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» Minden nap egy új, felfedezésre váró úti célt tartogat - akár 
egyénileg, akár csoportos idegenvezetéssel is bejárhatja a 
kikötési pontokat.

» A körút során nem kell a ki-bepakolással, menetrendekkel és 
GPS adatokkal bajlódnia, így az utazás egyáltalán nem 
fárasztó.

» A tengeren töltött napok is számos kikapcsolódási lehetősé-
get nyújtanak, melyek túlnyomó többsége ingyenesen ve-
hető igénybe.

» Napközben bármikor fürödhet a hajó medencéiben, élvez-
heti a pezsgőfürdőket vagy napozhat, sőt hűsítő koktélokat 
is kortyolhat, ezalatt pedig már halad a következő kikötési 
pont felé.

» Egyre több hajón bővülnek a kimondottan gyermekek részé-
re testre szabott szolgáltatások és programok;

» Az aktív pihenést kedvelők a fitneszteremben edzhetnek, 
aerobicórákat vehetnek, vagy akár teniszezhetnek a tenger 
kellős közepén, és fáradt izmaikat rögtön meg is 
masszíroztathatják.

» A fedélzeteken található üzletekben fürdőruhát, fényképe-
zőgépet, akár estélyi ruhát vagy ékszert is vásárolhat;

» Esténként pazar vacsora, show -műsor, diszkó, kaszinó nyújt 
szórakozást, s Önnek alig kell pár lépést tennie érte.

» Az úszó luxusszállodák arról is gondoskodnak, hogy az Ön-
nek legmegfelelőbb, legkényelmesebb kabinban tölthesse az 
éjszakát.

» Bizonyos hajókon olyan felejthetetlen programok várják, 
mint például falmászás, dodzsemezés, görkoris diszkó a 
tengeren, suhanás drótkötélpályán 50 méter magasan, si-
kítás átlátszó aljú csúszdában a tenger felett, robotkar által 
tökéletesre kevert okoskoktélok, és még sok-sok, elképzel-
hetetlenül egyedülálló élmény.

» Szuper ár-érték arányú utazási forma, ahol kedvező áron a 
legkényelmesebb utazási típus vegyül egy 5 csillagos ten-
gerparti szálloda szolgáltatásaival, kiváló minőségű étter-
mekkel és lelkiismeretes kiszolgálással.

MIÉRT JÓ EGY ÚSZÓ LUXUSSZÁLLODA FEDÉLZETÉN BE-
BARANGOLNI A VILÁGOT VAGY ANNAK EGY SZEGLETÉT?

A katalógusban szereplő egyéni hajóutak során az ár tartalmazza: az elhelye-
zést a kiválasztott kategóriában, kétágyas kabinban, a teljes ellátást és korlá-
tozott italfogyasztást a fedélzeten, a Norwegian hajóutjai esetén a Premium 
All inclusive szolgáltatáscsomagot (meghatározott alkoholos és alkoholmen-
tes italok, borravaló), a Pullmantur hajótársaság esetén az all inclusive ellátást 
és a hajón található legtöbb szórakoztató és sportlétesítmény használatát. Az 
utazásokon a részvételi díj nem tartalmazza: a kikötői illetéket (melyet ajánla-
tonként feltüntettünk), a kikötőbe jutás költségeit, az esetlegesen felmerülő 
vízumköltségeket, az italfogyasztás egy részét, a személyes kiadásokat (pl. 
telefon, internet), a kötelező útlemondási biztosítást (1,5%), a kötelező borra-
valót a hajóút végén (térségtől függően kb. 10 euró/fő/éj vagy 13,50 dollár/fő/
éj – kivéve Norwegian hajóutak) és a parti kirándulásokat. Legkedvezőbb ak-
ciós árainkról, az előre foglalható kirándulás- és italcsomagokról, szolgáltatá-
sokról (pl. transzfer, parkoló, internet) érdeklődjön irodáinkban!
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FEBR. 4. | 13 NAP • 10 ÉJ

DÉLKELET-ÁZSIA TENGEREIN
MARINER OF THE SEAS – ROYAL CARRIBEAN INTERNATIONAL

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Bu-
dapestről Kuala Lumpurba és Szing-
apúrból Budapestre átszállással, az 
Emirates légitársasággal, a magyar 

nyelvű idegenvezetést a teljes út során, a szállást 2 éjre Kuala Lumpurban, 1 éjre Mela-
kában 4*-os szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a 3 napos programot a hajóút 
előtt városnézéssel Malajziában (Putrajaya, Kuala Lumpur, Batu barlang, Melaka), az 
egész napos városnézést Szingapúrban a hajóút végén, a 7 éjszakás hajóutat két-
ágyas garanciális kabinban, a hajón teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora, snack, korlá-
tozott italfogyasztással), a hajón található szórakoztató és sportlétesítmények több-
ségének használatát, valamint a szükséges kikötői és repülőtéri transzfereket. Az ár 
nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket (kb. 199 900 Ft/fő), a vietnami vízu-
mot (45 USD/fő), a kötelező borravalót a hajóúton (28 600 Ft/fő), a fakultatív parti ki-
rándulásokat magyar nyelvű idegenvezetővel, a személyes kiadásokat, a borravalót a 
szárazföldi programokon és a kötelező útlemondási biztosítást (1,5%). A csoport min. 
16 fő, a magyar nyelvű fakultatív programok min. 12 fő jelentkezése esetén indulnak.

Belső kabinban 479 900 Ft/fő

Külső kabinban 499 900 Ft/fő

Balkonos kabinban  544 900 Ft/fő

ÁZSIA

Repülővel, magyar idegenvezetővel

Fedezze fel Délkelet-Ázsiát ezen a varázslatos hajóúton! Jár-
ja be az elképesztő sebességgel fejlődő Kuala Lumpur utcáit 
és legfontosabb látnivalóit! Ismerkedjen meg a 700 éves Mel-
akával, mely méltán lett az UNESCO világörökség része, majd 
szálljon fel az „úszó szállodára” Szingapúrban! A tengeren 
töltött napok során használja ki a luxushajó által nyújtott szó-
rakozási és kikapcsolódási lehetőségeket, felejtse el a hétköz-
napokat, és pihenjen, miközben a hajó a következő városba 
viszi: Bangkokba, ahol minden utca új és új meglepetéseket 
tartogat és Saigonba, a mindig nyüzsgő, végletek városába! 
Felkészült idegenvezetőnk segít még izgalmasabbá és tartal-
masabbá varázsolni ezt a kihagyhatatlan utat.

Budapest - Kuala Lumpur (2 nap) | Putrajaya | Melaka | Szingapúr | 
tengeren | Ho Chi Minh, Vietnam | tengeren | Bangkok (2 nap) | 
tengeren | Szingapúr – Budapest

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
Bangkok városnézés 43 900 Ft/fő
Saigon városnézés 28 900 Ft/fő
Látogatás az Igazság szentélyénél 17 900 Ft/fő

Csoportos hajóút

vista.hu/azsia-hajout

Kuala Lumpur

Szingapúr

Ho Chi Minh

Bangkok

Putrajaya
Melaka

677932897
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JÚL. 2–4. | 3 NAP • 2 ÉJ

„VÍZIZENE CLASSICO” BÉCSTŐL BUDAPESTIG
AMADEUS SILVER – PRÉMIUM KATEGÓRIÁS SZÁLLODAHAJÓ

Az árak tartalmazzák:  a választott hajóutat és kabinkategóriát kétágyas elhelyezéssel, a teljes ellátást a hajóúton (bor, sör, üdítő a vacsora és az ebéd alatt korlátla-
nul fogyasztható), előadóművészek exkluzív koncertjeit, a 2 és 8 éjszakás programnál a Bécsbe történő kiutazást autóbusszal, a 6 és 8 éjszakás programnál a ha-
zautazást repülővel. Az árak nem tartalmazzák: az italfogyasztás egy részét, a fakultatív parti kirándulásokat magyar nyelven, a személyes kiadásokat (pl. telefon, 
minibár stb.), a javasolt borravalót (kb. 7 euró/fő/nap), a kötelező útlemondási biztosítást (1,5 %) és a kikötői illetékeket. Minimum létszám szakaszonként 20 fő.

Kikötői illeték: kb. 16 500 Ft/fő

Ablakos kabinban (első fedélzet) 157 900 Ft/fő

Francia balkonos kabinban (középső fedélzet) 183 900 Ft/fő

Francia balkonos kabinban (felső fedélzet) 195 900 Ft/fő

FOLYAMI HAJÓUTAK

Ajándék városnézések magyar nyelvű idegenvezetéssel 
Bécsben és Pozsonyban!

Egy különleges lehetőség arra, hogy megismerjük a folyami 
hajózás (VíziZene) világát, miközben felfedezhetjük saját és 
szomszédos környezetünk múltját és jelenét!

Budapest (autóbusszal) - Bécs | Pozsony | Budapest

JÚL. 2–10. | 9 NAP • 8 ÉJ

„VÍZIZENE GRANDE” – 1930 KM-ES KÉK DUNA 
KERINGŐ BÉCSTŐL A FEKETE-TENGERIG
AMADEUS SILVER – PRÉMIUM KATEGÓRIÁS SZÁLLODAHAJÓ

Kikötői illeték:kb. 89 500 Ft/fő

Ablakos kabinban (első fedélzet) 633 900 Ft/fő

Francia balkonos kabinban (középső fedélzet) 736 900 Ft/fő

Francia balkonos kabinban (felső fedélzet) 789 900 Ft/fő

Ajándék városnézések magyar nyelvű idegenvezetéssel 
Bécsben, Pozsonyban és Bukarestben!

