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Törzsutasaink számára saját szervezésű hajóútjaink
alap részvételi díjából 5% kedvezményt biztosítunk.
A katalógusban feltüntetett részvételi díjak személyen
ként, forintban értendők és az adott utazásnál feltüntetett
szolgáltatásokat tartalmazzák.
A katalógusban szereplő utazások részvételi díjai EUR = 340 Ft, 1 USD = 310 Ft
(OTP Bank Nyrt.) valuta eladási árfolyamig változatlanok.

Összecsomagoltuk árainkat! 2020. január 1-től csoportos hajóútjaink részvételi díja tartalmazza az illetékeket,
valamint minden a részvételi díjhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó költséget (például: belépők felára, szervizdíj
- kivétel a helyszínen, dollárban vagy euróban fizetendő szervizdíj). Az opcionálisan választható egyéb szolgáltatások, mint a biztosítások, a fakultatív programok, vagy a vízumdíj, továbbra is a részvételi díjon felül fizetendők.

OTP Travel Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21., telefonszám: (1) 354-7300, faxszám:
(1) 999-7958, adószám: 10174902-2-41, bankszámlaszám: 11794008- 20500612, BFKH bejegyzési
szám: R-0115/92/2001., vagyoni biztosíték: OTP Bank Nyrt.)
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Tengeri hajóutak

Egy hajóút élménye különleges és semmihez sem hasonlítható. A csúcstechnológiával megépített, úszó szállodák
kényelme, a lenyűgöző és széleskörű szolgáltatások, a vizek romantikája, az egy utazás során megtekinthető akár
5–6 ország és a számtalan látnivaló, a gondoskodó személyzet és az ínyenc falatok igazi kényeztetésben és felejthetetlen utazásban részesítik az utazót. Ideális utazási forma a komfortot előnyben részesítőknek, hiszen egy hajóút
alkalmával elég mindössze egyszer ki- és becsomagolni, a hajó szinte a látnivalók lábához visz. A hajótársaságok jól
szervezett, változatos szárazföldi fakultatív kirándulásaival a legszebb látnivalók járhatók be. Itt azok is jól érzik magukat, akik egyszerűen csak kikapcsolódásra vágynak, hiszen egy hajóút során kötöttségek és kötelezettségek nélkül tehetik azt, ami jólesik.

MIÉRT ÉRDEMES HAJÓRA SZÁLLNI?
Gazdaságos: a hajóutak jó ár-érték
arányt képviselnek, mivel árukban az
út során érintett számtalan ország,
a hajók nyújtotta komfort, a fedélzeti szolgáltatások és szórakoztató
programok, valamint a teljes ellátás
is benne foglaltatik, továbbá a gyakori
akciókkal olykor hihetetlen árakon is
elérhetők ezek az utazások.
Kényelmes: a hajóút igen komfortos
módja az utazásnak, nem kell az utazás során csomagolni, sem költözködni, függetlenül attól, hogy milyen
hosszú az út es hány úti célt érint.
Családbarát: ideális utazási forma gyermekes családoknak is, mert a
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gyermekbarát szolgáltatások és a kölyök klubok programjai mellett a kedvező ár is a legkisebbek utazása mellett
szól. A 12-13 év alatti gyermekek számára a hajótársaságok a szállásra és az ellátásra legtöbbször ingyenes szállást
biztosítanak a szülőkkel egy kabinban.

sport tevékenységek, a testet-lelket
frissítő spa szolgáltatások, úszómedencék, kaszinók, színházterem, éttermek ízletes étkekkel, a szórakoztató programok és műsorok csak az
utasért vannak, itt minden és mindenki az utazót szolgálja.

Izgalmas: a hajóutak rendkívül válto-

R o mantikus : a nás z utas o k e s
párok kevés alkalmasabb helyszínt
találhatnak e csodálatos esemény
megünneplésére. A különleges esküvői szolgáltatások felejthetetlenné varázsolják a hajón megtartott
ceremóniát, es a nászút megszervezésével sem kell külön bajlódni,
hiszen az esküvő helyszíne maga a
nászút.

zatos élményt kínálnak, a színes útvonalak, a számtalan látnivaló és a kulturális, vagy akár kalandos szárazföldi programok garantálják, hogy senki
nem unatkozik, fedélzeten pedig gazdag
programok szórakoztatják a vendégeket.

Kényeztető: egy hajóút csupa ké-

nyeztetés, a hajó méretétől függően

Hajótársaságok és flottáik
Az 1987-ben alapított, kizárólag olasz
tulajdonban levő MSC Cruises (Mediterranean Shipping Company) a világ egyik legnagyobb hajótársasága. A vállalat az egyik legmodernebb,
17 személyszállító hajóból álló flottával rendelkezik, mely 2020-ban 2
új hajóval bővül. A hajótársaság méltán büszke olasz gyökereire és hajóival minden vendégének szeretné megmutatni, hogy mit is jelent az
igazi „la dolce vita”. Az olasz formatervezés, vendégszeretet és konyha
legjavát ötvözve a hajók felveszik a
versenyt a világ legjobb üdülőparadicsomaival is. Az MSC Cruises flottája

számos díjat nyert világszínvonalú formatervezéséért, amely az innováció és az elegancia páratlan kombinációja. Azonban az olasz stílus, a
kitűnő konyha és az elegancia mit
sem érne az első osztályú kiszolgálás nélkül. A hajókon felszolgált eredeti olasz specialitások választéka és
minősége egyedülálló élményt kínál,
a legkiválóbb, legfrissebb hozzávalókból készített helyi fogásoktól kezdve a kézműves fagylaltokon át egészen a valódi olasz eszpresszó kávéig. A nemzetközi konyhákra specializálódott éttermek tálcán kínálják a
világot a mediterrán térség kulináris

sokszínűségével: csípős Tex-Mex fogásokkal, egzotikus keleti ízekkel és
a francia konyhaművészet legkifinomultabb alkotásaival kényeztetik az
utasokat. A 2003-ban elindított bővítési programnak köszönhetően az
MSC Cruises jelenleg a világ legfiatalabb és legdinamikusabb flottájával
büszkélkedhet. A 2017-ben átadott
MSC Meraviglia és MSC Seaside hajóhoz 2018-ban csatlakozott a flotta legújabb és legmodernebb zászlóshajója, az MSC Seaview, 2019-től
pedig az MSC Bellissima és az MSC
Grandiosa kápráztatja el a fedélzetére lépő utasokat.

Élmények másképp: az MSC élménycsomagok világa
Az MSC hajótársaság útjai nem csupán az utazás és a felfedezés örömét
adják. Az egyes kabintípusokhoz hozzárendelhető élménycsomagok lehetővé teszik, hogy mindenki a saját
igényeinek megfelelő szolgáltatásokban, kényeztető programokban és ellátásban részesüljön!

Csoportos hajóútjainkra Bella és Fantastica élménycsomagokkal foglalhatók a kabinok, de igény estén van mód
a magasabb, Aurea élménycsomag
lekérésére, felár ellenében. Egyénileg utazó vendégeink számára a hajó
szabad kapacitásának függvényében
bármely élménycsomag választható.
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Bella élménycsomag –
komfort és szórakozás

A Bella élménycsomaghoz választható kabintípusok: belső kabin, ablakos kabin részleges kilátással, balkonos kabin.
• szállás a kiválasztott kabinkategóriában
• étkezések a fedélzeten: büféétkezés limitált italfogyasztással a nap
20 órájában
• fedélzeti szórakoztató programok
és tevékenységek napközben
• esti szórakoztató programok: Broad
way-stílusú színházi show-k
• fedélzeti sportok: a hajó felszereltségétől függően kosárlabda- és futópálya, úszómedence, felszerelt
edzőterem panorámával
• gyerekprogramok: belépés az MSC
hajóinak gyerekklubjaiba, melyek
kisgyermek kortól tinédzser korig
nyújtanak szórakozást
• személyre szabott kényelem: több
nyelven beszélő személyzet a nap
24 órájában
• ülőhely kiválasztási lehetőség a vacsoránál (a szabad kapacitás függvényében – csoportos hajóutaknál
nem lehetséges)
• MSC klubkártya pontgyűjtési lehetőség

Fantastica élménycsomag –
kényelem magasfokon

A Fantastica élménycsomaghoz választható kabintípusok: belső kabin,
ablakos kabin, balkonos kabin, lakosztály.
• A Fantastica élménycsomag a Bella élménycsomagon felül az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza:
• szállás a kiválasztott kabinkategóriában a felsőbb szinteken, kedvezőbb fekvéssel
• 24 órás szobaszerviz (felár ellenében), ingyenes kabinba szállítással
• kontinentális reggeli a kabinban (ingyenes reggelivel és kabinba szállítással)
• 50%-os kedvezmény a fitnesz foglalkozások (pl. jóga) és a személyi
tréner árából
• k ü lö n le ge s o k tató é s re k re ác i ós programlehetőségek a gyerekek
számára (a programok hajónként
eltérhetnek és a szabad kapacitás
függvényében lehetségesek)

Aurea élménycsomag –
az All Inclusive kényeztetés

Az Aurea élménycsomaghoz választható kabintípusok: balkonos kabin,
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lakosztály. Az Aurea élménycsomag a
Fantastica élménycsomagon felül az
alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
• elhelyezés a felsőbb szinteken lévő
Superior tengerre néző kabinokban
• vacsora a büféétteremben elkülönített részen rugalmas étkezési időponttal
• elsőbbségi beszállás
• spa-csomag: üdvözlő koktél, személyenként egy masszázs, fürdőköntös, papucs és szépségápolási
termékek bekészítése a kabinba
• belépés a termál részlegre (csak felnőtteknek)
• hozzáférés a privát napozóteraszhoz (csak felnőtteknek)

• All Inclusive korlátlan italfogyasztás:
Tájékoztató jelleggel: az „Easy”
ita lc s o mag tar ta lma z z a a fe l nőttek számára a büféétteremben, az éttermekben (kivéve speciális éttermek) és a bárokban a
korlátlan italfogyasztást poharanként 6 EUR értékhatárig, az
alábbi tartalommal: csapolt sör,
borfogyasztás pohárban felszolgálva, gyümölcslé- és ásványvízfogyasztást, alkoholmentes koktélokat, üdítőitalokat, aperitifeket,
kávét, kapucsínót, forró csokoládét, teákat, továbbá a gyermekek
számára az alkoholmentes italok
korlátlan fogyasztását.

Italcsomagok 2020
ALAP
ITALCSOMAG

PRÉMIUM
ITALCSOMAG

Korlátlan italfogyasztás
max. 6 EUR vagy 5 USD
/ital értékig*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

csapolt sör
borválaszték poharas kiszerelésben
a megjelölt alkoholos italok, koktélok, aperitifek,
alkoholmentes koktélok
üdítők és gyümölcslevek pohárban
felszolgálva,
energiaitalok,
palackozott ásványvíz
forró italok
(espresso, capuccino, caffe latte, tea)
kávé és forrócsoki különlegességek

ALKOHOLMENTES
ITALCSOMAG

Korlátlan italfogyasztás
max. 10 EUR vagy 12 USD
/ital értékig*
Easy package + az alábbiak:
• minden üveges és csapolt sör a bárlistáról
• minden koktél a megadott értékhatárig
• minden poharas bor a megadott értékhatárig
(habzóbor, fehér-, rosé- és vörösbor)
• standard és prémium szeszesitalok
• aperifek, gyomorkeserűk és likőrök
• kávé és forrócsoki különlegességek

PRÉMIUM PLUSZ
ITALCSOMAG

Korlátlan italfogyasztás

árkorlátozás nélkül

Premium package + az alábbiak:
• Prémium röviditalok
• pezsgő poharas kiszerelésben
• minden koktél, akár pezsgős koktélok is
• minibár
• szobaszervizen keresztül rendelt ételek és italok
• italfogyasztás a tematikus bárok kínálatából
• 30% kedvezmény az üveges pezsgők
és borok árából

ALKOHOLMENTES
IRÁNYÁRAK
ITALCSOMAG/GYEREK CSOPORTOS hajóutakra
előre foglalás esetén
ALAP ITALCSOMAG*
11 000 Ft/fő/éj
PRÉMIUM ITALCSOMAG**
14 000 Ft/fő/éj (a)
19 000 Ft/fő/éj (b)
17 000 Ft/fő/éj (c)

Korlátlan alkoholmentes
italfogyasztás 18 éven
felülieknek***
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alkoholmentes koktélok
üdítők
energiaitalok
palackozott ásványvíz
ízesített ásványvíz
gyümölcslevek
kávék
forró csokoládé különlegességek
tea
fagylalt

Korlátlan alkoholmentes
italfogyasztás 3-17 éves kor
közötti gyermekek részére***
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alkoholmentes koktélok
üdítők
energiaitalok
palackozott ásványvíz
ízesített ásványvíz
gyümölcslevek
prémium kávék
forró csokoládé különlegességek
tea
fagylalt

PRÉMIUM PLUSZ ITALCSOMAG
20 000 Ft/fő/éj (a)
24 000 Ft/fő/éj (b)
20 000 Ft/fő/éj (c)
ALKOHOLMENTES ITALCSOMAG***
7 000 Ft/fő/éj (a)
9 000 Ft/fő/éj (b)
8 000 Ft/fő/éj (c)
ALKOHOLMENTES ITALCSOMAG/
GYEREK***
5 000 Ft/fő/éj

* 6 EUR összeghatár érvényes: Mediterrán-térség, Észak-Európa, Emirátusok, Antillák és Kuba. 5 USD összeghatár érvényes: Dél-Amerika. Összeghatár nélkül: Karib-térség, Észak-Amerika. ** 10 EUR összeghatár érvényes: Mediterrán-térség,
Észak-Európa, Emirátusok, Antillák és Kuba. 12 USD összeghatár érvényes: Dél-Amerika. Összeghatár nélkül: Karib-térség, Észak-Amerika. *** Karib-térség és USA útvonalakon: az alkoholmentes italcsomag 12 éven felüliekre érvényes, a
gyermek italcsomag 3-11 éves kor között vehető igénybe. (a) Mediterrán-térség, Észak-Európa, Emirátusok, Antillák és
Kuba. (b) Karib-térség és Észak-Amerika. (c) Dél-Amerika. A csomagok felhasználhatók a hajó összes bárjában és éttermében, kivéve a speciális éttermeket. A PRÉMIUM PLUSZ ITALCSOMAG tartalmazza a speciális éttermekben történő italfogyasztást is. Az árak személyenként és éjszakánként értendők, az egy kabinban tartózkodó utasok mindegyikének
meg kell rendelnie az adott csomagot. Az AUREA élménycsomagú kabinok italcsomagja ALAP ITALCSOMAG.
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MSC POESIA

MSC SPLENDIDA MSC PREZIOSA

A 2008-ban épített elegáns stílusú és
innovatív MSC Poesia ötvözete a modern design-nak és a klasszikus hajóépítő hagyományoknak. A 2008-ban
épített hajó a Musica-hajóosztály harmadik tagja.
Szolgáltatások: 3 étterem (büféétterem, olasz étterem, sushi bár), szendvicsbár és kávézó, fagylaltozó, 9 bár,
lounge és kávézó, diszkó, piano bár,
asztali játékok, kártyaszoba, kaszinó,
Aurea Spa kezelésekkel, török fürdővel, fodrászattal, felszerelt fitnesz center sportórákkal (aerobic, jóga stb.), szabadtéri futó- és gyaloglópálya, tenisz-,
squash- és kosárlabdapálya, minigolf, 2 úszómedence, jakuzzik, gyerekmedence, üzletek, 1200 ülőhelyes színház nagyszabású esti show-kkal, élő
zene, karaoke esték, kaszinó, kártyaés pókerszoba, könyvtár, internet kávézó, gyerekklubok a 3-17 éves gyerekek számára különböző korosztályokra bontva, elegáns közös terek, vízesés,
zen kert. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: á la carte éttermi fogyasztás, spa és wellness szolgáltatások (a fitneszterem kivételével),
szépségközpont, kaszinó, ajándéküzletek, internet, fotó- és videószolgáltatás,
egyes szimulátorok, mosoda szerviz.
Kabinok: légkondicionáló, telefon, interaktív TV, széf, hajszárító, minibár, felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka
nem nyitható, a balkonos kabinokhoz
egy asztallal és két székkel bútorozott
balkon tartozik.

A 2009-ben épült, pompás Splendida, az MSC Fantasia-osztályú hajóinak
legnagyobb tagja a világ legszebb helyeire viszi el utasait, miközben elegáns
és stílusos fedélzetén a legnagyobb kényelemben élvezhetik a nyaralást. Az
MSC Splendida ragyogó úszó szállodája hatalmas élmény, nem csak méretei,
hanem megszámlálhatatlan szórakozási lehetősége és szolgáltatása miatt.
Szolgáltatások: 6 étterem, 11 bár
(köztük koktélbár, élőzenés piano és
jazz bár, sport-és borbár, medence
melletti bárok és szivarszoba), diszkó,
4D mozi, Forma1 szimulátor, csúszdás vízipark, edzőtermek, 5 medence,
12 jacuzzi, 1700 négyzetméteres Aurea Spa kezelésekkel, gyerekklub gyerekmedencével, gyerekfilmekkel, mászófallal, mini futballal, kölyökklubok
külön a 3-6 éves és 7-12 éves gyerekek
számára Lego élménnyel az MSC és a
LEGO® partnerségének köszönhetően.
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: á la carte éttermi fogyasztás, spa és wellness szolgáltatások (a
fitneszterem kivételével), MSC Yacht
Club, szépségközpont, kaszinó, ajándéküzletek, internet, fotó- és videószolgáltatás, egyes szimulátorok, mosoda szerviz.
Kabinok: légkondicionáló, telefon, interaktív TV, széf, hajszárító, minibár, felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka
nem nyitható, a balkonos kabinokhoz
egy asztallal és két székkel bútorozott
balkon tartozik.
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A 2013-ban átadott, méretében és
szolgáltatásaiban egyaránt lenyűgöző MSC Preziosa fedélzetén kényelmesen és elegáns környezetben fedezhető fel a világ.
Szolgáltatások: stílusos közös terek és Swarovski kristályokkal díszített lépcsősor, 3 medence, 12 jacuzzi,
8 étterem, 9 bár, Aurea Spa 2 gőzszobával, 4 szaunával, kezelésekkel, aerobic stúdióval, jógával, napozóteras�szal, szépségszalonnal, sport center
kombinált sportpályával (foci-, röplabda-, kosárlabda pálya), shuffleboard,
squash, asztali tenisz, fitneszterem,
kocogó- és futópálya, 4D mozi, F1 szimulátor, színház, diszkó, bowling, kaszinó, póker szoba, könyvtár, internet kávézó, boltok, fotóshop és galéria, a gyerekeknek vízipark csúszdával,
ugrálóvár, kölyökklubok a 3-6 éves és
7-12 éves korosztálynak, a tinédzsereknek élőzene, táncórák, sport és videojátékok. Térítés ellenében igénybe
vehető szolgáltatások: á la carte éttermi fogyasztás, spa és wellness szolgáltatások (a fitneszterem kivételével),
MSC Yacht Club, szépségközpont, kaszinó, ajándéküzletek, internet, fotóés videószolgáltatás, egyes szimulátorok, mosoda szerviz.
Kabinok: légkondicionáló, telefon,
interaktív TV, széf, hajszárító, minibár,
felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok
ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka nem nyitható, a balkonos kabinokhoz egy asztallal és két székkel bútorozott balkon tartozik.

MSC DIVINA

MSC SEASIDE

MSC SEAVIEW

A 2012-ben épített hajó tágas modern
terei, fényűző kényelme, változatos
sport- és szabadidős létesítményei,
valamint világszínvonalú előadásai gondoskodnak a vendégek élményekben gazdag kikapcsolódásáról.
Szolgáltatások: stílusos közös terek és Swarovski kristályokkal díszített lépcsősor, Broadway méretű színház, Aurea Spa wellness központ, fitneszterem, tenisz- és kosárlabdapálya, kocogó-és futópálya, minigolf,
shuffleboard, napozóterasz, 3 medence – az egyik víziparkkal és jacuzzikkal, 5 étterem, 10 bár – köztük jazz
bár, borbár, szivarbár, fagylaltozó, 4D
mozi, F1 szimulátor, diszkó, bowling,
kaszinó, kártyaszoba, internet kávézó, promenád, könyvtárszoba, üzletek, fotóshop és galéria, kölyökklubok
a 3-6 éves és 7-12 éves korosztálynak, gyerekvízipark játszótérrel, a tinédzsereknek diszkó és videojátékok.
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: á la carte éttermi fogyasztás, spa és wellness szolgáltatások (a
fitneszterem kivételével), MSC Yacht
Club, szépségközpont, kaszinó, ajándéküzletek, internet, fotó- és videószolgáltatás, egyes szimulátorok, mosoda szerviz.
Kabinok: légkondicionáló, telefon,
interaktív TV, széf, hajszárító, minibár,
felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok
ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka nem nyitható, a balkonos kabinokhoz egy asztallal és két székkel bútorozott balkon tartozik.

2017. decemberében bocsátották vízre a karibi útvonalakon hajózó MSC
Seaside-ot, mely minden eddiginél
szorosabban kapcsolja össze az utasokkal az óceánt.
Szolgáltatások: 6 medence, Adventure Trail élménypark hidakkal, csúszdákkal, kötélpályákkal, 130 méteres
zip-line pályával, valamint víziparkkal,
a gyerekeknek elkülönített résszel, vízicsúszdákkal, 9 étterem (köztük főétterem, büféétterem, tenger gyümölcseit kínáló, ázsiai, fúziós étterem, steak ház, sushi bár), 20 bár, fagylaltozó, palacsintázó, pizzeria, Aurea Spa és
szépségszalon, fitnesz terem, jóga, jogging pálya, 2 színházterem, 5D mozi,
bowling és szórakoztató központ, művészeti galéria, tengerre néző kétemeletes üvegátrium bárral, kaszinó, diszkó,
üzletek, 4 gyerekklub, NFC („near-fieldcommunication”) okoskarkötő, „MSC
For Me” okostelefon alkalmazás a személyre szabottabb élményekért. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: á la carte éttermi fogyasztás,
spa és wellness szolgáltatások (a fitneszterem kivételével), MSC Yacht Club,
szépségközpont, kaszinó, ajándéküzletek, internet, fotó- és videószolgáltatás,
egyes szimulátorok, mosoda szerviz.
Kabinok: légkondicionáló, telefon, interaktív TV, széf, hajszárító, minibár, felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka
nem nyitható, a balkonos kabinokhoz
egy asztallal és két székkel bútorozott
balkon tartozik.

2018 tavaszán, nyugat-mediterrán útvonalakon mutatkozott be a Seaside Project második hajója: az MSC Seaview. Egyedülálló tervezésű, üvegkorláttal körülvett 360°-os sétánya közösségi térként is funkcionál nyüzsgő
éttermeivel, bárjaival, üzleteivel és a
tenger csodálatos látványával.
Szolgáltatások: 10 étterem, 19 bár és
lounge, 6 úszómedence kényelmes napozóágyakkal, jakuzzik, edzőterem, Aurea Spa, jóga és fitnesz részleg, kocogóés futópálya, Adventure Trail élménypark hidakkal, csúszdákkal, kötélpályákkal, zip-line pályával, valamint vízi
parkkal, ahol külön gyerekrész is van,
gyerekklubok különböző korosztályonként, színházterem előadásokkal, kaszinó, 5D mozi, F1 autós szimulátor, üzletek, bowling pálya, diszkó spa kényeztető
szolgáltatásokkal, NFC („near-field-communication”) okoskarkötő, „MSC For Me”
okostelefon alkalmazás, mellyel az utasok fizetni és szolgáltatásokat foglalni, a
kabinjukba bejutni is tudnak. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: á
la carte éttermi fogyasztás, spa és wellness szolgáltatások (a fitneszterem kivételével), MSC Yacht Club, szépségközpont,
kaszinó, ajándéküzletek, internet, fotó- és
videószolgáltatás, egyes szimulátorok,
mosoda szerviz.
Kabinok: légkondicionáló, telefon, interaktív TV, széf, hajszárító, minibár, felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka nem nyitható, a balkonos kabinokhoz egy asztallal
és két székkel bútorozott balkon tartozik.
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MSC SINFONIA

MSC MUSICA

MSC FANTASIA

A 2002-ban épített Sinfonia a hagyományos hajózás élményét ötvözi modern újításokkal és stílusával a nagy zeneszerzők szimfóniái előtt tiszteleg.
2015-ös felújítása során számtalan új
kabinnal és szolgáltatással bővült a hajó.
Szolgáltatások: 4 étterem (köztük 2 főétterem, önkiszolgáló étterem
és bár), 6 bár szivarszobával és pubbal, medence melletti bár fagylaltozóval, közel 600 fős színházterem esti show-kkal és műsorokkal, üzletek
és butikok, kaszinó, Aurea Spa- és fitneszkomplexum, gyerekklubok 17 éves
korig a Chicco, LEGO® és Namco® világcégek partnerségével, diszkó, napozóterasz a felnőtt vendégeknek, golfszimulátor, minigolf pálya, kocogópálya,
tenisz-, kosárlabda- és röplabdapálya,
2 medence. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: á la carte éttermi fogyasztás, spa és wellness szolgáltatások (a fitneszterem kivételével),
szépségközpont, kaszinó, ajándéküzletek, internet, fotó- és videószolgáltatás,
egyes szimulátorok, mosoda szerviz.
Kabinok: légkondicionáló, telefon, interaktív TV, széf, hajszárító, minibár, felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka
nem nyitható, a balkonos kabinokhoz
egy asztallal és két székkel bútorozott
balkon tartozik.

A kifinomult MSC Musica megalkotásával 2006-ban a cég egy új hajóosztályát, a Musica Class-t is elindította,
melynek másik három tagja az Orchestra, a Poesia és a Magnifica.
Szolgáltatások: 4 étterem (köztük
2 főétterem, sushi bár, önkiszolgáló
büféétterem és pizzéria), 8 bár és lounge szivarszobával és whisky-bárral,
2 szabadtéri bár, disco, Aurea Spa fitnesz centerrel és szépségkezelésekkel,
2 úszómedence jacuzzikkal, minigolf,
szabadtéri kocogópálya, kombinált tenisz- kosár- és röplabdapálya, internet kávézó, 1200 fős színházterem esti előadásokkal és show-kkal, kaszinó, kártyaszoba, diszkó, napozóterasz,
üzletek és butikok, valamint gyerekklubok korosztály szerint 3-tól 17 éves
korig. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: á la carte éttermi fogyasztás, spa és wellness szolgáltatások (a fitneszterem kivételével), szépségközpont, kaszinó, ajándéküzletek,
internet, fotó- és videószolgáltatás,
egyes szimulátorok, mosoda szerviz.
Kabinok: légkondicionáló, telefon, interaktív TV, széf, hajszárító, minibár, felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka
nem nyitható, a balkonos kabinokhoz
egy asztallal és két székkel bútorozott
balkon tartozik.

A 2008-ban épített, stílusos és környezetbarát MSC Fantasia főleg nyugat-mediterrán útvonalakon hajózik,
kabinjainak kb.75%-a balkonos.
Szolgáltatások: 6 étterem (3 főétterem, amerikai steakhouse, önkiszolgáló étterem, pizzéria), 10 bár és lounge
szivarszobával, borbárral, kávézóval, 3
szabadtéri bár, diszkó, szabadtéri mozi,
pókerszoba, F1 szimulátor, kaszinó, Aurea Spa gőzfürdővel és kezelésekkel, fitnesz center kardió-gépekkel, szabadtéri
gyaloglópálya, tenisz-, squash-, kosárlabda-, futball- és röplabdapálya, aquapark komplexum, elhúzható tetejű medence, üzletek, színházterem showműsorokkal, internet kávézó, gyerekklubok
a 3-17 éves gyerekek számára különböző korosztályokra bontva. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: á
la carte éttermi fogyasztás, spa és wellness szolgáltatások (a fitneszterem kivételével), szépségközpont, MSC Yacht
Club, kaszinó, ajándéküzletek, internet,
fotó- és videószolgáltatás, egyes szimulátorok, mosoda szerviz.
Kabinok: légkondicionáló, telefon,
interaktív TV, széf, hajszárító, minibár,
felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok
ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka nem nyitható, a balkonos kabinokhoz egy asztallal és két székkel bútorozott balkon tartozik.
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MSC BELLISSIMA MSC GRANDIOSA
A Meraviglia hajóosztály második tagja
2019. tavaszán mutatkozott be a nagyközönség előtt. Az MSC legújabb luxushajója kényelme mellett extravaganciájával kívánja meghódítani az utazókat.
Szolgáltatások: 10 étterem, 20 bár,
4 úszómedence, vízipark csúszdákkal,
kétszintes fedett promenád 80 méter
hosszú LED-kupolával, karaoke bár,
tévéstúdió élőműsorokkal, night klub,
diszkó, sportkomplexum sportpályákkal, F1 szimulátor, bowling pálya, két
vadonatúj Cirque du Soleil vízi show
előadás (előzetes foglalás szükséges) felár ellenében a külön erre a célra épített színházteremben, spa luxus kezelésekkel, Technogym gépekkel felszerelt edzőterem, gyerekklubok minden korosztálynak: az 1-3
éves kicsik számára Chicco bébiklub, a 3-11 éveseknek LEGO® mini- és
juniorklub, a 12-14 és a 15-17 éveseknek két tinédzserklub, NFC („near-field-communication”) okoskarkötő,
„MSC For Me” okostelefon alkalmazás a személyre szabottabb élményekért. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: á la carte éttermi fogyasztás, Aurea Spa és wellness
szolgáltatások (a fitneszterem kivételével), MSC Yacht Club, szépségközpont, előadások, kaszinó, ajándéküzletek, internet, fotó- és videószolgáltatás, egyes szimulátorok, mosoda
szerviz, Cirque du Soleil show.
Kabinok: légkondicionáló, telefon,
interaktív TV, széf, hajszárító, minibár, felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka nem nyitható, a balkonos
kabinokhoz egy asztallal és két székkel bútorozott balkon tartozik.

