött hagyva
Naqába érkezünk – az egykori szentélykörzetben meroéi
uralkodók keze nyomát találjuk a szent hegyek védelmező árnyékában. Natakamani király és Amanitore királynő oroszlános templomát kifinomult domborművek
borítják, melyek az egyiptomi, afrikai és antik művészet
legszebb hagyományait ötvözik. Kőhajításra a remekbe

szabott Amon-templom kosfejű szfinxei sorakoznak, természetesen őket is alaposan szemügyre vesszük. A naqai
csodák után a vaskori birodalom újabb központját keressük fel Muszawarat esz-Szufrában, ahol a gigantikus víztározó mellett szintén gyönyörű templom, valamint egy
rejtélyes épületegyüttes – Afrika egyik legnagyobb ókori
palotája – állnak. Erre a napra felejtsük el az árusoktól
hemzsegő világörökségi helyszíneket, a sivatag csendjében
lesz módunk ámuldozni. Talán utoljára láthatjuk e módon Meroé, Naqa és Muszawarat méltóságteljes romjait
az egyre divatosabb szudáni turizmus új hullámai előtt.
A gazdag programot követően ismerősként köszöntjük
majd kartúmi szállodánkat. Szállás: szálloda Kartúmban.
9–10. nap: Kartúm és búcsú Afrikától
Ébredés után felfedezzük az ezerarcú szudáni fővárost.
A közeli péntek mecset müezzin éneke kísér minket a
Nemzeti Múzeumba, ahol alapos leckét kapunk a régió
gazdag történetéről. A kertben újraépített óegyiptomi
templomok (!) állnak, amiket a Nasszer-gát emelésekor,
az 1960-as években kövenként menekítettek ide a régészek. Lesz min merengeni a pálmák árnyékától hűs korzón, a mellékfolyóit összefűző, hatalmas Nílus partján.
Délután Afrika egyik legnagyobb piacát látogatjuk meg
Omdurmanban: szantál, tömjén, kávé és fűszerek színes
foltjai között lavírozunk a nyüzsgő bazárban. A hazatérők
késő este búcsút intenek a kontinensnek, másnap délelőtt
érkezik repülőjük Budapestre. A tovább utazókkal reggel
indulunk Aszmarába. Szállás: Kartúm.

HOSSZABBÍTÁS

nap

5

2020.
november 14–18.

280 000 Ft

+ kb. 55 000 Ft repülőjegy illetékkel
+ 120 USD • programár 15 fő esetén

ERITREA ÉS AZ OLASZ AFRIKA
5 nap törzsi piacokkal, art deco filmszínházakkal, csodás kávézókkal

Igen, ez egy benzinkút Aszmarában
102 Fedezd fel rendszeresen frissülő weblapunkat és Facebook oldalunkat: agra.hu és facebook.com/agrautazas

Muszawarat díszes temploma –
Király Attila képe

A Mahdi sírja, Kartúm –
Király Attila képe

Fotótéma, Dzsebel Barkal –
Király Attila képe

Meroéi életkép, mint a régi
metszeteken –Babidorics Judit képe

Mosolygós kávézó útközben –
Babidorics Judit képe

Útban Egyiptomba –
Babidorics Judit képe

Núbiai kapu, Wawa –
Babidorics Judit képe

Amon kosok Nagában –
Babidorics Judit képe

4 helyszín

több mint 12 év tapasztalat

150 féle tematika

www.chefparade.hu

HA MÁR RÉGÓTA VÁGYÓDSZ VALAMI
TÁVOLI HELYRE,
DE MÉG NEM JUTOTTÁL EL…
HA MÁR JÁRTÁL OTT,
ÉS SZÍVESEN FELIDÉZNÉD ÚJRA…

A Chefparade Főzőiskola gasztro
kalandozásra
hív a nagyvilágba.
Legyen szó mexikói, japán, thai, indiai, balkán,
orosz vagy más világkonyháról, biztosan találsz
kedvedre valót a főzőkurzusaink között.
Három budapesti helyszínen
és Etyeken várjuk a gasztronómia szerelmeseit,
egyéni, gyerek és csoportos programokra
egyaránt. Gyere hozzánk főzni, ismerd meg
a gasztro-világ sokszínűségét!