Budapest (autóbusszal) - Bécs | Pozsony | Budapest | Valkóvár 
(Vukovar) | Nándorfehérvár (Belgrád) | Svistov | Giurgiu | Du-
na-Delta | Fetesti (Bukarest) - Budapest (repülővel)

JÚL. 4–10. | 7 NAP • 6 ÉJ

„VÍZIZENE A LEGENDÁK FÖLDJÉN” 
BUDAPESTTŐL BUKARESTIG 
AMADEUS SILVER – PRÉMIUM KATEGÓRIÁS SZÁLLODAHAJÓ

Kikötői illeték: kb. 73 500 Ft/fő

Ablakos kabinban (első fedélzet) 475 900 Ft/fő

Francia balkonos kabinban (középső fedélzet) 552 900 Ft/fő

Francia balkonos kabinban (felső fedélzet) 593 900 Ft/fő

Ajándék városnézések magyar nyelvű idegenvezetéssel 
Bukarestben!

Változatos zenék, színes kultúrák, kelet-európai városok és vi-
dékek nyomában a Dél-Duna felfedezése szállodahajón a lük-
tető Budapestről a Vaskapun át a vadregényes Duna-Deltáig!

Budapest | Valkóvár (Vukovar) | Nándorfehérvár 
(Belgrád) | Svistov | Giurgiu | Duna-Delta | Fetesti 
(Bukarest) - Budapest (repülővel)

Csoportos utak

vista.hu/vizizene-classico-hajout

vista.hu/vizizene-a-legendak-foldjen-hajout

vista.hu/vizizene-grande-hajout

Bécs

Budapest

Fetesti

Románia

Magyarország

Horvátország

Szerbia

Ukrajna

Szlovákia

csehország

Ausztria
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9 NAP • 8 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN HAJÓÚT 
SYMPHONY OF THE SEAS - ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Budapestről Barcelonába, a szállást 1 éjre 4*-os szállodában reggelivel Barcelonában a hajóút előtt, a 7 éjszakás hajóutat a vá-
lasztott kabinkategóriában kétágyas elhelyezéssel, a teljes ellátást a hajón alapitalokkal (jeges víz, amerikai kávé, gépi üdítők), a medencék, napozóágyak és a 
fitneszterem használatát, a színházi előadások és fedélzeti programok megtekintését, valamint a szükséges transzfereket (repülőtér-szálloda, szálloda-kikö-
tő, kikötő-repülőtér vonalon). Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetékeket (kb. 120 000 Ft/fő), a feladható poggyászt a repülőn (kb. 24 000 Ft/db/2 
út), a kötelező borravalót (28 300 Ft/fő/7 éj, foglaláskor fizetendő), az egyéb fogyasztást a fedélzeten (pl. alkoholos italok, üdítők), a parti kirándulásokat és a 
kötelező útlemondási biztosítást (1,5%). Az ajánlat a szabad helyek függvényében érvényes! *1 db ajándék feladható poggyász a repülőn/2 fős foglalás.

A VILÁG
LEGNAGYOBB 
ÉS LEGÚJABB 
ÓCEÁNJÁRÓJA

Repülőjeggyel, transzferekkel, 
1 éj szállással 4 csillagos hotelben a hajóút előtt

2018 tavaszán indul útjára a Royal Caribbean International 
negyedik Oasis osztályú óriáshajója, a Symphony of the 
Seas. Fedezze fel a valaha volt legnagyobb és legmerészebb 
óceánjárót! Foglalja le hajóútját irodánknál, és semmire nem 
lesz gondja, hiszen csomagajánlatunk tartalmazza a repülő-
jegyet, a szükséges transzfereket és 1 éj szállást 4*-os hotel-
ben a hajóút előtt. A Royal Caribbean díjnyertes Oasis osztá-
lyú flottájának legújabb tagja, a világ legnagyobb hajója a 
világ legjobb jellemzőivel rendelkezik. Nincs visszaút a Per-
fect Storm és az Ultimate Abyss csúszdákról, mely utóbbi a 
világ legmagasabb, tengeren lévő csúszdája. Amíg a gyere-
kek felfedezik a Splashaway Bay vízi világát, addig tegyen 
egy sétát a fákkal szegélyezett Central Parkban, vagy keres-
sen egy saját búvóhelyet a másik hét ikonikus fedélzeti hely-
színen! Legyen részese a csodának Ön is!

Előfoglalási akció nov. 30-ig ajándék feladható poggyásszal!* 

vista.hu/nyugat-mediterran-symphony-hajout

Ft/fő jún. 9. jún. 23. júl. 7. júl. 21. aug. 4. aug. 18. szept. 8., 22.
Belső kabinban 399 900 - 466 900 517 900 499 900 463 900 399 900
Balkonos Central Parkra néző kabinban 448 900 539 900 - - 575 900 - -
Balkonos Boardwalkra néző kabinban - 568 900 586 900 623 900 604 900 568 900 478 900
Balkonos tengerre néző kabinban 550 900 694 900 714 900 749 900 - 695 900 568 900

Budapest-Barcelona (2 nap) | Palma de Mallorca | Marseille 
(Provence) | La Spezia (Firenze/Pisa) | Civitavecchia (Róma) | 
Nápoly | tengeren | Barcelona-Budapest

Barcelona

La Spezia

Civitavecchia

Nápoly

Palma de Mallorca

Marseille
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2018. MÁRC. 25. – OKT. 14. KÖZÖTT MINDEN VASÁRNAP |  
8 NAP • 7 ÉJ

OLASZORSZÁG, 
MONTENEGRÓ ÉS GÖRÖGORSZÁG

NOV. 14., DEC. 17., JAN. 19., FEBR. 11., MÁRC. 16., ÁPR. 18. |  
12 NAP • 11 ÉJ

MEDITERRÁN KIKÖTŐVÁROSOK 
ÉS GÖRÖG KINCSEK 

Tipp: hajóútjához foglalja le parkolóhelyét a velencei 
kikötőben nálunk!

Tipp: a hosszú autóút helyett válassza a közvetlen repülőutat 
Milánóba, és foglaljon transzfert a kikötőbe kedvezményes áron!

Hajó neve: MSC Musica - MSC Cruises
Hajó adatai: 13 utasfedélzet, kb. 3300 utas.
Szolgáltatások: 2 medence, 4 jakuzzi, 5 étterem, 10 bár, spa, 
teniszpálya, minigolf, diszkó, színház, gyermekjátszó, boltok, 
fotógaléria, kaszinó.

Hajó neve: MSC Orchestra - MSC Cruises
Hajó adatai: 13 utasfedélzet, kb. 3200 utas.
Szolgáltatások: 2 medence, 4 jakuzzi, 5 étterem, 8 bár, spa, 
teniszpálya, minigolf, diszkó, színház, gyermekjátszó, boltok, 
fotógaléria, kaszinó.

vista.hu/olasz-montenegro-gorog-hajout vista.hu/mediterran-kikotovarosok-hajout

EGYÉNI HAJÓUTAK

Velence | Brindisi (Lecce) | Katakolon (Olümpia) | Santorini | 
Piraeus (Athén) | Korfu | Kotor | Velence

Genova | Marseille | Barcelona | tengeren | Valletta (Málta) | 
Korfu | Katakolon (Olümpia) | Heraklion (Kréta) | Piraeus 
(Athén) | tengeren | Civitavecchia (Róma) | Genova

Kikötői illeték: kb. 42 900 Ft/fő. 
Gyermekkedvezmény pótágyon: 
gyermek 12 éves kor alatt csak ki-
kötői illetéket fizet. *Takart kilátás 
előfordulhat.

Belső kabinban 160 900 Ft-tól/fő

Külső kabinban* 217 900 Ft-tól/fő

Balkonos kabinban 289 900 Ft-tól/fő

Kikötői illeték: kb. 52 900 Ft/fő. 
Gyermekkedvezmény pótágyon: 
gyermek 12 éves kor alatt csak ki-
kötői illetéket fizet. *Takart kilátás 
előfordulhat.

Belső kabinban 144 900 Ft-tól/fő

Külső kabinban* 210 900 Ft-tól/fő

Balkonos kabinban 276 900 Ft-tól/fő

Velence

Korfu
Piraeus

Szantorini
Katakolon

Brindisi

Kotor
Marseille

Genova

Barcelona

Piraeus

HeraklionValletta

Civittavecchia

Korfu
Katakolon

Mediterrán-tenger
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JAN. 13., FEBR. 3., 17., 24., MÁRC. 10., 17.* |  
8 NAP • 7 ÉJ

AZ ARAB VILÁG KINCSEI

NOV. 6., DEC. 4., 11., JAN. 29., FEBR. 12., 26., MÁRC. 5., 12., 19., ÁPR. 2., 9. |  
5 NAP • 4 ÉJ

KALANDOZÁSOK DÉL-AFRIKÁBAN

Hajó neve: MSC Splendida - MSC Cruises
Hajó adatai: 14 utasfedélzet, kb. 3300 utas.
Szolgáltatások: 4 medence, 12 jakuzzi, 6 étterem, 13 bár, spa, 
teniszpálya, minigolf, diszkó, színház, gyermekjátszó, boltok, 
fotógaléria, kaszinó, 4D mozi.

Hajó neve: MSC Sinfonia - MSC Cruises
Hajó adatai: 9 utasfedélzet, kb. 2700 utas.
Szolgáltatások: 2 medence, 2 jakuzzi, 4 étterem, 8 bár, spa, 
teniszpálya, minigolf, diszkó, színház, gyermekjátszó, boltok, 
fotógaléria, kaszinó.

Dubai | Abu Dhabi | Sir Bani Yas Island | tengeren | Muscat 
(Omán) | Muscat | Dubai (1 éj)

Durban (Dél-Afrikai Köztársaság) | Portuguese Island (Mo-
zambik) | Pomene (Mozambik) | tengeren | Durban (Dél-Afri-
kai Köztársaság)

Kikötői illeték: kb. 42 900 Ft/fő. 
Gyermekkedvezmény pótágyon: 
gyermek 12 éves kor alatt csak 
kikötői illetéket fizet. *A márc. 17-

én induló hajó Khasab helyett Khor Al Fakkan-ban köt ki.