A tengeri hajózás új dimenzióit nyitja meg 2019-ben a legújabb MSC flottatag, mely nevéhez hűen grandiózus élményeket ígér. A hajó 2020-ban Földközi-tengeri útvonalakon közlekedik majd.
Szolgáltatások: elegáns kialakítás,
Swarovski-kristályokkal díszített lépcsősor és Led-dóm a belső promenádon, 11 étterem (köztük főétterem, francia bisztró étterem, tapas bár, teppanyaki és sushi étterem, steak-house),
kávézók és bárok (köztük pezsgő-, csokoládé- és koktélbár), „Polar Aquapark”
medencékkel, vízi csúszdákkal, „Himalája-híddal”, teljes méretű bowlingpálya,
„Sportplex”-komplexum sportpályákkal,
F1 szimulátorok, TV-stúdió játékokkal,
karaoke-bár, diszkó, heti 6 alkalommal
a Cirque du Soleil at Sea kifejezetten a

hajóra koreografált show-ja (előzetes
foglalás szükséges, helyszíni fizetéssel),
gyerek- és tiniklubok 17 éves korig változatos programokkal és játékokkal. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: á la carte éttermi fogyasztás, spa
és wellness szolgáltatások (a fitneszterem kivételével), szépségközpont, kaszinó, ajándéküzletek, internet, fotó- és
videószolgáltatás, egyes szimulátorok,
mosoda szerviz, a Cirque du Soleil előadásának megtekintése.
Kabinok: légkondicionáló, telefon,
interaktív TV, széf, hajszárító, minibár,
felár ellenében Wi-Fi. A belső kabinok
ablak nélküliek, a külső kabinok ablaka nem nyitható, a balkonos kabinokhoz egy asztallal és két székkel bútorozott balkon tartozik.
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Az 1965-ben alapított, brit-amerikai tulajdonú hajótársaság világhírnevét a Szerelemhajó (The Love Boat)
című, 1977-től tíz éven át futó amerikai sorozatnak köszönheti, amely az
Island Princess és a Pacific Princess
tengerjáró hajókon játszódott. A Princess Cruises azonban jóval több egy
romantikus sorozat helyszínénél. 19
hajóból álló flottájával száznál is több
útvonalat kínál a világ számos pontjára, 350 kikötőt és területet meglátogatva. A hét napos hajóúttól a 107

napos világkörüli útig minden megtalálható kínálatában. A Karib-térség,
a Panama-csatorna, a mexikói Riviéra, Európa legszebb városai, Dél-Amerika, Ausztrália és Új-Zéland, a Csendes-óceán térsége, Hawaii, Tahiti és
Francia Polinézia, Ázsia, Afrika, India, Kanada és New England is fellelhető az úti célok között, vagyis nehéz lenne olyan pontot találni a világban, amelyet a Princess hajóútjai nem
érintenek. A hajótársaságnak Alaszkában saját vonatai, az Alaszkai Nemzeti

Parkban pedig 3 csillagos turista házai vannak, ezért a hajótársaságok
között egyedülálló módon e páratlan
szépségű hely számos hajózás előtti
illetve utáni programmal alaposabban
is bebarangolható. A Princess Cruises
napjainkban a világ egyik vezető hajótársasága. Számos egyedi szolgáltatás és kivételesen előzékeny kiszolgálás jellemzi a 19 ötcsillagos hajóból álló
flottáját. Magas színvonalú és kifinomult szolgáltatásai miatt elsősorban
az igényes utazók körében kedveltek.

Ocean Medallion Class – újhullám a hajózás élményeiben!
2017 novemberében debütált a Princess Cruises hajótársaság által létrehozott Ocean Medallion osztály a Regal
Princess hajóján, majd fokozatosan vezetik be a többi hajón is. Az Ocean Medallion hajóosztály létrehozásának fő
szempontja a vakációk egy következő generációs új hullámának létrehozása, ahol nem kell megismerkedni a
hajóval, mert a hajó ismeri az igényeinket, ahol hamarabb teljesülnek a kérések, mintsem feltennék őket. Az Ocean

Medaillon a Princess hajók egy új generációs „okos” alkalmazása, mely még
inkább személyre szabja és kényelmesebbé teszi a hajón való tartózkodást,
segítségével gazdagodik a személyre
szabott szolgáltatások és a kiemelkedő
egyéni élmények tára. A negyeddolláros méretű medál különféle módokon
viselhető: csuklópántként, medálként,
kitűzőként vagy akár a zsebbe téve. Az
Ocean Medailon nemcsak kulcs a kabinhoz, de a hajóhoz és a tapasztalatok

GRAND PRINCESS
A Grand-hajóosztály első tagját 1998ban bocsátották vízre először. 2016-ban
történt felújításának és több mint 700
balkonos kabinjának köszönhetően ma
is a flotta egyik legkedveltebb tagja.
Szolgáltatások: 4 medence, 1 csobbanómedence, 8 jacuzzi, 3 főétterem,
olasz és grill étterem, pizzéria, jégrémbár, borbár, szivarszoba, kávézó, kaszinó, sportpályák, edzőterem, 9 lyukú golfpálya, kocogópálya, Lotus Spa,
szabadtéri mozi “Movies Under the
Stars”, színházterem esti műsorokkal, 24-órás szobaszerviz, piazza stílusú Atrium, internet-kávézó, könyvtárszoba, The Sanctuary – a felnőttek
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pihenőhelye, játszóház a gyerekeknek,
éjszakai mulató, üzletek. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: éttermi fogyasztás a főéttermen és a büfééttermen kívül, spa és wellness szolgáltatások (a fitneszterem kivételével),
a szépségközpont szolgáltatásai, kaszinó, ajándéküzletek, internet, fotó és
videó szolgáltatás, mosoda szerviz.
Kabinok: fürdőszoba zuhanyzóval, piperecikkekkel, műholdas TV, hűtőszekrény, hajszárító, szobaszéf, telefon. A belső kabinok ablak nélküliek,
a balkonos kabinokhoz egy asztallal
és két székkel bútorozott panorámás
balkon tartozik.

megszerzéséhez is. Az Ocean Compass
az utazástervező találkozása a concierge-zsel, egy olyan útmutató, mely a
hajón mindenhol elérhető: a hajó érintőképernyőin, a kabinok tv-készülékein
és a saját mobileszközökön. Az Ocean
Compass segíti a hajón való eligazodást, egyszerűsíti a beszállás folyamatát, személyre szóló parti kirándulásokra hív meg, megrendeli a kedvenc italunkat – hogy csak néhányat említsünk fantasztikus szolgáltatásai közül.

HAJÓZZA KÖRBE A VILÁGOT!

Csoportos hajóútjaink mellett egyéni hajóutak
széles választékát kínáljuk a világ tengerein,
vezető hajótársaságok flottájával!

HAJOSUT.HU
Válasszon többszáz útvonal közül a hajosut.hu oldalon,
vagy kérje munkatársaink segítségét személyre szabott utazásához!

…mert biztosan utazik!
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Fontos tudnivalók

Utazási szerződés: A hajóutakra az

OTP Travel által szervezett külföldi
utazások általános szerződési feltételei érvényesek, melyek kiegészülnek az
MSC Cruises és a Princess Cruises hajótársaság kondícióival. Részletes tájékoztatással jelentkezéskor az OTP Travel munkatársai szolgálnak. Az Általános Szerződési Feltételek megtalálhatók honlapunkon: https://hajosut.hu/

Mit tartalmaz a hajóút ára?

A programfüzetben feltüntetett részvételi díjak személyeként, forintban
értendők kétágyas kabinban történő
elhelyezéssel és az adott hajóútnál
feltüntetett szolgáltatásokat tartalmazzák. 2020. január 1-től csoportos
hajóútjaink részvételi díja tartalmazza az illetékeket, valamint minden a
részvételi díjhoz elválaszthatatlanul
kapcsolódó költséget (például: illetékek, belepők felára, szervizdíj - kivétel
a helyszínen, dollárban vagy euróban
fizetendő szervizdíj). Az opcionálisan
választható egyéb szolgáltatások,
mint a biztosítások, a fakultatív programok, vagy a vízumdíj, továbbra is a
részvételi díjon felül fizetendők. Egyes
2020-ban induló csoportos hajóutak
árai irányárak, ezen utak ára és időpontja változhat!

A megrendelő által fizetendő teljes díj befizetésének határideje:

Az utazási szerződés megkötésekor a
megrendelő az általa fizetendő részvételi díj legfeljebb 40%-át – kivéve, ha a
k ü lfö ld i k ö z re mű k ö dőve l k ö tö t t
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szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az OTP Travel Kft.-re – köteles
megfizetni. A megrendelő által fizetendő teljes díj fennmaradó összegének
megfizetésére a megrendelő az utazás
megkezdése előtti 15. napig köteles.

vissza nem fizetendő deposit fizetését
írja elő, melynek összege két- vagy több ág yas k a b i n e s e té b e n 9 0 € / fő ,
egyágyas kabin esetében, 100 €/fő. A
részvételi díjhoz hozzászámítandó a
megrendelt fakultatív programok díja is.

A megrendelő által fizetendő
kötbér: Amennyiben a tengeri hajóút

A megrendelő az alábbi kötbért tartozik
megfizetni az OTP Travel Kft-nek a Princess Cruises hajótársaság útjainak foglalása esetén: Az indulás előtti 92 naptól
a megrendelő az alábbi kötbért tartozik
megfizetni az OTP Travel Kft.-nek:
• 92-58 nappal az indulás előtt: a
részvételi díj 25%-a,
• 57-43 nappal az indulás előtt: a
részvételi díj 50%-a,
• 42-9 nappal az indulás előtt: a
részvételi díj 75%-a,
• 8-0 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 100%-a.
A részvételi díjhoz hozzászámítandó
a megrendelt fakultatív programok
díja is.

foglalására az utazás megkezdése
előtt több mint 60 nappal kerül sor, és
a megrendelő a saját érdekkörében
felmerült okból az utazást a megkezdés előtt több mint 59 nappal lemondja, a megrendelő az utazási
szerződés aláírásával vállalja, hogy a
lemondásából ere dő költsé geke t
megfizeti OTP Travel Kft.-nek.
A megrendelő az alábbi kötbért tartozik megfizetni az OTP Travel Kft-nek
az MSC Cruises hajótársaság útjainak
foglalása esetén:
Az indulás előtti 60. naptól a megrendelő az alábbi kötbért tartozik megfizetni OTP Travel Kft.-nek:
• 60-47 nappal az indulás előtt: a
részvételi díj 25%-a*,
• 46-24 nappal az indulás előtt: a
részvételi díj 40%-a*,
• 23-16 nappal az indulás előtt: a
részvételi díj 60%-a*,
• 15-9 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 80%-a*,
• 8-0 nappal az indulás előtt: a részvételi díj 100%-a*.
*vagy a vissza nem térítendő előleg
összege, amelyik magasabb. 60 napon
kívüli lemondás eseten az MSC Cruises

Biztosítás: A szervezett, csoportos
hajóutaknál a részvételi díj nem tartalmaz baleset-, betegség- és pog�gyászbiztosítást, valamint útlemondási biztosítást. Útlemondási biztosítás megkötését javasoljuk, mely a
részvételi díj 2 %-a. Útlemondási biztosítás kizárólag a hajóút lefoglalásakor köthető. Javasoljuk, hogy érvényes
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás birtokában vegyenek részt mind
az egyéni, mind a csoportos hajóutazáson.

Szervizdíj: A szervízdíjat a hajótár-

saság a személyzet számára szedi és
mind a csoportos hajóutak, mind az
egyéni hajóutak esetében a helyszínen fizetendő, összege utazásonként
külön feltüntetésre kerül. A 2019. októberében érvényes adatok alapján az
MSC hajótársaságnál a szervízdíj ös�szege 10 EUR/ fő/éjszaka (gyermek 12
éves korig 5 EUR/fő/éjszaka), a Princess Cruises hajótársaság útvonalaira
14,5 USD/fő/éjszaka.

Úti okmányok: A hajótársaságok

minden esetben megkövetelik, hogy
az utasok a hajóút végétől számított
minimum 6 hónapig érvényes útlevéllel rendelkezzenek, ennek hiányában megtagadhatják a beszállást.
Amennyiben a hajóút olyan ország kikötőjét érinti, amely vízumköteles, és
az utasok részt vesznek a hajótársaság által szervezett kiránduláson, a
vízumügyintézést a hajótársaság bonyolítja. Ha a hajó vízumköteles ország kikötőjéből indul, akkor az utasoknak előzetesen saját maguknak
kell gondoskodniuk a vízumról.
Az Amerikai Egyesült Államokból induló és érkező hajóutak esetén az utazás
elengedhetetlen feltétele a hazautazás
napjától számított 6 hónapig érvényes
biometrikus útlevél a beléptető pecsétek számára üres oldalakkal. A biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok vízummentesen
utazhatnak az Amerikai Egyesült Államokba 90 napnál nem hosszabb időtartamra, de a beutazáshoz érvényes
ESTA (utazási engedélyt jóváhagyó
elektronikus rendszer) engedéllyel kell
rendelkezni, melyet az utazás megkezdése előtt interneten lehet megkérni.
Bővebb tájékoztatást az OTP Travel Kft.
irodáiban, vagy a http://hungarian.hungary.usembassy.gov/ weboldalon kaphat. A vízummentességi programban
résztvevő országokból nem léphetnek
be többé vízum nélkül az Egyesült Államokba azok az állampolgárok, akik
2011. március 11. után Iránba, Irakba,
Szudánba, Líbiába vagy Szíriába utaztak. A beutazási korlátozás ugyanakkor
érvényes azokra, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek: a vízummentességi programban résztvevő ország
állampolgárai, emellett iraki, iráni, szudáni vagy szíriai állampolgárok is. Nekik a szokásos vízumkérelmet kell benyújtaniuk az adott ország amerikai
nagykövetségén vagy konzulátusán.
Akiknek már van ESTA (internetes)

vízumengedélyük, azoktól visszavonják, és egyedi elbírálás alapján döntenek a vízumaikról.

Egészségügyi előírások, védőoltás: A hajóutak során érintett kikötési

helyszínekkel kapcsolatos kötelező védőoltásokról a hajóutak leírása szolgál
információval, az esetlegesen javasolt
védőoltásokról és veszélyforrásokról a
www.utazaselott.hu honlap nyújt
részletes tájékoztatást. További egészségügyi információkkal a háziorvosok
is szolgálhatnak. Bármilyen tartósan
fennálló egészségügyi problémáról
még az utazást megelőzően, jelentkezéskor értesíteni szükséges irodánkat,
mivel tájékoztatni kell az érintett hajótársaságot, aki (akár idegen nyelvű)
orvosi igazolást kérhet az utasok utazásra alkalmasságának igazolása céljából. A zárt környezetben könnyen
terjedő norovírus-fertőzés, mely egy
heveny hányással és hasmenéssel járó akut gyomor-és bélrendszeri betegség, a hajóutakon is előfordulhat. Elkerülésére – akárcsak a szárazföldön –
szükséges a megfelelő személyi higiéné: a kéz rendszeres tisztítása és
fertőtlenítése, melyre a hajók folyosóin
kihelyezett kézfertőtlenítő folyadékkal
is lehetőség van. Bármiféle ételallergiáról és ételérzékenységről előre, a foglalás megtételével egy időben szükséges tájékoztatni a hajótársaságot.

Várandósság, kisgyermek a hajón:

Az anya és a gyermekek egészsége érdekében a legtöbb hajótársaság a hajóút végére a várandósság 24. hetét
elérő, vagy a várandósság későbbi
szakaszában lévő kismamáknak nem
engedélyezi a hajóúton való részvételt.
Ugyanakkor a várandósság korábbi
szakaszában lévő kismamáknak is
rendelkezniük kell a hajóútra való alkalmasságot igazoló angol nyelvű orvosi igazolással – mely igazolja az
anya és a magzat jó egészségi állapotát, a szülés várható időpontját, valamint a hajóútra való egészségügyi alkalmasságot. Várandós anyukák csak
saját felelősségre vehetnek részt a hajóúton. Újszülöttekkel, csecsemőkkel
az utazás nem javasolt!

A hajóúthoz szükséges egészségügyi alkalmasság és fizikai
állapot: A hajótársaságok számára

az utasok biztonsága kiemelkedő
fontosságú, így minden utas részéről
követelmény, hogy alkalmas legyen

az utazásra és hogy magatartása
vagy állapota ne veszélyeztesse a hajó és utasainak biztonságát, kényelmét. Ezért a hajótársaságok minden
olyan személytől, akinek az egészségügyi (fizikai vagy mentális) állapota befolyásolhatja az utazást, kéri az
utazásra való alkalmasság orvosi
igazolását (angol nyelven) a foglalás
előtt, továbbá e tény közlésének megtételét a foglalással egy időben. Ha a
hajótársaság, a kapitány vagy a hajó
orvosa szerint az utas alkalmatlan
utazásra, veszélyeztetheti a biztonságot, vagy nem alkalmas a kikötő elhagyására, a hajóparancsnoknak jogában áll megtagadni az utas kiszállását, továbbá jogában áll az utast áthelyezni egy másik kikötőbe vagy
kabinba, s probléma esetén az illetékes hatóságokat is bevonni. A hajótársaság az imént részletezett okokra
hivatkozva megtagadhatja a foglalás
visszaigazolását.

Mozgáskorlátozottak a hajón: A
hajótársaságok több akadálymentesített, speciálisan kialakított kabinnal
rendelkeznek a mozgásukban korlátozott vendégek számára, melyek
foglalása előzetes lekéréssel lehetséges. A megrendeléskor a hajótársaságot feltétlenül szükséges tájékoztatni
a utas fizikai állapotáról (melyről
egyes hajótársaságok írásos orvosi
igazolást is kérhetnek), hogy a számára megfelelő kabintípust foglalhassák be. Különös tekintettel, ha az utas
fogyatékkal vagy csökkent mozgásképességgel bír, ha számára állapotából adódóan különleges mozgáskorlátozott kabinra van szükség, ha az
utas speciális ültetési igénnyel rendelkezik, ha orvosi felszerelést vagy segítőkutyát kell magával vinnie a fedélzetre. Ezek közlésének elmulasztása
és a hiányos tájékoztatásból adódó
kellemetlenségek az utas felelőssége,
a helyszínen kabincserére nincs lehetőség. Ha a hajótársaság az utas biztonsága és kényelme szempontjából
szükségesnek tartja, előírhatja, hogy a
csökkent mozgásképességű utas egy
másik, őt ellátó, kísérő és segítő személy kíséretében utazzon. A kerekes
székes utasokat kérik, hogy saját, ös�szecsukható kerekesszékkel, kísérővel
vegyenek részt a hajóúton.
Transzfer, parkolási lehetőség:

• egyéni utazók részére: a hajótársaságok sok esetben biztosítanak
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gyűjtőtranszfert a repülőterek és a
kikötők között. Ezen felül több kikötőben parkolási lehetőség is az utasok rendelkezésére áll. A parkolás
költsége a személygépkocsik típusától és a hajóút hosszától függően kerül megállapításra. A parkolási igényt
előre szükséges jelezni és fizetni.
• csoportos hajóút esetén: a transzfer
a kikötőig, illetve a hajóút végén a
kikötőből történik közvetlenül, ezt a
költséget a csomagár tartalmazza.

Idegenvezető: Az OTP Travel csopor-

tos hajóútjait repülőgéppel történő
utazás esetén a budapesti Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtérről kíséri magyar
idegenvezető, aki egészen a hazautazásig az utasok rendelkezésére áll, valamint a hajótársaság által szervezett
fakultatív programokon tolmácsolja a
helyi idegenvezetők által idegen nyelven elmondottakat. Az autóbuszos
hajóutak esetén az utazás alatt magyar csoportkísérő biztosított.

Kikötések, be- és kiszállások a
hajóút során: A hajóút indulásá-

nak napján a hajóra történő beszállásra a hajó indulása előtt kb. 3 órával kerülhet sor. Kérjük, hogy a hajóra
az első napon történő beszálláshoz
és a hajóról az utolsó napon történő
k is z á l lás ho z t a r t s á k mag u k ná l
szükséges ruhadarabjaikat, úti okmá nya i k at , be te g s é g - , ba le s e t - ,
poggyászbiztosításukat, bankkártyájukat és/vagy készpénzt (a hajótársaság által elfogadott valutanemben), a fedélzeti kártyákat, továbbá
értéktárgyaikat, legfontosabb gyógyszereiket. Biztonsági okokból előfordulhat, hogy a biztonsági személyzet
megmotozza az utasokat, belenéz
csomagjaikba, és esetleg nem enged
felvinni a hajóra olyan tárgyakat,
melyek megítélésük szerint a többi
utas , a s z e mé ly z e t vag y a haj ó
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biztonságát veszélyezte the ti. Az
egyes kikötőkben történő egyéni kiszállás esetén mindenképpen fontos
a hajótársaság által megadott beszállási időpontok be tar tása. Az
egyéni kiszállások alkalmával a hajóindulás elmulasztásából eredő
problémákért sem a hajótársaság,
sem az OTP Travel nem vállal felelősséget.

Fedélzeti kártya: A hajók fedélzetén
nincs készpénz-használat. Bejelentkezéskor a regisztrációs pultnál nemzetközileg elfogadott dombornyomott
bankkártyát (hitelkártyáját) vagy
pénzletétet (kb. 300 – 500 USD vagy
Euro) kérnek kabinonként, és ennek
fejében kiadnak egy fedélzeti kártyát,
amin a fogyasztások, fedélzeti vásárlások, a kötelező szervizdíj, valamint
egyéni utazásoknál a fakultatív kirándulások díjai kerülnek rögzítésre.
A hajók szolgáltatásai: A hajók fe-

délzetén a legtöbb szolgáltatás, program ingyenes. Akadnak azonban
olyan speciális szolgáltatások, melyekért fizetni kell. Ilyenek például: italfogyasztás, fodrász, szépségszalon,
szauna, szolárium, masszázs, személyi edző, jógaórák, gyermekmegőrzés (ha van), mosoda, vasalás, fotószolgáltatás, postai szolgáltatás, kaszinó, internet. A hajókon található
úszómedencék tisztított tengervízzel
feltöltöttek.

Kabinok: A tengerjáró hajók fedélze-

tén belső (ablak nélküli), ablakos és balkonos kabinok, valamint lakosztályok
és akadálymentesített kabinok állnak
az utasok rendelkezésére. Pótágyazható, illetve egyágyas kabinok csak korlátozott számban foglalhatók. A pótágy
általában lehajtható ágy vagy némely
hajótársaság balkonos kabinjainál
s z ó faág y . A ké tág yas ka b ino k

franciaágyasak, a dupla ágy lekérésre
két szimpla ággyá alakítható, azonban
az átalakítás nem lehetséges a mozgáskorlátozottak számára kialakított
kabinokban. A legtöbb hajó esetében
magasabb részvételi díj fejében balkonos kabinok, továbbá balkonos lakosztályok is foglalhatók (hajók esetében a
lakosztályok is egylégterűek). A kabinok
és lakosztályok mérete – műszaki
okokból – általában kisebb egy szállodai szoba vagy lakosztály méreténél. A
mozgáskorlátozottak számára kialakított kabinok nagyobb alapterületűek. A
kabinok alapfelszereltségéhez tartoznak az ágyak (egyes kabinokban akár
falból kihajtható emeleti pótágyak is), a
fürdőhelyiség (általában zuhanyzóval)
wc-vel. A televízió nem minden hajó
alapfelszereltségének része, de a legtöbb esetben megtalálható a kabinokban. A konnektorok 110/220 voltos áramot biztosítanak. Az egyes kabinok dekorációja eltérő lehet.

Étkezések: A részvételi díjban szerep-

lő teljes ellátás napi háromszori főétkezést (reggeli, ebéd, vacsora), és további kisebb étkezéseket (szendvicsek,
snack) jelent. A nap 20 órájában jég, hideg- és forró víz, amerikai kávé (koffeinmentes is) valamint tea áll a vendégek rendelkezésére a kijelölt éttermekben nyitvatartási időben. Az ültetett
ebéd és vacsora alkalmával italfogyasztás nem biztosított az MSC Cruises hajóin, a Princess Cruises hajótársaságnál szűrt víz és kávé vagy tea fogyasztására van lehetőség. Felár ellenében különböző típusú italcsomagok
foglalhatók alkoholos és alkoholmentes italválasztékkal. Az éttermekben a
dohányzás nem megengedett.

Telekommunikáció: A nyílt tenge-

ren a hajók a saját műholdas telekommunikációs rendszerüket használják, így a telefonhívások, üzenetek
és internetcsatlakozási díjak jóval
magasabbak. A kikötőkben és a kirándulások során az adott országok
díjszabásai a mérvadók. A fedélzeten
WiFi csatlakozási lehetőség biztosított felár ellenében, mely igénybe vehető a kabinokban és az internetkávézóban is. Ennek díját a fedélzeti
kártyára terhelik. A fedélzeten – főleg
a nyílt vízen - a mobilkészülékek
nem mindig tudnak helyi hálózathoz
csatlakozni. Hívást a kabinokban lévő
telefonkészülékekről is lehet kezdeményezni, térítés ellenében.

Gyermekek a fedélzeten: Az MSC
Cruises családbarát flottával rendelkezik. A gyermekek számára kiemelt
kedvezményeket nyújtanak, korosztályonként gyerekklubokkal és számtalan programmal szórakoztatják őket.

Fakultatív kirándulások, egyéni
programok a parton: A hajó a ha-

jóút legtöbb állomásán kikötőkben köt
ki, de előfordulhat, hogy a helyi viszonyokból vagy a hajótársaság döntéséből adódóan a hajó a part közelében lehorgonyoz és kisebb hajókkal, csónakokkal szállítják partra az utasokat. A
kirándulások az időjárás függvényében indulnak, megvalósulásukért és
az ebből adódó programváltozásokért
a hajótársaság és az OTP Travel Kft. felelősséget nem vállal. A hajótársaság –
a helyi költségek esetleges módosulása vagy váratlan események esetén fenntartja a jogot a kirándulások árának és programjának módosítására.
• Csoportos hajóútnál a meghirdetett
fakultatív programokon történő
részvétel nem kötelező. Amennyiben
minimum 10 fő jelentkezik, a programot a csoporttal utazó magyar idegenvezető kíséri. Az előre befizetett
és megrendelt csoportos fakultatív
programoknál a hajón történő átjelentkezésre nincs lehetőség. A hajón
más programot is meghirdetnek a
hajótársaság szervezésében, azokra
a helyszínen lehet jelentkezni és helyi (angolul beszélő) idegenvezető kíséretében lehet részt venni.
• Egyéni hajóutak esetében fakultatív
programra nem csak előzetesen, de
a hajón is lehet jelentkezni, ebben
az esetben az idegenvezetés idegen
(angol, német, olasz stb.) nyelven
történik. A kirándulásokon való
részvétel nem kötelező, a parton
egyénileg is felfedezhetők a látnivalók, azonban a megadott indulásra
visszaérni mindenkinek a saját felelőssége, mert a hajó nem várja
meg a késve érkezőket.
A fakultatív programok és kirándulások átlagos fizikai állapotot és erőnlétet igényelnek, tartalmazhatnak hos�szabb sétát, gyaloglást is.

Öltözködés a hajón: A hajóúton hétköznapi viselet javasolt. A hajóút során
kb. két alkalommal, a kapitányi- és a
gála vacsorák idején elegáns öltözék elvárt (hölgyeknek alkalomhoz illő ruha,
férfiaknak szövetnadrág, hosszú ujjú
ing, zakó). A többi vacsora alkalmával a

férfiaknak hosszú nadrág és ing az előírás. A gálavacsorák előtti napon a hajótársaság hírlevél formájában tájékoztatja az utasokat az elvárt öltözetről.