Főzni jó, együtt főzni még jobb!

UTAZÁSI FELTÉTELEK
1. Az AGRATRAVEL Kft. által szervezett utazásokra, nyújtott utazási szolgáltatásokra a felek által kötött eseti Utazási
szerződésekben meghatározottakon túl, illetve emellett a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagokra és az utazási szolgáltatásegyüttesre
vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm.
Rendelet (a továbbiakban: R.), a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény, az utazásszervező és-közvetítő
tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Utevr.), továbbá jelen utazási feltételekben
foglaltak az irányadók.
2. Az AGRATRAVEL Kft. (AGRATRAVEL Utazásszervező Kft. – székhely, telephely és levelezési cím: H–1111 Budapest, Bartók Béla út 20. III. emelet, 3. ajtó, telefonszám:
+36/1 312 53 47, e-mail: info@agra.hu, honlap: www. agra.
hu, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság nyilvántartásában
cégjegyzékszám: Cg.01- 09-732280, adószám: 13380333-242; Utevr. szerinti nyilvántartásba vételi szám: U-000613) és
az Utas között az R. szerinti szerződés (jelen okiratban: Utazási szerződés) a felek között írásban jön létre. Felek közötti
írásbeli szerződésnek minősül az is, ha az utazás konkrét feltételeit tartalmazó ajánlatot az Utas írásban elfogadja, az utazást konkrét tartalommal megrendeli vagy ezzel egyenértékű
írásbeli nyilatkozatot tesz. Az AGRATRAVEL Kft-t csak az
Utazási szerződés létrejöttét, és amennyiben az Utazási szerződésben előleg fizetése kerül előírásra, az előleg határidőben
történő megfizetését követően terhelik kötelezettségek. Az
Utazási szerződés, valamint annak mellékletei tartalmaznak
minden lényeges, valamint jogszabályok által meghatározott
rendelkezést, adatot, információt, egyéb tartalmi elemet. Az
utazásszervező felelős az utazási szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.
Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli
meg, (függetlenül attól, hogy a szerződő fél rendelkezik –e a
harmadik személy részéről felhatalmazással), az utazási szerződés az AGRATRAVEL Kft. és az utazási szerződést aláíró
személy között jön létre. Amennyiben az utas az Utazási szerződést a saját nevében, de más javára köti, a szerződésben vállalt kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik
személyt illetik meg.
3. Az adott utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások
meghatározását és minőségét az AGRATRAVEL Kft. által az adott utazásra vonatkozóan kiadott utazási ajánlat
és utazási program, valamint utas tájékoztató tartalmazza.
Az utazási ajánlatban, a részletes utazási programban és az
utastájékoztatóban foglaltak az Utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban
benne foglalt programokra és a részvételi díjban nem szereplő
külön felszámításra kerülő díjakra. Az utazás teljes díja tartalmazza a részvételi díjat és a részvételi díjon felül felszámítandó adó, illeték, és egyéb az utazáshoz kapcsolódó kötelező
terheket, valamint azokat a többletköltségeket, melyek esetlegesen felmerülhetnek. A részvételi díj tartalmazza az utazási
program megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét (programár és utazási költségek, például repülőjegy ára).
A szerződésben szereplő utazási ajánlatban történő változásról
az AGRATRAVEL Kft. írásban köteles tájékoztatni az utast.
Az AGRATRAVEL Kft. azonban fenntartja a jogot arra,
hogy az utazás programját és/vagy a korábban lekötött szolgáltatásokat időközben módosítsa, amennyiben az utazással
érintett országokban, helyszíneken, illetve lekötött szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknál bekövetkezett előre nem látható változások miatt az utazás, illetve lényeges pontjai megvalósításának érdekében szükséges, vagy azt az AGRATRAVEL
Kft. szükségesnek tartja. Ezen módosítások miatti rendkívüli
költségeket, amennyiben azok jelen szerződés 5. pontjában
felsorolt költségkategóriákba tartoznak, az utas viseli, továbbá az utas nem léphet fel igénnyel az AGRATRAVEL
Kft-vel szemben a módosítás miatt, az AGRATRAVEL Kft.
ezen módosítások nem minősülnek szerződésszegésnek, hibás
teljesítésnek.
4. Az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg részvételi díj
előleget, valamint az útlemondási biztosítás díját köteles megfizetni. A fizetendő részvételi díj előleg az Utazási szerződés
alapján fizetendő, kedvezmények nélküli részvételi díj 40%a. Az Utazási szerződés az előleg és az útlemondási biztosítás
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díjának megfizetésével lép hatályba, és az utas hatálybalépéskor kerül felvételre az utaslétszámba. A megfizetett előleg és