Belső kabinban 150 900 Ft-tól/fő

Külső kabinban 230 900 Ft-tól/fő

Balkonos kabinban 296 900 Ft-tól/fő

Kikötői illeték: kb. 29 900 Ft/fő. Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: gyermek 
12 éves kor alatt csak kikötői illetéket 
fizet. *Takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 114 900 Ft-tól/fő

Külső kabinban* 130 900 Ft-tól/fő

Balkonos kabinban 147 900 Ft-tól/fő

Dubai

MuscatSir Bani Yas Island
Abu Dhabi

Khasab

Portuguese Island

Durban

Pomene Madagaszkár

Dél-Afrika

Mozabik

vista.hu/az-arab-vilag-kincsei-hajout vista.hu/del-afrika-hajout
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OKT. 21. – ÁPR. 14. KÖZÖTT SZOMBATONKÉNT,  
„A” ÉS „B” ÚTVONAL HETI VÁLTÁSÁVAL | 8 NAP • 7 ÉJ

KALANDOZÁS EGZOTIKUS KARIBI SZIGETEKEN

JAN. 1. ÉS MÁRC. 12. KÖZÖTT HÉTFŐNKÉNT  | 8 NAP • 7 ÉJ

KUBA KÖRÜLI HAJÓÚT, JAMAICAI KITÉRŐVEL

Hajó neve: Zenith - Pullmantur
Hajó adatai: 9 utasfedélzet, kb. 1800 utas.
Szolgáltatások: medence, 2 jakuzzi, éttermek, bárok, színház, 
kaszinó, diszkó, spa, szépségszalon, szauna, edzőterem, bol-
tok, konferenciaterem, játszószoba.

Hajó neve: Crystal – Celestyal Cruises    
Hajó adatai: 9 utasfedélzet, kb. 1200 utas.
Szolgáltatások: medence, 2 étterem, 2 bár, kávézó, spa, napo-
zóterasz, fitneszterem, boltok, kaszinó, könyvtár, szépség-
szalon, szauna.

„A” hét: Madrid-Santo Domingo | tengeren | Martinique | Barba-
dos | Grenada | St. Vincent | tengeren | Santo Domingo- Madrid
„B” hét: Madrid-Santo Domingo | tengeren | St. Kitts | Guadel-
oupe | Antigua | St. Lucia | tengeren | Santo Domingo- Madrid

Havanna 2 nap | tengeren | Cienfuegos | Montengo Bay | 
Santiago de Cuba | tengeren | Havanna

Kikötői illeték: kb. 65 500 Ft/fő. Ked-
vezmények: gyermek és felnőtt pótá-
gyon 30% kedvezménnyel foglalható, 
kikötői illeték fizetendő.  

Belső kabinban 288 900 Ft-tól/fő

Külső kabinban 308 900 Ft-tól/fő

Balkonos kabinban 360 900 Ft-tól/fő

Kikötői illeték és kötelező borravaló: 
kb. 81 000 Ft/fő.

Belső kabinban 328 900 Ft-tól/fő

Külső kabinban 392 900 Ft-tól/fő

Balkonos kabinban 512 900 Ft-tól/fő 

All inclusive hajóút, madridi indulással, repülőjeggyel és transzferekkel
Városnézések (Havanna és Santiago) és italcsomag az árban!

Santo Domingo

Martinique
Barbados

Grenada

St. Vincent

„A” hét

vista.hu/egzotikus-karibi-szigetek-hajout-a

vista.hu/egzotikus-karibi-szigetek-hajout-b

vista.hu/kuba-jamaica-hajout

Havanna

Cienfuegos

Santiago de Cuba

Montego Bay
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JAN. 6., FEBR. 3. | 15 NAP • 14 ÉJ

DÉL-AMERIKAI HAJÓÚT
DEC. 6., 21., JAN. 5., 9., FEBR. 4., MÁRC. 25. | 16 NAP • 15 ÉJ

PANAMA-CSATORNA, ÓCEÁNTÓL ÓCEÁNIG

Hajó neve: NCL Sun – Norwegian Cruise Line
Hajó adatai: 16 utasfedélzet, kb. 1940 utas.
Szolgáltatások: 3 medence, 4 jacuzzi, 10 étterem, 6 bár, spa, na-
pozóterasz, fitneszterem, minigolf, futópálya, sportközpont (röp-
labda és kosárlabda), színház, diszkó, boltok, művészeti galéria.

Hajó neve: Coral Princess és Island Princess – Princess Cruises
Hajó adatai: 11 utasfedélzet, kb. 2100 utas.
Szolgáltatások: medencék, éttermek és bár, kaszinó, spa, na-
pozóterasz, fitneszterem, színház, gyermekjátszó, boltok, 
művészeti galéria.

Buenos Aires | Montevideo | tengeren | Puerto Madryn | 
tengeren | Stanley | Horn-fok | Ushuaia, Beagle-csatorna | 
Punta Arenas | Magellán-szoros | Chilei-fjordok, Patagónia | 
Puerto Chacabuco | Puerto Montt | tengeren | San Antonio

Los Angeles | 2 nap tengeren | Puerto Vallarta | tengeren | 
Huatulco | tengeren | San Juan del Sur | Puntarenas | tengeren 
| áthajózás a Panama-csatornán | Cartagena | Aruba | ten-
geren 2 nap | Fort Lauderdale

All inclsuive hajóút

Kikötői illeték: indulási időpont-
tól függően kb. 127 500 Ft-tól/
fő. Kedvezmények: gyermek 
pótágyon 17 éves korig 172 900 

Ft-tól/fő, 3-4.fő felnőtt pótágyon 358 900 Ft-tól/fő, kikötői illeték fizetendő.  

Belső kabinban 616 900 Ft-tól/fő

Külső kabinban 912 900 Ft-tól/fő

Balkonos kabinban 1 273 900 Ft-tól/fő 

vista.hu/del-amerika-hajout

Kikötői illeték: kb. 108 800 Ft/fő.Belső kabinban 459 900 Ft-tól/fő

Külső kabinban 509 900 Ft-tól/fő

Balkonos kabinban 773 900 Ft-tól/fő 

vista.hu/panama-csatorna-hajout

Puerto
Chacabuco

Puerto Montt

Horn-fok
Ushuaia

Punta Arenas
Magellán-szoros

Buenos AiresSan Antonio
Montevideo

Puerto Madryn

Stanley

Déli-Sandwich-szigetek

Falkland-szigetek

Puerto Vallarta

Puntarenas

Huatulco

San Juan del Sur

Los Angeles

Cartagena

Aruba

Fort Lauderdale

Panama-csatorna



13

Sydney

Milford Sound

Fiordland Nemzeti Park Port Chalmers
Akaroa

Picton

Wellington
Napier

Tauranga
Auckland

Waitangi
San Francisco

Hilo

HonoluluNawiliwili

Esenada

Maui

JAN. 5. | 16 NAP • 15 ÉJ
HASONLÓ ÚTVONALAKON TOVÁBBI INDULÁSOK: MÁRC. 1., 28.

ÚJ-ZÉLAND FELFEDEZŐ HAJÓÚT SYDNEY-BŐL    

NOV.13., DEC. 28., JAN. 22., FEBR. 26., MÁRC. 23., ÁPR. 14. | 
16 NAP • 15 ÉJ

HAWAII-SZIGETEK SAN FRANCISCÓBÓL

Hajó neve: ms Noordam  - Holland America 
Hajó adatai: 11 utasfedélzet, kb. 1972 utas.
Szolgáltatások: 2 medence, 6 étterem, 10 bár, kaszinó, spa, 
napozóterasz, fitneszterem, boltok, művészeti galéria.

Hajó neve: Grand Princess – Princess Cruises
Hajó adatai: 11 utasfedélzet, kb. 2600 utas.
Szolgáltatások: 4 medence, éttermek és bárok, kaszinó, spa, 
napozóterasz, fitneszterem, színház, gyermekjátszó, boltok, 
művészeti galéria.

Sydney | tengeren | Milford Sound | Fiordland Nemzeti Park 
hajóval | Port Chalmers | Akaroa | Picton | Wellington | Napier | 
Tauranga | Auckland 2 nap | Waitangi | 2 nap tengeren | Sydney

San Francisco | tengeren 4 nap | Hilo | Honolulu | Nawiliwili | 
Maui | tengeren 4 nap | Esenada, Mexikó | tengeren | San Francisco

Kikötői illeték: kb. 86 900 Ft/fő.Belső kabinban 469 900 Ft-tól/fő

Külső kabinban 614 900 Ft-tól/fő

Balkonos kabinban 729 900 Ft-tól/fő 

Kikötői illeték: kb. 66 900 Ft/fő.Belső kabinban 434 900 Ft-tól/fő

Külső kabinban 549 900 Ft-tól/fő

Balkonos kabinban 769 900 Ft-tól/fő 

vista.hu/uj-zeland-sydneybol-hajout vista.hu/hawaii-san-franciscobol-hajout
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CSOPORTOS UTAK
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SKÓCIA

MÁJUS 18–22. |  5 NAP • 4 ÉJ

SKÓCIA DIÓHÉJBAN: EDINBURGH 
ÉS A SKÓT-FELFÖLD PÜNKÖSDKOR

Budapest-Edinburgh | Rosslyn-kápolna | Glen Coe | Fort Wil-
liam | Loch Ness | Inverness | Pitlochry | Edinburgh-Budapest

Skócia az egyik legvadregényesebb és legszebb táj, ahova té-
vedhet az utazó. Zölden viruló dombok, hegyek láthatók min-
denfelé, melyeket friss vizű folyók, tavak tagolnak és tesznek 
még izgalmasabbá. Az igazi Skócia megismeréséhez nem ér-
demes csak Edinburgh-be látogatni, irány a Skót-felföld, és an-
nak különleges látnivalói! Az utazás során megnézik a vulkani-
kus eredetű hegy tetején álló várat, illetve a skót főváros egyéb 
remekeit, köztük a híres whisky kiállítást is. Dél-Skóciában a 
misztikus Rosslyn-kápolnát csodálhatják meg pompás szob-
rai val és kőfaragásaival, később a Skót-felföld területén halad-
va megismerik a Linlithgow palota maradványait és Glen Coe-t, 
a világ egyik legszebb völgyét. Nem teljes az utazás a híres-hír-
hedt Loch Ness nélkül, ahol hajózásra is adódik lehetőség.