Orvosi ellátás a fedélzeten: A hajón,

a kijelölt orvosi rendelőben orvosi ügyeletet biztosítanak (járó beteg rendelés,
idegen nyelven). A hajóorvos általános
orvos; szakorvosi rendelésre vagy műtéti beavatkozásokra nem jogosult, ezek
a hajón nem lehetségesek. Az orvosi
vizsgálat vagy konzultáció helyszíni térítés fejében történik, amelyről számlát
kell kérni, melyet hazaérkezés után lehet benyújtani az illetékes biztosítótársaságnak. A rendszeresen gyógyszert
szedő utasok saját felelőssége, hogy az
utazás időtartamára elegendő, megfelelő mennyiségű orvossággal rendelkezzenek. A hajótársaság és az OTP Travel nem vállal felelősséget ezek hiányáért, a hajóorvos az orvosságokat pótolni
nem tudja. Továbbá, mint minden utazásnál, egy hajóútra is javasolt úti patika
összeállítása a szükséges gyógyszerekkel, különösképpen a gyerekekkel utazóknak (fájdalom- és lázcsillapító, hasmenés elleni gyógyszer, torokfájás,
megfázás elleni gyógyszer, kézfertőtlenítő, nedves törlőkendő stb.). Utazás
előtt kérje háziorvosa tanácsát!

Dohányzás: A fedélzeten dohányozni csak az arra kijelölt helyeken
– többnyire a fedélzet nyitott részein
szabad; tilos a kabinokban, a balkonon, az éttermekben és bárokban, továbbá a hajó egyéb fedett közös helyiségeiben.
Nyelvhasználat: A hajóút során a

szóbeli és írásbeli tájékoztatás, valamint a fakultatív parti kirándulások
idegen nyelven (főként angolul, német ü l , olas zul) zaj lanak. Cso po r tos

hajóút esetén az idegenvezető az út
során segítséget nyújt az információk
megértését illetően.

Törzsutas program: Minden hajótársaság saját törzsutas programmal
rendelkezik. A tagoknak bizonyos
szintek elérését követően számos
kedvezmény áll rendelkezésére a fedélzeten és néhány esetben a nem
akciós utazások részvételi díjaiból is
kedvezmény illeti meg őket. A csoportos hajóút kabinjaira az esetleges árkedvezmények nem vonatkoznak, de
jelentkezéskor kérjük jelezzék munkatársainknak és adják meg törzsutas
számukat, melyet a hajótársaság
rendszerében rögzítünk, így a fedélzeti kedvezmények igénybe vehetők. A
hajótársaságok törzsutas programjára a hajóúton van lehetőség csatlakozni, a csoportos hajóúton részt vevők számára az idegenvezető ebben
is segítséget nyújt.
Reklamáció: Bízunk benne, hogy
utasaink valamennyi szolgáltatásunkkal elégedettek lesznek. Amen�nyiben valamelyik szolgáltatással
kapcsolatban észrevétel merülne fel,
úgy a helyszínen a hatályos jogszabályok szerint jegyzőkönyv felvétele
szükséges idegenvezetőnkkel vagy
szolgáltató partnerünkkel, melyet a
visszaérkezést követően 8 napon belül kérünk irodánk részére eljuttatni. A
panaszokat minden esetben megfelelő körültekintéssel vizsgáljuk ki és orvosoljuk. Amennyiben utasunk panaszának elbírálását nem megfelelőnek
ítéli meg, úgy jogorvoslatért a megyeszékhelyenként működő békéltető
testületekhez is fordulhat, melyek elérhetősége megtalálható honlapunkon: https://www.otptravel.hu/jogorvoslati-lehetoseg
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Kinek ajánljuk?
Első hajóútját tervezi? Nem tudja, hogy
Önnek való-e ez az utazási forma? Íme
néhány gyakran feltett kérdés és válasz,
hogy segítsük döntését az elhatározásban!

Eléggé biztonságos-e egy ilyen
hatalmas óceánjáró hajó?

A csúcstechnológiával megépített
hajók rendkívül szigorú szabályrendszerrel működnek utasaik és a személyzet tagjainak biztonsága védelmében. A hajó indulása előtt mindenki részt vesz egy biztonsági tájékoztatáson, ahol többek között a
mentőmellények felvételét és a legközelebbi mentőcsónakhoz jutást is
megmutatják. A hajózás manapság
az egyik legbiztonságosabb utazási forma.

Nem túl drága egy hajóút – nem
éri meg jobban szállodában lakni?

A tengeri hajóutak az egyik legjobb
ár-érték arányú utazási formát képviselik. Egy hajóút során költözködés
nélkül, egy luxus szálloda kényelmében, akár 6-8 különböző várost, szigetet, több országot is megismerhet az
utazó. A hajók szórakoztató szolgáltatásai (medencék, sportlehetőségek,
programok, gyerekfoglalkozások, esti
műsorok stb.) pedig a legjobb klubhotelekével vetekszenek. Így nem kétséges,
hogy megéri a hajóutat választani!
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Nem leszek tengeribeteg?

A legtöbb hajó olyan nagy és stabil,
hogy alig érezni rajta azt, hogy a vízen halad. A hajókon lévő radar segít
a viharok és rossz időjárási körülmények elkerülésében. Ha netán mégis rosszul lenne valaki a fedélzeten,
a hajóorvos megfelelő gyógyszert ad
a rosszullét ellen. Aki kimondottam
hajlamos a hányásra és a tengeribetegségre, konzultáljon az utazás előtt
kezelőorvosával és írassa fel szokásos rosszullét elleni gyógyszerét.

Milyen hosszú hajóutat válas�szak elsőre?

A kedvelt, rég vágyott régió kiválasztása mellett érdemes elsőre egy közepesen hosszú, egyhetes hajóútra jelentkezni, mely során megismerhető
és kiismerhető ez a különleges utazási és nyaralási forma.

Mennyivel az indulás előtt kell
lefoglalnom az utazást, hogy le
ne maradjak?
Egyes hajóutak, útvonalak és időszakok igen kedveltek. Nyáron a mediterrán és észak-európai, télen a

karibi útvonalak mindig örökzöldnek
és népszerűnek számítanak. A hajó
utak manapság divatos utazási forma, így – főleg a távolabbi útvonalú
utakat – érdemes mielőbb lefoglalni, mert vannak olyan úti célok, melyekre kevés a meghirdetett időpont
és akár fél- egy évvel előtte is elfogyhatnak a helyek.

Belső kabint választanék, nem
lesz bezártsági érzésem az ablak hiánya miatt?

Bár a belső kabinok valóban nem
rendelkeznek ablakkal, azonban
számos olyan pozitív tulajdonságuk
van, mely hamar feledteti ezt. A hajótársaságok belsőépítészeinek köszönhetően a kellemes kabinbelső és a mesterséges fények kellemes
érzetet biztosítanak, s sok belső kabinban „mesterséges ablak” is van.
A kabinba elsősorban aludni térnek
be a vendégek, akik igyekeznek minél jobban kihasználni a fedélzet
adta élményeket – íme még egy ok,
hogy az ablaknélküliség ne okozzon
problémát. S itt van harmadiknak
egy igazi ütőkártya: a jó ár – a belső

kabinok rendelkeznek ugyanis a legkedvezőbb árral az összes kabintípus közül!

Hogyan tudom tartani az edzéstervemet és a diétámat egy hajóúton?

Aki vigyáz az alakjára és az étrendjére, ne tartson attól, hogy egy hajóúttal tönkreteszi a befektetett munkát.
A hajók fedélzetén felszerelt edzőterem van, és térítés ellenében általában személyi edző tanácsát is ki lehet
kérni. Számtalan sporttevékenység
és sportpálya áll rendelkezésre a test
karbantartására. A friss alapanyagokból készült büfé étkezések pedig lehetővé teszik, hogy úgy állítsuk össze
étrendünket, ahogy az számunkra a
legmegfelelőbb.

Vinném a gyerekeket is, vajon
le fogja kötni őket a hajó?

De még mennyire! A hajókon különböző korosztályoknak megfelelő gyerekklubok várják a legkisebbeket némelyik
hajón egészen a kamasz korig, változatos programokkal, játékokkal, filmekkel, így garantált a gyerekek szórakozása, ami alatt szüleik is kellőképpen
ki tudják pihenni a nevelés fáradalmait. A csoportos hajóút menetrendje elég
kötött, ám a gyermekes családok az
egyéni utazással, saját időbeosztásukhoz alkalmazkodva tudják leginkább
kihasználni a hajóút adta előnyöket.

Nem fogok unatkozni ilyen sok
napon át egy hajón?

Ez kizárt dolog! A hajók megálmodói és
tervezői a szórakoztató szolgáltatások

garmadáját varázsolták fedélzetükre:
medencék, vízi parkok, sportok megannyi formája, kártyaszoba, szimulátorok, kaszinó, diszkó, előadások és
show-k, mozi, nem beszélve a rengeteg étteremről és bárról, s a számtalan fantasztikus kirándulásról, melyek
a kikötések alkalmával várnak.

Kétségeim vannak, hogy lehet-e
nyugalomban pihenni egy ilyen
hatalmas óceánjárón?

A hajók különböző fedélzetein lehetőség van csendesebb elvonulásra is,
akár egy könyvvel az óceán hangjai
mellett, akár a wellness-részleg nyugalmában. A hajótársaságok erre is
nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a pihenést, romantikát kereső utasok is
megtalálják számításaikat.

Reméljük, hogy ezek után nem maradt Önben kétség, hogy következő utazására egy hajóutat válasszon!
Forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik örömmel segítenek a számára legideálisabb hajóút
kiválasztásában!
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Európa
Legyen szó a Földközi-tenger mediterrán országainak sokféleségéről, az északi tengerek csipkés fjordjairól vagy az Atlanti-óceán szélfútta partjairól, Európa vizei mindent megmutatnak, amiről egy utazó
csak álmodhat.
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Mediterrán
gyöngyszemek
MSC Seaview

Genova/Olaszország – Firenze/Olaszország – Róma/
Olaszország – Cannes/Franciaország – Palma de
Mallorca/Spanyolország – Barcelona/Spanyolország –
Ajaccio/Korzika – Franciaország - Genova/Olaszország
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

1. nap • Budapest – Milánó

Elutazás Budapestről a reggeli órákban, menetrendszerinti járatokkal átszállással Milánóba. Megérkezés után
félnapos gyalogos városnézés keretében megtekinthetők a főbb látnivalók. A panoráma városnézés a milánói hercegek korábbi rezidenciájától, a Sforza kastélytól indul. Sétálóutcáján és a hangulatos mellékutcákon
haladva érkezés a Dóm térre, melynek
ékessége a milánói dóm, az olasz gótika műremeke és Olaszország második legnagyobb temploma. A fehér márványból készült hatalmas templom
építése a XIV. században kezdődött és
mintegy 600 évig tartott. Reneszánsz és
neoklasszikus elemeket ötvöző homlokzata, számos szobra, 135 tornya lenyűgöző látvány. A dóm tér mellett található Vittorio Emanuele Galéria önmagában is csodálatos látnivaló. Elegáns üzletek, mint Louis Vuitton, Gucci,
Prada, előkelő éttermek, kávéházak találhatók a beváráslóutcában. Szabadidő vásárlásra. étkezésre, majd délután transzfer a genovai szállodába.

2. nap • Genova

Reggeli után félnapos gyalogos városnézés. Olaszország legnagyobb
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kikötővárosát már a görögök idején is
lakták. Az izgalmas és színes, UNESCO világörökséghez tartozó óváros
főbb látnivalóinak megtekintése: az
I. Világháborúban elhunyt genovaiak
emlékére készült Diadalív, a Piazza de
Ferrari főtér, a San Lorenzo Katedrális,
mely a genovai érsek székhelye, a XVI.
században épült Annunziata templom, a királyi palota és a bevásárlóutca. A félnapos városnézés után
transzfer a kikötőbe, bejelentkezés a
hajóra. Vacsora és szállás a hajón.

3. nap • Firenze

Érkezés a reggeli órákban La Spezia
kikötőjébe. Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség a reneszánsz
bölcsőjének is nevezett Firenzében,
mely sokak szerint a világ legszebb
városa. A program során Firenze legkiemelkedőbb kulturális, művészeti és építészeti látnivalói tekinthetők
meg. A Michelangelo térről gyönyörű panoráma nyílik a toszkán domb
vidékre. A panorámás városnézés
alatt látható még a Dóm, a Keresztelő Szent János Kápolna, a Signoria
tér, a Ponte Vecchio. Ezután látogatás a Santa Croce templomban, ahol
Michelangelo, Machiavelli és Galileo

Galilei síremléke található. Ezt követően szabadprogram, majd a késő
délutáni órákban transzfer a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

4. nap • Róma

Kikötés a reggeli órákban Civitavecchiában. A reggelit követően egész
napos fakultatív kirándulás Rómába, az Örök városba. A program másfél órás autóbuszos transzferrel kezdődik Civitavecchia kikötőjéből. Első megálló a Colosseum. Az ellipszis
alakú, Flavius-amfiteátrumként is ismert építményt eredetileg gladiátorviadalok helyszínének tervezték, ötvenezer néző befogadására volt képes. Ezt követően Róma történelmi központjának egyik legnyüzsgőbb

Colosseum, Róma

sétányról csodálatos panoráma nyílik
a tengerre. Visszautazás a hajóra. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap • Palma de Mallorca
tere, a Piazza Navona, majd a Fellinit
is megihlető, barokk stílusban épült
Trevi-kút, illetve az ókori építészet
egyik legnagyszerűbb, monumentális alkotása, a Pantheon megtekintése. Egy helyi étteremben elfogyasztott
ebéd után látogatás a Szent Péter térre. A bazilika kupoláját Michelangelo,
míg az ellipszis alakú, szökőkutakkal
és oszlopsorral szegélyezett teret Bernini tervezte. Program utolsó állomása a Szent Péter sírjára épített bazilika, melyet kívülről lehet megtekinteni.
Késő délután visszautazás a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

5. nap • Cannes

É r k e z é s a re gge l i ó rá k b a n C a n nes kikötőjébe. Félnapos fakultatív

kirándulási lehetőség Monacóba,
Monte Carlóba és Nizzába. A Monacói
Hercegség a világ legkisebb állama,
ahol a XIII. század óta a Grimaldi-ház
uralkodik; a jelenlegi koronás fő II. Albert
herceg. A híres monacói sziklán tett látogatás során megtekinthető az Oceanográfiai Múzeum épülete kívülről, a Hercegi Palota és a Katedrális épülete. Ez
utóbbiban fogadott örök hűséget egymásnak Grace Kelly – korának egyik
legragyogóbb hollywoodi filmcsillaga és III. Rainier herceg. Továbbutazás
Monte Carlóba, Monaco ismert lakó- és
üdülőövezetébe. A Monte Carlo Casino impozáns épületét Charles Garnier
tervezte. A kirándulás utolsó állomása
Nizza, a Francia Riviéra egyik legpezsgőbb városa. A Promenade des Anglais

Kikötés a délutáni órákban Palma de
Mallorcán, a Baleár-szigetek legnagyobbikának, Mallorcának fővárosában. Délután félnapos fakultatív városnéző program során rövid megálló
a gótikus erődítménynek épített Bellver kastélynál, mely korábban a spanyol uralkodók nyári rezidenciájaként
is szolgált. A kastélyból gyönyörű kilátás nyílik az egész városra. Ezt követően a város ékkövének számító és a
XIII. században épült, gótikus katedrális megtekintése kívülről, majd séta a korhűen megőrzött belvárosban,
ahol a szigeten élők a mai napig ápolják a bikafuttatás hagyományát, vagy
a messzi földön híres gyöngykagylók
tenyésztését. A kirándulás végeztével
visszautazás a kikötőbe. Vacsora és
szállás a hajón, majd éjjel kihajózás
Barcelona irányába.
Európa

23

Korzika

7. nap • Barcelona

Érkezés Barcelonába a kora reggeli
órákban. Barcelona a világ egyik legizgalmasabb és leglátványosabb városa, a modernizmus fővárosa. A félnapos kirándulás a katalán város
legszebb helyeire látogat, ahol elsőként a rendkívül látványos Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyház
megtekintése következik. A katedrális Barcelona gótikus negyedében található, a város nagyrészt épen maradt középkori központjában. A monumentális székesegyház építését a XIII. század legvégén kezdték
el, a munkálatok egész a XV. századig tartottak, neogótikus homlokzatát a XIX. században alakították. A viharos múltú templomban található
Szent Euláliának, a város egyik védőszentjének kriptája is. Az autóbusz elhalad az építészzseni, Gaudí három
híres épülete mellett: a Casa Batllót és
a Casa Milàt autóbuszról, míg a Sagrada Família rövid megállóval, kívülről tekinthető meg. A program zárásaként egy kellemes séta következik

a Poble Espanyol területén. A falumúzeumot az 1929-ben megrendezett világkiállítás alkalmából, a spanyol művészi élet bemutatása céljából hozták létre, és máig az egyik legkedveltebb turista látványosság. A
falumúzeumban felhúzott épületek
tájanként csoportosítva állnak, bennük kézműves műhelyek, boltok, kiállítások kaptak helyet, melyek a népművészeti hagyományok mellett a
modern katalán művészeti életbe is
betekintést nyújtanak. Visszaúton a
Montjuic-hegyről megcsodálható a
város, a panoráma semmihez sem
fogható. Visszautazás a kikötőbe, vacsora és szállás a hajón.

8. nap • Ajaccio

Érkezés a déli órákban Korzika fővárosába, Ajaccióba. A kikötő rendkívül
kedvező helyen található, a központtól néhány perc sétára. Ezen a napon a
város egyéni felfedezésére van lehetőség. A festői fekvésű, mediterrán hangulatú városka Napóleon szülővárosa; rengeteg színes látnivaló, múzeum,

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest –Milánó és Genova –
Budapest útvonalon turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált
autóbusszal, 1 éjszakai szállás Genovában, reggelis ellátással, 7 éjszakai
szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában kétágyas kabinban, teljes
ellátás a hajón (italfogyasztással, melyről munkatársaink adnak felvilágosítást), félnapos panoráma városnézés Genovában és Milánóban, a hajó
legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt, audioguide használata a fakultatív
kirándulások és a városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.
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étterem és piac csábít itt egy egész
napos barangolásra. Itt található a Napóleon Múzeum, a XVI. századi Fellegvár, a Katedrális és a Kongresszusi Palota, a Fesch Múzeum. A XIX. századi
palotát I. Napóleon nagybátyja, Fesch
kardinális kezdte építtetni. A múzeum
otthont ad Botticelli, Bellini és Tiziano
alkotásainak. A közeli strandon fürdőzésre, napozásra is van lehetőség. Vacsora és szállás a hajón.

9. nap • Genova - Budapest

Reggel érkezés Genova kikötőjébe. Kijelentkezés után transzfer a genovai repülőtérre. Hazautazás átszállással. Érkezés Budapestre az esti órákban.

2020. június 28. – július 6.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 529 000
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 629 000
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 649 000
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 689 000

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 70 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Firenze
29 000 Ft/fő
Róma
53 000 Ft/fő
Cannes
28 000 Ft/fő
Palma de Mallorca
22 000 Ft/fő
Barcelona
22 000 Ft/fő

Mediterrán szépségek
MSC Grandiosa

Görög színház, Taormina

Genova/ Olaszország – Nápoly/
Olaszország – Messina/Olaszország – Valletta/Málta – Barcelona/Spanyolország – Marseille/
Franciaország – Genova/Olaszország
Csoportos
hajóút

3. nap • Nápoly

1. nap • Budapest /Genova

Elutazás Budapestről a késő délelőtti
órákban átszállással, menetrend szerinti repülőjáratokkal Genovába. Transzfer
a szállodába, majd szabadprogram.

2. nap • Genova

Reggeli után félnapos gyalogos városnézés. A kulturális kincsekben gazdag,
UNESCO világörökséghez tartozó óváros főbb látnivalóinak megtekintése:
az I. Világháborúban elhunyt genovaiak emlékére készült Diadalív, a Piazza
de Ferrari főtér, a San Loraenzo Katedrális, mely a genovai érsek székhelye,
a XVI. században épült Annunziata
templom, a királyi palota és a bevásárlóutca. A félnapos városnézés után
transzfer a kikötőbe, bejelentkezés a
hajóra. Vacsora és szállás a hajón.

Kikötés a késő délelőtti
órákban Nápolyban. Félnapos fakultatív kirándulás Sorrentóba, mely
a délolasz tájakra jellemző olívafákkal és citrusligetekkel tarkított mészkőhegységek ölelésében
található. A városnézés
első állomása a Tasso
tér, mely Torquato Tasso XVI. században élt olasz költőről kapta nevét. A
keskeny történelmi utcákon sétálva
a XV. századi Sedil Dominova épületéhez lehet eljutni, melyet gyűlésteremként használtak a főurak. A nemesi családok címerei és a XVIII. századbeli freskók még mai is ékes díszei a jellegzetes épületnek. Tovább
sétálva a XI. században épült román
stílusú katedrális látható, harangtornyának alapját már a római korban
lerakták, ajtaja Konstantinápolyból
származik. Ezután a Szent Ferenc
templom és kolostor megtekintése
következik, melynek kertjéből csodálatos kilátás nyílik az öbölre. Szabadprogram, majd visszautazás a nápolyi kikötőbe. Tovább hajózás Messina
irányába.

Magyar
Idegenvezető

4. nap • Messina

Érkezés a reggeli órákban Szicília
partjaihoz, Messinába. Egész napos
fakultatív program: elsőként látogatás Európa legmagasabb aktív vulkánjához, a mintegy másfél órás útra lévő Etnához. Először utazás autóbusszal, majd gyalog a Silvestri
kráterekhez, melyek az 1892-es kitörésnél keletkeztek. Különleges látványt nyújt innen a kopár vulkanikus táj és a tenger mentén elhelyezkedő Catania távoli képe. A következő
állomás a bájos Taormina. Érkezéskor szabadidő ebédre, majd a főbb
látnivalók gyalogos megtekintése kívülről. Elsőként a festői fekvésű görög
színház mellett halad a túra, melynek alapjait a hellén telepesek építették, de ma is látható romjai már a római korból származnak. Ez Szicília
második legnagyobb színháza, napjainkban is gyakran helyszíne koncerteknek és operaelőadásoknak. Ezután a középkori Corvaia Palota látható kívülről, amely nevét Taormina
egyik legő sibb és legismertebb családjáról kapta. A XVI. századtól több
mint négy évszázadon át szolgált
lakhelyükként az épület. A városnézés utolsó állomása az erődítmény
Európa
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Vallettában temérdek
látnivaló: zegzugos
kis utcák, templomok,
palazzók, szobrok,
szökőkutak fogadják
a látogatót.

szerű, középkori St. Nicholas bazilika.
A program befejezéseként szabadidő,
majd visszautazás a kikötőben. Vacsora és szállás a hajón.

5. nap • Valletta

Kikötés Vallettában, Málta fővárosában
a reggeli órákban. Félnapos fakultatív kirándulás során elsőként a hangulatos
Valetta látványosságainak megtekintése. A meseszép Barrakka kertből lélegzetelállító látvány tárul a kikötői öbölre.
Következő látnivaló a Szent János katedrális, mely a barokk építészet ékköve.
A templomot a XVI. század második felében építette a máltai lovagrend. A hatalmas katedrális belül is gazdagon díszített: értékes kárpitok és festmények
láthatók itt, köztük Caravaggio két mesterműve: a Keresztelő Szent János lefejezése és Szent Jeromos című festmények. Továbbutazás a középkori fallal körülvett egykori fővárosba Mdinába, mely a sziget közepén található, és
a motorizált járműforgalom korlátozása miatt „csendes városnak” is nevezik.
Séta a város szűk utcácskáin, a barokk

26

Európa

stílusú Szent Pál katedrális megtekintése. Visszautazás a hajóra.

6. nap • Tengeren

Egész napos hajózás Barcelona irányába. Ez a nap remek alkalom az MSC hajótársaság legújabb luxushajójának, az
MSC Grandiosa szolgáltatásainak felfedezésére. A modern felszereltségű hajó
minden korosztály számára tartogat élményeket. Különböző tematikájú éttermeiben többek között francia, spanyol,
japán, amerikai ízek közül válogathatnak a vendégek, míg a sétálóutcán a híres francia cukrász Jean- Philippe Mauray csokoládéüzlete kínál ínycsiklandó édességeket. A gyerekek önfeledten
játszhatnak a víziparkban és a klubszobákban. Az esti műsorok egyik kiemelkedő előadása a Cirque du Soleil at Sea,
melyet előzetes jelentkezéssel és térítés
ellenében tekinthetnek meg az érdeklődők. A sétálóutca mennyezetét látványos LED dóm borítja. A napfény szerelmesei a medencék mellett pihenhetnek,
míg az aktív kikapcsolódásra vágyók
különböző sportokkal tölthetik a szabadidejüket. Vacsora és szállás a hajón.

7. nap • Barcelona

Érkezés Barcelonába a kora reggeli órákban. Barcelona a világ egyik legizgalmasabb és leglátványosabb városa, a modernizmus fővárosa. A félnapos

kirándulás a katalán város legszebb helyeire látogat, ahol elsőként a rendkívül
látványos Szent Kereszt és Szent Eulália
székesegyház megtekintése következik.
A katedrális Barcelona gótikus negyedében található, a város nagyrészt épen
maradt középkori központjában. A monumentális székesegyház építését a XIII.
század legvégén kezdték el, a munkálatok egész a XV. századig tartottak, neogótikus homlokzatát a XIX. században
alakították. A viharos múltú templomban található Szent Euláliának, a város egyik védőszentjének kriptája is. Az
autóbusz elhalad az építészzseni, Gaudí három híres épülete mellett: a Casa
Batllót és a Casa Milàt autóbuszról, míg
a Sagrada Família rövid megállóval, kívülről tekinthető meg. A program zárásaként egy kellemes séta következik a
Poble Espanyol területén. A falumúzeumot az 1929-ben megrendezett világkiállítás alkalmából, a spanyol művészi élet bemutatása céljából hozták létre, és máig az egyik legkedveltebb turista látványosság. A falumúzeumban
felhúzott épületek tájanként csoportosítva állnak, bennük kézműves műhelyek, boltok, kiállítások kaptak helyet,
melyek a népművészeti hagyományok
mellett a modern katalán művészeti
életbe is betekintést nyújtanak. Visszaúton a Montjuic-hegyről megcsodálható a város, a panoráma semmihez sem

Barcelona

látvány. A dóm tér mellett található
Vittorio Emanuele Galéria önmagában is csodálatos látnivaló. Elegáns
üzletek, mint Louis Vuitton, Gucci,
Prada, előkelő éttermek, kávéházak
találhatók a beváráslóutcában. Szabadidő vásárlásra. étkezésre, majd
délután transzfer a repülőtérre. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

fogható. Visszautazás a kikötőbe, vacsora és szállás a hajón.

8. nap • Marseille

Érkezés Marseille-be a reggeli órákba. Marseille egy nagy múltú, kozmopolita város, ahol a látnivalók köre nagyon széles skálán mozog: templomok, művészeti galériák, fehér homokos strandok, elegáns éttermek,
kifogyhatatlan szórakozási lehetőségek teszik vonzóvá az utazó számára. A várost görög hajósok alapították Kr.e. 600 körül. A kb. 7 órás fakultatív kirándulás során a csoport
felkeresi Dél-Franciaország két leglátogatottabb városát. Elsőként Marseille katedrálisának, a város legmagasabb pontján található Notre Dame
de la Garde-nak a felkeresése. A székesegyházat Henri-Jacques Espérandieu építtette neo-bizánci stílusban
egy ősi erőd alapjaira a XIX. században. Ezt követően másfél órás autóbuszos transzfer Avignonba, a pápák
városába. A pápai palota egykoron
erődként is szolgált, a XIV. században
a nyugati kereszténység szimbóluma

és székhelye volt. Alapterülete 15 000
m 2 , ezzel Európa legnagyobb gótikus stílusú épülete. 1995 óta a palota és Avignon történelmi központja
az UNESCO Világörökség része. A délután további részében rövid szabadidő, majd visszautazás a kikötőbe. A
kirándulás ebédet nem tartalmaz.