útlemondási biztosítási díj garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket, szolgáltatásokat az utazási iroda más utasnak
nem értékesíti. A teljes díj megfizetésének határideje az utazás
megkezdése előtt 30 nappal esedékes (kivéve, ha az utazás
jellegénél fogva a külföldi közreműködővel kötött szerződés
alapján igazoltan, ennél korábbi teljesítésre van szükség).
Az Utas tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az ajánlatban,
illetve az utazási szerződésben meghatározott részvételi
díj és/vagy teljes díj nem tartalmazza az egyes programok
megvalósítása során várhatóan felmerülő (de az utazásszervezőtől által előre nem látható, és/vagy nem kalkulálható),
és helyben fizetendő belépők, engedélyek, egyéb, a program
megvalósíthatóságához szükséges hivatalos, és/vagy helyben
szokásos, társadalmilag elfogadott költségeket (beleértve az
úgynevezett „borravalókat” is), illetve az azokhoz kapcsolódó ügykezelési és adminisztrációs díjat, amelyek befizetése a
programon való részvételhez azonban szükséges. Az utas tudomásul veszi, hogy ezeket a költségeket ő köteles viselni, és
az adott esetben az adott programban való részvétel feltétele
lehet. Ezen költségek vagy azok bármelyikének felmerülése és
utas általi megfizetése nem minősül díjemelésnek.
Az utas az utazási szerződést az alábbi feltételekkel mondhatja fel. Ha az utas az utazási szerződést legkésőbb az utazás
megkezdése előtt 61 napig felmondja, akkor a teljes befizetett
részvételi díjösszeget visszakapja. Egyebekben, ha az utas
nem az utazásszervező terhére eső okból vagy a R. 8. § (2)
bekezdés és (3) bekezdés a) pontja szerint, illetve jelen utazási
feltételek 5. vagy 9. pontjában foglaltakra tekintettel mondja
fel a szerződést, köteles az utazásszervezőnek a légitársaságok
által alkalmazott szerződéses feltételeik szerint vissza nem fizetendő díjakon felül, a részvételi díj százalékában kifejezett
bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint: az utazás megkezdését
megelőző 60–36 nap közé eső felmondás esetén, szálláshely
(apartman) igénybevétele esetén 60 - 45 nap közötti felmondás esetén a teljes részvételi összegre vetített 10%-nak megfelelő; 35 (illetve szálláshely igénybevétele esetén 45)–16 nap
közötti felmondás esetén a teljes részvételi összegre vetített
70%-nak megfelelő ; 15–0 nap közötti felmondás esetén a
teljes részvételi összegre vetített 100 %-nak megfelelő összeget. Ha az utazási szerződés az utazás megkezdése előtt 60
napon belül kerül megkötésre, az utast felmondása esetén
ugyanezen fizetési kötelezettség terheli, ugyanezen határidők
figyelembevételével. Az Utazási szerződésben 60 napnál korábbi határidő az utas felmondására csak akkor határozható
meg, ha a külföldi közreműködő az elállásra 60 napnál korábbi határidőt kötött ki.
5. Meghirdetett áraink EURO/HUF 330, USD/HUF 305
árfolyamig érvényesek. Az utazás részvételi díját, valamint a
részvételi díjon felüli előre látható költségeket, díjakat is tartalmazó teljes díjat, felek az Utazási szerződésben forintban
rögzítik. Amennyiben az utas a szerződés szerinti díjat nem
forintban, hanem más devizában utalja, köteles gondoskodni
arról, hogy a szerződés szerinti részvételi díj, és/vagy teljes díj
teljes egészében jóváíródjon az AGRATRAVEL Kft. számláján, azaz az utas köteles AGRATRAVEL Kft. bankjánál, mint
fogadó banknál felmerülő költségekkel növelt összeget utalni.
Amennyiben az AGRATRAVEL Kft. fogadó banki számláján fenti okból a szerződéses összegnél kisebb összeg kerül
jóváírásra, az utas az AGRATRAVEL Kft. felhívására köteles
5 munkanapon belül a szerződés szerinti összegre kiegészíteni
az utalt összeget. Az AGRATRAVEL Kft. fenntartja a jogot,
hogy mind a meghirdetett, mind az Utazási szerződésben
meghatározott díjak esetében azokat egyoldalúan módosítsa,
illetve a vele szemben érvényesített költségnövekedést az utasra áthárítsa. Az Utazási szerződés megkötése után a részvételi
díj legkésőbb az utazást megelőző 20. napig kizárólag: i) a
személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségeinek növekedése miatt; ii) az utazási szolgáltatásra
vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik
felek által kivetett adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így
különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték)
emelkedése miatt iii) az adott utazási szolgáltatás esetében
irányadó devizaárfolyamok változása miatt, módosítható, a
költségnövekedéssel azonos mértékben. A díjemelés indokát
és mértékét az iroda az utassal írásban közli legkésőbb 20 nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt.
Ha az utazási csomag megkezdése előtt az AGRATRAVEL
KFT rajta kívülálló okok miatt kénytelen megváltoztatni