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet menet-
rend szerinti járattal, átszállással, a szál-

lást 4 éjre 3*-os szállodában, kétágyas szobában reggelivel, a magyar nyelvű 
idegenvezetőt a teljes út során, a repülőtéri és programokhoz szükséges transz-
fereket, a leírásban szereplő városnézéseket. Az ár nem tartalmazza: a repülő-
téri illetéket (kb. 79 000 Ft/fő), a fakultatív félpanziós ellátást (40 000 Ft/fő/ 
4 vacsora), valamint a belépőket (kb. 75 GBP/fő). Minimum létszám: 16 fő.

Ft/fő máj. 18-22.
Kétágyas szobában 195 900

vista.hu/skocia-diohejban

Loch Ness

Inverness

Fort William

Glen Coe

Pitlochry

EdinburghLinlithgow
Rosslyn-kápolna
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TAJVAN

DEC. 28. | 13 NAP • 10 ÉJ (3 ÉJ TAIPEI + 7 ÉJ VIETNAM)

TRÓPUSI TENGERPARTI PIHENÉS VIETNAM-
BAN TAJVANI SZILVESZTEREZÉSSEL

Töltse a szilvesztert Tajvanon, a Kínai Köztársaság csendes-óceáni 
szigetén, és köszöntse az új évet egy fantasztikus tűzijátékkal, me-
lyet a világ egyik legmagasabb toronyépületéről, a Taipei 101-ről in-
dítanak. Rengeteg élmény és látnivaló várja Önt ezen a japán, délke-
let-ázsiai és amerikai hatásokat ötvöző, sokszínű szigeten, ahol a 
felhőkarcolók és üzletek csillogása mellett, a világ legnagyobb kínai 
műtárgygyűjteményét, tradicionális dél-kínai építészeti stílust kép-
viselő Buddhista templomot, hegyoldalban húzódó egykori legen-
dás aranybányász várost, elképesztő geológiai formációkat láthat. 
A látnivalókat pihenés követi Vietnam kedvelt üdülőhelyén, a Mui Ne 
Beachen, ahol trópusi meleg várja utasainkat a homokos óceánpar-
ton elterülő hotelben. A program végén felfedezhetik Saigon neve-
zetességeit, és megismerhetik a Mekong-delta világát is.

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Csoportos út

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL

Phan Thiet városnézés 5 200 Ft/fő
Séta a Tündér-patakban 4 800 Ft/fő

Taipei

Ho Chi Minh
Mekong-delta

Mui Ne Beach

Budapest – Bécs – Taipei | Csan Kai-sek emlékcsarnok | 300 éves 
Lungsan templom | Nemzeti Palotamúzeum | Yehliu Geopark | Ji-
ufen autentikus kisváros | Yingge Kerámia Múzeum | Taipei 101 | Hoi 
Chi Minh | Mui Ne Beach | Mekong-delta – Taipei – Bécs – Budapest 

Az ár tartalmazza: a szállást 10 éjre 4*-
os hotelek kétágyas szobáiban, a teljes 

ellátást Tajvanon, a reggelis ellátást és egy ebédet Vietnamban, a nemzetközi repülő-
jegyet Bécsből Taipeibe közvetlen repülőjárattal, a retúr transzfert Budapestről Bécs-
be, a retúr repülőjegyet Taipeiből Saigonba, a magyar nyelvű idegenvezetést a teljes 
utazás során, Tajvanon a három napos városnézést és kirándulást, Vietnamban a 
félnapos Saigon városnézést, és az egy napos kirándulást a Mekong-deltához. Az ár 
nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 149 000 Ft/fő), a vízumdíjat és ügyinté-
zést (kb. 18 000 Ft/fő), a fakultatív kirándulásokat magyar idegenvezetővel, az italfo-
gyasztást, a borravalót és egyéb személyes kiadásokat. Minimum létszám 14 fő.

Ft/fő dec. 28.- jan. 9.
Kétágyas szobában 656 900

vista.hu/szilveszter-taipei-ben
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Taskent

Szamarkand

Bukhara

Shahrisabz

Türkmenisztán

Kazahsztán

Üzbegisztán

Tádzsikisztán

Kirgizisztán

ÜZBEGISZTÁN

MÁJ. 30. | 9 NAP • 7 ÉJ

A SELYEMÚT MISZTIKUS KARAVÁN 
VÁROSAI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet át-
szállással Budapest – Taskent útvona-

lon, a szállást 6 éjre középkategóriás, kétágyas szobában reggelivel, az első napon 
a szoba korai átvételét, a magyar idegenvezetést a teljes utazás során, a progra-
mok során a transzfereket, a vonatjegyet expressz járatra, valamint a szükséges 
belépőket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 89 900 Ft/fő), a fakul-
tatív félpanziós ellátást (15 500 Ft/fő/5 vacsora), a vízumot (kb. 60 USD/fő, hely-
színen fizetendő) és a javasolt borravalót (kb. 30 USD/fő). Minimum létszám 14 fő.

Ft/fő reggelivel máj. 30.- jún. 7.
Kétágyas szobában 279 900

Budapest-Taskent | Szamarkand | Shahrisabz | Bukhara-Budapest

Üzbegisztán magával ragad és elvarázsol - ez az Ezeregyéj-
szaka és Dzsingisz kán országa. A 14. század egyik legizgal-
masabb helyére, a Selyemút központjába hívjuk most Önöket, 
hogy megismerkedjenek az iszlám építészet szépségeivel, a 
még olykor felbukkanó, szovjet érából megmaradt (izmos) 
szobrokkal, hogy megcsodálják a méltán híres üzbég kézmű-
ves termékeket, szőnyegeket, hogy megkóstolják az üzbég 
konyha remekeit, és megtapasztalják a helyiek páratlan ven-
dégszeretet. Megtekinthetik a „Kelet Rómájának” is nevezett 
Szamarkand egyedülálló építészetét. A város a Selyemút köz-
ponti állomásaként a Kelet és Nyugat között állt, 2001 óta az 
UNESCO világörökség része. Shahrisabz műemléképületeit a 
város szülöttje, a 14. századi hódító, Amir Timur és unokája, 
Uluk bég építtette. Az ősi karavánváros, Bukhara szinte teljes 
egészében múzeumként funkcionál - mecsetekkel, medre-
székkel teli központja világörökségi kincs.

Csoportos út

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK

Folklór bemutató vacsorával az egyik legrégebbi és legszebb 
középkori medreszében (Nadir Devan-Begi): 9 900 Ft/fő.

Az ár transzfert nem tartalmaz, a szállodától gyalogosan megközelíthető, minimum létszám 6 fő.

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

vista.hu/uzbegisztan
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AFRIKA KÍNA

JAN. 26. | 13 NAP • 10 ÉJ 

DÉL-AFRIKA LEGJAVA
Csoportos felfedező és gasztrotúra

MÁRC. 18.  | 16 NAP • 13 ÉJ

KÍNAI KÖRUTAZÁS PEKINGTŐL MAKAÓIG

A Dél-Afrikai Köztársaság legfontosabb látnivalóit ismerhetjük 
meg utunk során. A világ legszebb zöld kanyonja, a Krüger és 
Mkuze Nemzeti Parkok és a St.Lucia Természetvédelmi Terület 
végtelenül gazdag vadállománya, a törzsi kultúrák sokszínűsé-
ge, Fokföld sokarcú természeti látnivalói, Fokváros nyüzsgő ki-
kötői élete és fantasztikus múzeumai, valamint a kiemelkedően 
jó minőségű dél-afrikai borok és ételek mind hozzájárulnak a 
felejthetetlen élményhez. A programot terepjárós és vízi vadle-
sek tarkítják az ország három legkülönlegesebb nemzeti park-
jában, majd Durbanban lehetőség lesz pihenni a tengerparton. 
Az ínyenc utazóknak javasoljuk fakultatív gasztrocsomagjain-
kat, melyekkel megbolondíthatják dél-afrikai kalandjaikat!

A két hetes út során igyekszünk mindent megmutatni, hogy 
minél teljesebb képet kaphassanak az ország történelméről, 
kultúrájáról, természeti szépségeiről és a kínai konyha reme-
keiről. Alaposan bejárjuk Pekinget és elkirándulunk a híres kí-
nai nagy falhoz is, megismerhetjük a Hutongokat, kipróbáljuk 
a hálókocsis vonatozást és átéljük az igazi száguldást a „pus-
kagolyó expressz”-en. Járunk buddhista kolostorban, shaolin 
szerzeteseknél, sziklatemplomokban, és megcsodáljuk a világ 
nyolcadik csodájaként emlegetett agyaghadsereget is. Hajó-
zunk a Li-folyón, majd átrepülünk Shanghai metropoliszába, 
később látogatást teszünk egy selyemmanufaktúrában. Végül 
Hongkong csodás látványában lehet részünk a Viktória-csú-
cson található kilátóból, és áthajózunk a ma is portugál jegye-
ket viselő Makaóba. Felejthetetlen élmények várják!