9. nap • Genova/ Budapest

Kikötés a reggeli órákban Genovában.
Kijelentkezés után transzfer Milánóba, ahol félnapos gyalogos városnézés keretében megtekinthetők a főbb
látnivalók. A panoráma városnézés a
milánói hercegek korábbi rezidenciájától, a Sforza kastélytól indul. Sétálóutcáján és a hangulatos mellékutcákon haladva érkezés a Dóm térre, melynek ékessége a milánói dóm,
az olasz gótika műremeke és Olaszország második legnagyobb temploma. A fehér márványból készült hatalmas templom építése a XIV. században kezdődött és mintegy 600
évig tartott. Reneszánsz és neoklas�szikus elemeket ötvöző homlokzata,
számos szobra, 135 tornya lenyűgöző

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest –Genova és Milánó– Budapest
útvonalon turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált autóbusszal, 1
éjszakai szállás Genovában, reggelis ellátással, 7 éjszakai szállás a hajón
a kiválasztott kabinkategóriában kétágyas kabinban, teljes ellátás a hajón
(italfogyasztással, melyről munkatársaink adnak felvilágosítást), félnapos
panoráma városnézés Genovában és Milánóban, a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a
városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelent
kezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

2020. május 9–17.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 449 000
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 529 000
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 579 000
→ Balkonos kabinban
„Fantastic”
élménycsomaggal 609 000

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Tervezett időpont és irányárak:
2020. október 3–11.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 449 000 Ft/fő
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 529 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 579 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Fantastic”
élménycsomaggal 609 000 Ft/fő
Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 70 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Nápoly
19 000 Ft/fő
Messina
29 000 Ft/fő
Valletta
23 000 Ft/fő
Barcelona
19 000 Ft/fő
Marseille és Avignon
33 000 Ft/fő

Európa
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Mediterrán varázslat
MSC Fantasia

Genova/ Olaszország – Civitavecchia/Olaszország – Palermo/
Olaszország (Szicília) – Cagliari/
Olaszország (Szardínia) – Palma
de Mallorca/Spanyolország
– Valencia/Spanyolország – Marseille/Franciaország – Genova/
Olaszország

Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

1. nap •Budapest

Elutazás Budapestről átszállással,
menetrendszerinti járatokkal Milánóba vagy Genovába. Érkezést követően transzfer a genovai szállodába,
este szabadprogram.

2. nap • Genova

Reggeli után félnapos gyalogos városnézés. Olaszország legnagyobb
kikötővárosát már a görögök idején is lakták. Az izgalmas és színes, UNESCO Világörökséghez tartozó óváros főbb látnivalóinak megtekintése: az I. világháborúban elhunyt
genovaiak emlékére készült Diadalív, a Piazza de Ferrari főtér, a San Lorenzo Katedrális, mely a genovai érsek székhelye, a XVI. században épült
Annunziata templom, a királyi palota
és a bevásárlóutca. A félnapos városnézés után transzfer a kikötőbe, bejelentkezés a hajóra. Vacsora és szállás a hajón.

3. nap • Civitavecchia / Róma

Kikötés a kora reggeli órákban Civitavecchiában. A reggelit követően egész napos fakultatív kirándulás
Rómába, az Örök városba. A program
másfél órás autóbuszos transzferrel kezdődik Civitavecchia kikötőjéből. Első megálló a Colosseum. Az
ellipszis alakú, Flavius-amfiteátrumként is ismert építményt eredetileg gladiátorviadalok helyszínének tervezték és ötvenezer néző
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Martorana, Palermo

befogadására volt képes. Ezt követően
Róma történelmi központjának egyik
legnyüzsgőbb tere, a Piazza Navona,
majd a Fellinit is megihlető, barokk
stílusban épült Trevi-kút, illetve az
ókori építészet egyik legnagyszerűbb,
monumentális alkotása, a Pantheon
megtekintése. Egy helyi étteremben
elfogyasztott ebéd után látogatás a
Szent Péter térre. A Bazilika kupoláját
Michelangelo, míg az ellipszis alakú,
szökőkutakkal és oszlopsorral szegélyezett teret Bernini tervezte. Program utolsó állomása a Szent Péter
sírjára épített bazilika, melyet kívülről lehet megtekinteni. Késő délután
visszautazás a kikötőbe. Vacsora és
szállás a hajón. Tovább hajózás Szicília irányába.

4. nap • Palermo

Érkezés a reggeli órákban Szicília

partjaihoz, Palermo kikötőjébe. A város viharos történelmét nagyban
meghatározta stratégiai elhelyezkedése, a föníciaiaktól a Bourbonokig számos hatalom uralma alatt állt.
Köszönhetően a sokféleségnek, az évszázadok csodás építészeti emlékeket hagytak maguk után. A várost
Conca d’Oro-nak, azaz arany kagylónak is nevezik: a Monreale mögötti hegyek és Monte Pellegrino között
fekszik. A félnapos kirándulás során
az út elhalad a legjelentősebb látnivalók előtt, mint a Quattro Canti Palermo
barokk stílusú főtere és a Teatro Massimo Európa egyik legnagyobb színháza. Rövid utazás után megérkezés
Monreale-ba, ahol gyalogos túra keretében a város felfedezése következik.
A dómban különleges, arany mozaik képeken jelenetek láthatók az Ó- és
az Újszövetségből. A kis városban tett

A paradicsomi Szardínia
szigetének alakja emberi
lábnyomra emlékeztet és
a helyi legenda szerint
magától a Teremtőtől
származik.

látogatás után visszautazás Palermoba, ahol a katedrális megtekintése következik, melyet a normann és arab
építészeti stílusok szokatlan keveréke jellemez. A templomban különböző
normann királyoké mellett II. Frigyes
sírja is megtalálható. Ezután a város egyik legszebb barokk temploma
a Casa Professa látható, majd a helyi
piac felfedezése, ahol tipikus szicíliai
termékeket kínálnak. Visszautazás a
hajóra. Vacsora és szállás a hajón.

5. nap • Cagliari

Kikötés a reggeli órákban a szardíniai Cagliari kikötőjében. A félnapos fakultatív kirándulás bepillantást enged
az olasz vidéki életbe. Utazás észak
felé Dalianova hangulatos kisvárosába, mely a vidék olívaolaj és bortermelő központja. Az olívaüzemben tett
látogatás során az olasz konyha kimagasló minőségű olívaolajának elkészítési folyamatába pillanthatnak
be az utazók. Látogatás a XII-XIII. századbeli Dolianova katedrálishoz, mely
pisai-román stílusban épült, később
gótikus stíluselemekkel bővült és ma
is központi szerepet tölt be a helyiek
életében. Egy rövid autóbuszos utazás után megálló Argiolas szőlőültetvényeinél, ahol a híres szardíniai bor
készül. A föld alatti pincék boltíves helyiségei sok látogatót vonzanak. Falatnyi ízelítő a helyi finomságokból:

kolbász, sajt, olívabogyó, ropogós, kétszersült laposkenyér („pane carasau”)
helyi borral körítve. A kóstoló elfogyasztása után visszautazás a kikötőbe, vacsora és szállás a hajón.

6. nap • Palma de Mallorca

Kikötés a kora délutáni órákban Palma de Mallorcán, mely a Baleár-szigetek legnagyobbikának fővárosa. Délután félnapos fakultatív városnéző
program során rövid megálló a gótikus erődítménynek épített Bellver kastélynál, mely korábban a spanyol uralkodók nyári rezidenciájaként is szolgált. A kastélyból gyönyörű kilátás nyílik az egész városra. Ezt követően a
város ékkövének számító és a XIII. században épült, gótikus katedrális megtekintése kívülről, majd séta a korhűen megőrzött belvárosban, ahol a szigeten élők a mai napig ápolják a bikafuttatás hagyományát, vagy a messzi
földön híres gyöngykagylók tenyésztését. A kirándulás végeztével visszautazás a kikötőbe. Vacsora és szállás
a hajón, majd éjjel kihajózás Valencia
irányába. Vacsora és szállás a hajón.

7. nap • Valencia

Érkezés Valencia kikötőjébe a kora

reggeli órákban. A félnapos fakultatív program során látogatás a San
Jose barlangban a Sierra de Espanda természetvédelmi terület határán, mely a tartomány második legnagyobb védett természeti kincse. A
barlangrendszer vélhetően 230 millió évvel ezelőtt, a triász korban alakult ki. Érdekessége, hogy itt található Európa leghosszabb hajókázható
2750 méter hosszú földalatti folyója. Kis csónakokba szállva csodálhatják meg egy rövid szakaszon a természet alkotta kamrákat. A hajóhoz
történő visszautazás során pillantás
az autóbuszból Valencia emblematikus épületeire: a Serrano ikertoronyra
és a katedrálisra, mely a XIII-XV. században épült és könnyű megismerni
az 50 méter magas Miguelete toronyról. Visszautazás a kikötőbe, vacsora
és szállás a hajón. (A barlanglátogatás klausztrofóbiában szenvedőknek
és mozgásszervi nehézségekkel küzdőknek nem javasolt!)

8. nap • Marseille

Érkezés Marseille kikötőjébe a déli órákban. Marseille egy nagy múltú,
kozmopolita város, melyet görög hajósok alapítottak Kr.e. 600 körül. A kb.
Európa
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Palma de Mallorca

7 órás fakultatív kirándulás során a
csoport felkeresi Dél-Franciaország
két leglátogatottabb városát. Elsőként Marseille katedrálisának, a város
legmagasabb pontján található Notre Dame de la Garde-nak a felkeresése. A székesegyházat Henri-Jacques
Espérandieu építtette neo-bizánci stílusban egy ősi erőd alapjaira a
XIX. században. Ezt követően másfél
órás autóbuszos transzfer Avignonba, a pápák városába. A pápai palota egykoron erődként is szolgált, a XIV.
században a nyugati kereszténység
szimbóluma és székhelye volt. Alapterülete 15 000 m2, ezzel Európa legnagyobb gótikus stílusú épülete. 1995
óta a palota és Avignon történelmi
központja az UNESCO Világörökség része. A délután további részében rövid
szabadidő, majd visszautazás a kikötőbe. A kirándulás ebédet nem tartalmaz. Vacsora és szállás a hajón.

9. nap • Genova

Reggel érkezés Genova kikötőjébe.

Kijelentkezés után transzfer Milánóba, ahol félnapos gyalogos városnézés keretében megtekinthetők a főbb
látnivalók. A panoráma városnézés a
milánói hercegek korábbi rezidenciájától, a Sforza kastélytól indul. Sétálóutcáján és a hangulatos mellékutcákon haladva érkezés a Dóm térre, melynek ékessége a milánói dóm,
az olasz gótika műremeke és Olaszország második legnagyobb temploma. A fehér márványból készült hatalmas templom építése a XIV. században kezdődött és mintegy 600 évig
tartott. Reneszánsz és neoklasszikus
elemeket ötvöző homlokzata, számos szobra, 135 tornya lenyűgöző látvány. A dóm tér mellett található Vittorio Emanuele Galéria önmagában is
csodálatos látnivaló. Elegáns üzletek,
mint Louis Vuitton, Gucci, Prada, előkelő éttermek, kávéházak találhatók a
beváráslóutcában. Szabadidő vásárlásra. étkezésre, majd délután transzfer a repülőtérre. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Milánó és Genova – Budapest útvonalon turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált autóbus�szal, 1 éjszakai szállás a hajóút előtt Genovában középkategóriájú szállodában kétágyas szobában reggelivel, 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott
kabinkategóriában kétágyas kabinban, teljes ellátás a hajón (italfogyasztással, melyről munkatársaink adnak felvilágosítást), gyalogos városnézés Milánóban és Genovában, a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének
használata, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.
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2020. szeptember 25. – október 3.
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 479 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 499 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 539 000 Ft/fő
Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 70 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Róma
53 000 Ft/fő
Palermo
23 000 Ft/fő
Cagliari
38 000 Ft/fő
Palma de Mallorca
23 000 Ft/fő
Valencia
23 000 Ft/fő
Marseille és Avignon 33 000 Ft/fő

Nyugat-mediterrán
csodák
MSC Poesia
Genova/Olaszország – Marseille/Franciaország – Barcelona/Spanyolország – Casablanca/Marokkó – Santa Cruz de Tenerife/Spanyolország – Funchal/Portugália – Malaga/Spanyolország – Civitavecchia/
Róma/Olaszország – Genova/Olaszország

Csoportos
hajóút

1. nap • Budapest – Genova

Elutazás Budapestről a kora reggeli
órákban menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Milánóba vagy
Genovába. Érkezést követően transzfer Genovába, a szállás elfoglalása.

2. nap • Genova

Délelőtt szabadprogram, majd dél körül transzfer Genova kikötőjébe, bejelentkezés a hajóra. A kabinok elfoglalása, majd vacsora és szállás a hajón.

3. nap • Marseille

Érkezés Marseille kikötőjébe a reggeli órákban. Az egész napos fakultatív kirándulás során a csoport felkeresi Dél-Franciaország két leglátogatottabb városát. Elsőként Marseille katedrálisának, a város legmagasabb
pontján található Notre Dame de la
Garde-nak a felkeresése. A székesegyházat Henri-Jacques Espérandieu
építtette neo-bizánci stílusban egy
ősi erőd alapjaira a XIX. században.
Ezt követően másfél órás autóbuszos
transzfer Avignonba, a pápák városába. A pápai palota egykoron erődként
is szolgált, a XIV. században a nyugati

kereszténység szimbóluma és székhelye volt. Alapterülete 15 000 m2, ezzel Európa legnagyobb gótikus stílusú
épülete. 1995 óta a palota és Avignon
történelmi központja az UNESCO Világörökség része. A délután további részében szabadidő, majd visszautazás
a kikötőbe. A kirándulás ebédet nem
tartalmaz. Vacsora és szállás a hajón.

4. nap • Barcelona

Kikötés a reggeli órákban Barcelonában, mely a Földközi-tenger gyöngyszeme, színes és izgalmas katalán
nagyváros, a modernizmus fővárosa. Az egyedülálló városképet Gaudí
gyakran az építészeti dogmákat teljes
mértékben elvető alkotásai határozzák meg. Picasso, Dalí, Miró is ihletet
merített e mediterrán mesevárosban.
Félnapos fakultatív panorámás városnézés során a csodás Passeig de
Gracia úton haladva elsőként a több
ezer színes csempével borított Casa
Batlló látható kívülről, mely a Csontok házaként is ismert és a Világörökség része. Gaudí egy meglévő lakóépületet alakított át, mely az építész
szecessziós stílusú épületeinek egyik

Magyar
Idegenvezető

legharmonikusabb példája. Ezt követően a Casa Mila előtt halad az út,
majd a Güell park látható, mely eredetileg egy luxus lakóparknak készült,
de végül csak két lakóház épült a területen, ahol Gaudi és családja is élt. A
program talán legkiemelkedőbb látnivalója Gaudi máig befejezetlen mesterműve, a Sagrada Família, azaz a
Szent Család-templom megtekintése kívülről. A gótikus épületet 2010ben XVI. Benedek pápa emelte bazilika rangra, elkészültét követően - melyet 2026-ra, Gaudi halálának 100.
évfordulójára terveznek - a világ legnagyobb bazilikája lesz. Visszautazás
a kikötőbe, vacsora és szállás a hajón.

5. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Casablanca irányába. Ezen a napon lehetőség nyílik az MSC Poesia hajójának
felfedezésére, számtalan szolgáltatásának kipróbálására, animációs programokon való részvételre. A hajó fedélzetén több étterem, bár, spa-központ,
kártyaszoba, kaszinó, diszkó, ajándékboltok, internetsarok, könyvtár és színház szolgálja a vendégek kényelmét.
Európa
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II. Hasszán mecset,
Casablanca

Az aktív kikapcsolódás kedvelői számára edzőterem nyújt kikapcsolódást.

6. nap • Casablanca

Kikötés a kora reggeli órákban Marokkóban. Az egész napos fakultatív kirándulás első állomása Casablanca,
mely az ország gazdasági és haditengerészeti központja. A város szívét az
V. Mohamed tér jelenti, ahol a tradíció
és a modern stílus keveredik. Ezt követően a világ harmadik legnagyobb
mecsetje, a II. Hasszán mecset megtekintése. A belső tér 25.000, míg az épület kívül 80.000 hívő befogadására képes, tetejéről éjszaka Mekka irányába
világít a fény. Casablanca tengerparti
sétányán, a Corniche-on található az
éjszakai és a társasági élet központja. Ezt követően továbbutazás Marokkó fővárosába, Rabatba, ahol különleges módon ötvöződik a múlt és a jelen
kultúrája, építészete. A mintegy másfél órás autóbuszos utazás után az V.
Mohamed Mauzóleum felkeresése,
mely II. Hasszán nyughelye is egyben. A
híres látnivalók közé tartozik a XII. században épült Hasszán-torony, amely
egy befejezetlen mecset minaretje.
Ebéd után rövid megállók a Kasbah és
az Udayas Múzeumnál, majd a Királyi
Palota megtekintése kívülről. Vacsora
és szállás a hajón.

7. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Santa Cruz de Tenerife irányába. Érdemes
becsatlakozni a változatos animációs programok valamelyikébe.
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Funchal

8. nap • Santa Cruz de Tenerife

Kikötés a reggeli órákban Santa Cruz
de Tenerifén. Félnapos fakultatív kirándulás a Kanári-szigetek legnagyobbikán. Utazás autóbusszal a
Parque Nacional de Las Canadas területére: itt található Spanyolország legmagasabb pontja, a 3.718 méteres Pico del Teide hófödte vulkanikus csúcsa. A többkamrájú alvó rétegvulkánt
először Edmund Scory mászta meg
és utoljára 1909-ben tört ki. Számos,
az erózió által formázott sziklaszobor tekinthető meg, de mind közül a
legérdekesebb a Dedo de Dios, vagyis az „Isten ujja” nevű képződmény. A
különleges atmoszféra a filmkészítőket is megihlette, itt forgatták Charlton Heston főszereplésével a Majmok
bolygója című film zárójelenetét. Délután visszautazás a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

9. nap • Funchal, Madeira

Érkezés a reggeli órákban Funchal kikötőjébe. Madeira az Atlanti-óceán virágoskertje, ahol kellemes szubtrópusi éghajlat, zöldellő hegyvidékek és a magasból lezúduló vízesések valóban édenné
varázsolják azt a tájat, ahol Sissy királyné is gyakran megfordult. A félnapos fakultatív kirándulás első állomása
Monte városa és az ott található Mias�szonyunk temploma, melynek oldalkápolnájában temették el és avatták boldoggá IV. Károly utolsó magyar királyt és
osztrák császárt. Ezt követően utazás
felvonóval a sziget Botanikus kertjébe.
A rövid utazás alatt mesés panoráma

nyílik a Funchal-öbölre és a Joao Gomes folyóra. Vacsora és szállás a hajón.

10. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Malaga irányába.

11. nap • Malaga

Kora reggel érkezés az andalúziai Malagába. Spanyolország déli részén,
a Földközi-tenger partján fekvő város nemcsak klímája, gyönyörű partszakaszai révén népszerű turista célpont, de a világ egyik legősibb városa
és Pablo Picasso szülőhelye is. A félnapos fakultatív program egy gyalogos
városnézéssel veszi kezdetét Malaga
népszerű utcáin és sugárútjain az Alamade Principale-on, melyet zöldellő
fák szegélyeznek. Ezt követően látogatás a Katedrálisban, mely az andalúz
reneszánsz építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása. A székesegyház egy
egykori mecset helyén épült fel a XVIII.
században. Jellegzetessége, hogy az
eredetileg tervezett két tornya helyett
pénzhiány miatt csak az egyik készült
el, emiatt a köznyelv csak La Manquita-nak, vagyis félkarúnak nevezi. Majd
a Gibralfaro erőd felkeresése, mely a
XIV. században egy régi föníciai várfok
és világítótorony helyén épült. A várból
csodálatos panoráma nyílik a kikötőre, a bikaviadalokra használt arénára és a környező hegyekre. A program

Trevi-kút, Róma

után visszautazás a hajóra, vacsora
és szállás a hajón.

12. nap • Tengeren

Egész napos hajózás Róma irányába.
Pihenés a hajó fedélzetén.

13. nap • Civitavecchia – Róma

Érkezés Civitavecchiába a reggeli órákban. A reggelit követően egész
napos fakultatív kirándulás Rómában, az Örök városban. A program
egy másfél órás autóbuszos transzferrel kezdődik Civitavecchia kikötőjéből. Az első megálló a Colosseum.
Az ellipszis alakú, Flavius-amfiteátrumként is ismert építményt eredetileg gladiátorviadalok helyszínének
tervezték, mely ötvenezer néző befogadására volt képes. Ezt követően a csoport Róma történelmi központjának egyik legnyüzsgőbb terét,

a Piazza Navonát, majd a Fellinit is
megihlető, barokk stílusban épült Trevi-kutat, illetve az ókori építészet egy
legnagyszerűbb, monumentális alkotását, a Pantheont keresi fel. Egy helyi
étteremben elfogyasztott ebéd után
látogatás a Szent Péter térre. A Bazilika kupoláját Michelangelo, míg az ellipszis alakú, szökőkutakkal és oszlopsorral szegélyezett teret Bernini
tervezte. A Szent Péter sírjára épített
bazilika megtekintése kívülről. Késő
délután visszautazás a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

14. nap • Genova – Budapest

Reggel érkezés Genova kikötőjébe. A
délelőtti órákban kijelentkezés a hajóról, majd rövid panorámás városnézés Genovában vagy Milánóban. Délután transzfer a repülőtérre. Érkezés
Budapestre az esti órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Milánó vagy Genova – Budapest útvonalon turista osztályon, illetékek, transzferek légkondicionált autóbusszal, 1 éjszakai szállás Genovában a hajóút előtt helyi háromcsillagos szálloda kétágyas szobájában reggelivel, 12 éjszakai szállás a hajón kétágyas kabinban a kiválasztott kabinkategóriában, teljes ellátás a hajón (italfogyasztással,
melyről munkatársaink adnak felvilágosítást), gyalogos panoráma városnézés
Genovában vagy Milánóban, a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

Tervezett időpont és irányárak:
2020. október 9–22.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 629 000 Ft/fő
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 729 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 769 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 799 000 Ft/fő
Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 120 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Marseille és Avignon 33 000 Ft/fő
Barcelona
27 000 Ft/fő
Casablanca és Rabat 50 000 Ft/fő
Tenerife
23 000 Ft/fő
Funchal
23 000 Ft/fő
Malaga
22 000 Ft/fő
Róma
51 000 Ft/fő
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Nyugat-mediterrán
gyöngyszemek
MSC Splendida

Genova/Olaszország – Malaga/Spanyolország –
Casablanca/Marokkó – Lisszabon/Portugália –
Barcelona/Spanyolország – Marseille/Francia
ország – Genova/Olaszország
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

1. nap • Budapest – Genova

Elutazás Budapestről a kora reggeli
órákban menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Milánóba vagy
Genovába. Érkezést követően transzfer Genovába, a szállás elfoglalása.

2. nap • Genova

Délelőtt szabadprogram, majd dél körül transzfer Genova kikötőjébe, bejelentkezés a hajóra. A kabinok elfoglalása, majd vacsora és szállás a hajón.

3. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Malaga irányába. Ezen a napon lehetőség nyílik az MSC Splendida hajójának felfedezésére, a számtalan szolgáltatás kipróbálására, animációs
programokon való részvételre. A hajó
fedélzetén hat étterem, 11 bár, csúszdás vízipark napozóterasszal, edzőterem, 1700 négyzetméteres MSC
Aurea Spa testet és lelket felfrissítő
kezelések egész sorával várja az oda
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betérőket: balinéz masszázs, arc-, és
testkezelések, török fürdő, szauna,
szolárium (a szolgáltatások térítés
ellenében vehetők igénybe). A szórakozást 4D mozi, F1 szimulátor, színház, diszkó, kaszinó, póker szoba színesíti, továbbá könyvtár, internet kávézó, ajándékboltok, fotó shop és galéria áll a vendégek rendelkezésére. A
szolgáltatások egy része felár ellenében vehető igénybe.

4. nap • Malaga

Késő délelőtt érkezés az andalúziai
Malagába. Spanyolország déli részén,
a Földközi-tenger partján fekvő város
nemcsak klímája, gyönyörű partszakaszai révén népszerű turista célpont,
de a világ egyik legősibb városa és
Pablo Picasso szülőhelye is. A félnapos fakultatív program egy gyalogos
városnézéssel veszi kezdetét Malaga népszerű utcáin és sugárútjain az
Alamade Principale-on, melyet zöldellő fák szegélyeznek. Ezt követően

látogatás a Katedrálisban, mely az
andalúz reneszánsz építészet egyik
legkiemelkedőbb alkotása. A székesegyház egy egykori mecset helyén
épült fel a XVIII. században. Jellegzetessége, hogy az eredetileg tervezett
két tornya helyett pénzhiány miatt
csak az egyik készült el, emiatt a köznyelv csak La Manquita-nak, vagyis félkarúnak nevezi. Majd a Gibralfaro
erőd felkeresése, mely a XIV. században egy régi föníciai várfok és világítótorony helyén épült. A várból csodálatos panoráma nyílik a kikötőre, a bikaviadalokra használt arénára és a
környező hegyekre. Vacsora és szállás a hajón.

5. nap • Casablanca

Kikötés a reggeli órákban Marokkóban. Az egész napos fakultatív kirándulás első állomása Casablanca, mely
az ország gazdasági- és haditengerészeti központja. A város szívét az V.
Mohamed tér jelenti, ahol a tradíció és

Casablanca

Lisszabon

a modern stílus keveredik. Ezt követően a világ harmadik legnagyobb mecsetje, a II. Hasszán mecset megtekintése. A belső tér 25.000, míg az épület
körül 80.000 hívő befogadására képes, tetejéről éjszaka Mekka irányába
világít a fény. Casablanca tengerparti
sétányán, a Corniche-on található az
éjszakai és a társasági élet központja. Ezt követően továbbutazás Marokkó fővárosába, Rabatba, ahol különleges módon ötvöződik a múlt és
a jelen kultúrája, építészete. A mintegy másfél órás autóbuszos utazás
után az V. Mohamed Mauzóleum felkeresése, mely II. Hasszán nyughelye
is egyben. A híres látnivalók közé tartozik a XII. században épült Hasszán-
torony, amely egy befejezetlen mecset
minaretje. Ebéd után rövid megállók
a Kasbah és az Udayas Múzeumnál,
majd a Királyi Palota megtekintése kívülről. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Lis�szabon irányába. Ezen a napon lehetőség adódik kipihenni az eddig szerzett élmények sokaságát.

7. nap • Lisszabon

Kikötés a reggeli órákban Lisszabonban,
a lenyűgöző hangulatú portugál fővárosban. A félnapos fakultatív kirándulás

során a város főbb nevezetességei tekinthetők meg. A túra a város legrégibb
negyedében, a romantikus és macskakövekkel kirakott Alfamában veszi kezdetét, ahol gyalogosan fedezhetők fel a
csempével díszített épületek. A „Sé” katedrálisban tett látogatást követően a
Baixa negyed felkeresése, melyet az
1755-ös földrengés után teljesen újjáépítettek. A Rossio téren rövid szabadidő keretében mindenki a maga tempójában
fedezheti fel a környék érdekességeit.
Ezt követően továbbutazás a Belém-negyedbe: e történelmi hangulatú városrész monumentális épületei a nagy földrajzi felfedezések busás bevételeiből
épültek, és ennek is kívánnak emléket
állítani. Látogatás a Belém-toronyhoz,
az UNESCO világörökség részét képező,
manuelin építészeti stílusban (a későgótikus építészeti stílus portugál változata) készült emlékmű megtekintése kívülről, ahonnan több portugál hajós indult felfedezőútra. Később a Confeitaria de Belém felkeresése, ahol a látogatók
helyi édességet kóstolhatnak. Ezt követően a szintén manuelin stílusban épült
Szent-Jeromos kolostor felkeresése,
melyet a XVI. században építettek, Vasco
de Gama indiai felfedező útját követően.
Vacsora és szállás a hajón.

8. nap • Tengeren

Útban Spanyolország partjai felé még

utoljára bekapcsolódhatnak a hajótársaság által szervezett programok
valamelyikébe, kényeztethetik magukat a spa-ban vagy valamelyik étteremben.

9. nap • Barcelona

Kikötés a reggeli órákban Barcelonában, mely a Földközi-tenger gyöngyszeme, színes és izgalmas katalán
nagyváros, a modernizmus fővárosa. Az egyedülálló városképet Gaudí
gyakran az építészeti dogmákat teljes
mértékben elvető alkotásai határozzák meg. Picasso, Dalí, Miró is ihletet
merített e mediterrán mesevárosban.
Félnapos fakultatív panoráma városnézés során a csodás Passeig de Gracia úton haladva elsőként a több ezer
színes csempével borított Casa Batlló látható kívülről, mely a Csontok házaként is ismert és a Világörökség része. Gaudí egy meglévő lakóépületet
alakított át, mely az építész szeces�sziós stílusú épületeinek egyik legharmonikusabb példája. Ezt követően a Casa Mila előtt halad az út, majd
a Güell park látható, mely eredetileg
egy luxus lakóparknak készült, de végül csak két lakóház épült a területen,
ahol Gaudi és családja is élt. A program talán legkiemelkedőbb látnivalója Gaudi máig befejezetlen mesterműve, a Sagrada Família, azaz a
Európa
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Marseille kikötője, a Vieux Port

Szent Család-templom megtekintése kívülről. A gótikus épületet 2010ben XVI. Benedek pápa emelte bazilika rangra, elkészültét követően - melyet 2026-ra, Gaudi halálának 100.
évfordulójára terveznek - a világ legnagyobb bazilikája lesz. Visszautazás
a kikötőbe, vacsora és szállás a hajón.