az adott utazási csomag fő jellemzőjét vagy az i-iii pontok
szerint árat emel, úgyszintén, amennyiben a szerződésben
meghatározott minimum létszámot nem éri el a jelentkezők
száma, díjemelésre tesz javaslatot és írásban tájékoztatja ennek tényéről az utast. Amennyiben a díjemelés meghaladja a
8%-ot, az utas az AGRATRAVEL Kft. által megadott határidőn belül (visszajelzési határidő megadása hiányában is
legfeljebb 3 munkanapon belül) köteles írásban nyilatkozni,
hogy a változást elfogadja, vagy bánatpénz megfizetése nélkül felmondja a szerződést. Ha a megadott határidőn belül
az utas írásban nem nyilatkozik, az AGRATRAVEL Kft. az
addig felmerült, utasszervező hatókörén kívül eső díjak (lásd
pl. 10. pont légitársaságok által vissza nem térítendő előleg,
kötbér) levonásával jogkövetkezmények nélkül elállhat a
szerződéstől és az utassal 14 napon belül elszámol. Az utazásszervező egyebekben fenntartja magának utazási szerződésre
vonatkozó feltételek nem jelentős mértékű módosításának
jogát, amely módosításról az utast a jogszabályok által előírt
módon tájékoztatja.
6. Az utas jogosult legalább 30 (harminc) nappal az utazás
tervezett indulása előtt az utazási szerződésben megjelölt
utazásban való részvétel jogát, saját költségére, harmadik
személyre átruházni, és köteles erről írásban, tartós adathordozón az AGRATRAVEL Kft –t egy munkanapon belül értesíteni. Az értesítés elmulasztásának vagy késedelmes
teljesítésének minden következményét és költségét az utas
köteles viselni. Az átruházást követően az Utazási szerződésből eredő további kötelezettségek teljesítéséért, valamint
az átruházásból fakadó igazolt többletköltség megfizetéséért
az utas (átruházó) és az átvevő (új utas) egyetemlegesen felel. Az utas azonban csak olyan személyre ruházhatja át az
utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Abban az esetben, ha az utazás célországába való belépéshez vízumra van
szükség, az átruházás és az AGRATRAVEL Kft. erről való
értesítése legkésőbb olyan időpontban történhet meg, hogy a
vízum megszerzéséhez és a repülőjegy átírásához a még hátralévő idő elegendő legyen. Az utas köteles ebben az esetben
az átruházás előtt ezen kérdésekről az AGRATRAVEL Kft
–től tájékoztatást kérni, amely kötelezettség elmulasztásából,
vagy késedelmes teljesítéséből eredő minden következményt
az utas visel. Amennyiben a vízum megszerzésére, és/vagy a
repülőjegy megszerzésére/átíratására a hátralévő idő már nem
elég, erről az AGRATRAVEL Kft. tájékoztatja az utast, és ebben az esetben az átruházáshoz az AGRATRAVEL Kft. nem
járul hozzá. Az utas tudomásul veszi, hogy a szerződéses joga
fentiek szerinti átruházása esetén, amennyiben az utazáshoz
részére egyéni repülőjegy igénylés történt (tehát nem csoportos repülőjegyről van szó), az új utas részére az átruházáskor
aktuális áron új repülőjegyet kell vásárolni, melynek költségei, valamint az átruházásból eredő egyéb esetleges költségek
megfizetése, veszteségek viselése az utast terhelik.
7. Az AGRATRAVEL Kft. legkésőbb az utazás megkezdése
előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti feltételekkel elállhat az utazási
szerződéstől.
8. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést
írásban tett nyilatkozattal bármikor felmondhatja, azonban
meg kell fizetni az AGRATRAVEL Kft. részére a 4. pont
szerinti bánatpénzt. Ha az utas azért mondja fel a szerződést,
mert az utazás összértékére vetített részvételi díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8%-ot, vagy az iroda az utazási
szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, ill.
a program lényegesen megváltozott, az utast a jelen utazási
feltételekben megjelölt jogszabályok szerinti jogosítványok
illetik meg. Amennyiben az áremelés mértéke legfeljebb
8%, az utas csak bánatpénz megfizetésével mondhatja fel a
szerződést.
9. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően
– a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján kifejezetten az „utazásra nem
javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba a jelentkezést követően felvételre kerül, az utazásszervező azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást
nyújt. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb
értékű, az utazásszervező a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Amennyiben az utazásszervező helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy azt az utas nem fogadja el, az
AGRATRAVEL Kft. az utas által befizetett teljes díjat viszszafizeti a 11. és 13. pontban foglaltak figyelembevételével.