Budapest - Johannesburg | Pretoria | Dullstroom | Blyde River 
Canyon | Krüger Nemzeti Park | Szváziföld | Mbabane | Mkhu-
ze Nemzeti Park | St. Lucia Természetvédelmi Terület | Durban | 
Fokváros | Jóreménység foka - Budapest 

Budapest-Peking | Kínai Nagy Fal | Luoyang | Denfeng | Xi’an 
(„puskagolyó expressz”) | Guillin | Li-folyó | Yangshuo | Shang-
hai | Suzhou | Hongkong | Makaó-Budapest

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet átszállással 
Budapest–Johannesburg, Fokváros-Buda-

pest útvonalon, a szállást 10 éjre középkategóriás szállodák kétágyas szobáiban 
reggelivel, három vacsorát és egy piknikebédet, a magyar nyelvű idegenvezetést a 
teljes utazás során, a programok során a transzfereket, a belső repülőjegyet Dur-
ban-Fokváros útvonalon, valamint a szükséges belépőket. Az ár nem tartalmazza: 
a repülőtéri illetéket (kb. 179 900 Ft/fő), a javasolt borravalót (kb. 5 USD/fő/nap) és 
a fakultatív programokat. Minimum létszám 12 fő, a fakultatív kirándulásokon 10 fő.

Ft/fő reggelivel jan. 26.
Kétágyas szobában 599 000

Csoportos út Csoportos út

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK

Félnapos kirándulás a Robben Islandre transzferekkel 18 000 Ft/fő
Félpanzió (7 vacsora italfogyasztás nélkül) 59 000 Ft/fő
Gasztrocsomag (katamarán túra vacsorával, vacsora Fokvárosban 
és borvidéklátogatás ebéddel és borkóstolóval) 59 000 Ft/fő
Gasztrocsomag és félpanzió kombinált csomag 109 000 Ft/fő.

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK
Hajókirándulás ebéddel Makaóba 50 000 Ft/fő

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

vista.hu/del-afrika-legjava

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet átszállással 
Budapest–Peking, Hongkong-Budapest útvo-

nalon, a szállást 12 éjre jó minőségű középkategóriás szállodák kétágyas szobáiban 
reggelivel és 1 éjre vonaton négyágyas hálókocsikban, két vacsorát, a magyar nyelvű 
idegenvezetést a teljes utazás során, a programok során a transzfereket, valamint a 
belső repülőjegyet Shanghaiba. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 165 
000 Ft/fő), a vízumot (kb. 22 000 Ft/fő), a belépőket (kb. 25 000 Ft/fő), a kötelező bor-
ravalót (kb. 5 USD/fő/nap) és a fakultatív Makaó kirándulást. Maximális létszám 20 fő.

Ft/fő reggelivel márc. 18.
Kétágyas szobában 595 000

vista.hu/kinai-korutazas
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BRAZÍLIA

ÁPR. 11. | 16 NAP • 13 ÉJ

ÓRIÁS KÖRUTAZÁS BRAZÍLIÁBAN

Utazzon el velünk a kontinens nagyságú országba, és ismerje 
meg Brazília legszebb, legérdekesebb látnivalóit! A kéthetes kör-
út alatt átfogó képet kaphat az országról, és elegendő idő jut 
minden látnivaló alapos megismerésére. Megismerhetjük az 
Amazonas világát (bepillantunk egy helyi család életébe is), a fő-
város modern építészetét, Salvador de Bahia afrikai gyökereit, 
az UNESCO világörökség részét képező Iguazu Nemzeti Park 
pazar vízeséseit, és jut idő Rio de Janeiróban fürdésre és pihe-
nésre, mielőtt búcsút intenénk Brazíliának. 

Budapest-Sao Paulo | Iguazu Nemzeti Park | Brazíliaváros | 
Manaus | Amazonas-Rio Negro hajókirándulás | Salvador de 
Bahia | Rio de Janeiro | Cukorsüveg-hegy | Corcovado hegy a 
Megváltó Krisztus szobrával-Budapest

Csoportos út
ÚJ-ZÉLAND 
ÉS AUSZTRÁLIA

MÁRC. 14. | 19 NAP • 16 ÉJ 

A FEHÉR GLECCSEREKTŐL A VÖRÖS SIVATAGIG

Gyönyörű természet, izgalmas városok, változatos látnivalók – 
ezeket kínáljuk az Új-Zéland–Ausztrália csoportos körutazásunk 
során. Aucklandben kezdjük a „Hosszú fehér felhők földjé”-nek 
felfedezését. Az északi szigeten elmegyünk a Bay of Islands vi-
dékére, később Rotorua gejzíreiben, meleg hőforrásaiban, majd 
a Waitomo-barlangban gyönyörködünk. Még Középföldére is 
ellátogatunk, ahol ne lepődjünk meg, ha egy hobbit integet ne-
künk kis házának ablakából. Az Déli-szigeten Christchurch a 
„legangolabb” város, innen indulunk még délebbre, a Déli-Alpok 
vidékére, ahol a természet szépsége varázsol el minket. 2000 km-t 
repülünk, és már Ausztrália legnagyobb városa, Sydney vár 
ránk, a Kék-hegységben pedig a koalák lesznek a barátaink. A 
kontinens szívében ismerhetjük meg az igazi Ausztráliát: az 
Uluru sziklatömbje a világ ikonikus helyeinek egyike, a sivatag 
gyönyörű színei méltóképpen zárják az izgalmas körutazást.

Budapest-Dubai | Auckland | Rotorua | Rainbow Springs | Hob-
biton | Christchurch | Ferenc József-gleccser | Queenstown | 
Milford Sound | Sydney | Kék-hegység | Featherdale vadaspark | 
Ayers Rock | Urulu | Alice Springs | Adelaide-Budapest

Csoportos út

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK

Egész napos terepjárós kirándulás 
Alice Springsből - piknikebéddel 75 000 Ft/fő
Naplemente hajózás vacsorával Sydneyben 28 000 Ft/fő

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK

Szafari program (dzsip, csónak) a vízesésnél 23 900 Ft/fő
Rafain show vacsorával az Iguazunál 14 500 Ft/fő
Itaipu vízierőmű kirándulás 15 700 Ft/fő
Paraguay kirándulás 14 900 Ft/fő
Bahia show 40 500 Ft/fő
Szambaiskola látogatás 15 900 Ft/fő

Repülővel, magyar idegenvezetéssel Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Az ár tartalmazza: a szállást 13 éjre közép-
kategóriás szállodák kétágyas szobáiban 

reggelivel, a vacsorát az Amazonasnál, a magyar nyelvű idegenvezetést a tel-
jes utazás során, a programok során a transzfereket, valamint a szükséges be-
lépőket. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi és belföldi repülőjegyeket ille-
tékkel (kb. 470 000 Ft/fő) és a fakultatív programokat. 

Ft/fő reggelivel ápr. 11.
Kétágyas szobában 730 000

vista.hu/braziliaAz ár tartalmazza: a repülőjegyeket Bu-
dapest–Dubai, Dubai-Auckland, Queens-

town- Sydney, Alice Springs-Adelaide, Adelaide-Dubai-Budapest útvonalon, a 
szállást 16 éjre 3-4-5*-os szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, három ebé-
det és egy vacsorát, a magyar nyelvű idegenvezetést a teljes utazás során, a 
programok során a transzfereket, valamint a szükséges belépőket. Az ár nem 
tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 199 000 Ft/fő) és a fakultatív programo-
kat. Minimum létszám 15 fő, a fakultatív kirándulásokon 10 fő.

Ft/fő márc. 14.
Kétágyas szobában 1 799 000

vista.hu/uj-zeland-es-ausztralia
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THAIFÖLD
Csoportos út

FEBR. 25. | 12 NAP • 9 ÉJ

THAIFÖLD – A MOSOLY ORSZÁGA

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
Budapestről átszállással Bangkok-

ba, Bangkokból Phuketre és Phuketről átszállással Budapestre, a szállást 2 éjre 
Bangkokban 4* -os szállodában, 1 éjre a Kwai-folyón lévő cölöpökre épült flotelben, 
1 éjre 3*-os szállodában Kwai-folyó közelében, 5 éjre Phuketen tengerpart közeli 4*-
os hotelben kétágyas szobákban, a reggeliket és 2 vacsorát, a magyar nyelvű ide-
genvezetőt a teljes utazás során, a 4 napos programot belépőjeggyel (Bangkok vá-
rosnézés, úszópiac, Kanchanburi, Ayutthaya, Lopburi, Bang Pa In), valamint a 
szükséges transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetékeket (kb. 144 
000 Ft/fő), a magyar nyelvű fakultatív programokat, a borravalót és a személyes 
kiadásokat. Minimum létszám: a körutazáson 14 fő, a fakultatív kirándulásokon 12 fő.

Ft/fő febr. 25.- márc. 8.
Részvételi díj 359 900

Ez az utazás Thaiföld sokszínű világába repíti Önt, ahol először 
a mindig vibráló és már-már kaotikus Bangkokba látogathatnak 
el, amely kétségkívül az egyik legtöbb izgalmat és érdekességet 
kínáló város egész Ázsiában. Megismerhetik az angyalok váro-
sának nevezett főváros legszebb templomait, a királyi palotát, 
majd csónakázhatnak a várostól délre fekvő vízi piacon, felfe-
dezhetik Kanchanaburi buja esőerdejét elefántháton és tutajon, 
megtekinthetik a történelmi jelentőségű hidat a Kwai-folyón, 
fürödhetnek a 7 lépcsős Erawan-vízesésnél, sétálhatnak az ősi 
sziámi főváros, Ayutthaya történelmi parkjában, de nem ma-
radhat ki Lopburi majmok által birtokolt temploma, és a pompás 
Bang Pa In nyári királyi rezidencia sem. A rengeteg élményt és 
látnivalót pihenés követi Phuket homokos tengerpartján, ahol 
fakultatív kirándulásokkal teheti még teljesebbé nyaralását!