10. nap • Marseille

Érkezés Marseille kikötőjébe a reggeli órákban. Az egész napos fakultatív kirándulás során a csoport felkeresi Dél-Franciaország két leglátogatottabb városát. Elsőként Marseille katedrálisának, a város legmagasabb
pontján található Notre Dame de la
Garde-nak a felkeresése. A székesegyházat Henri-Jacques Espérandieu
építtette neo-bizánci stílusban egy

ősi erőd alapjaira a XIX. században.
Ezt követően másfél órás autóbuszos
transzfer Avignonba, a pápák városába. A pápai palota egykoron erődként
is szolgált, a XIV. században a nyugati kereszténység szimbóluma és székhelye volt. Alapterülete 15 000 m2, ezzel Európa legnagyobb gótikus stílusú
épülete. 1995 óta a palota és Avignon
történelmi központja az UNESCO Világörökség része. A délután további részében szabadidő, majd visszautazás
a kikötőbe. A kirándulás ebédet nem
tartalmaz. Vacsora és szállás a hajón.

11. nap • Genova – Budapest

Reggel érkezés Genova kikötőjébe. A
délelőtti órákban kijelentkezés a hajóról, majd rövid panoráma városnézés
Genovában vagy Milánóban. Délután

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Milánó vagy Genova – Budapest útvonalon turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált autóbus�szal, 1 éjszakai szállás a hajóút előtt Genovában helyi háromcsillagos szálloda kétágyas szobájában reggelivel, 9 éjszakai szállás a hajón kétágyas kabinban a kiválasztott kabinkategóriában, teljes ellátás a hajón (italfogyasztással,
melyről munkatársaink adnak felvilágosítást), gyalogos panoráma városnézés Milánóban vagy Genovában, a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt,
audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.
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transzfer a repülőtérre. Érkezés Budapestre az esti órákban.
Tervezett időpont és irányárak:
2020. október 24. – november 3.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 496 000 Ft/fő
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 589 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Bella” élménycsomaggal
599 000 Ft/fő
Balkonos
kabinban
→
„Fantastica”
élménycsomaggal 639 000 Ft/fő
Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 90 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Malaga
22 000 Ft/fő
Casablanca és Rabat 50 000 Ft/fő
Lisszabon
22 000 Ft/fő
Barcelona
27 000 Ft/fő
Marseille és Avignon 33 000 Ft/fő

Foglalja le kanári-szigeteki utazását
a kanariszigetek.utazas.hu honlapon!
Üdülések széles választéka
az Atlanti-óceán egzotikus szigetein.

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura.

…mert biztosan utazik!

Kalandozások az Adrián
Kaposvári indulású autóbusszal
MSC Sinfonia
Velence/Olaszország – Split/Horvátország – Kotor/Montenegró –
Zadar/ Horvátország - Velence/Olaszország
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

Autóbuszos
indulás

töltött be, majd szabad program. A
hajóra történő visszatérést követően
továbbutazás Kotor irányába.

1. nap • Kaposvár - Velence

Elutazás légkondicionált autóbus�szal Kaposvárról a hajnali órákban.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
Szlovénián keresztül Olaszországba. Megérkezés Velencébe, bejelentkezés az MSC Sinfonia fedélzetére, majd
a kabinok elfoglalása. Indulás az esti
órákban Split irányába.

2. nap • Split

Megérkezés Splitbe a reggeli órákban. Horvátország második legnagyobb városa mediterrán hangulatával, gyönyörű fekvésével és kivételesen gazdag építészeti emlékeivel
nyűgözi le látogatóit. Reggelit követően Split egyéni felfedezése vagy
csoportos városnéző séta a legfontosabb látnivalók megtekintésével: a
Szent Doimus székesegyház, a halpiac, a Diokleciánusz-palota (kívülről), a
Népek tere, Loggia, a Riva tengerparti sétánya, a Prokurative épülete, mely
a velencei időkben központi szerepet
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3. nap • Kotor

Érkezés Kotorba a reggeli órákban.
Fakultatív kirándulás: gyalogos városnézés Kotor óvárosában, mely az
egyik legszebb középkori város a mediterrán térség ezen részén. Mas�szív, 4,5 kilométeres várfala gótikus,
reneszánsz és monarchia-korabeli

szecessziós épületeket ölel körül. Az
óváros fő látnivalóinak megtekintése
helyi idegenvezetővel: a Főtér az Óratoronnyal, a Rektori Palota és a Szt.
Trupin Katedrális, utóbbi Kotor védőszentjének állít emléket, majd rövid
szabad program. Visszatérés a kikötőbe, majd hajózás Zadar irányába.

4. nap • Zadar

Érkezés Zadarba a délelőtti órákban. A történelme során számos

Az elbűvölő Zadar
óvárosa egy kis félszigeten fekszik, ahol
egymást érik a különböző történelmi
korok emlékei.

viszontagságot megélt kikötővárost
nevezik Dalmácia északi bástyájának is. A kis félszigeten fekvő óváros
napsütötte terei és utcácskái ízig-vérig mediterrán hangulatot árasztanak. Fakultatív program: gyalogos városnézés Dalmácia fővárosában helyi idegenvezetővel a Szt. Donát körtemplom, a Katedrális, a Tengeri
orgona és a Népek tere megtekintésével, majd rövid szabad program. Vis�szatérés a hajóra, továbbutazás Velence irányába.

5. nap • Velence – Kaposvár

Érkezés a reggeli órákban Velence kikötőjébe. Reggelit követően kijelentkezés a hajóról. Folyamatos utazás

légkondicionált autóbusszal, rövid pihenőkkel Kaposvárra. Útközben megálló Triesztben a Miramare kastélynál, melyet a XIX. században emeltek Habsburg Miksa osztrák főherceg
és felesége, Sarolta belga királyi hercegnő részére. A kastély a tenger fölé kiugró sziklára épült, falai közt napjainkban múzeum kap helyet. Minden szoba az eredeti XIX. századi
tárgyakkal és bútorokkal van berendezve, ablakaikból gyönyörű kilátás
nyílik a tengerre. A palota egykor Sissi egyik kedvenc tartózkodási helye is
volt. A kastély körül elterülő olasz stílusú kertben az egész világból összegyűjtött növényritkaságok láthatók.
Érkezés Kaposvárra az esti órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás légkondicionált autóbusszal Kaposvár – Velence – Kaposvár útvonalon, 4 éjszakai szállás
a hajón a kiválasztott kabinkategóriában, kétágyas elhelyezéssel, kikötői illeték,
teljes ellátás a hajón (korlátozott italfogyasztással, melyről munkatársaink adnak bővebb felvilágosítást), a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézések során, magyar csoportkísérő az utazás teljes időtartamára.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
Felszállási lehetőség: Kaposvár, Nagykanizsa (Pécs és Székesfehérvár
felár ellenében).
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

2020. október 13-17.
→ Belső kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 174 000
→ Ablakos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 184 000
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 199 000
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 224 000

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 40 EUR/fő

Minimum létszám: 24 fő
Helyszínen fizetendő
fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Kotor
1 0 EUR/fő
Zadar
20 EUR/fő
Miramare-kastély
8 EUR/fő
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Földközi-tengeri kalandozások
Kaposvári indulású autóbusszal
MSC Grandiosa

Genova/Olaszország – Civitavecchia/Olaszország – Palermo/Olaszország – Málta –
Barcelona/Spanyolország – Marseille/Franciaország – Genova/Olaszország

Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető
Autóbuszos
indulás

1. nap • Kaposvár – Cremona

Elutazás légkondicionált autóbusszal
Kaposvárról a reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül Olaszországba. Megérkezés a Cremona közeli szálláshelyre. Az elbűvölő lombardiai város a
világ legszebb hangú vonóshangszereinek otthona; itt született és alkotott
a világhírű hegedűkészítő mester, Antonio Stradivari a XVII. században. Séta a belvárosban, rövid szabad program, majd vacsora.

2. nap • Cremona – Genova

Reggeli után folyamatos utazás Ge
nova irányába. Kora délután bejelentkezés az MSC Grandiosa fedélzetére,
a kabinok elfoglalása. Indulás az esti
órákban Civitavecchia irányába.

3. nap • Civitavecchia (Róma)

Érkezés Civitavecchia kikötőjébe a reggeli órákban. Egész napos fakultatív kirándulás Rómába, az Örök városba. Nincs a világon még egy olyan hely,
ahol ennyire koncentráltan érnének
egymásba a történelem szebbnél szebb
lenyomatai: az ókori, a reneszánsz a
barokk emlékek, romok, épületek, templomok, bazilikák, szobrok, szökőkutak
és paloták. A program kb. másfél órás
autóbuszos transzferrel kezdődik a kikötőből. Az érkezést követően Róma fő
látnivalóinak megtekintése gyalogosan, kívülről, helyi idegenvezetővel: a
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Spanyol lépcső, a Pantheon, a Forum
Romanum, a Trevi-kút. Késő délután
visszautazás a kikötőbe, az esti órákban továbbutazás Palermo irányába.

4. nap • Szicília, Palermo

Érkezés Palermo kikötőjébe a délelőtti órákban. Fakultatív programlehetőség: látogatás Palermóba és Monrealéba. Informatív városnézés Palermóban
helyi idegenvezetővel: a Teatro Politeama Garibaldi neoklasszicista épülete és a Teatro Massimo – Olaszország
legnagyobb operaháza. Továbbutazás
a Monte Caputo lejtőjén, Palermótól 8
km-re fekvő Monreale városkába. Séta
az arab-normann stílusú székesegyházhoz, mely hatalmas, arany szicíliai-bizánci tessare mozaikjairól nevezetes (rendezvényeken és ünnepnapokon a székesegyház csak kívülről tekinthető meg). Ezt követően látogatás
a szicíliai termékekben és finomságokban gazdag helyi piacra, ahol szabadprogram keretében vásárlási lehetőség. A székesegyházhoz vezető séta hosszabb lépcsőzést tartalmaz! A
templom megtekintése belülről csak
egyénileg lehetséges (az idegenvezető
kívül nyújt útmutatót a látogatáshoz).
Visszautazás autóbusszal a kikötőbe,
majd hajózás Málta irányába.

5. nap • Málta, Valletta

Érkezés Valletta kikötőjébe a reggeli órákban. Félnapos fakultatív városnéző séta helyi magyar nyelvű idegenvezetővel. Ismerkedés Valetta nevezetességeivel (kívülről): Barakka-kert,
Miniszterelnöki Hivatal, La Vallette

nagymester szobra, Máltai Parlament,
régi Operaház. A városnéző séta után
szabadprogram keretében a város további nevezetességeinek felfedezésére
van lehetőség egyénileg: a Szent János
Katedrális, a Nagymesteri Palota vagy
a különleges Málta 5D mozi 20 perces
előadása helyszíni fizetéssel tekinthető meg. A nap további részében szabad
program Valletta belvárosában. A kikötőbe történő visszaérkezést követően
utazás Barcelona irányába.

6. nap • Tengeren

Egész napos hajózás Spanyolország
irányába. Az MSC hajótársaság legújabb tengerjáró hajója, az MSC Grandiosa lenyűgöző megoldásaival kápráztatja el utasait. Hatalmas belső promenádját egy 480 m2-es LED-kupola fedi
le, mely a napszaknak és az útvonalnak megfelelő hangulatú képeket vetít
az utasok feje fölé. A korzót üzletek, éttermek és bárok szegélyezik, esténként
élőzene és különféle szórakozási lehetőségek kínálkoznak itt. A kalandra vágyók számára a Polar Aquapark csúszda komplexuma gondoskodik az izgalmakról. Az esti szórakozást a világhírű
cirkuszi társulat, a Cirque du Soleil legújabb 2 előadása garantálja, melyet kifejezetten az MSC Grandiosa utasai részére állítottak össze (előzetes jelentkezéssel, felár ellenében vehető igénybe,
irányára 15 EUR/fő/alkalom).

7. nap • Barcelona

Érkezés a reggeli órákban Barcelonába. A színes és izgalmas katalán nagyváros a világ egyik legismertebb és

leghangulatosabb metropolisza, a modernizmus szülőhelye. A város felfedezése egyénileg, vagy fakultatív félnapos
gyalogos városnézés keretében. Rövid
autóbuszos transzfer a séta kiindulási
pontjáig: a Kolumbusz-emlékműig. Séta a La Ramblán, Barcelona széles, platánokkal szegélyezett sétálóutcáján. A
labirintus-szerű gótikus városrész közepén áll a város gótikus katedrálisa;
az impozáns, hatalmas templom kívülről tekinthető meg. Rövid szabadidő
a Plaza de Catalunya közelében, majd
gyalogos visszatérés a kiindulópontig,
ahonnan a transzfer biztosított a hajóhoz. Tovább utazás Marseille irányába.

8. nap • Marseille

Érkezés Marseille kikötőjébe a reggeli
órákban. Marseille egy nagy múltú, kozmopolita város, melyet görög hajósok

alapították Kr.e. 600 körül. Az egész napos fakultatív kirándulás során Dél-Franciaország két leglátogatottabb városának megismerésére nyílik lehetőség. Elsőként a marseille-i katedrális, a Notre Dame de la Garde felkeresése, mely
a város legmagasabb pontján található. Ezt követően másfél órás autóbuszos
transzfer Avignonba, a pápák városába.
A pápai palota egykoron erődként is szolgált, a XIV. században a nyugati kereszténység szimbóluma és székhelye volt.
1995 óta a palota és Avignon történelmi központja az UNESCO Világörökség
része. A délután további részében rövid
szabadidő, majd visszautazás a kikötőbe. Továbbutazás Genova irányába.

9. nap • Genova – Kaposvár

Érkezés a reggeli órákban Genova kikötőjébe. A reggelit követően

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás légkondicionált autóbusszal Kaposvár - Genova - Kaposvár útvonalon, 1 éjszakai tranzitszállás odaúton Cremona mellett helyi háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban
félpanziós ellátással (a visszaúton nincs tranzitszállás), 7 éjszakai szállás a hajón
a kiválasztott kabinkategóriában kétágyas elhelyezéssel, kikötői illeték, teljes ellátás a hajón (korlátozott italfogyasztással, melyről munkatársaink adnak bővebb
felvilágosítást), a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata,
audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézések során, magyar csoportkísérő az utazás teljes időtartamára.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
Felszállási lehetőség: Kaposvár, Nagykanizsa (Pécs és Székesfehérvár
felár ellenében).
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

kijelentkezés a hajóról. Folyamatos
utazás légkondicionált autóbusszal
Kaposvárra rövid pihenőkkel. Érkezés
a késő éjszakai órákban.

2020. március 13-21.
→ Belső kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 334 000
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 364 000
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 394 000

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 70 EUR/fő

Minimum létszám: 24 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 15 fő)
Róma
20 000 Ft/fő
+ 25 EUR/fő (helyszínen fizetendő)

Palermo és Monreale
21 000 Ft/fő
Valletta
15 EUR/fő (helyszínen fizetendő)
Barcelona
15 000 Ft/fő
Marseille és Avignon
35 000 Ft/fő

Európa
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Görög emlékek
MSC Musica
Velence/Olaszország – Brindisi/Olasz
ország – Katakolon/Görögország –
Szantorini/Görögország – Pireusz/Görögország – Korfu/Görögország – Kotor/
Montenegro – Velence/Olaszország
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

1. nap • Budapest – Velence

Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Velencébe. Érkezést követően autóbuszos transzfer
a szállodába. Bejelentkezés, majd délután szabadprogram. Velence minden kétséget kizáróan az Adria királynője. Elegáns, bájos, kacér, bámulatos.
Páratlan gazdagságáról számos palota és templom, valamint a bennük
őrzött felbecsülhetetlen értékű műalkotások tanúskodnak. Leghíresebb
nevezetességei közé tartozik a Rialto
és a Rialto híd, a Szent Márk-bazilika
csodálatos, bizánci stílusú épülete, illetve annak harangtornya, a Campanile. A vízen fekvő várost áthatja a romantika, elmesélni nehéz mitől en�nyire különös, egyszerűen látni kell!

2. nap • Velence

Délelőtt szabadprogram, majd dél
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körül transzfer a kikötőbe. Bejelentkezés az MSC Musica fedélzetére. A
kabinok elfoglalása, majd vacsora
és szállás a hajón.

3. nap • Brindisi (Alberobello)

Érkezés Bari kikötőjébe a kora délutáni órákban. Félnapos fakultatív kirándulás Alberobellóba. A kikötőt elhagyva 1 órás autóbuszos utazás a festői
olasz tájakon a Puglia tartományban
lévő Alberobellóba. A tartomány az
„olasz csizma sarkának” tetején helyezkedik el. A várost jellegzetes házai
a „trulli”-k miatt 1996-ban az UNESCO világörökségi helyszínné nyilvánította. Ezek az épületek kerek kövekből, habarcs nélkül összerakott, kúpos tetejű házak, sokuk tetején az
ún. „pinnacolo” egyfajta fehér sapka vagy gömb található. Valamen�nyi tetőre különös szimbólumokat
festettek, feltehetően a jó szerencse

megidézésére. Séta a rendkívül érdekes, szokatlan látnivalókat kínáló városban, mely során a St. Antonio templom – a világ egyetlen „trullo”
temploma is látható. Visszautazás a
hajóra, majd vacsora és szállás.

4. nap • Katakolon (Olympia)

Késő délelőtt kikötés Katakolon városában. Félnapos fakultatív kirándulás
a kb. 20 km-re levő Olympiába, mely
Görögország egyik legnagyobb ásatási területe és 1989 óta UNESCO világörökségi védelem alatt áll. Az ókori olimpiai játékok színhelye a Kronosz-hegység erdős lankáinak lábánál található. A Zeusz tiszteletére
rendezett első játékok i.e. 776-ban
kezdődtek, mely a görög időszámítás kezdete is. 1896 óta ezen a helyen lobbantják lángra a modern kori
nyári olimpiai játékok lángját. A kirándulás során Zeusz-templom romjai,

A mesébe illő Alberobello
városka jellegzetes, kerek
alaprajzú, csúcsos tetejű
pugliai kőházikóiról, a
trullókról híres.

Oia, Santorini

kikötőbe. Vacsora és
szállás a hajón.

5. nap • Santorini

a tornacsarnok, a lóversenypálya
és a stadion tekinthető meg, melyet
40.000 néző befogadására építettek.
Látogatás az 1982-ben nyílt olympiai
Régészeti Múzeumban, ahol az ásatások során előkerült tárgyak egyedülálló gyűjteménye tekinthető meg.
A kirándulás után visszautazás a

Kikötés a reggeli órákban a Santorini szigeténél lévő kalderában (a hajó nem tud kikötni a
kikötőben, ezért a szárazföld kishajókkal közelíthető meg). Reggelit követően egész napos fakultatív kirándulás Santorini szigetén, mely egy 3500
évvel ezelőtti vulkánkitörés nyomait őrzi. A szárazföldet rövid hajózással Athinios kikötőjében érik el, ahonnan kezdetét veszi az autóbuszos

kirándulás, melynek első állomása a
minószi bronzkorban virágzó, majd
később egy tűzhányó áldozatául eső
Akrotiri. 1967-ben kezdték el feltárni
a területét és azóta számos nagyon
jó állapotban lévő lelet került elő, köztük freskók és néhány háromemeletes épület is. Az ásatási területen tett
látogatást követően utazás a fővárosba, Firába. A szabadprogram alatt lehetőség nyílik felfedezni a hangulatos kis sikátorok világát, esetleg beülni egy kávézóba és onnan csodálni a
kilátást Kameni varázslatos szigeteire és az öbölre. Utazás az utolsó állomás helyszínére, Oia-ba. A macskaköves utcákat övező kék-fehér házak
lenyűgöző látványt nyújtanak. A vezetett séta során borkóstolás egy helyi borászatban. A program mozgásában korlátozott és kerekesszékes utasoknak nem javasolt. Visszautazás a
kikötőbe, ahonnan kishajókkal szállítják vissza az utasokat az MSC Musica
hajóhoz. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap • Pireusz (Athén)

Érkezés a reggeli órákban Pireusz kikötőjébe. Egész napos fakultatív kirándulás Athénban: az Akropolisz a
Parthenónnal és a Régészeti Múzeum megtekintése. Athén a világ egyik
Európa
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A varázslatos hangulatú
Velence valóban a „hidak
városa”: 417 híd ível át a
mintegy 177 csatornán,
mely behálózza a várost.

Zeusz-ábrázolás az Achilleon
Palotában, Korfu szigetén

legrégebbi városa, már az időszámítás előtt 3000 évvel is városként létezett. A görög főváros a civilizáció
bölcsője, hisz itt született a demokrácia, itt szökkent szárba a színművészet, itt alkották meg a nyugati filozófia alapjait és itt rendezték meg
az első olimpiai játékokat is. A város legszentebb helye napjainkban is
az Akropolisz, sziklája a város legmagasabb pontja. Az épületek nagy része templom, melyeket Pallasz Athéné, a város védőszentjének tiszteletére emeltek. Méreteik és arányaik még
mindig fenségesek. Legkiemelkedőbb
közülük a dór stílusú, márvány Parthenón temploma, a világ egyik legismertebb ókori épülete. A Nemzeti Régészeti Múzeum egyedülálló gyűjteményének megtekintése után séta a
Plaka negyedben, ahol az aprólékosan felújított neoklasszicista épületek között, szűk utcákon barangolva átérezhető a régi korok hangulata. Rövid szabadidővel zárul a program, mielőtt a csoport visszatérne a
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hajóra. A kirándulás a kimerítő gyaloglás, egyenetlen talaj miatt nem alkalmas mozgásban korlátozott és
kerekes székes utasoknak. Vacsora és
szállás a hajón.

7. nap • Korfu

Kora délután kikötés Korfu szigetén.
Félnapos fakultatív városnézés a sziget egyik legszebb kastélyához. Az
ókori Görögországban Odüsszeusz
hazafelé, Ithakába tartó legendás útjának utolsó állomása Korfu volt. Nem
eposzi méretekben, de ez a kirándulás
alkalmat kínál arra, hogy megismerjék a zöldellő sziget gyönyörű tájait. A
kirándulás tartalmazza az Achilleon
palota megtekintését; ez a gyönyörű
fehér kastély egykor Erzsébet osztrák
császárné és magyar királyné – vagy
ahogy szeretetteljesen nevezték – Sissi lakhelye volt. A gazdagon díszített
kastély egy tengerre néző színpompás
kert közepén fekszik; nevét egy másik
mitológiai hősről, Achillesről kapta. Idő
függvényében a hajóra történő visszatérés előtt rövid szabadidő Korfu városában, majd visszautazás a kikötőbe.
Vacsora és szállás a hajón.

8. nap • Kotor

Kikötés a reggeli órákban Kotorban,
mely Montenegró legértékesebb műemlékekkel büszkélkedő városa. A Kotori-öböl az Adria egyik legmélyebben
benyúló öble, emiatt Európa legdélibb
fjordjának is nevezik. Kotor a háttérben
a hegyek védelmét élvezi, keskeny sikátorokkal és terecskékkel átszőtt, városfallal körülvett mediterrán hangulatú
óvárosa 1979 óta gazdagítja az UNES→
CO kulturális világörökségeit.
A félnapos fakultatív kirándulás Kotor óvárosában tett sétával veszi kezdetét, majd látogatás a tengerhajózási hagyományok
emlékeit őrző Tengerészeti Múzeumban. Ezt követően autóbuszos utazás az
UNESCO világörökségi listáján szerepelő Perast gyönyörű kisvárosába, ahol a
barokk építészeti remekeket mellett katolikus templomok, ortodox épületek is
megcsodálhatók. A Szirti Madonna apó,
mesterséges szigetére Perastból induló
kishajóval lehet eljutni, a templomában
tett látogatás egyedülálló élmény. Aki a
hajózáson nem vesz részt, egyénileg fedezheti fel Perast partmenti hangulatos utcáit. A kirándulás végén Perastban
a St.Nikolaus templom megtekintése,

Kotor

majd visszautazás autóbusszal a kotori
kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

9. nap • Velence – Budapest

Kikötés a reggeli órákban Velencében.
Reggelit követően kijelentkezés a hajóról. Félnapos városnézés Velencében,
mely a középkorban fontos kereskedelmi csomópont és ezáltal már akkoriban is kedvelt úti cél volt. A Szent
Márk teret Napóleon „Európa legszebb
szalonjának” nevezte, Petrarca szerint

pedig „nincs párja a Földön”. A téren található Székesegyház Velence egyik
legismertebb látnivalója. A város fő
közlekedési útvonala a Canal Grande,
melyen 4 híd ível át, ezek közül a leghíresebb a Rialto-híd. Az impozáns Dózse-palota homlokzatát isztriai kőből faragott gótikus oszlopsor díszíti.
Az Óriások lépcsőjén koronázták meg
a dózsékat. Sétával egybekötött gyalogos városnézés a Szent Márk térről a
Rialto hídig, rövid szabadidőt követően autóbuszos transzfer a repülőtérre.
Hazautazás az esti órákban menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Velence – Budapest útvonalon,
turista osztályon, illetékek, transzfer autóbusszal, 1 éjszakai szállás a hajóút előtt
Velencében helyi négycsillagos szállodában kétágyas elhelyezéssel reggelivel, 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában kétágyas elhelyezéssel, teljes ellátás a hajón (italfogyasztással, melynek tartalmáról munkatársaink adnak
felvilágosítást), félnapos városnézés Velencében, a hajó legtöbb szórakoztató- és
sportlétesítményének használata; magyar idegenvezető az utazás teljes időtartamára, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

2020. június 13-21.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 489 000
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 579 000
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 619 000
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 649 000

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 70 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Brindisi - Alberobello 25 000 Ft/fő
Katakolon - Olympia
25 000 Ft/fő
Szantorini
37 000 Ft/fő
Pireusz – Athén
32 000 Ft/fő
Korfu – Achilleon-palota 24 000 Ft/fő
Kotor
22 000 Ft/fő

Európa
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Lisszabontól
Genováig
MSC Divina

Lisszabon/Portugália - Valencia/Spanyolország –
Marseille/Franciaország – Genova/Olaszország
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

1. nap • Budapest – Lisszabon

Elutazás Budapestről a reggeli órákban menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Lisszabonba. A
délutáni érkezést követően transzfer
a szállodába. Este szabadprogram.
Szállás Lisszabonban.

2. nap • Lisszabon

Reggeli után félnapos városnézés a
portugál fővárosban, mely 1255 óta
Portugália fővárosa. Az ország központi régiójában, az Atlanti-óceán partján,
a Tejo folyó hatalmas tölcsértorkolata
mentén található. A városnézés első állomása a Mánuel stílusú Szent Jeromos kolostor (igény esetén a kerengőbe
a belépő a helyszínen fizetendő). A hatalmas, gazdagon díszített, elképesztően színes történelmi háttérrel rendelkező kolostor Belém városrészben, a parthoz közel található. Az eredetileg itt álló
kápolnát, amely a hieronimita rend otthona volt, még Tengerész Henrik portugál uralkodó építtette. A jelenlegi épületet már I. Mánuel király parancsára
emelték, aki a Szentszéktől kért engedélyt a Tejo folyó partján álló épület létrehozására. Miután Vasco de Gama
visszatért felfedezőútjáról, az épület
különleges jelentőségre tett szert, a portugál terjeszkedés és a földrajzi felfedezések egyik jelképévé vált. A következő
megálló a Belém-torony, mely a főváros egyik legismertebb jelképe. A torony
a Szent Jeromos kolostor
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szomszédságában található, és mindkét látnivaló 1983 óta az UNESCO Világörökség része. A tornyot a XVI. században építették Mánuel stílusban,
mely Portugália sajátos késő gótikus-kora reneszánsz építészeti stílusa.
Panorámás városnézés keretében a
Rossio téren és az Avenida Libertade
sugárúton keresztülhaladva transzfer
a szállodába. Délután szabadprogram,
a város felfedezése egyénileg. Lisszabon tömegközlekedése kiváló: felkereshető a Nemzetek Parkja, ahol az Ócenárium található. Európa legnagyobb
fedett akváriuma 450 faj 16 000 fajtájának ad otthont, többek között pingvinek, sirályok és egyéb madarak, vidrák,
ráják, cápák, tengeri csikók, korallok,
polip, medúzák láthatók. A Nemzetek
Parkjából kiválóan lehet látni Európa
leghosszabb, 12,3 km hosszú hídját, a
Vasco da Gama hidat is. Szállás Lis�szabonban.

3. nap • Lisszabon

A reggelit követően kb. háromórás program veszi kezdetét: a híres Alfama negyedben a Sé katedrális megtekintése,
majd séta a macskaköves emelkedőn a
középkori Szent György várhoz, ahonnan csodás kilátás nyílik a Tejo folyó két
partján elterülő, Rómához hasonlóan
hét dombra épült városra. A legmagasabb dombon (stratégiailag a legalkalmasabb helyen) áll a vár, amely évszázadok óta uralja a várost. A várból séta

a régi, kanyargós utcáival jellegzetes
Alfama-negyeden át a parkolóig, ahonnan dél körül transzfer a kikötőbe, bejelentkezés a hajóra. A kabinok elfoglalása, majd vacsora és szállás a hajón.

4. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Valencia
irányába. Ezen a napon lehetőség nyílik
az MSC Divina felfedezésére, számtalan
szolgáltatás kipróbálására, animációs
programokon való részvételre. A hajó fedélzetén a két főéttermen és büfééttermen kívül a la carte éttermek, 12 bár és
kávézó, fedett és szabadtéri úszómedence, edzőterem, Aurea Spa szépségszalon (térítés ellenében), művészeti galéria, F1 szimulátor, színházterem esti
showműsorokkal, kaszinó, diszkó, ajándékboltok, internetsarok szolgálja a vendégek kényelmét. Az aktív kikapcsolódást kedvelők részére táncórák, fitneszterem, valamint teniszpálya biztosított.
Vacsora és szállás a hajón.

5. nap • Valencia (San José
barlang – Sierra de Espanda)

Érkezés Valencia kikötőjébe a reggeli
órákban. Spanyolország harmadik
legnagyobb városa a Földközi-tenger
partján elsősorban nyüzsgő kulturális
életéről nevezetes, ám a mediterrán
hangulat, a remek városi strandok, a
gyönyörű, különböző korokat képviselő
épületek mind hozzájárulnak népszerűségéhez. Építészeti örökségével

Pasteis de nata

Európa legnagyobb gótikus stílusú
épülete. 1995 óta a palota és Avignon
történelmi központja az UNESCO Világörökség része. A délután további
részében rövid szabadidő, majd vis�szautazás a kikötőbe. A kirándulás
ebédet nem tartalmaz. Vacsora és
szállás a hajón.

7. nap • Genova – Budapest

Valencia a művészetkedvelők valóságos paradicsoma, akik román, gót, barokk emlékekben és különleges modern
épületekben dúskálhatnak. A félnapos
fakultatív program során látogatás a
San José barlangban, a Sierra de Espanda természetvédelmi terület határán, mely a tartomány második legnagyobb védett természeti kincse. A barlangrendszer vélhetően 230 millió évvel
ezelőtt, a triász korban alakult ki. Érdekessége, hogy itt található Európa leghosszabb hajókázható, 2750 méter
hosszú földalatti folyója. Kis csónakokba szállva csodálhatják meg egy rövid
szakaszon a természet alkotta kamrákat. A hajóhoz történő visszautazás során az autóbuszból pillantást vethetnek
Valencia emblematikus épületei közül a
Serrano ikertoronyra és a katedrálisra,
mely a XIII-XV. században épült és
könnyű megismerni az 50 méter magas Miguelete toronyról. Visszautazás a
kikötőbe, vacsora és szállás a hajón. A

barlanglátogatás klausztrofóbiában
szenvedőknek és mozgásszervi nehézségekkel küzdőknek nem javasolt.

6. nap • Marseille (Avignon)

Érkezés Marseille kikötőjébe a déli órákban. Marseille egy nagy múltú, kozmopolita város, melyet görög hajósok
alapítottak Kr.e. 600 körül. A kb. 7 órás
fakultatív kirándulás során a csoport
felkeresi Dél-Franciaország két leglátogatottabb városát. Elsőként Marseille katedrálisának, a város legmagasabb pontján található Notre Dame de
la Garde-nak a felkeresése. A székesegyházat Henri-Jacques Espérandieu
építtette egy ősi erőd alapjaira neo-bizánci stílusban a XIX. században. Ezt
követően másfél órás autóbuszos
transzfer Avignonba, a pápák városába. A pápai palota egykoron erődként is
szolgált, a XIV. században a nyugati kereszténység szimbóluma és székhelye volt. Alapterülete 15 000 m2, ezzel

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Lisszabon és Genova – Budapest útvonalon turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált autóbusszal, 2 éjszakai szállás a hajóút előtt Lisszabonban helyi négycsillagos
szállodában kétágyas szobában reggelivel, 4 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában kétágyas kabinban, teljes ellátás a hajón (italfogyasztással, melyről munkatársaink adnak felvilágosítást), 2 félnapos városnézés Lisszabonban ellátás nélkül, gyalogos városnézés Genovában, a hajó
legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

Kikötés a reggeli órákban Genovában.
A hajóról történő kijelentkezést követően gyalogos városnézés Genovában. A
kulturális kincsekben gazdag, UNESCO
Világörökséghez tartozó óváros főbb
látnivalóinak megtekintése: az I. világháborúban elhunyt genovaiak emlékére készült Diadalív, a Piazza de Ferrari
főtér, a San Lorenzo Katedrális, mely a
genovai érsek székhelye, a XVI. században épült Annunziata templom, a királyi palota és a bevásárlóutca. A városnézés után szabadidő, majd transzfer
a repülőtérre, utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.

2020. április 1–7.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 268 000
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 298 000
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 308 000
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 328 000

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 40 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Valencia-S.José barlang 26 000 Ft/fő
Marseille-Avignon
35 000 Ft/fő
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Genovától Hamburgig
Európa legjava
MSC Splendida
Genova/Olaszország – Barcelona/Spanyolország – Casablanca/Marokkó - Cadiz/Spanyolország – Lisszabon/Portugália
– Vigo/Spanyolország – Southampton/Egyesült Királyság –
Hamburg/Németország

Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

1. nap • Budapest – Genova

Elutazás Budapestről a kora reggeli
órákban menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Genovába. Érkezést
követően félnapos gyalogos városnézés Genovában: a kulturális kincsekben gazdag, UNESCO Világörökséghez
tartozó óváros főbb látnivalóinak megtekintése: az I. Világháborúban elhunyt
genovaiak emlékére készült Diadalív, a
Piazza de Ferrari főtér, a San Lorenzo
Katedrális, mely a genovai érsek székhelye, a XVI. században épült Annunziata templom, a királyi palota és a bevásárlóutca. A városnézést követően a
szállás elfoglalása a genovai szállodában, este szabadprogram.

2. nap • Genova

Délelőtt szabadprogram, majd dél körül transzfer Genova kikötőjébe, bejelentkezés a hajóra. A kabinok elfoglalása, majd vacsora és szállás a hajón.

3. nap • Barcelona

Kikötés a kora délutáni órákban Barcelonában, mely a Földközi-tenger
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gyöngyszeme, színes és izgalmas katalán nagyváros, a világ egyik legismertebb, legérdekfeszítőbb, legszínesebb és leghangulatosabb metropolisza, a modernizmus szülőhelye. Az
egyedülálló városképet Antoni Gaudí,
valamint Luis Doménechi Montaner
gyakran az építészeti dogmákat teljes
mértékben elvető alkotásai határozzák meg. A város avantgárd művészete nem merül ki az épületeiben: az
apró részletek, megbúvó lépcsősorok,
az erkélyek, utcai installációk és Barcelona számos más eleme ezt a légkört erősítik. Ugyanakkor Barcelona a
példásan kidolgozott városfejlesztési
terv iskolapéldája is, az 1992-es olimpiai játékokra teljes negyedeket újítottak fel, a város teljes átalakításon
esett át. A város felfedezése egyénileg, vagy tervezett fakultatív program:
félnapos gyalogos városnézés során
rövid autóbuszos transzfer a séta kiindulási pontjáig: a Kolombusz-emlékműig, mely 60 méteres magasságával impozáns látványt nyújt, 1888ban épült és a felfedező első útjának

állít emléket. Séta a La Ramblán, Barcelona széles, platánokkal szegélyezett sétálóutcáján. A több, mint egy
kilométer hosszú Rambla a tengerparthoz közeli Kolumbusz-szobor és
a Catalunya tér között húzódik. A korzó mindig tele van helyiekkel, és turistákkal, de legfőképp élettel. Az arra járókat mozdulatművészek, zenészek,
utcai művészek szórakoztatják. A labirintusszerű gótikus városrészbe érve sikátorszerű, kanyargós utcácskák,
zegzugos lépcsősorok, apró terek ejtik
ámulatba az arra járókat, igazi középkori hangulatot teremtve. Közepén
áll a város gótikus katedrálisa, impozáns, hatalmas templom, mely kívülről tekinthető meg. Rövid szabadidő a
Plaza de Catalunya közelében, majd
gyalogos visszatérés a kiindulópontig,
ahonnan a transzfer biztosított a hajóhoz. Vacsora és szállás a hajón.

4. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Casablanca irányába. Ezen a napon lehetőség nyílik az MSC Splendida

Cadiz

felfedezésére, számtalan szolgáltatás kipróbálására, animációs programokon való részvételre. A hajó fedélzetén 6 étterem, 11 bár, medencék,
edzőterem, Aurea Spa-központ (térítés ellenében), kártyaszoba, kaszinó,
diszkó, ajándékboltok, internetsarok,
könyvtár és színház szolgálja a vendégek kényelmét. Az aktív kikapcsolódás kedvelői számára a squashpálya, futópálya, valamint az edzőterem nyújt kikapcsolódást. Vacsora és
szállás a hajón.

ahol különleges módon ötvöződik a
múlt és a jelen kultúrája, építészete. A
mintegy másfél órás autóbuszos utazás után az V. Mohamed Mauzóleum
felkeresése, mely II. Hasszán nyughelye is egyben. A híres látnivalók közé
tartozik a XII. században épült Has�szán-torony, amely egy befejezetlen
mecset minaretje. Ebéd után rövid
megállók a Kasbah és az Udayas Múzeumnál, majd a Királyi Palota megtekintése kívülről. Vacsora és szállás
a hajón.

5. nap • Casablanca

6. nap • Cadiz (Sevilla)

Kikötés a kora reggeli órákban Marokkóban. Az egész napos fakultatív kirándulás első állomása Casablanca,
mely az ország gazdasági és haditengerészeti központja. A város szívét az
V. Mohamed tér jelenti, ahol a tradíció
és a modern stílus keveredik. Ezt követően a világ harmadik legnagyobb
mecsetje, a II. Hasszán mecset megtekintése. A belső tér 25.000, míg az
épület kívül 80.000 hívő befogadására képes, tetejéről éjszaka Mekka irányába világít a fény. Casablanca tengerparti sétányán, a Corniche-on található az éjszakai és a társasági élet
központja. Ezt köve tően továb b
utazás Marokkó fővárosába, Rabatba,

A reggeli kikötés után egész napos

fakultatív kirándulás
Andalúzia fővárosába, Sevillába. Spanyolország negyedik
legnagyobb városa
több mint 2000 éves,
számos civilizáció
hagyta itt történelmi
műemlékeit. Óváros a E u ró pá ban a 3 .
l e g n a g y o b b , m e ly
három világörökségi
emlékkel is büszkélkedhet. A cadizi kikötőből kb. kétórás autóbuszos utazást követően az első látványosság a Katedrális,
mely befejezésének idején, a XVI. században - felülkerekedve az isztambuli Hagia Sophián - a világ legnagyobb katedrálisa volt. Ma is Európa
harmadik legnagyobb temploma:
méretében csak a római Szent Péter-katedrális és a londoni Szent
Pál-katedrális előzi meg. A hatalmas
gótikus katedrális főoltára Jézus életének 36 jelenetét ábrázolja. A székesegyház művészi kincsei közé

Alcazar, Sevilla
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A Tejo partján emelkedő Belém-torony
gazdag díszítésével a
késő gótikus Mánuel
stílus egyik ékes példája Lisszabonban.

tartoznak Pedro de Campana, Francisco de Zurbarán és Bartolomé Esteban Murillo remekművei. A templom
kereszthajója Kolumbusz Kristóf sírját rejti. A sevillai Katedrális a vele
azonos téren található Real Alcazárral az UNESCO Világörökség része.
Gyalogos városnézés a Barro de Santa Cruz negyedben, mely az óvárostól
keletre helyezkedik el és a Guadalquivir folyó határolja. A környék Sevilla
zsidó negyede volt az 1300-as évek
végéig. A XVI-XVII. század környékén
a nemesek udvarházakat építettek a
kerületben. A környék hófehér házakkal szegélyezett keskeny utcáival és
napsütötte, narancsligetes tereivel
elbűvölő látványt nyújt. Az Alcazar
komplexum, a királyi paloták, teraszok és kertek sok átalakításon mentek keresztül fennállásuk több, mint
ezeréves történetében. A XI. században, a muzulmán mórok építettek
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egy palotát az erőd helyén majd a XIII.
században gótikus stílusban átépítették. Száz évvel később, Pedro király mór kézművesekkel újjáépíttette,
mór stílusát azonban mindvégig
megőrizte. Látogatóit mindig is lenyűgözte a szobák és udvarok gazdag díszítése, finoman kidolgozott
árkádjai, a színes csempék és a szövevényes stukkók. Sevilla legnépszerűbb turisztikai látványossága az elmúlt 700 éven át a spanyol királyi
család egyik hivatalos rezidenciája
volt, ma UNESCO világörökségi helyszín. (Amennyiben az Alcazar előre
nem látható okok miatt zárva tart, a
Casa de Pilato – Pilátus háza megtekintése szerepel a programban.) A
gyalogos városnézés Sevilla legfontosabb nyilvános parkjában, a Parque
de María Luisa parkban folytatódik,
mely madár populációjáról ismert:
galambok, hattyúk, papagájok és

kacsák osztoznak a terü le ten. A
szobrok, tavak, szökőkutak teszik
igazán festői, kellemes hellyé a parkot, melyet a helyiek is szívesen felkeresnek. A kirándulás utolsó állomása
a Plaza de Espana megtekintése kívülről: 1914-ben a sevillai Anibal
Gonzalez építész kezdett jó néhány
épület tervezésébe felkészülésként a
közelgő Ibéro-Amerikai Kiállításra. Ma
kormányzati hivatalok működnek az
épületben. A városnézés ebédet tartalmaz. A programok után visszautazás a cadizi kikötőbe. Vacsora és
szállás a hajón.

7. nap • Lisszabon

Kikötés a reggeli órákban Lisszabonban. Félnapos fakultatív városnézés a portugál fővárosban, mely
1255 óta Portugália fővárosa. Az ország központi régiójában, az Atlanti
Óceán partján, a Tejó folyó hatalmas
tölcsértorkolata mentén található. A
városnézés első állomása a Mánuel
s t í lus ú S z e nt - J e ro mo s k o lo s to r
(igény esetén a kerengőbe a belépő a
helyszínen fizetendő). A hatalmas,
gazdagon díszített, elképesztően

Barcelona

gazdag történelmi háttérrel rendelkező kolostor Belém városrészben, a
parthoz közel található. Az eredetileg itt álló kápolnát, amely a hieronimita rend otthona volt, még Tengerész Henrik portugál uralkodó építtette. A jelenlegi épületet már I. Mánuel király parancsára emelték, aki
a Szentszéktől kért engedélyt a Tejo
folyó partján álló épület létrehozására. Miután Vasco de Gama visszatért felfedezőútjáról, az épület különleges jelentőségre tett szert, a
portugál terjeszkedés és a földrajzi
felfedezések egyik jelképévé vált. A
következő megálló a Belém-torony,
mely a főváros egyik legnépszerűbb
jelképe. A torony a Szent-Jeromos
kolostor szomszédságában található, és mindkét látnivaló 1983 óta az
UNESCO Világörökség része. A tornyot a XVI. században építették Mánuel stílusban, amely a tökélete példa az ország korabeli építkezési stílusára. Panorámás városnézés keretében a Rossio téren és az Avenida
Libertade sugárúton keresztülhaladva visszatérés a hajóra, ahol vacsora és szállás.

8. nap • Vigo
(Santiago de Compostela)

Kikötés a reggeli órákban Vigo kikötőjében. Fakultatív kirándulás Santiago
de Compostelába, ahova kb. másfél
órás buszos utazás során lehet eljutni.
A félnapos városnézés során utazás
Galícia fővárosába, a Szent Jakab-út
végállomására, amely a világ negyedik legnagyobb katolikus zarándokhelye. A helyiek szerint az árkádos, köves
utcák, esőben nyújtják a legvarázslatosabb látványt, amikor a város szinte
ragyog. A város legkiemelkedőbb látnivalója, a katedrális megtekintése,
amely Spanyolország legnagyobb román kori temploma, oltára feltételezhetően Szent Jakab apostol sírját őrzi.
Az óváros és a katedrális az UNESCO
Világörökség része. Idő függvényében
rövid szabadidő során a város önálló
felfedezésére nyílik lehetőség. Visszautazás a vigói kikötőbe. Vacsora és
szállás a hajón.

9. nap • Tengeren

Útban Anglia partjai felé ezen a napon
a pihenésé a fő szerep. Az éttermek,
bárok kulináris élményekkel várják az

utazókat, napközben pedig animációs programokra lehet csatlakozni,
vagy pihenni a medence partján.

10. nap • Southampton (Windsor)

Kikötés a kora reggeli órákban Southampton kikötőjében. Egész napos
fakultatív kirándulás a windsori kastélyhoz, mely kb. másfél órás autóbuszos utazással érhető el. A világ legnagyobb jelenleg is használt kastélya
egyike a brit királyi család legfontosabb rezidenciáinak. II. Erzsébet brit
királynő itt töltötte gyermekkora egy
részét, ma is az év sok hétvégéjén tölti szabadidejét a kastélyban, hivatalos és privát ügyeit egyaránt itt intézi.
A kastélyt Hódító Vilmos kezdte el
építtetni 1070 körül. A munkálatok
mintegy 16 évig tartottak. Azóta nem
volt olyan királyi család, aki ne építtetett volna hozzá valamit, vagy ne alakított volna a kastély arculatán. Az
erődítményt eredetileg azért építtették, hogy London egyik nyugati védőbástyája legyen. A 45 000 m2 területen elhelyezkedő kastélynak és a hozzá tartozó impozáns kertnek csak
egy része látogatható, egyes területek
Európa
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Hamburg

Windsor városában, ahol egy rövid
sétára van lehetőség a György korabeli utcákon, majd visszautazás a
southamptoni kikötőbe. Vacsora és
szállás a hajón.

11. nap • Tengeren

Útban Hamburg felé még utoljára bekapcsolódhatnak a hajótársaság által
szervezett programok valamelyikébe,
kényeztethetik magukat a spa-ban
vagy valamelyik étteremben.

12. nap • Hamburg

zárva vannak a látogatók előtt, mivel
azok a királyi család számára fenntartott részek: a program során az állami lakosztályok és a Szent György
kápolna megtekintésére van lehetőség kívülről. A „State Apartments”, azaz az állami lakosztályok termeit a
királyi műkincs-gyűjtemény remekei
díszítenek – köztük Rembrandt, Rubens, Canaletto festményei, valamint
finom gobelinek és porcelánok, szobrok és páncélok. 1992-ben, a királyi
pár 45. házassági évfordulóján tűzvész ütött ki a kastélyban, amely
csaknem 100 szobáját elpusztította. A
helyreállítás 1997-ben fejeződött be,
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és olyan kiválóan sikerült, hogy nehéz
felfedezni, melyik rész eredeti és melyik felújított. A Szt. György-kápolna
Anglia egyik legszebb gótikus épülete.
A kápolnában több uralkodó sírja található, itt nyugszik VIII. Henrik és harmadik felesége, Jane Seymour, valamint I. György, illetve a néhai anyakirálynő és férje, VI. György lányukkal,
Margit hercegnővel. A kápolna királyi
esküvőknek is helyet ad: itt került sor
Edward herceg és Sophie Rhys-Jones
esküvőjére 1999. júniusában, valamint legutóbb Harry herceg és Meghan Markle frigyére 2018. május 19.én. A látogatást követően megálló

Reggel érkezés Hamburg kikötőjébe.
Németország második legnagyobb
városának tengerhez fűződő történelmi viszonya meghatározó jelentőséggel bír már 1321 óta, amikor belépett a középkori kereskedő városokat
tömörítő Hanza Szövetségbe. Múltját
és jelenét is a tenger határozza meg, a
dinamikusan fejlődő sokszínű város
az ország legnagyobb kikötőjével rendelkezik. Reggel kijelentkezés a hajóról, majd a kikötő ből indulva kb.
háromó rás autóbuszos panorámás
városnézés veszi kezdetét, a város
legfontosabb épületei és városrészei
mentén: az Elba-parti Speicherstadt
(Raktárváros) a világ legnagyobb
vámraktár komplexuma. A XIX. század
végén, gótikus stílusban épített házak
ma irodáknak, galériáknak és lakásoknak adnak helyet, 1991 óta műemléki
védelem alatt állnak. A HafenCity városrészt - mely a Raktárváros világháború

Windsor kastélya

során lebombázott részén épül - modern és futurisztikus építészet jellemzi,
egyik híres épülete az „Elbphilharmonie“, az Elba Filharmonikusok Koncertterme, mely egy korábbi raktárépület
helyén épült, legmagasabb pontján eléri a 110 m-t. Továbbhaladva a régi Elba-alagút, a halpiac épülete, az Altona városrész, a St.Pauli negyed és a
Reeperbahn, a XVIII. században épült
Szent Mihály templom 132 méter magas tornyával, a belvárosban a Városháza, a barokk St.Petri főtemplom
látható. Az Elba egyik északi mellékfolyója az Alster. A folyót torkolata
előtt kevéssel két mesterséges tóvá
duzzasztották. A nagyobbik a Külső-Alster, míg a városközpontban
fekvő a Belső-Alster. Belvárost átszelő

ágait csatornákká építették ki. Hamburgot számtalan kis csatorna és vizesárok szeli át, így a Hanza-város a
világ hidakban talán leggazdagabb
települése: több, mint 2500 hídjával
Amszterdamot és Velencét is megelőzi. Látható még az Operaház, az
egyetemi negyed, a zsidó múlttal
rendelkező Grindel negyed is. Az autóbuszos utazás után ebéd egy hangulatos étteremben, majd egyórás
hajózás, mely során a várost egy
másik perspektívából lehet megtekinteni. Ezt követően rövid szabadidő
a városközpontban, majd transzfer a
hamburgi repülőtérre, utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapestre, érkezés a késő esti órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Genova és Hamburg – Budapest útvonalon turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált autóbusszal,
10 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában kétágyas kabinban,
1 éjszakai szállás a hajóút előtt helyi háromcsillagos szállodában Genovában
reggelivel, teljes ellátás a hajón (italfogyasztással, melyről munkatársaink adnak
felvilágosítást); félnapos gyalogos városnézés Genovában ellátás nélkül, egész
napos városnézés Hamburgban ebéddel, a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama
alatt, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

2020. március 28. – április 8.
→ Belső kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 498 000 Ft/fő
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 558 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 608 000 Ft/fő
Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 100 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Barcelona
15 000 Ft/fő
Casablanca és Rabat
53 000 Ft/fő
Sevilla
47 000 Ft/fő
Lisszabon
22 000 Ft/fő
Santiago de Compostela 27 000 Ft/fő
Windsori kastély
38 000 Ft/fő
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Izland
MSC Preziosa
Hamburg/Németország – Invergordon/Egyesült Királyság – Reykjavík/Izland – Isafjordur/Izland – Akureyri/
Izland – Kirkwall/ Egyesült Királyság –
Hamburg/Németország

Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

1. nap • Budapest – Hamburg

Elutazás a délelőtti órákban Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Hamburgba. Érkezést követően transzfer a hamburgi szállodába. Bejelentkezés, este
szabad program.

2. nap • Hamburg

Délelőtt pihenés, majd késő délelőtt
transzfer a kikötőbe. Bejelentkezés az
MSC Preziosa fedélzetére, a kabinok
elfoglalása. Vacsora és szállás a hajón.

3. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Invergordon irányába. Ezen a napon lehetőség nyílik az MSC Preziosa felfedezésére, számtalan szolgáltatás kipróbálására, animációs programokon való részvételre. A hajó
fedélzetén nyolc étterem, kilenc bár,
spa-központ, a sportolni vágyók részére kombinált sportpálya (röplabda,
kosárlabda, foci), squash, asztalitenisz, felszerelt fitneszterem, kocogó-és futópálya áll rendelkezésre. A
szórakozást 4D mozi, F1 szimulátor,
színház, diszkó, kaszinó, póker szoba
színesíti, továbbá könyvtár, internet
kávézó, ajándékboltok, fotó shop és
galéria áll a vendégek rendelkezésére.
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A szolgáltatások egy része felár ellenében vehető igénybe.

4. nap • Invergordon

Érkezés Invergordon kikötőjébe a reggeli órákban. Az egész napos fakultatív
kirándulás során a skót felföld kihagyhatatlan látnivalói tekinthetők meg:
Loch Ness, az Urquhart-i kastély, Inverness városa és Cawdor. A kikötést követően utazás autóbusszal a délnyugatra fekvő Loch Ness-hez, Skócia
második legnagyobb tavához. Az akár
230 méteres mélységet is elérő hatalmas tó Nessie-ről, az állítólag a víz
mélyén élő titokzatos szörnyről híres,
akiről több évszázada keringenek legendák. A Loch Ness partján álló Urquhart vára a középkori Skócia legerősebb vára volt, ma az egyik leglátogatottabb várrom. Már a kora XIII. századtól lakták, otthona volt többek
között I. Eduárdnak is, azonban a XVII.
század végén lerombolták, s nem is
építették újjá. A vár modern látogatóközpontjában vezetett túra során ismerhetik meg a látogatók a vár történetét. Ezt követően továbbutazás Inverness-be, a felföld „fővárosába”, ahol
panoráma városnézést követően szabadidő ebédre (az ár nem tartalmazza) és a város egyéni felfedezésére. A

programot Cawdor bájos falvának
meglátogatása zárja, ahol a gyönyörű
kerttel körülvett XIV. századi Cawdor
kastély megtekintésére is alkalom nyílik. Visszatérés autóbusszal a kikötőbe,
vacsora és szállás a hajón. A program
kerekesszékes vendégek számára
nem ajánlott.

5. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Reykjavík irányába. Érdemes becsatlakozni
a változatos animációs programok
valamelyikébe, vagy a gasztronómiai
örömöknek hódolni a hajó éttermeinek felfedezésével.

6. nap • Reykjavík

Kikötés a kora reggeli órákban Reykjavík kikötőjében. Egész napos fakultatív
kirándulás az izlandi „arany körút” látnivalóihoz, mely az ország legszebb
természeti szépségeit érinti. Indulás a
kikötőből a Reykjavíktól 50 km-re fekvő Thingvellir Nemzeti Parkba, mely az
UNESCO természeti világörökségeinek
része és minden izlandi látogatás kötelező eleme. Az eu rázsiai és
észak-amerikai kőzetlemezek találkozásánál fekvő park repedésekkel,
zöld mohával és vadvirágokkal borít o t t láva - fe n ns í k j a i k ü lö n le g e s

A Kék Lagúna opálos
kék színét és különös
ragyogását a benne
lévő szilícium-dioxidnak (kovának) köszönheti.

látványt nyújtanak. Az izlandiak szent
helynek tekintik a parkot, melynek
egyik érdekessége, hogy e helyen alapították 930-ban az izlandi parlamentet, a világ egyik legrégebbi törvényhozó parlamentjét. A következő megálló
a hatalmas Gullfoss – „arany” – vízesés. A lenyűgöző lépcsős zuhatagokat
a világ tíz legszebb vízesése között
tartják számon. A kirándulás harmadik megállója a híres izlandi geotermikus területen van, ahol a 7 évenként
aktív Nagy Gejzír és kisebb testvére, a
Stokkur gejzír látható, mely 12-15 perces időközönként lövell a magasba.
Kétfogásos ebéd a gejzírek közelében
(italfogyasztás nélkül), majd visszautazás autóbusszal a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón. A fakultatív program során a látnivalók többsége az
autóbuszról látható, a gyaloglások
egyenetlen talajon történnek. A túra
nem ajánlott kerekesszékes utasok
számára.

7. nap • Reykjavík

Pihenés a hajón, vagy félnapos fakultatív kirándulás Reykjavík kikötőjéből a
Kék Lagúnához, majd ismerkedés az
izlandi főváros látnivalóival. A Kék
Lagúna, a világ egyik legismertebb és
legszebb szabadtéri termálfürdője egy

lenyűgöző szépségű lávaterület közepén fekszik a kikötőtől kb. 45 perces
buszútra. A fekete lávamezőben kéken
csillogó lagúna vizét a közeli geotermikus erőműből kiömlő, lávamezőn
felforrósodott víz adja, mely átlagosan
37–39 °C-os, ásványi anyagokban
igen gazdag, gyógyító tulajdonságairól
és jótékony hatású iszapjáról is ismert.
A kétórás itt tartózkodás során fürdőzés a lagúna vízgőztől párás, négyméteres lávafallal körülvett vizében. Ezt
követően látogatás Reykjavíkba, ahol
rövid panoráma városnézés megállóval a város egyik emblematikus épületénél, a Perlan jövőt idéző üvegpalotájánál. A program után visszatérés a kikötőbe, vacsora és szállás a hajón.
Fontos tudnivaló a programon történő
részvételhez: a fürdőzés előtt higiéniai
okokból, valamint a helyi szokásokat
figyelembe véve kötelező fürdőruha
nélkül zuhanyozni. A fürdő területén
öltözők és zuhanyzók találhatók férfiak és nők számára elkülönítve. Az alacsony vérnyomással és szívproblémákkal rendelkező vendégek saját felelősségükre, személyi állóképességük
és egészségi állapotuk tudatában
használhatják a fürdőt, számukra a
lagúna korlátozott használata javasolt.
Kerekesszéket használó vendégek

számukra segítséget nyújtó kísérővel,
összecsukható kerekesszékkel vehetnek részt a programon.