Áraink 330 Ft/EUR és 305 Ft/USD árfolyamig érvényesek. A repülőtéri illetékek napi árfolyam függvényében változhatnak.

10. Amennyiben az utas a megajánlott részletfizetési lehetőséget választja, az alábbi határidőket kell figyelembe vennie:
Előlegként a részvételi díj 40%-a kerül befizetésre a megrendelő beérkezését követő 8 munkanapon belül. Az utazás megkezdése előtti 30. napig a fennmaradó összeget, tehát a teljes
részvételi díjat kell megfizetni. A fenti határidők elmulasztása
esetén az iroda a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számíthat
fel, illetve az utast a 4. pontban említett időhatárok szerinti
bánatpénz levonása mellett az utazásból kizárhatja (rendkívüli felmondás). Csoportos utazások esetében a légitársaságok kiköthetnek azonnali előlegfizetési kötelezettséget, amely
összeg vissza nem téríthető. Ilyen esetben az AGRATRAVEL
Kft. egyedi részletfizetési konstrukciót kénytelen alkalmazni.
11. Az utas tudomásul veszi, hogy repülővel történő utazás
esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az
esetleges késésekért, járat-, ár-, menetrend-, repülőgéptípus-,
vagy légitársaság változásért az AGRATRAVEL Kft –t felelősség nem terheli. Ha az AGRATRAVEL Kft. az utazás
lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a
2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény,
a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hoszszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi
személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók. Az utas tudomásul veszi,
hogy az AGRATRAVEL Kft. a repülőjegy, és utazási csomag
megvásárlásával a repülőgépen ülésfoglalást nem tudja garantálni, csak kategóriát (foglalási osztályt), így az utasok ülésfoglalásra vonatkozó kéréseit az AGRATRAVEL Kft. nem
köteles teljesíteni.
Bizonyos szolgáltatások esetén – pl. egyéni repülőjegyfoglalás,
Inka ösvény és egyéb személyhez vagy dátumhoz köthető belépőjegyek, vízumdíjak esetén az adott szolgáltató fizetési és
lemondási feltételei az irányadóak, mely szerint a megrendelés
után ezen szolgáltatások nem lemondhatóak, összegük 100
%-ban nem visszatéríthető abban az esetben sem, ha egyébként az utas olyan időben mondja fel a szerződést, amikor
bánatpénz fizetésére nem köteles.
12. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt
közlekedési, vagy technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok-, határátlépés…) jelentős késés
következik be, ezért az AGRATRAVEL Kft. nem tehető felelőssé. Ilyen helyzetekben az AGRATRAVEL Kft., amenynyiben erről tudomása, és a helyzetre lehetősége van ráhatni,
minden szükséges intézkedést megtesz az akadály elhárítása
érdekében.
13. A szolgáltatás lehetetlenülése esetén az AGRATRAVEL
Kft. utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgári
jogi felelősségi szabályok (Ptk. 6:248§) alkalmazása során
a vis maior helyzetek, így különösen a sztrájk-, háborús- és
politikai konfliktus a közveszély, katasztrófa, terrortámadás,
nemzetközi embargó valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozása a Ptk.
6:248§(1)c. bekezdésbe tartozó olyan lehetetlenülési oknak
minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, és mindkét fél érdekkörén kívül merül fel. Így felek az ilyen esetekben a hivatkozott jogszabályhely szerint kötelesek elszámolni egymással,
melynek értelmében az AGRATRAVEL Kft-t az elvégzett
munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.
14. Az AGRATRAVEL Kft. a nem-, illetve hibás teljesítésért,
illetve szerződésszegésért való felelősségét kizárja és az utas
nem jogosult kártérítésre ha: , a) a szerződésszegés az utasnak
róható fel vagy b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási csomagra, utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás
teljesítésével nincs kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező ésszerű, elvárhatóság mellett sem láthatta előre,
vagy elháríthatatlan volt, vagy c) elháríthatatlan, rendkívüli
körülmények miatt következett be.
15. Nincs mód a részvételi díj leszállítására, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében
felmerült okból nem vette igénybe.
16. Az utas az AGRATRAVEL Kft. által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt szolgáltatásával kapcsolatos kifogását köteles haladéktalanul az utaskísérővel,
annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés
késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő köteles közreműködni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak
történő bejelentése során. Az utaskísérő az utas bejelentését

köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az
utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az
utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Az
utaskísérő köteles az AGRATRAVEL Kft-t haladéktalanul
tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi
szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas azt az utazási
irodát köteles tájékoztatni, amelyet az AGRATRAVEL Kft.
az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt.
17. Az utazás során az utazásszervezőnek nem felróható, nem
az érdekkörébe tartozó okból bekövetkező, a szerződési feltételektől eltérő teljesítés esetén az utas kártérítési igénnyel
nem léphet fel.
Az utazásszervező, egyéb esetben legfeljebb az utazási szolgáltatás/utazási csomag teljes részvételi díjának háromszoros
összegig terjedően köteles kártérítésre, az ezt meghaladó mértékű kártérítésért az utazásszervező a felelősségét kizárja. Ez
a korlátozás nem terjed az személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból utazásszervező által
okozott kárra.
18. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
19. Az AGRATRAVEL Kft. – az utas megbízása alapján –
megköti az UNIQA Biztosító Zrt. megrendelt módozatú
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítását. A megjelölt biztosítóval szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igény esetén
a kárt megfelelően igazolni kell (jegyzőkönyv, feljelentés,
stb.). Az utasnak a biztosítás keretében meg nem térült kára
tekintetében az R. és a Ptk. szabályai az irányadóak. Az utazás során felmerült kárt az AGRATRAVEL Kft. csoportkísérőjével közölni kell, aki az utas felkérése esetén a káreset
igazolásához és a kártérítési igény érvényesítéséhez megfelelő
segítséget nyújt.
20. Az utas érdekkörébe tartozó kérdés, hogy gondoskodjon
az utazásra (is) érvényes betegség-, baleset-, és poggyászbiztosítás meglétéről. Amennyiben az utas nem rendelkezik a
fentiek szerinti megfelelő biztosítással, minden ebből eredő
kárt, jogkövetkezményt maga visel. Minden általunk szervezett útra ajánlott az UNIQA Biztosító Zrt. betegség, baleset- és poggyászbiztosítása. Az általunk szervezett utakra az
utast utazásképtelenség esetére (storno biztosítás) az UNIQA
Biztosító Zrt. biztosítja. Ezen szerződés értelmében abban
az esetben terjed ki a biztosító kockázatviselése az utazási
szerződésben utasként megjelölt természetes személyekre,
ha az adott biztosítási termékre vonatkozóan az utazási szerződésben feltüntetett biztosítási díj a foglalással egyidejűleg
hiánytalanul megfizetésre került. A Biztosító kockázatviselése
utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az
utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, de legkorábban
a biztosítási díjnak az AGRATRAVEL Kft. vagy megbízottja
felé történő megfizetését követően kezdődik meg. Az utazásképtelenségre vonatkozó (storno) biztosítás részét képezik az
Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános
szerződési feltételei. Az utazási szerződés feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az utazási szerződés szerződője nyilatkozik arról, hogy a biztosítási feltételeket megismerte és az
abban foglaltakat magára és az utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadja el. Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási
szerződés feltételei a www.agra.hu honlapon és az Utazásszervező irodájában megtalálhatóak. Egyéni utazások esetén a repülőjegyekre külön utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás
köthető. Az AGRATRAVEL Kft. vagyoni biztosítékát nyújtó
szervezet neve: Európai Utazási Biztosító Zrt., elérhetősége:
(1132 Budapest, Váci út 36-38.); (06-1) 452-3313; Levelezési
címe: (1132 Budapest, Váci út 36-38.); kötvényszáma: (EUB)
KT-KE-20190924, mely fedezetet nyújt a felmerült károkra
és egyéb azzal összefüggő költségekre, az utazási vállalkozások 213/1996 (XII. 23) kormányrendelet szerinti kezesi biztosításának tárgyában, az egész világra hatállyal, és nemzetközi
tevékenységre vonatkozik.
21. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás
során saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt tovább szállítás
vagy megőrzés céljából az AGRATRAVEL Kft. vagy megbízottja írásbeli átvételi igazolással átvette.
22. Az AGRATRAVEL Kft. jelentkezéskor tájékoztatja az
utast arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az utas
vagy megbízásából az iroda szerzi-e be, tájékoztatja továbbá
az egyes adatszolgáltatási határidőkről is, melyek elmulasztá-
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sa esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak
tekintendő.
23. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó
hatályos magyar, és az utazással érintett országok által előírt jogszabályi előírásokról kellő időben előre tájékozódni
és azokat betartani (különösen: útlevélre, annak érvényességi idejére, vízumra, vámra, devizára, vonatkozó, valamint
egészségügyi és egyéb szabályokat). Az utas felelősségi körébe
tartozik különösen, hogy az utazáskor rendelkezzen olyan
útlevéllel, egyéb kiutazási okmánnyal, amelynek érvényességi
ideje az utazás megkezdésének napjától számítottan legalább
fél év, vagy amennyiben az adott, utazással érintett országban
ennél hosszabb az előírt érvényességi idő, akkor ennek megfelelő érvényességű kiutazási okmányokkal. A jogszabályok,
előírások be nem tartása vagy megszegése miatt keletkezett
károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az
utas a jogszabályok egyéb előírások megsértése miatt nem vehet részt az utazáson, az AGRATRAVEL Kft. jogosult vele
szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni, mint bánatpénzt. Ha az utas az AGRATRAVEL Kft. munkatársaival,
megbízottaival vagy az utastársaival szemben olyan magatartást tanúsít, amely nem egyeztethető össze a szerződés teljesítése során elvárható együttműködési kötelezettséggel, illetve
veszélyezteti a program későbbi sikeres lebonyolítását, ezáltal
akadályozza vagy korlátozza a többi utas által elvárható pihenés és kikapcsolódás lehetőségét, ez olyan szerződésszegésnek
minősül, amelyre tekintettel az AGRATRAVEL Kft. a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, az utast az utazásból
kizárhatja. Ebben az esetben az AGRATRAVEL Kft. a teljes
díjnak megfelelő összeg megfizetését, mint szerződésszegési
kötbért, és egyéb felmerült kárának megtérítését követelheti.
Az utazás megkezdését követően az AGRATRAVEL Kft. ezt
meghaladóan követelheti (és az utas köteles megtéríteni) az