Repülővel, magyar idegenvezetéssel, pihenéssel Phuketen

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL

Bangkok: Asiatique – Folklór est vacsorával 13 900 Ft/fő
Phuket szigettúra 12 900 Ft/fő
Phi Phi sziget hajóval 23 900 Ft/fő
James Bond - Phang Nga 18 900 Ft/fő

Budapest-Bangkok | úszópiac | híd a Kwai- folyón | Erawan-víz-
esés | Ayutthaya | Lopburi | Bang Pa In | Phuket-Budapest

Phuket

Bangkok
Bank Pa In
Ayuttaya

Erewan-vízesés Lopburi

vista.hu/thaifold-a-mosoly-orszaga
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MÁRC. 29. | 13 NAP • 10 ÉJ

FELHŐKARCOLÓK, ESŐERDŐ ÉS 
TENGERPART EGYETLEN UTAZÁS ALATT

Délkelet-Ázsia sokszínűségét élheti át ezen az utazáson, ahol 
Kuala Lumpur ikertornyai és végtelen nyüzsgésén túl megis-
merheti Melaka koloniális épületeit, Szingapúr utópisztikus 
hangulatot keltő látnivalóit és zöldellő parkjait, felfedezheti 
Borneó őserdejének gazdag növény- és állatvilágát és olyan 
természeti kincseit, mint a Teknős-sziget, az orángután 

Budapest-Kuala Lumpur | Melaka | Szandakan | Teknős-sziget 
(Borneó) | orángután rezervátum (Borneó) | Kota Kinabalu 
(Borneó) | Szingapúr-Budapest

MALAJZIA
Csoportos út

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL

Szingapúr - Gardens by the Bay
(Flover Garden és Cloud Forest) 25 900 Ft/fő

központ, a több millió fecskének és denevérnek otthont adó 
Gomangtong-barlang, a 4500 növény- és több száz madár- 
és pillangófajt bemutató botanikus kert. Láthatja akár Délke-
let-Ázsia legmagasabb pontját, a Kinabalu-hegy csúcsát is, 
fürödhet gyógyhatású, meleg vizű forrásoknál, és megnézheti 
az esőerdő élővilágát a 40 méter magasan függő sétányról. Az 
izgalmas élmények és látnivalók mellett pihenésre is adódik 
lehetőség Kota Kinabalu homokos tengerpartján. 

Kuala Lumpur

Melaka

Szandakan
Teknős-sziget

Sepilok 
Orángután

rezervátum (Borneó)

Kota Kinabalu

Szingapúr

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
Budapestről átszállással Kuala 

Lumpurba, Szingapúrból átszállással Budapestre és 3 szakaszra a belföldi jára-
tokon, a szállást 10 éjre 3 és 4*-os szállodákban, lodge-okban kétágyas szobák-
ban, a reggeliket, 4 ebédet és 2 vacsorát, a szükséges transzfereket és belépője-
gyeket a programok során, és a magyar nyelvű idegenvezetőt a teljes utazás 
alatt. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 226 900 Ft/fő), a magyar 
nyelvű fakultatív programokat, az idegenforgalmi adót, a borravalót és az egyéb 
személyes kiadásokat.Minimum létszám: 14 fő, a fakultatív kiránduláson 12 fő.

Ft/fő márc. 29.– ápr. 10.
Részvételi díj 569 900

vista.hu/malajzia-borneo-szingapur
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INDONÉZIA
Csoportos út

MÁRC. 15. | 13 NAP/12 ÉJ (3 ÉJ DUBAJ, 8 ÉJ BALI)

ÉLMÉNYEKKEL TELI NYARALÁS BALIN, 
DUBAJI KITÉRŐVEL

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Bu-
dapest-Dubai, majd Dubai-Denpa-
sar-Budapest útvonalon, a szállást 3 

éjre Dubajban 4*-os szállodában, kétágyas szobában reggelivel, 2 éjre Ubudban 
3*-os szállodában, kétágyas szobában reggelivel, 6 éjre Bali tengerpartján a vá-
lasztott kategóriában, kétágyas szobában reggelivel, egy vacsorát Dubajban az 
esti hajókázás keretén belül, a szükséges transzfereket és belépőket a programok 
során és a magyar idegenvezetőt a teljes utazás alatt. Az ár nem tartalmazza: a 
repülőtéri illetéket (kb. 145 000 Ft/fő), a borravalókat, a magyar nyelvű fakultatív 
programokat, a helyi idegenforgalmi adót Dubajban (kb. 15 AED/szoba/éj, hely-
színen fizetendő). Félpanzió Balin: 2 éj Ubudban 16 900 Ft/fő/2 éj, 6 éj a tenger-
parton Ibis Styles Bali Benoa 33 900 Ft/fő/6 éj, Bali Tropic Resort & Spa 83 900 
Ft/fő/6 éj. A Bali Tropic Resort & Spa-ban all inclusive ellátás is igényelhető: 
169 900 Ft/fő/6 éj.  Minimum létszám: 14 fő, a kirándulásokon 6 fő.

Ft/fő márc. 15-27.
Ibis Styles Bali Benoa*** 365 900
Bali Tropic Resort & Spa**** 429 900

Izgalmas utazásra invitáljuk Önöket Indonézia gyöngyszemére, 
Balira, melyet kis keleti kitérővel fűszerezünk meg. Utunkat Du-
bajban kezdjük, a hatalmas felhőkarcolók között bejárjuk a várost, 
hajókázunk a kikötőben egy kellemes vacsora mellett, és ellátoga-
tunk Abu Dhabi látványosságaihoz is. Az Emirátusok után Bali eg-
zotikus szigete felé vesszük az irányt, és első két éjszakánkat kul-
turális fővárosában, Ubudban töltjük. Ezt követi a 6 éjszakás 
tengerparti nyaralás különböző fakultatív programlehetőségek-
kel színesítve: fedezzük fel Lembongan szigetét hajóval, látogas-
sunk el Tanah Lothoz és az öt vallás templomához, ismerjük meg 
az indonéz konyha ízvilágát, és készítsük el együtt saját ebédün-
ket egy főzőtanfolyam keretén belül! Ha pedig igazi különlegessé-
gekre vágyik, ne hagyja ki a delfinekkel való találkozást sem!

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
Dél-Bali (Tanah Lot) 13 500 Ft/fő 
Uluwatu templom és tűztánc 11 900 Ft/fő 
Hajókázás és barbeque ebéd 38 500 Ft/fő
Delfinsimogatás 32 900 Ft/fő
Indonéz főzőtanfolyam 16 900 Ft/fő
Burj Khalifa (délutáni) belépőjegy 
(idegenvezetés nélkül) 11 500 Ft/fő

vista.hu/bali-nyaralas-dubai-kiterovel
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

MÁJ. 17. | 5 NAP • 4 ÉJ

PÜNKÖSD NEW YORKBAN

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Budapest-New York-Budapest útvonalon 
közvetlen járattal, a szállást 4 éjre a választott hotelkategóriában, kétágyas 
szobában reggelivel, a repülőtéri transzfereket magyar asszisztenciával, az 
egész napos gyalogos városnézést magyar idegenvezetővel. Az ár nem tar-
talmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 111 000 Ft/fő), az ESTA elektronikus beuta-
zási engedélyt (kb. 8900 Ft/fő). Minimum létszám: 16 fő.

Ft/fő reggelivel máj. 17-21.
Best Western Brooklyn Way Hotel*** 274 000
Wyndham Garden Brooklyn Sunset Park**** 327 000

Tartson velünk New Yorkba egyenesen Budapestről, átszállás 
nélküli járattal! Itt az ideje felfedezni a sokszínű Nagy Almát és 
megismerni a filmekből már jól ismert helyszíneit, lenyűgöző 
méreteit, szikrázó fényeit és sokszínű arcait. Bolyongás a felhő-
karcolók között, nyüzsgés a Times Square-en, pihenés a Central 
Park zöld gyepén, művelődés a világhírű múzeumokban, fény-
képek az ikonikus látnivalókról - ezek most mind egy hétvége le-
forgása alatt elérhetőek magyar idegenvezetőnk segítségével.

Csoportos út

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK

Statue of Liberty (Szabadság-szobor) hajójegy 7800 Ft/fő
„The Beast” gyorshajó jegy (a Hudson folyón) 10 900 Ft/fő
Empire State Building belépőjegy 12 400 Ft/fő
Top of The Rock belépőjegy 12 400 Ft/fő
Broadway Musical jegy (Chicago) 49 500 Ft/fő
Egész napos városnézés Washingtonban 
magyar idegenvezetővel 64 500 Ft/fő
Helikoptertúra 89 900 Ft/fő

Repülővel, magyar nyelvű városnézéssel!

vista.hu/punkosd-new-yorkban
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KÖZÉP-AMERIKA

ÁPR. 30.  | 13 NAP • 11 ÉJ

KÖZÉP-AMERIKAI KÖRUTAZÁS, TRÓPUSI 
ÜDÜLÉSSEL A CSENDES-ÓCEÁN PARTJÁN
Costa Rica, Panama és Nicaragua kincsei

Utunk során ellátogatunk Közép-Amerika természeti kincsei-
hez és kihagyhatatlan látnivalóihoz. Helyi idegenvezetőink se-
gítségével ismerkedünk meg három ország történelmével, kul-
túrájával és képeslapra illő helyszíneivel, majd a Csendes-óceán 
partján pihenjük ki a számos élményt, mely utunk során ér min-
ket. A felfedezést Panama fővárosával kezdjük, ahol a két ameri-
kai földrészt elválasztó Panama-csatorna működését tanulmá-
nyozzuk, majd a szomszédos Costa Rica fővárosa és pazar 

Csoportos út

Budapest-2 éj Panamaváros | 1 éj San José | 2 éj Arenal | 1 éj 
Rincón de la Vieja | 1 éj Granada (Nicaragua) | 1 éj Rincón de la 
Vieja | 3 éj Manuel Antonio-Budapest

Az ár tartalmazza: a nemzetközi re-
pülőjegyet egy átszállással és a bel-

ső repülőjegyeket, a szállást 2 éjre Panamában, 8 éjre Costa Ricában, 1 éjre Nica-
raguában középkategóriás szállodákban, kétágyas szobában reggelivel, 3 
ebédet és 2 vacsorát, a programokat a szükséges belépőkkel, transzferekkel, és 
a magyar nyelvű idegenvezetőt a teljes utazás során. Az ár nem tartalmazza: a 
repülőtéri illetéket (kb. 164 000 Ft/fő) és a borravalókat. Minimum létszám: 12 fő.