8. nap • Isafjordur

Kora reggeli érkezés a kikötőbe. A
Westfjords észak-nyugat Izland nagy
félszigete és rejtett szeglete, ahová a
szárazföld felől igen nehézkes és hos�szadalmas eljutni, így a turisták hada
is elkerüli. A ritkán lakott vidék vad
fjordjai, piciny partmenti települései, vízesései Izland egy elszigetelt és különleges részét tárják fel. Egész napos fakultatív kirándulás a Westfjords legszebb természeti látnivalóihoz. A kikötőből buszra szállva utazás a nyugati
fjordvidék festői hegyvidékei, kis falvai,
lenyűgöző panoráma útjai mentén. A
Westfjords két legnagyobb fjordjának
egyike, a lélegzetelállító Arnarfjördur
fjord után a közeli Dynjandi-vízesés a
túra második kiemelkedő látnivalója. A
Dynjandisheidi hegyről 100 métert a
mélybe zuhanó vízesés mennydörgéshez hasonlító hangja a környező hegyekben is hallható. A kirándulás következő állomása a több mint 100 éves
S k r ú du r b o ta n i k us k e r t , me ly
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A pingvinhez hasonlító bájos lunda
Izland jellegzetes
tengeri madara; itt él
a Föld legnagyobb
lundapopulációja.

mérföldkőnek számít Izland kertészeti
történetében, azt bizonyítja, hogy a sziget északi elhelyezkedése ellenére számos növény és zöldség termeszthető
itt. Hrafnseyri-ben ízletes kávé és sütemény vár az utazókra egy hagyományos, felújított izlandi gyepházban,
majd látogatás Jón Sigurdsson múzeumában, aki a XIII. századi izlandi függetlenségi mozgalom atyja. Ezt követően a városka csodaszép fekvésű, a
szélsőséges, szubarktikus időjárás formálta tájból kiemelkedő templomának
megtekintése. Visszatérés a kikötőbe,
vacsora és szállás a hajón. A fakultatív
kirándulás nem alkalmas gyalogos
nehézségekkel küzdő vagy kerekes
székes vendégek számára, mivel hos�szabb, egyenetlen talajon való sétákat
is tartalmaz.

mely igazi víziakrobata és könnyen
felismerhető fekete-fehér uszonyáról
és púpos alakjáról. A kifejlett állatok
hossza a 16 métert is elérheti, igen
gyors úszók, akár 50 km/órás sebességre is képesek. Mozgásformáik igen
változatosak, jellegzetes a kémlelés,
amikor testük függőleges helyzetben
van és csak fejük emelkedik ki a vízből. Képesek teljes testtömegükkel a
víz fölé ugrani. Farkukkal hajtják magukat előre, míg melluszonyaik a kormány szerepét tölti be a mozgásban. A
tenger fenséges lakóinak megfigyelését követően visszatérés a kikötőbe.
Vacsora és szállás a hajón. A fakultatív program során az állatok észlelése
valószínű, de nem garantált. A kirándulás nem alkalmas kerekesszékkel
rendelkező vendégek számára.

9. nap • Akureyri

10. nap • Tengeren

Kikötés a reggeli órákban Izlandon. Fakultatív kirándulás: félnapos bálnales.
Izland szigete a világ egyik legnépszerűbb bálnamegfigyelő helye; Akureyri
egész évben jégmentes öble az egyik
legjobb helyszín a csodálatos tengeri
emlősökkel való találkozásra. A kirándulás során tengeri madarak, például lunda, valamint csukabálnák, közönséges barázdásbálnák, kék bálnák,
játékos kedvű barnadelfinek és fehércsőrű delfinek is megfigyelhetők. A túra sztárja azonban kétségtelenül a
hosszúszárnyú vagy púpos bálna,
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Útban Anglia partjai felé ezen a napon
a pihenésé a fő szerep. Az éttermek,
bárok kulináris élményekkel várják az
utazókat, napközben pedig animációs
programokra lehet csatlakozni, vagy
pihenni a medence partján.

11. nap • Kirkwall

Érkezés a reggeli órákban Kirkwall kikötőjébe. A mintegy 70 kisebb-nagyobb szigetet átölelő Orkney Skócia
legészakibb szigetegyüttese, melyet
az Északi-tenger és az Atlanti-óceán
fog közre. A viking hagyományokkal

rendelkező szigetek különleges hangulatot árasztanak, tele érdekes építészeti és történelmi emlékkel, legendával. Félnapos fakultatív kirándulás a
skót whisky és a világháborús történelem nyomában. Indulás autóbus�szal a kikötőből a Highland Park whisky-főzdébe, Skócia legészakibb whisky termelőjéhez. Az 1798-ban alapított
lepárló sherry-s tölgyfahordókban érlelt whisky-jét átjárja a több mint 200
éves hagyományokat ápoló és tisztelő
szakértelem, az apáról fiúra szálló tudás, a kézzel forgatott maláta és az illatos tőzeg, melyek az itt készülő nedű
alapjai. A vezetett túra egy rövid filmbemutatóval kezdődik a whisky-desztilláló történetéről, majd három hagyományos whisky kóstolásával zárul. Ezután továbbutazás egy festői
autópályán a Scapa Flow mentén. A
Scapa Flow öböl az I. és II. világháború
között a brit haditengerészet elsődleges bázisa volt. Az út áthalad a négy
„Churchill-gát” egyikén is, melyeket a II.
világháború alatt építettek az öböl védelmére és a szigetek összekapcsolására. Látogatás az apró Lamb Holm
szigeten, ahol a bájos olasz kápolna
megtekintése, melyet az olasz háborús foglyok építettek a II. világháború
alatt. A következő megálló Orkney „fővárosában”, Kirkwall-ban van, ahol rövid szabadidő keretében a város felfedezésére nyílik alkalom. A város fő látványossága a Szent Magnus székesegyház. Visszatérés autóbusszal a
kikötőbe, vacsora és szállás a hajón.
Az olasz kápolna nyitvatartása a helyi
ünnepnapok vagy események függvényében változhat, a kápolna belülről

történő megtekintése ezért nem garantált. A kirándulás nem alkalmas
kerekesszékkel rendelkező vendégek
számára, és 18. életévület betöltött
utasok vehetnek részt rajta.

12. nap • Tengeren

Útban Hamburg felé még utoljára bekapcsolódhatnak a hajótársaság által
szervezett programok valamelyikébe,
kényeztethetik magukat a spa-ban
vagy valamelyik étteremben.

13. nap • Hamburg – Budapest

Reggel kijelentkezés a hajóról, majd
kb. háromórás autóbuszos panoráma városnézés Hamburg legfontosabb épületei és városrészei mentén:
az Elba-parti Speicherstadt (Raktárváros) a világ legnagyobb vámraktár
komplexuma. A XIX. század végén,
gótikus stílusban épített házak ma

irodáknak, galériáknak és lakásoknak adnak helyet, 1991 óta műemléki
védelem alatt állnak. A HafenCity városrészt - mely a Raktárváros világháború során lebombázott részén
épül - modern és futurisztikus építészet jellemzi, egyik híres épülete az
„Elbphilharmonie“, az Elba Filharmonikusok Koncertterme, mely egy korábbi raktárépület helyén épült, legmagasabb pontján eléri a 110 métert.
Tovább haladva a régi Elba-alagút, a
halpiac épülete, az Altona városrész,
a St.Pauli negyed és a Reeperbahn, a
XVIII. században épült Szent Mihály
templom 132 méter magas tornyával,
a belvárosban a Városháza, a barokk
St.Petri főtemplom látható. A városnézést követően ebéd egy helyi étteremben, majd transzfer a hamburgi
repülőtérre, utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Hamburg – Budapest
útvonalon, turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált autóbusszal, 1
éjszakai szállás a hajóút előtt Hamburgban helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobájában reggelivel, 11 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában kétágyas elhelyezéssel, teljes ellátás a hajón italfogyasztással
(melynek tartalmáról munkatársaink adnak felvilágosítást), a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata; háromórás panoráma városnézés Hamburgban belépők nélkül, ebéd Hamburgban, magyar idegenvezető
az utazás teljes időtartama alatt, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézés során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

B uda p e s t re , é r k e z é s a k é s ő e s t i
órákban.

2020. június 3-15.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 649 000 Ft/fő
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 779 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 829 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 869 000 Ft/fő
Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 110 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Invergordon
39 000 Ft/fő
Arany körút
69 000 Ft/fő
Kék Lagúna
64 000 Ft/fő
Isafjordur
96 000 Ft/fő
Akureyri - bálnales
56 000 Ft/fő
Kirkwall
36 000 Ft/fő
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Északi fővárosok
MSC Splendida

Kiel/Németország – Tallinn/Észtország – Szentpétervár/Oroszország
Helsinki/Finnország – Stockholm/Svédország – Kiel/Németország

Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

1. nap • Hamburg

Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Hamburgba. Érkezés után félnapos panoráma városnézés a német kikötővárosban, majd
transzfer a hamburgi szállodába. Bejelentkezés, este szabad program.

2. nap • Hamburg – Kiel

Reggelit követően utazás Kielbe. Útközben megálló Lübeckben, mely
Aleksander Nevski katedrális, Tallinn

Schleswig-Holstein tartomány második legnagyobb városa és egykor a
Hanza-szövetség virágzó kereskedelmi központja volt. Az elegáns fasorok,
udvarok mind az egykori Hanza szövetség városainak virágzó kereskedelméről, jólétéről tanúskodnak. Építészeti örökségei miatt méltán szerepel az
UNESCO világörökségi listáján. Főbb
nevezetességei közé tartozik a Holstentor kapuerőd, mely a város jelképévé vált, a vízzel körülzárt óváros öt

templomának hét tornya lenyűgöző
látványt nyújt. Kb. másfél órás gyalogos városnézés a macskaköves, hangulatos utcákon, majd továbbutazás a
kikötőbe. Bejelentkezés a hajóra, a kabinok elfoglalása.

3. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Tallin irányába. Pihenés az MSC Splendida fedélzetén, ahol 11 bár, hat étterem,
edzőterem, gyaloglópálya, squash pálya, diszkó és medencekomplexum
található. Térítés ellenében spa-részleg, 4D moziterem, F1 szimulátor, kaszinó szolgálja a vendégek kényelmét.

4. nap • Tallinn

Kikötés a kora reggeli órákban Tallinnban. Félnapos fakultatív városnézés Észtország fővárosában, ahol
az óvárost épen maradt régi várfalak választják el Tallinn többi részétől. Történelmi óvárosa UNESCO világörökségi helyszín. A kanyargós, macskaköves utcákat gyalog
bejárva séta az Aleksander Nevski katedrálishoz, mely egy hagymakupolás ortodox templom, majd a
középkori főtéren, ahol a Városháza is található. A helyi étteremben elfogyasztott ebéd után utazás a tallinni szabadtéri múzeumba, ahol
a XVIII-XIX. századi épületek között
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eleveníthetők fel a hagyományok.
Macskaköves utcákon történő gyaloglással lehet számolni, valamint
a katedrálishoz 12 lépcsőfok vezet,
ezért a kirándulás mozgásban korlátozott utasoknak nem javasolt.Vis�szautazás a tallinni kikötőbe, vacsora és szállás a hajón.

5. nap • Szentpétervár

Érkezés Szentpétervár kikötőjébe a kora reggeli órákban. Az egész napos fakultatív városnézés során lehetőség nyílik Oroszország második legnagyobb városának megismerésére,
mely 1924-1991 között Leningrád néven volt ismert. A látnivalókban gazdag autóbuszos városnézés során a
nyüzsgő városközpont, a lélegzetelállító pompával jellemezhető Nyevszkij sugárút, a Szt. Izsák Székesegyház - a város legnagyobb és legjelentősebb temploma -, a Vérző Megváltó
templomának megtekintése kívülről.
Egy helyi étteremben elfogyasztott
ebédet követően kb. egyórás utazás
Peterhofba, ahol az orosz művészetek egyik legismertebb remekműve,
az „orosz Versailles”-ként is emlegetett tengerparti cári kastély található,
mely az UNESCO Világörökség része.
A pompázatos nyaraló-együttes I. Péter cár nevét viseli, kertjét több szintből álló szökőkutak, vízesések, szobrok tarkítanak. Rövid szabadidőt követően visszautazás a kikötőbe. Vacsora
és szállás a hajón.

A Vérző Megváltó temploma, Szentpétervár

Ha valaha vágyott arra, hogy érezze a
finn főváros téli hangulatát, akkor érdemes részt venni a félnapos fakultatív
kiránduláson, ahol páratlan élménnyel
gazdagodhat. Egy rövid autóbuszos út
után a világ egyetlen egész évben nyitva tartó jégszállodájához érkezve óriási
jégbár várja a résztvevőket, ahol hőálló overálba öltöznek. Szinte a téli Csodaországban érezhetik magukat, ahol

felfedezhetik az Igloo hotelt, jégpohárból kortyolhatják italukat, megcsodálhatják a hóból és jégből készült díszítéseket. Idő és létszám függvényében
helyszíni fizetés ellenében kipróbálhatják a tobogánt, a tandem síelést és a
barátságos husky kutyákkal is ismeretséget köthetnek a kutyaszánon. Lehetőség van lappföldi ajándéktárgyak
vásárlására is. A felejthetetlen élmény
Helsinki

6. nap • Helsinki

A reggeli órákban kikötés Helsinkiben.
Európa
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Stockholm

után rövid panoráma városnézés Helsinkiben, idő függvényében megálló a
Szenátus téren, majd visszatérés a hajóra, vacsora és szállás. Kérjük vegyék
figyelembe, hogy a téli Csodaországban a talaj egyenetlen, havas. A túra
nem alkalmas mozgásban korlátozott
és kerekes székes utasoknak.

7. nap • Stockholm

Érkezés a reggeli órákban Stockholm kikötőjébe. Svédország fővárosát Észak
Velencéjének is nevezik: Keletről a Balti-tenger, nyugatról a Mälaren-tó határolja. A város 14 szigetre épült, amelyeket
53 híd köt össze egymással. Rengeteg a
zöld terület és a kisebb-nagyobb tó, mely
különös hangulatot kölcsönöz a városnak. Az egész napos fakultatív kirándulás
első állomása a Városháza, mely Stockholm szimbolikus épülete: itt osztják ki
minden évben a Nobel-díjakat. A fényűző
termekben tett látogatást követően az
olasz barokk stílusban épült Királyi Palota kívülről történő megtekintése szerepel
a programban. Rövid szabadidő a szűk

sikátorokkal, galériákkal, hangulatos kávézókkal rendelkező óvárosban, majd
látogatás a Vasa múzeumban, ahol az
1628-ban elsüllyedt svéd csatahajó tekinthető meg teljes korabeli pompájában,
melyet Stockholm környékén emeltek ki
a tengerből 1961-ben. A múzeum a híres
Djurgården nevű múzeum-szigeten helyezkedik el, mely régen királyi vadászterület volt, ma több múzeumnak is helyt
ad. Visszautazás a kikötőbe, vacsora és
szállás a hajón.

8. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Kiel irányába. Ezen a napon lehetőség
adódik kipihenni és feleleveníteni az
eddig szerzett élményeket és bekapcsolódni a hajó által szervezett programok valamelyikébe.

9. nap Kiel – Hamburg –
Budapest

Reggel érkezés Kiel kikötőjébe. Kijelentkezés a hajóról, majd a délelőtti órákban transzfer a hamburgi repülőtérre.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Hamburg – Budapest útvonalon, turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált autóbusszal, 1 éjszakai
szállás a hajóút előtt Hamburgban helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobájában reggelivel, 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában kétágyas elhelyezéssel, teljes ellátás a hajón italfogyasztással (melynek tartalmáról
munkatársaink adnak felvilágosítást), a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, háromórás panoráma városnézés Hamburgban belépők nélkül, gyalogos városnézés belépők nélkül Lübeckben, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézés során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.
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Utazás Budapestre a kora délutáni
órákban, átszállással. Érkezés Budapestre az esti órákban.

2020. július 4-12.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 529 000
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 629 000
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 659 000
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 689 000

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 70 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Tallin
36 000 Ft/fő
Szentpétervár
58 000 Ft/fő
Helsinki
46 000 Ft/fő
Stockholm
42 000 Ft/fő

Norvég
fjordok
MSC Splendida

Kiel/Németország – Bergen/Norvégia –
Olden/Norvégia – Flam/Norvégia –
Stavanger/Norvégia – Kiel/Németország
Csoportos
hajóút

1. nap • Hamburg

Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Hamburgba. Németország második legnagyobb városának tengerhez fűződő történelmi
viszonya meghatározó jelentőséggel
bír már 1321 óta, amikor belépett a középkori kereskedő városokat tömörítő Hanza Szövetségbe. Múltját és jelenét is a tenger határozza meg, a dinamikusan fejlődő sokszínű város az
ország legnagyobb kikötőjével rendelkezik. Kb. háromórás autóbuszos panoráma városnézés a város legfontosabb épületei és városrészei mentén:
az Elba-parti Speicherstadt (Raktárváros) a világ legnagyobb vámraktár
komplexuma. A XIX. század végén, gótikus stílusban épített házak ma irodáknak, galériáknak és lakásoknak
adnak helyet, 1991 óta műemléki védelem alatt állnak. A HafenCity városrészt - mely a Raktárváros világháború során lebombázott részén
épül - modern és futurisztikus építészet jellemzi, egyik híres épülete az

„Elbphilharmonie“, az Elba Filharmonikusok Koncertterme, mely egy korábbi raktárépület helyén épült, legmagasabb pontján eléri a 110 métert.
Tovább haladva a régi Elba-alagút, a
halpiac épülete, az Altona városrész,
a St.Pauli negyed és a Reeperbahn, a
XVIII. században épült Szent Mihály
templom 132 méter magas tornyával,
a belvárosban a Városháza, a barokk
St.Petri főtemplom látható. A városnézést követően transzfer a hamburgi szállodába. Bejelentkezés, este szabad program.

2. nap • Hamburg – Kiel

Reggelit követően utazás Kielbe. Útközben megálló Lübeckben, mely Schleswig-Holstein tartomány második legnagyobb városa és egykor a
Hanza-szövetség virágzó kereskedelmi központja volt. Az elegáns fasorok,
udvarok mind az egykori Hanza szövetség városainak virágzó kereskedelméről, jólétéről tanúskodnak. Építészeti örökségei miatt méltán szerepel az UNESCO világörökségi listáján.

Magyar
Idegenvezető

Főbb nevezetességei közé tartozik a
Holstentor kapuerőd, mely a város jelképévé vált, a vízzel körülzárt óváros
öt templomának hét tornya lenyűgöző
látványt nyújt. Kb. másfél órás gyalogos városnézés a macskaköves, hangulatos utcákon, majd továbbutazás a
kikötőbe. Bejelentkezés a hajóra, a kabinok elfoglalása.

3. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Bergen irányába. Pihenés az MSC Splen
dida fedélzetén, ahol 11 bár, hat étterem, edzőterem, gyaloglópálya,
squash pálya, diszkó és medencekomplexum található. Térítés ellenében spa-részleg, 4D moziterem, F1 szimulátor, kaszinó szolgálja a vendégek
kényelmét.

4 nap • Bergen

Reggel kikötés Bergenben. Félnapos
fakultatív városnézés a norvég fjordok
kapujában, mely a XI. és a XIX. század között a hajózás és a kereskedelem központja volt. Séta a történelmi
Európa

61

Halászházak Flamban

Bryggen-negyedben, ahol régi faházak, macskaköves utcák, romantikus kis üzletek és kávézók nyújtanak egyedi és utánozhatatlan skandináv hangulatot. A régi rakpart a Hanza
korból származó kereskedelmi épületekből áll. A történelem folyamán
Bergen számos tűzvészt élt át, mivel a házak hagyományos fából épültek. Bryggen kb. egynegyede az 1702es tűzvész utáni időkből származik, de
megmaradt néhány XV. századi kőből
épült pince is. A sétát követően utazás
siklóval a Floyen hegyre, mely kb. 320
méterrel a tengerszint felett helyezkedik el. Az utazás ugyan csak 6 percig
tart, de egyedülálló élményt nyújt, hiszen a hegyről gyönyörű kilátás nyílik
Bergenre és a környező fjordokra. A kirándulás után visszautazás a hajóra,
ahol vacsora és szállás.

5. nap • Olden - Geiranger

Érkezés a reggeli órákban Olden kikötőjébe. Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség Geirangerbe. Az utazás
érinti a Hornidal tavat, mely 514 méteres mélységével Európa legmélyebbje,
Stryn faluját, amely Norvégia hatodik
legnagyobb fjordjában, a Nordfjorban
fekszik továbbá a Stryn hegységet is.
A Dalsnibba hegyre történő megérkezéskor, tengerszint feletti 1500 méter
magasságból csodálatos panoráma
nyílik a meredek sziklák és vízesések
övezte Geiranger-fjordra, mely 2005
óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. A visszaúton lélegzetállító
tájakon, olykor alagutakon keresztül
vezet az út. A kirándulás könnyű ebédet tartalmaz egy helyi étteremben.
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A programok sorrendje változhat.. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap • Flam

Kikötés a reggeli órákban Flamban. Meredek utakra, hegyi alagutakra készüljön, aki részt vesz a kiránduláson, cserébe azonban csodálatos látványban
lesz része. Az egész napos fakultatív
program során először egy alagúton
vezet az út egészen Gudvangen faluján és a Stalheim völgyön át a 126 méter magas Sivlefossen vízesésig. A következő megálló a Tvindefossen vízesés, mely Norvégia tíz leglátogatottabb
látványossága közé tartozik. A nap további részében a híres Flamsbana panorámavasúton ülve gyönyörködhetnek a tájban. A túra fénypontja a Kjosfossen vízesés, mely 225 méter magasból zúdul le a mélybe. A program
ebédet tartalmaz egy helyi étteremben.
Kérjük vegyék figyelembe, hogy a túra
hosszú vonatutat tartalmaz, sok alagúton keresztül. Nem ajánlott klausztrofóbiában szenvedő, mozgásban korlátozott és kerekes székes utasoknak. A
programok sorrendje változhat. Vacsora és szállás a hajón.

7. nap • Stavanger

Délben kikötés Stavangerben, majd fakultatív kirándulás keretében hajókázás a Lysefjord mentén. A kb. két és fél
órás kirándulás a vízről mutatja be Norvégia egyik legszebbnek tartott fjordját.
A város számos hídja és szigete mentén hajózva lehet megközelíteni a Lysefjord bejáratát. A fjord méltán híres
szépségét Victor Hugo is megörökítette egy 1866-os látogatását követően a

Tenger munkásai című művében. Nevének jelentése: világos, melyet a partjain magasodó világos színű gránit sziklákról kapta. A fjordot a jégkorszakban gleccserek vájták ki, majd később, a gleccserek visszahúzódása
után a tenger elöntötte a kivájt területet. A 2,5 órás hajóút során sziklaszirtek, meredeken emelkedő sziklacsúcsok és káprázatos vízesések látványa
gyönyörködtet. A legnevezetesebb látnivaló talán az 550 méteren magasodó szikla formáció, a „Szószék”. Rövid
szabadidőt követően visszatérés a hajóra, ahol vacsora és szállás.

8. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Kiel irányába. Ezen a napon lehetőség
adódik kipihenni és feleleveníteni az
eddig szerzett élményeket és bekapcsolódni a hajó által szervezett programok valamelyikébe.

9. nap • Kiel – Budapest

Reggel érkezés Kiel kikötőjébe. Kijelentkezés a hajóról, majd a délelőtti órákban rövid városnézés a Balti-tenger
partján fekvő városban. A tengerhajózás hagyományainak állít emléket a
Laboe Haditengerészeti Emlékmű, mely
a két világháborúban részt vett matrózok tiszteletére emeltek. A hajózás történetének kedvelői bizonyára nagy érdeklődéssel tekintik meg az U-995-ös
tengeralattjárót, amely 1943-45 között
a német haditengerészetben szolgált,
az Északi-tengeren és a Sarkkörön
portyázott a szövetséges hajókonvojokat kutatva. Az emlékhelyről nagyszerű
kilátás nyílik a környező észak-német

Olden

Edvard Eriksen
dán szobrász alkotása, a Kis hableány 1913 óta
Koppenhága leghíresebb látnivalója.
2020. június 27. – július 5.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 599 000
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 699 000
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 729 000
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 759 000
vidékre. Az utazás folytatása Hamburgba, melyet számtalan kis csatorna
és vizesárok szel át, így a Hanza-város a világ hidakban talán leggazdagabb települése: több, mint 2500 hídjával Amszterdamot és Velencét is megelőzi. Ebéd egy hangulatos étteremben,

majd egyórás hajózás, mely során a
várost egy másik perspektívából lehet
megtekinteni. Ezt követően transzfer a
hamburgi repülőtérre, utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapestre, érkezés a késő esti órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Hamburg – Budapest
útvonalon, turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált autóbus�szal, 1 éjszakai szállás a hajóút előtt Hamburgban helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobájában reggelivel, 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában kétágyas elhelyezéssel, teljes ellátás a hajón italfogyasztással (melynek tartalmáról munkatársaink adnak felvilágosítást), a
hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata; háromórás
panoráma városnézés Hamburgban belépők nélkül, gyalogos városnézés
Lübeckben és Kielben, hajókirándulás és ebéd Hamburgban, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézés során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

2020. július 25. – augusztus 2.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 609 000 Ft/fő
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 709 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 739 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 769 000 Ft/fő
Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 70 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Bergen
25 000 Ft/fő
Olden / Geiranger fjord 69 000 Ft/fő
Flam
69 000 Ft/fő
Stavanger
44 000 Ft/fő

Európa

63

64

Ázsia

Távoli vizeken
Omán és az Emirátusok varázslatos világa,
a pálmafás Karibi-szigetek vagy Alaszka vad
és érintetlen tájai nem mindennapi élményekkel várják az utazót a távoli tengereken
és óceánokon.

Ázsia
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Az Emirátusok és Omán
MSC Bellissima

Dubai – Abu Dhabi – Sir Bani Yas –
Muscat– Khasab – Dubai
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

1. nap • Budapest - Dubai

Elutazás Budapestről közvetlen menetrend szerinti repülőjárattal Dubaiba. Érkezés után transzfer a szállodába. Bejelentkezés, a szobák elfoglalása.

2. nap • Dubai

Reggeli után félnapos városnézés Dubaiban. A program során a város ikonikus látnivalóinak megtekintése. Az
új városrészben ismerkedés a Jumeirah negyeddel. A Burj Al Arab – a világ első hétcsillagos luxusszállójának
megtekintése kívülről, majd továbbutazás a Pálma-szigetre. A mesterségesen létrehozott sziget „levelein” luxusvillák, törzsén és hullámtörőjén luxusszállodák kaptak helyet. Kívülről
látható a legendás Atlantis The Palm
szállodakomplexum is. Ezután vásárlási lehetőség a Dubai Mallban, majd
a Burj Khalifa megtekintése, mely a világ legmagasabb épülete. A 456 méter
magasan lévő 125. emeletről megcsodálhatók a város csillogó felhőkarcolói
és fantasztikus látképe. A késő délutáni órákban transzfer a kikötőbe, bejelentkezés az MSC Bellissima fedélzetére. A kabinok elfoglalása, majd vacsora és szállás a hajón.

3. nap • Abu Dhabi

Éjjel hajózás a tengeren, kora hajnalban érkezés Abu Dhabiba. Félnapos
kirándulás során ismerkedés az Egyesült Arab Emirátusok ultramodern fővárosával, Dubai „nagytestvérével”, az
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ámulatba ejtő metropolisszal, ahol
éles kontrasztban áll egymással a
mór építészet varázslatos világa és a
modern felhőkarcolókból álló belváros. A Zayed Sejk mecset megtekintése, melyet a neo-iszlám építészet remekműveként és a világ egyik legnagyobb mecsetjeként tartanak számon. Az épületet 1000 fehér
márvánnyal és féldrágakövekkel borított oszlop szegélyezi, tetejét pedig 54
darab fehér márvánnyal díszített kupola teszi látványossá. A mecsetet belülről a világ legnagyobb, 10 méter átmérőjű csillárja és a világ legnagyobb
kézi csomózású szőnyege díszíti. Továbbutazás a híres Corniche Road-on,
amely a város üveg felhőkarcolói, valamint a neves Emirates Palace luxusszálloda mellett halad el, majd
visszautazás a kikötőbe. Vacsora és
szállás a hajón.

4. nap • Sir Bani Yas

A reggelit követően a félnapos fakultatív program: dzsipszafari Sir Bani Yas
szigetén. A sivatagos, érintetlen sziget
mintegy felét elfoglaló vadvédelmi rezervátumot 1977-ben alapította Zayed
sejk. A rezervátum területén közel tízezer állat, többek között gazella, zsiráf,
hiéna, gepárd és nemegy ritka faj él. A
sziget keskeny, homokos strandján a
program hosszabbításaként egy kis
pihenésre is lehetőség nyílik. Vacsora
és szállás a hajón.

5. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren
M us cat i rá nyá b a . E z e n a na p o n
mindenki felfedezheti az MSC Bellissima világát és részt vehet a hajó által szervezett animációs programokon, kikapcsolódhat a medencéknél vagy a bárokban frissül fel egy

Zayed Sejk mecset, Abu Dhabi

koktél kíséretében. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap • Muscat

Kora reggel érkezés Muscatba. Félnapos fakultatív kirándulás az ománi fővárosban, mely az 1995 és 2001 között
6 évig épült Nagy mecset meglátogatásával kezdődik. A grandiózus épületet 5 minaret veszi körül, melyek az
iszlám öt oszlopát, a vallás öt legfontosabb parancsolatát szimbolizálják.
Ezeket minden hithű muzulmánnak
követnie kell. Omán szultánságának
fő mecsete az országban egyedüliként
nyitva áll a nem muszlim vallásúak
számára is. A központi épület lélegzetelállító belsejét a világ második legnagyobb kézzel szőtt iráni szőnyege teszi
igazán különlegessé. Hatszáz nő négy
éven át tartó munkájának eredménye
a hatalmas szőnyeg. Ezután az óvárosi rész megtekintése, a Muttrah Souk
felfedezése következik. A tradicionális
ománi piacként megőrzött souk széles termékválasztékot és nem utolsó sorban felejthetetlen élményt kínál.
A következő megálló a Bait Al Zubair Múzeum, amely egy gyönyörűen felújított épületben mutatja be Omán hagyományos kézműves termékeit, népviseletét, ékszereket, bútorokat, bélyegzőket és régi pénzeket. Az ománi

szultán, Qaboos bin Said Al Said palotája, az Al Alam Palota kívülről tekinthető meg. Az impozáns épületet a portugálok által a XVI. században épített
Mirani és Jalali erődök védik. A program után visszautazás a kikötőbe, vacsora és szállás a hajón.

7. nap • Khasab
(Musandam-félsziget)

Kikötés a reggeli órákban. Félnapos
fakultatív kirándulás a Musandam-
fé ls z ige t né l , a me ly O má n é s z a ki csücskében található és csipkézett partvonala miatt gyakran „arábiai Norvégiának” nevezik. A festői öblök,
meredek sziklák, színes trópusi halak,
teknősök, és delfinek mellett bájos halászfalvak és a Telegraph-sziget is felfedezhető ezen a hajókiránduláson. Az
“arab fjordok” hagyományos arab hajóval, úgynevezett dhow-val járható
be. A fából készült jármű végig siklik a
kristálytiszta, türkiz vízen. A látványos
partvidéken csodálatos látványt nyújtó fehér sziklák magasodnak. A Telegraph-sziget közelében lehorgonyzó
hajóról egy frissítő csobbanásra is van
idő. Vacsora és szállás a hajón.

8. nap • Dubai

Délelőtt szabadprogram, pihenés a hajón. Kora délután félnapos városnézés,

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás közvetlen menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Dubai – Budapest útvonalon, turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált autóbusszal, 1 éjszakai szállás reggelivel Dubaiban, 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott
kabinkategóriában kétágyas elhelyezéssel, teljes ellátás a hajón (italfogyasztással, melynek tartalmáról munkatársaink adnak tájékoztatást), 2 félnapos
városnézés Dubaiban, a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének
használata, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

az óváros főbb nevezetességeinek
megtekintése: a történelmi Bastakia
kerület, a Mina bazár és a Dubai Múzeum, melynek a Dubai védelmére épült
Al-Fahidi-erőd ad otthont. Az erőd volt
már az uralkodó család tartózkodási
helye, a kormány székhelye, helyőrség
és börtön is. A bejáratnál az Emirátusok és Dubai régi térképeinek izgalmas
kiállítása látható. A múzeumban életnagyságú kiállítási tárgyak, számos hagyományos hajó, pálmaház, széltorony,
fegyverek, hangszerek és az Al Qusais régészeti lelőhelyről származó 30004000 éves sírok leletei is megtalálhatók. Az óvárosi piacok színes és illatos
kavalkádja remek lehetőséget nyújt vásárlásra. Esti órákban visszautazás a
kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

9. nap • Dubai – Budapest

Kora hajnalban kijelentkezés a hajóról,
majd autóbuszos transzfer Dubai repülőterére. Elutazás Budapestre közvetlen menetrend szerinti repülőjárattal. Megérkezés a déli órákban.

2020. március 6–14.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 548 000
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 598 000
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 628 000
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 648 000

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 70 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő.
Fakultatív programok irányárai:
(minimum létszám: 10 fő)
Abu Dhabi
33 000 Ft/fő
Sir Bani Yas
29 000 Ft/fő
Muscat
33 000 Ft/fő
Musandam-félsziget 38 000 Ft/fő
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Nyugat-karib csodák
MSC Seaside

Miami / USA – Ocho Rios / Jamaica –
Georgetown / Kajmán-szigetek – Cozumel /
Mexikó – Ocean Cay MSC Marine Reserve/
Bahamák – Miami / USA
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

Miami

1. nap • Budapest – Miami

Elutazás Budapestről a kora reggeli
órákban menetrend szerinti repülőjáratokkal átszállással Miamiba. Transzfer
a szállodába, a szobák elfoglalása után
szabadprogram. A szállodától rövid sétára található a Miami Beach sétány, a
Lummus park, valamint a South Pointe Park, ahonnan érdemes megcsodálni a naplementét. Szállás Miamiban.

2. nap • Miami

Reggeli a szállodában, majd félnapos fakultatív hajókirándulás során
lehetőség adódik megismerni Miami jellegzetes hangulatát. Hajózás a
Biscayne-öbölben, ahonnan csodálatos panoráma nyílik Miami belvárosára, a kikötőre, a Miami
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Karib-térség

Beach-re, a Millionaire’s Row fényűző épületeire, valamint a Fisher
Island-re, ahol trópusi környezetben
dollár milliomosok mediterrán villái
találhatók. A folyamatosan nyüzsgő
Bayside Marketplace-nél lehetőség
adódik vásárlásra. Miami Florida
legnépesebb városa, amely néhány
éve elnyerte Amerika legtisztább
városa címét, köszönhetően egész
évben tiszta levegőjének és rendezett utcáinak. Szállás Miamiban.

3. nap • Miami

Reggeli a szállodában. Kijelentkezés
után szabadprogram Miamiban, ahol
lehetőség nyílik a város felfedezésére. A szálloda közelében helyezkedik
el South Beach, mely strandjáról és a

mellette futó Ocean Drive-ról is ismert,
mely a város leghíresebb utcája. Ezen
kívül számos látnivaló található a városban; Little Havana, ahol Fidel Castro hatalomra kerülése után számtalan kubai telepedett le, ma is ápolva
hagyományaikat. Mindez tükröződik
a helyi éttermekben, kávézókban, üzletekben, a negyed színes épületeiben.
Miami déli részén található a Korall
Kastély, melyet az elmondások szerint
szerelmi bánatában épített Edward
Leedskalnin lett építész. Mai napig rejtély, hogy miként volt képes egymaga
1100 tonnányi korallt a helyszínre szállítani és megmunkálni. A Freedom Tower az Egyesült Államok déli részének első felhőkarcolója, 1925-ben épült,
magasságával ma már kevésbé tűnik
ki a város épületei közül. A kora délutáni órákban transzfer a kikötőbe, bejelentkezés a hajóra. A kabinok elfoglalása, majd vacsora és szállás a hajón.

4. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren
Jamaica irányába. Ezen a napon

A sztárok kedvenc pihenő
helye Miami partjaitól másfél
km-re húzódik a tengerben.

nagysebességű aquatube, slideboarding, a kicsiket pedig az AquaPlay
várja. Szórakoztató szolgáltatásokról, két színházterem előadásokkal,
kaszinó, 5D mozi, F1 autós szimulátor, üzletek, bowling pálya, diszkó
és 20 bár gondoskodik. Egyes szolgáltatások felár ellenében vehetők
igénybe. Vacsora és szállás a hajón.

5. nap • Ocho Rios

Cayman Turtle Center
Az egyedülálló West Bay-i teknős
farm a Kajmán-szigetek legnagyobb szárazföldi látványossága.
mindenki felfedezheti az MSC Seaside világát, mely az MSC egyik legújabb hajója, s 2017 őszén bocsátottak vízre és avattak fel. A hajó különféle éttermekkel (tenger gyümölcseit kínáló, ázsiai, fúziós étterem,
steak ház és sushi bár) várja a vendégeket, míg a szabadidő tartalmas eltöltéséről Aurea Spa, fitnesz
terem, futópálya, Advanture Trail,

Kikötés a reggeli órákban. Félnapos
fakultatív kirándulás a szigetország
egyik leghíresebb turistalátványosságához, a gyönyörű természeti környezetben található Dunn’s River
vízeséshez, ahol festői zuhatagok
sokasága fogadja a látogatókat. A víz
mészkőteraszokon keresztül ömlik a
kristálytiszta Karib-tengerbe. A híres
vízesésben akár fürdeni is lehet, vagy
szakképzett vezető segítségével felmászni a 183 méter magas mészkőterasz tetejére. Ezt követően utazás a
Delfin-öbölhöz, ahol a nap fénypontjaként lehetőség nyílik együtt úszni
a delfinekkel. A parkban más állatfajok is láthatók, többek között egzotikus hüllők, iguánok és színes madarak. A „Little Port Royal” a kalózok izgalmas múltját mutatja be és kitűnő

szórakozás minden korosztály számára. A program végén ajándéktárgyak vásárlására is van lehetőség.
Vacsora és szállás a hajón.

6. nap • Georgetown

Kikötés a re ggeli órákban a Kaj mán-szigetek fővárosában,
Georgetown-ban. A félnapos fakultatív prog ra m k e re té be n e lő s z ö r
Georgetown-on halad át az út. A panoráma városnézés során először
a kormányzó rezidenciája tűnik fel,
majd ezt követi a következő látnivaló
a sziget tengeri teknős farmja, amely
a maga nemében egyedülálló a világon. A farm 1968-ban kezdte meg
működését és az 1970-es évek közepére már közel 100 000 teknősnek
adott otthont, melyet napjainkban
évente közel 500 000 turista keres
fel. Továbbutazás a Tortuga Rum
Cake tortagyárba, ahol a világ leghíresebb rumos tortáját lehet megkóstolni, majd utazás a ˝Pokolba˝, a
Hell elnevezésű fekete mészkőképződmények csoportjához. A turistalátványosság főként nevének köszönheti hírét, hiszen nem mindenki küldhet képeslapokat a pokolból.
Vacsora és szállás a hajón.
Karib-térség
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7. nap • Cozumel

A reggeli órákban kikötés Cozumelben.
Egész napos fakultatív programként kirándulás a Yucatan-félszigeten elhelyezkedő, a világ talán egyik legszebb
parkjába, a Xcaret Ökológiai és Archeológiai Parkba. A park minden korosztály
számára tartogat valami érdekeset. A
„Gyerekvilágnál”, vízi csúszdák, medencék, homokozók, függőhidak, labirintus várja a fiatalabb korosztályt. Természeti látnivalókból is színes a választék.
A madárház, pillangóház, denevér barlang, botanikus kert, akvárium, ahol egzotikus halak, korallok, teknősök láthatók, a folyó, mely átszeli a parkot és lehetőséget nyújt könnyűbúvárkodásra felár ellenében, valamint csónakázásra a
dzsungel övezte folyón. Kulturális látnivalók között megtalálható egy templom,
mexikói temető, múzeum, és egy Maja falu replikája, ahol kézművesek láthatók munka közben. Különböző előadások tekinthetők meg, mint a lovasbemutató, latin táncok, az UNESCO Világörökségének részét képező „Voladores”
(repülő emberek) különleges bemutatója.

Étkezésre és vásárlásra 11 különböző étteremben, ajándéküzletben, kézművesboltban van lehetőség. Visszautazás a
hajóra. Vacsora és szállás a hajón.

8. nap • Tengeren

Egész napos hajózás a tengeren Miami
irányába, mely során mindenki élvezheti a hajó nyújtotta kényelmi szolgáltatásokat. A panoráma medence partján különleges tervezésű napozóágyakból lehet gyönyörködni a tengerre nyíló
kilátásban. Vacsora és szállás a hajón.

Karib-térség

10. nap • Miami

Reggel érkezés Miamiba. A délelőtti
órákban kijelentkezés a hajóról, majd
transzfer a repülőtérre. Útközben panoráma városnézés Miamiban. Hazautazás a délutáni órákban.

11. nap • Budapest

Érkezés Budapestre a délutáni órákban.

9. nap • Ocean Cay

MSC Marine Reserve Kikötés Ocean Cay
szigetén. Ez a nap a felhőtlen pihenésé
paradicsomi környezetben az MSC hajótársaság saját karibi szigetén! A varázslatos sziget a Bahamákhoz tartozó
Bimini-szigetcsoport egyike és védett
tengeri rezervátum. A hajótársaságok
saját szigetei közül ez a legnagyobb területű. 3,5 kilométernyi partszakasz hat
csodálatos stranddal (az egyik kimondottan gyerekes családok számára),
vízisport-tevékenységek, bahamai falu,

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Miami – Budapest útvonalon, turista osztályon, illetékek, transzfer légkondicionált autóbusszal, 2 éjszaka szállás Miamiban négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, 7 éjszaka szállás a hajón kiválasztott kabinkategóriában kétágyas elhelyezéssel, teljes ellátás a hajóút során (italfogyasztással, melynek tartalmáról munkatársaink adnak tájékoztatást), panoráma városnézés Miamiban, a
hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt, audioguide használata a fakultatív kirándulások és a városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, ESTA engedély.
Vízum: a biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak az Amerikai Egyesült Államokba. A beutazáshoz
érvényes ESTA engedély szükséges, melyet az utazás előtt Interneten keresztül lehet megkérni, ennek árát a részvételi díj nem tartalmazza.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.
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éttermek, bárok és spa gondoskodik az
itt eltöltött nap felejthetetlen élményeiről. Vacsora és szállás a hajón.

2020. február 27. – március 8.
→ Belső kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 648 000 Ft/fő
→ Ablakos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 718 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Bella”
élménycsomaggal 738 000 Ft/fő
→ Balkonos kabinban
„Fantastica”
élménycsomaggal 778 000 Ft/fő
Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 90 EUR/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Miami
23 000 Ft/fő
Jamaica
53 000 Ft/fő
Kajmán-szigetek
22 000 Ft/fő
Cozumel
39 000 Ft/fő

…mert biztosan utazik!

Tengerparti üdülések
tengerpartinyaralasok.utazas.hu

Alaszka –
gleccserek földjén
Grand Princess

Vancouver – Ketchikan – Juneau – Skagway –
Glacier Bay Nemzeti Park – College Fjord – Anchorage
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

1. nap • Budapest – Vancouver

Elutazás a reggeli órákban Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal átszállással Vancouverbe. Érkezés
után transzfer a szállodába.

2. nap • Vancouver

Reggelit követően a város főbb látnivalóinak felfedezése. A kirándulás első állomása a Stanley park, mely
130 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. A parkban számos látnivaló található: gyönyörű óceánpartok, kertek, emlékművek, szobrok, és egy totemoszlop-park, mely közelebbről is
megtekinthető. Továbbutazás a kínai
negyedbe, melyet a világ egyik legnagyobbjaként és 2011 óta nemzeti történelmi helyszínként tartanak
számon. Ezután a bájos történelmi
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óváros, Gastown megtekintése, ahol
viktoriánus házak, virágzó divatüzletek, butikok, galériák és Vancouver
legjobb kulináris ételei találhatók. Következő megálló a Granville negyed,
mely legfőképp a helyi piacáról, művészeti és kézműves üzleteiről ismert.
Városnézés után transzfer a szállodába. Délután szabadprogram.

3. nap • Vancouver

Reggeli után rövid szabadprogram,
majd transzfer a kikötőbe, bejelentkezés a hajóra. Kabinok elfoglalása, vacsora és szállás a hajón.

4. nap • Tengeren

Egé s z napo s hajó z ás a te nge ren Ketchikan irányába. Ezen a napon lehetőség nyílik a Grand Princess

felfedezésére, számtalan szolgáltatásának kipróbálására, animációs programokon való részvételre. Nappal sporttevékenységek és a kényeztető spa szolgáltatásai, este szórakoztató
műsorok gondoskodnak a hajón töltött
nap élményeiről.

5. nap • Ketchikan

Érkezés a kora reggeli órákban Ketchikanba. A félnapos fakultatív program
során a Misty fjordot tekintheti meg a
csoport Alaszka egyik leggyorsabb városnéző hajójával. Ketchikan festői kikötőjét elhagyva színes halászhajók és hidroplánok szegélyezik az utat.
A hajóút során delfineket, bálnákat és
oroszlánfókákat, valamint a smaragdszínű tengerből kiemelkedő New Eddystone Rock hatalmas vulkanikus tornyát is látni lehet. A Rudyerd-öbölben
a hegyek között kialakult jégvájta vízi
úton lassan hajózva vízesések és fészkelő vízimadarak éneke teszi felejthetetlenné a napot. Visszaúton egy kön�nyű ebéd elfogyasztása közben egy
tlingit indián mesemondó avatja be az
utasokat a helyi kultúrába és a történelembe. Vacsora és szállás a hajón.

Az alaszkai indiánok
faragott totemoszlopai
nemcsak spirituális jelentőséggel bírnak, de az indiánok törzsben betöltött
szerepét is kifejezhetik.

6. nap • Juneau

Kikötés a kora reggeli órákban Juneau-ban, az Egyesült Államok egyetlen olyan tagállami fővárosában, mely
kizárólag repülővel vagy hajóval közelíthető meg az összefüggő jégmezők
miatt. Félnapos fakultatív kirándulás,
mely egy katamarán túrával kezdődik a Stephen’s Passage-on. A csatorna az Alexander-szigetcsoport délkeleti részén található; nevét 1794-ben
kapta Sir Philip Stephensről. A fedélzetről megcsodálhatók a hosszúszárnyú bálnák, melyek sokszor igen közel merészkednek a hajóhoz. A bálnákról a legfontosabb tudnivalókat
egy helyi természettudós ismerteti. Ezt követően partraszállás Colt-szigetén, ahol ebéd egy helyi étteremben. A szigeten lehetőség nyílik ellátogatni a tenger életét bemutató kiállításra, sétálni a tengerparton vagy
pihenni és gyönyörködni a táj szépségében. Visszautazás az Auke-öbölbe,
ahonnan a legszebb fotók készíthetők
a Mendenhall-gleccserről, majd a látogatóközpont felkeresése. A gleccser
a kis jégkorszak során formálódott
3000 évvel ezelőtt. A helyi geográfiai

viszonyoknak és különleges klímának
hála valószínűleg sokkal hosszabb
élettartamú lesz, mint más gleccserek
és segít jobban megérteni a múlt, a jelen és a jövő éghajlati változásait. Vacsora és szállás a hajón.

7. nap • Skagway

Kikötés a kora reggeli órákban
Skagway-ben. A reggelit követően kezdetét veszi az egész napos fakultatív program, elsőként a Yukon kapujaként is ismert Skagway városában,
mely különleges helyet foglal el Alaszka történelmében. Az 1897-es Klondike-i aranyláz idején fontos szerepet játszott, mivel több tízezer arany
ásó indult innen. Továbbutazás az
aranyásók által használt útvonallal
párhuzamosan futó Klondike főúton

a tengerszint feletti 1003 m magasságban végződő White Pass hegycsúcshoz, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a gleccserekre, a lépcsőzetes vízesésekre és hegycsúcsokra. Továbbutazás a Caribou Crossing
Trading Post-ba, ahol egy ízletes grill
ebéd elfogyasztása után a Yukon tartomány legkiterjedtebb vadvilágát
bemutató múzeum, majd a szánhúzó kutyák kiképzésére kialakított
helyszín felkeresése. Helyszíni fizetés ellenében a kutyaszánok kipróbálására is lehetőség nyílik. Később rövid megálló Carcross városánál, mely
korábban a rénszarvas csordák vándorlási területe volt. A túra utolsó állomása a Brit Columbiai Fraser, ahonnan a híres White Pass vasútvonal indul vissza Skagway-be. A vasútvonal
Alaszka
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azért épült, hogy a szerencsét próbáló aranyásók könnyebben eljuthassanak Klondike-ba az aranyláz idején. A
közel 200 km-es, mintegy két év alatt
elkészült szakasz a világ egyik legfestőibb útvonala, mely 45 km-en át kanyarog a hegyláncba robbantott keskeny nyomtávú pályán 1000 méteres
magasságig, csodálatos panorámát
nyújtva a résztvevőknek. A vasútállomásról transzfer a kikötőbe. Vacsora
és szállás a hajón.

8. nap • Glacier Bay Nemzeti Park

Érkezés a kora reggeli órákban. Panoráma hajózás az UNESCO Világörökség részét képező Glacier Bay Nemzeti
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Parkban. Meseszerű környezetben egy
óriás méretű, több ágból álló fjord található. Itt láthatók a világ talán leglenyűgözőbb gleccserei, a legváltozatosabb
növényzet és gazdag állatvilág. A panorámahajózás alatt barátságos és felkészült túravezetők segítik a csodás öböl
megismerését. A fjordok 100 km hos�szan nyúlnak a szárazföld belsejébe,
ahol a magas hegyek között a nemzeti park területén 16 gleccser található,
melyek a magashegységi hómezőkből
kapják az utánpótlást. Mind közül a leglátványosabb a 34 km hosszú Margerie gleccser, mely 3-4 métert halad előre
naponta. Ismertebb gleccserek közé tartoznak a Grand Pacific, a Johns Hopkins,

a Reid Carroll és Lamplugh gleccser. A
mindösszesen 101 ezer négyzetkilométeren elterülő Glacier Bay Nemzeti Park, a
Wrangell-St. Elias Nemzeti park és a Tatshenshini-Alsek Park együttesen a Világörökség része és a világ legnagyobb
nemzetközi védett területe. A természeti
látnivalókban gazdag parkot hátrahagyva, hajózás egy újabb csodához a College Fjordhoz. Vacsora és szállás a hajón.

9. nap • College Fjord

Késő délután érkezés a festői szépségű College Fjordhoz, ahol a különböző

gleccserek Egyesült Államokbeli egyetemek után kapták nevüket: mint a Yale- és
Harvard-gleccser. A hajótól nem messze
már áthatolhatatlan sűrűségben úsznak a jéghegyek. Vannak közöttük fantasztikus alakzatok is – helyenként jégtornyok magasodnak ki a fehér törmelékből. Szerencsés esetben a fjordokba zuhanó, morajló jégtömbök között bálnák
is felbukkanhatnak. A Fjordot 1899-ben
fedezték fel a Harriman expedíció során,

melyet Edward Harriman, gazdag vasúti
mágnás vezetett. Harriman célja eredetileg az volt, hogy Alaszkában grizzly-re
vadászik, ám végül felfogadott egy teljes tudományos csapatot, hogy dokumentáljanak mindent az út során, mely
Seattle-től Szibériáig tartott. Tovább hajózás Anchorage irányába.

10. nap • Anchorage

Éjszaka érkezés Anchorage-ba. Reggel

Az útvonal és a fakultatív programok változtatásának jogát a hajótársaság –
akár a hajóút közben is – fenntartja.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Vancouver / Anchorage – Budapest útvonalon, turista osztályon, illetékek, transzferek légkondicionált autóbusszal, 2 éjszakai szállás Vancouverben reggelivel, 7 éjszakai szállás a hajón kétágyas kabinban a kiválasztott kabinkategóriában, teljes ellátás
a hajón (italfogyasztással, melynek tartalmáról munkatársaink adnak tájékoztatást), a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata,
félnapos panoráma városnézés Vancouverben, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartama alatt; audioguide használata a fakultatív kirándulások
és a városnézések során.
A részvételi díj nem tartalmazza: szervizdíj a helyszínen (a hajón kijelentkezéskor fizetendő), fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
Vízum: a biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak az Amerikai Egyesült Államokba és Kanadába. A
beutazáshoz érvényes ESTA és ETA engedély szükséges, melyet a részvételi díj
nem tartalmazza.
A hajóutakkal kapcsolatos fontos tudnivalók és a hajók részletes leírása
a katalógus 8-17. oldalán olvasható.

kijelentkezés a hajóról, majd transzfer
a repülőtérre. Hazautazás átszállással
Budapestre.

11. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a kora délutáni órákban.

2020. augusztus 13-23.
→ Balkonos kabinban 1 589 000

Ft/fő

Szervizdíj
(a helyszínen fizetendő)

kb. 102 USD/fő

Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok irányárai
(minimum létszám: 10 fő)
Ketchikan
76 000 Ft/fő
Juneau
79 000 Ft/fő
Skagway
79 000 Ft/fő

Alaszka
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Tahiti, Bora Bora: Francia Polinézia
Pacific Princess
Csoportos
hajóút

Tervezett dátum: 2020. október
Tervezett útvonal: Tahiti – Huahine – Rangiroa – Raiatea – Bora Bora – Moorea – Tahiti

Magyar
Idegenvezető

ELŐKÉSZÜLETBEN

Szingapúrtól Tokióig
Diamond Princess
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

ELŐKÉSZÜLETBEN
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Előkészületben

Tervezett dátum: 2020. december vége – 2021. január eleje
Tervezett útvonal: Szingapúr – Kota Kinabalu/Malajzia – Boracay/Fülöp-szigetek –
Manila – Hongkong – Tajpej – Kochi/Japán – Oszaka – Shimizu – Tokió

Panama, Costa Rica és a Karib-térség
Coral Princess
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

Tervezett dátum: 2021. február
Tervezett útvonal: Fort Lauderdale/USA – Grand Turk/Turks & Caicos szgk – Cartagena/
Kolumbia – Panama-csatorna – Cristobal/Panama – Limon/Costa Rica – Falmouth/Jamaica –
Fort Lauderdale

ELŐKÉSZÜLETBEN

Új-Zéland – Ausztrália
Majestic Princess
Csoportos
hajóút

Magyar
Idegenvezető

Tervezett dátum: 2020. november vége
Tervezett útvonal: Sydney – Hobart/Tasmánia – Melbourne – Dunedin –
Akaroa – Tuaranga – Auckland

ELŐKÉSZÜLETBEN

Előkészületben
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Foglalja le adriai szálláshelyét
a horvat.utazas.hu honlapon!
Tengerparti üdülések széles választéka az Adrián.
Szállodák, apartmanok, mobilházak.
Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró

…mert biztosan utazik!
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OTP Travel irodák
1061 Budapest, Andrássy út 29.
Tel.: (1) 374-7283, 374-7284
Fax: (1) 374-7282
E-mail: vakacio@otptravel.hu
1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.
Tel.: (1) 486-6060, 486-6061, 62, 63
Fax: (1) 338-2447
E-mail: nyaralas@otptravel.hu
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2B Terminál – galéria szint
Tel.: (1) 279-3769
Fax: (1) 296-5492
E-mail: repter@otptravel.hu

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.
Tel.: (76) 416-580 Fax: (76) 493-198
E-mail: kecskemet@otptravel.hu
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 2.
Tel.: (42) 504-303, 504-304 Fax: (42) 504-315
E-mail: nyiregyhaza@otptravel.hu
7621 Pécs, Ferencesek utcája 2.
Tel.: (72) 587-440, 587-441, 587-442,
E-mail: pecs@otptravel.hu
3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.
Tel.: (32) 512-015 Fax: (32) 512-016
E-mail: salgotarjan@otptravel.hu

4029 Debrecen, Csapó utca 40.
Tel./fax: (52) 422-588, 342-066
E-mail: debrecen@otptravel.hu

6720 Szeged, Kárász utca 15.
Tel.: (62) 552-552 Fax: (62) 552-551
E-mail: szeged@otptravel.hu

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/b.
Tel: (96) 311-249 Fax: (96) 311-510
E-mail: gyor@otptravel.hu

8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold utca 1.
Tel.: (22) 479-163, 479-164, 479-165
E-mail: szekesfehervar@otptravel.hu

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
Tel.: (82) 415-999 Fax: (82) 416-139
E-mail: kaposvar@otptravel.hu

Információs vonal: (1) 486 6600

Az OTP Travel az év 365 napján reggel 6 órától este 10 óráig teljes körű idegenforgalmi
szolgáltatással áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az OTP Travel a következő szervezetek tagja:

www.otptravel.hu

Egy kis plusz
a reptéri
várakozáshoz
Az OTP BonusGold hitelkártyához
utasbiztosítás is tartozik,
ráadásul ingyenesen veheti igénybe
a Budapest Airport Gyorsító Sávot.
A 2019. október 15-től érvényes
THM mértéke 39%.
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032
A tájékoztatás nem teljes körű. Az aktuális THM mértékéről, a termékek és szolgáltatások részletes feltételeiről, kérjük,
tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból és
hirdetményekből!