utas hazautazásával felmerült többletköltségeket, valamint
esetlegesen a többi utas részéről, az AGRATRAVEL Kft-vel
szemben, az utazásból kizárt utas magatartásával összefüggésben érvényesített igényeket, mint felmerült további kárt is.
24. Az AGRATRAVEL Kft. fenntartja a jogát, hogy – kivételesen, indokolt esetben – a tájékoztatóban foglaltaktól
eltérjen. A változásokat a szerződés megkötése előtt az utassal
közölnie kell, a változásokról való tájékoztatás megtörténtét
az utazási szerződésnek tartalmaznia kell.
25. Az utas tudomásul veszi, hogy az utazás ideje alatt, az
utaskísérő által nyújtott idegenvezetés során elhangzottak
szerzői jogvédelem alatt állnak, az idegenvezetés tartalma
az AGRATRAVEL Kft. szellemi tulajdonát képezi, írásbeli,
kifejezett hozzájárulása nélkül üzleti módon nem használható fel.
26. Szerződő felek a szerződésből fakadó, valamint az utazással kapcsolatos minden vitás kérdést megpróbálnak békés
úton, tárgyalások révén rendezni, és csak ennek sikertelensége
esetén fordulnak fogyasztóvédelmi hatósághoz, bírósághoz,
mely viták elbírálására az utazásszervező székhelye szerinti
fogyasztóvédelmi hatáság, illetve bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.
27. Felhívjuk figyelmét, hogy az AGRATRAVEL Kft. http://
www.agra.hu/page/utazasi-szerzodes internetes oldalán megtalálható jelen Utazási feltételek hatályos szövege, továbbá
mivel az Ön által igénybe vett utazási szolgáltatás a R. értelmében utazási csomagnak minősül, különösen az alábbi
tájékoztatók:
• Adatkezelési tájékoztató;
• Az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez, a tájékoztató
formanyomtatvány kötelező elemei;
• Elektronikus úton kötött utazási csomagokra vonatkozó
szerződéshez kapcsolódó tájékoztató formanyomtatvány
kötelező elemei.
Agra Utazási Társaság
Agratravel Kft. – 1111. Budapest,
Bartók Béla út 20. III. emelet
Nyitvatartás H–P. 9–17
Telefon: +36 1 312-5347, +36 1 354-0866
+36-70-310-0131
Web: www.agra.hu
Email: info@agra.hu
Facebook: facebook.com/agrautazas
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JAPONIZMUS
AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA
METSZETEINEK TÜKRÉBEN
A japán fametszeteknek a nyugati világ művészeire gyakorolt hatását állítja a középpontba az Osztrák-Magyar
Monarchia és Japán között kötött diplomáciai szerződés
150. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.
A Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Hopp
Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum és a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből válogatott kiállítás
mintegy 70 műtárgyat mutat be. A tárlaton az európai
művészeket inspiráló 18–19. századi japán fametszetek, a
francia és angol művészekre gyakorolt hatását bemutató
műtárgyak, valamint a Monarchia művészeinek japonizáló
művei láthatók.
A tárlat az inspiráló japán műtárgyak mellett a japonizáló
metszetek magyarországi gyűjteményekben megtalálható
legszebb darabjait mutatja be. Hokusai, Hiroshige és számos japán mester művei mellett a tárlaton többek között
Lucien Pissarro, William Nicholson, Emil Orlik, Carl Thiemann,
Carl Moll, Olgyai Viktor, Tichy Gyula és Kozma Lajos színes
fametszetei láthatók.
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