Ft/fő ápr. 30.- máj. 12.
Kétágyas szobában 737 900

nemzeti parkjai következnek. Vulkánok közötti esőerdőkben sé-
tálunk, kutatunk érdekes állatok és számos növényfaj jellegze-
tes példányai után, termálvizes folyóban fürdünk, egyszóval a 
természet részévé válunk. Útba ejtjük Nicaragua legnagyobb 
vulkanikus tavát, hajókázunk a kis szigetek között, a legmaga-
sabb kilátóból pedig csodás látvány tárul elénk a lagúnára. 
Körutazásunk végén Costa Rica leglátogatottabb Nemzeti Park-
ja, Manuel Antonio és egzotikus tengerpartja vár minket.

Granada

San José

Manuel Antonio
Panamaváros

Rincón de
la Vieja

Arenal

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

vista.hu/kozep-amerika-korut
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Kérj egyedi ajánlatot a Vistától, szívesen segítünk! 
+36 1 429 99 99 · foiroda@vista.hu · www.vista.hu
eng.sz.: R-0727/93

MÁR CSAK TE HIÁNYZOL A KÉPRŐL…
MI ITT VAGYUNK, HOGY ODAVIGYÜNK!
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AMERIKAI 
EGYESÜLT 
ÁLLAMOK

10 NAP • 9 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS FLORIDÁBAN!
 5 NAP • 4 ÉJ

FEDEZZE FEL SAN FRANCISCO-T!

Az ár tartalmazza: a szállást 9 éj-
szakára kétágyas szobában, az 

autóbérlést 10 napra alapkategóriás, automata váltós, légkondicionált autóval 
és biztosítással. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a parkolási és 
útdíjakat, étkezéseket, valamint egyéb fel nem sorolt szolgáltatásokat és sze-
mélyes kiadásokat.

Ft/fő okt. 1.- ápr. 30.
Kétágyas szobában 364 400

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjszakára kétágyas szobában a Hotel Vertigó-
ban vagy azonos kategóriában, a retúr repülőtéri transzfert angol nyelvű asz-
szisztenciával, őszi szezonban a Japantown csoportos gasztrotúrát angol 
nyelven és a csoportos angol nyelvű gyalogtúrát San Francisco belvárosában 
koktélkóstolással, tavaszi szezonban öböl menti vitorlázást és 24 órás város-
néző buszjegyet. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a borravalókat, 
az étkezéseket, a helyi adót.

Ft/fő okt. 1-31. nov. 1.- dec. 31. jan. 1.- ápr. 30.
Kétágyas szobában 261 900 207 900 179 800

Autózza körbe a floridai államot, és ismerje meg a déliek által 
kedvelt helyeket! Indulás Miamiból a híres South Beachen át-
hajtva Fort Lauderdale kikötővárosáig. A nyugati partot el-
hagyva Orlando következik a félsziget északi részén, mely 
világhírű szórakoztató parkjairól nevezetes (Walt Disney 
World, Universal Studios, SeaWorld). A keleti part felé halad-
va megismerheti a két öböl találkozásánál fekvő Tampát, 
majd délre fordulva a partszakasz mentén az USA egyik leg-
gazdagabb városát, Naplest. Nem maradhat ki az ország leg-
délebbi pontján fekvő Key West sem, melyet korallszigetekre 
épült autópályán keresztül érhetnek el, csodás természeti 
látnivalók közepette.

San Francisco az USA ikonikus városa a nyugati parton. A város 
olyan, mint egy egzotikus ételköltemény, a meglepő összetevők 
itt is izgalmas és harmonikus egésszé állnak össze. A modern 
felhőkarcolók mellett jól megférnek a kis viktoriánus házak, a 
Golden Gate parkban tradicionális japán teaházat fedezhetünk 
fel, a mólónál sütkérező fókákba botlunk, a meredek utcákon 
pedig rendületlenül közlekedik a filmekből már jól ismert villa-
mos. Tartson velünk, és járjuk be együtt San Franciscót! 

Miami | Fort Lauderdale | Orlando | Tampa | Naples | Key West | 
Miami

vista.hu/repulj-es-vezess-floridaban

vista.hu/fedezze-fel-san-franciscot
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KUBA

HAVANNA ÉS VARADERO | 8 NAP • 7 ÉJ

KULTÚRA ÉS NYARALÁS KUBÁBAN
VARADERO | 8 NAP • 7 ÉJ

MEMORIES VARADERO BEACH RESORT****

Az ár tartalmazza: a szállást kétágyas szobában 3 éjre Havannában reggelivel, 
és 4 éjre Varaderón all inclusive ellátással, a közös transzfereket és a magyar 
nyelvű helyi asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a kubai turistakártyát (kb. 
8500 Ft/fő), a kubai kilépési illetéket (kb. 25 CUC/fő) és a fakultatív programo-
kat. Hosszabbítás lehetséges. 

Ft/fő nov. 1.- 
dec. 21.

dec. 22.- 
jan. 6.

jan. 7.- 
márc. 31. ápr. 1-30.

Panzióban és 3*-os 
szállodában

199 900 232 900 204 900 204 900

3*-os szállodákban 209 900 232 900 216 900 216 900
4*-os szállodákban 222 900 234 900 227 900 222 900
5*-os szállodákban 309 900 479 900 377 900 309 900

Havanna, a mintegy 2 milliós főváros páratlanul gazdag kul-
turális és történelmi látnivalókban, minden korosztályt rabul 
ejtve. Mindezek mellett pezsgő éjszakai élet várja a turistát, 
kitűnő salsa és jazz klubokkal, igényes szórakozóhelyekkel 
minden nap. A környék nyújtotta látványosságok fakultatív 
programok keretében kitűnően felfedezhetők. A 140 km-re 
található Varaderóra utazva a tengerparti pihenésnek hódol-
hatnak, ahol a hófehér homok, a türkiz tenger hívogatja a ki-
kapcsolódni vágyó utazókat.

Üdüljön a Karib-térségben, all inclusive ellátással a Memories 
Varadero Beach Resortban! A szállás közvetlenül a tenger 
mellett található, így percek alatt a környék leghosszabb ten-
gerpartján találhatjuk magunkat. A szobák légkondicionáltak, 
terasszal vagy balkonnal rendelkeznek. A hotel rengeteg 
programlehetőséget kínál gyermekek és felnőttek számára 
egyaránt. Többféle úszómedence közül választhatunk, jakuzzi 
és napozóterasz is elérhető, kikapcsolódhatunk a teniszpá-
lyán, vagy válogathatunk többféle vízi sport közül. 

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
Havannából:
Havanna Old Timer 34 900 Ft/fő
Tobacco Land túra 63 900 Ft/fő
Tropicana Show 43 900 Ft/fő

Varaderóból:
Karibi gyöngyszemek túra 79 900 Ft/fő
Montemar Nemzeti Park túra 57 900 Ft/fő

vista.hu/kultura-nyaralas-kubaban

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive ellátást, 
a gyűjtőtranszfereket Varadero repülőteréről és a magyar nyelvű telefonos 
asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a kubai turistakártyát (kb. 8500 Ft/fő), 
a kubai kilépési illetéket (kb. 25 CUC/fő) és a fakultatív programokat. Gyermekár 
pótágyon: 11 éves korig: 50% kedvezmény. Hosszabbítás lehetséges. 

Ft/fő all inclusive 
ellátással

nov. 1.-  
dec. 21.

dec. 22.- 
jan. 2.

jan. 3.- 
márc. 31. ápr. 1-30.

Kétágyas, deluxe 
szobában

196 900 314 900 257 900 227 900

Kétágyas lakosztályban 299 900 421 900 364 900 334 900

vista.hu/varadero-udules
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KÖZÉP- ÉS 
DÉL-AMERIKA

MEXIKÓ | 8 NAP • 7 ÉJ

PIHENÉS A YUCATÁN-FÉLSZIGETEN
PERU | 8 NAP • 7 ÉJ

KÖRUTAZÁS AZ INKÁK BIRODALMÁBAN

Ft/fő all inclusive 
ellátással okt. 1-31. nov. 1-  

dec. 22.
dec. 23.-

jan. 1. jan. 2-31. febr. 1- 
ápr. 7.

Iberostar Cancún***** 
kétágyas, tengerre 
néző szobában

264 000 386 000 579 000 449 000 464 000

Iberostar Quetzal***** 
kétágyas szobában

265 000 343 000 552 000 409 000 436 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában, az all inclusive el-
látást, a privát repülőtéri retúr transzfereket, egy csoportos (angol nyelvű) ki-
rándulást idegenvezetővel, transzferrel, ebéddel és belépővel együtt Chichen 
Itza romjaihoz. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a borravalókat, a 
kilépési illetéket.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre 3-4*-os 
szállodákban, kétágyas szobában reggeli-
vel, egy ebédet Sicuaniban, a transzfereket 

angol/spanyol nyelvű asszisztenciával, a kirándulásokat és városnézéseket 
angol/spanyol nyelvű helyi idegenvezetővel, a szükséges belépőket. Az ár nem 
tartalmazza: a kiutazás költségeit és a belső repülőjegyeket, az italokat az étke-
zések során és a programban nem szereplő további étkezéseket és a borravaló-
kat. Az ár a szabad kapacitások függvényében változhat. Kiemelt időszakokban 
és ünnepnapokon nem érvényes.

Ft/fő okt. 1.- dec. 20.
3*-os hotel 317 000
4*-os hotel 346 000

Az aztékok öröksége, a spanyolok gyarmati időszaka, majd 
az Egyesült Államok befolyása egy rendkívül sokoldalú, iz-
galmas országgá alakította Mexikót. A Yucatán-félszigeten a 
felhőtlen kikapcsolódás mellett a gazdag maja hagyaték fel-
fedezésére is lehetősége nyílik. Kezdje itt Mexikó felfedezé-
sét, ezen a csodás karibi üdülőhelyen! 

Fedezze fel az inkák virágzó birodalmát, Perut egy páratlan 
körutazás keretében! Ismerje meg a helyiek kultúráját, a va-
rázslatos hangulatú városokat, valamint Machu Picchu sze-
met gyönyörködtető romvárosát, mely az Andok hegyláncai 
között bújik meg.

Iberostar Cancún***** – Cancún, Mexikó
Iberostar Quetzal***** – Playa del Carmen, Mexikó

Lima | Cusco | Machu Picchu | Puno | Titicaca-tó | Lima

Kirándulással és transzferrel

vista.hu/peru-korutazas

vista.hu/pihenes-a-yucatan-felszigeten
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DUBAI | 4 NAP • 3 ÉJ

ROVE CITY CENTRE HOTEL***
SHARJAH | 4 NAP • 3 ÉJ

SHERATON SHARJAH BEACH 
RESORT & SPA*****

Fordítson hátat a télnek, és utazzon a mindig napfényes Duba-
iba! A homokos tengerpart mellett felhőkarcolók, élménypar-
kok és luxus bevásárlóközpontok várják az ide látogatókat. A 
hotelből indulva könnyen felfedezhető a város, a közvetlen kö-
zelében található a Deira City Centre metrómegálló, így a Du-
bai Mall bevásárlóközpont és a világ legmagasabb épülete, a 
Burj Khalifa is 15 perc alatt elérhető. A közkedvelt szállás kivá-
ló ár-érték arányú, remek étterem, szabadtéri medence és fit-
neszközpont szolgálja a vendégek kényelmét. 

Az Egyesült Arab Emirátusok kiváló választás, ha az év végi 
rohanásból vagy borongós időből a napos tengerpartra vá-
gyik. A Dubai-val lényegében összenőtt Sharjah városban ta-
lálható hotel saját partszakaszával első osztályú tengerparti 
élményt nyújt. A pihenést a kényelmes szobák, az ingyenesen 
használható szabadtéri medence és a fitnesz- és wellness-
központ teszi teljessé.

Ft/fő reggelivel

okt. 1.- dec. 28., 
jan. 2-24., febr. 3-17., 
febr. 23.- márc. 28., 

ápr. 7.- máj. 31.

dec. 29.- jan. 1.
jan. 25.- febr. 2.,

febr. 18-22., 
márc. 29- ápr. 6.

Kétágyas szobában 75 000 149 000 98 000

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre kétágyas szobában reggelivel és a retúr re-
pülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a 
helyi idegenforgalmi adót. Az ajánlat kiemelt időszakokban és ünnepnapokon 
nem érvényes.

Repülőtéri retúr transzferrel és magyar asszisztenciával

Repülőtéri retúr transzferrel és magyar asszisztenciával

vista.hu/dubai-rove-city-centre

Ft/fő reggelivel okt. 1-11. okt. 12.- 
dec. 28.

dec. 29.- 
jan. 1.

Kétágyas, erkélyes szobában 109 900 128 000 196 000

Ft/fő reggelivel jan. 2-10., 
márc. 1- máj. 7.

jan. 11.- 
febr. 28. máj. 8-31.

Kétágyas, erkélyes szobában 133 000 118 000 93 000

Az ár tartalmazza: szállást 3 éjre kétágyas, erkélyes szobában reggelivel és a 
retúr repülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciával. Az ár nem tartal-
mazza: a helyi idegenforgalmi adót. Az ajánlat kiemelt időszakokban és ün-
nepnapokon nem érvényes.

vista.hu/dubai-sheraton
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DUBAI | 4 NAP • 3 ÉJ

HOTEL DUKES DUBAI***** 
DUBAI | 4 NAP • 3 ÉJ

SUBA HOTEL**** 

Töltse téli pihenését Dubai legújabb luxusszállodájában, a „pál-
maszigeten”! A szálloda pár lépésre található a tengerparttól, 
ahol a vendégek élvezhetik a privát partszakaszt, de érdemes 
kipróbálni a hangulatos kültéri medencéket is. A hotel a hami-
sítatlan brit légkör és az igazi fényűzés ötvözetével várja ven-
dégeit, színvonalas étterme, bárja és fitneszterme a legmaga-
sabb szintű elvárásoknak is megfelelve szolgálja ki vendégeit.

A központban fekvő 4 csillagos butik hotel remek kiindulópont 
a városnézésre, melyet magyar idegenvezetőnk segítségével 
fedezhet fel a félnapos program során. A szállodában a vendé-
geket szabadtéri medence, étterem és fitneszterem várja, il-
letve szépségszalon és a wellnessrészleg is elérhető térítés el-
lenében. Válassza a Suba Hotelt, és élje át a lüktető belváros 
mindennapjait!

Ft/fő reggelivel okt. 1-27., 
nov. 12-16.

okt. 28.- nov. 11.,
 nov. 17.- dec. 25.

dec. 26.- 
jan. 10. 

Kétágyas szobában 395 000 338 000 381 000

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre kétágyas szobában reggelivel és a retúr re-
pülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a 
helyi idegenforgalmi adót. Az ajánlat kiemelt időszakokban és ünnepnapokon 
nem érvényes.

Ft/fő reggelivel okt. 1.- ápr. 30.

Kétágyas superior szoba 110 000
Az ár tartalmazza: szállást 3 
éjre kétágyas superior szobá-

ban reggelivel, egy félnapos dubai városnézést magyar idegenvezetéssel és 
a retúr repülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciával. Az ár nem tar-
talmazza: a helyi idegenforgalmi adót. Az ajánlat kiemelt időszakokban és 
ünnepnapokon nem érvényes.

Repülőtéri retúr transzferrel és magyar asszisztenciával. Félnapos magyar nyelvű városnézéssel és repülőtéri transzferrel.

vista.hu/dubai-dukes
vista.hu/dubai-suba
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MAURITIUS

BELLE MARE | 8 NAP • 7 ÉJ

MARITIM CRYSTALS BEACH HOTEL****
POINTE AUX BICHES  | 8 NAP • 7 ÉJ

VERANDA POINTE AUX BICHES HOTEL****

Ft/fő félpanzióval nov. 10-30., 
márc. 21.- ápr. 8.

dec. 1-19.,  
jan. 5.- márc. 20., 

ápr. 9-30.
dec. 20.- jan. 4.

Kétágyas szobában 253 900 212 900 464 900

Kétágyas, medencére 
néző szobában

284 900 235 900 502 900

Kétágyas, tengerre 
néző szobában

327 900 272 900 578 900

Junior lakosztályban 358 900 296 900 616 900

Ft/fő félpanzióval

nov. 10. - 
dec. 10., jan 7. 

- márc. 23., 
ápr. 8-30.

dec. 11-22. dec. 23.-
jan. 6.

márc. 24.- 
ápr. 7.

Kétágyas, comfort 
szobában

202 900 191 900 343 900 212 900

Kétágyas, superior 
szobában

243 900 229 900 412 900 254 900

Családi szobában 291 900 276 900 494 900 306 900

Kétágyas, privilege 
szobában 335 900 317 900 569 900 353 900 Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást és szá-

mos sportolási lehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a retúr privát repülőtéri 
transzfert (21 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi vacsorát (19 500 Ft/fő) és szil-
veszteri vacsorát (23 500 Ft/fő). All inclusive ellátás felára: 98 900 Ft/fő/7 éj. 
Gyermekár pótágyon: 12 éves korig: 23 000 Ft/7 éj, 12-17 éves korig: 35 00 Ft/ 7 éj. 
Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodáinkban! Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást és 
számos sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a retúr privát repülőtéri 
transzfert (21 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi vacsorát (19 500 Ft/fő) és szil-
veszteri vacsorát (23 500 Ft/fő). All inclusive ellátás felára: 76 900 Ft/fő/7 éj. 
Gyermekár családi szobában: 12 éves korig: 113 000 Ft/7 éj, 12-18 éves korig: 
228 00 Ft/ 7 éj (kivéve ünnepi időszakban). Nászutas kedvezményeinkről ér-
deklődjön irodáinkban! Hosszabbítás lehetséges.

A hotel egy elegáns, tíz épületből álló komplexum, mely a szi-
get egyik legkedveltebb és legszebb partszakaszán található. 
A gyönyörű, 1 km hosszú strand mellett több étteremmel, fel-
nőtt és gyermek úszómedencékkel, jakuzzival, bárokkal és 
rengeteg ingyenes programmal teszik még teljesebbé a pihe-
nést. A vállalkozó kedvűek kihasználhatják az egyórás ki-
tesurf „beavatást”, a gyerekeknek pedig remek szórakozást 
nyújt az egész napos animáció. 

A hotel kiváló választás az idilli tengerparti családi nyaralás-
hoz, de a felnőtteknek elkülönített szárny saját medencével, 
étteremmel és bárral, a pároknak is romantikus kikapcsoló-
dást nyújt. Rengeteg ingyenes vízi és szárazföldi sport és szó-
rakoztató lehetőség közül választhatnak a vendégek, a gyere-
keket pedig „Kölyök Klub” várja színes programokkal. A fehér 
homokos padlójú éttermek, az autentikus mauritiusi konyha 
és a hangulatosan berendezett spa garantáltan különlegessé 
teszi az itt eltöltött időt! 

vista.hu/mauritius-veranda

vista.hu/mauritius-maritim
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SEYCHELLE-SZIGETEK

ANSE VOLBERT, PRASLIN | 8 NAP • 7 ÉJ

BERJAYA PRASLIN BEACH HOTEL***

Ft/fő félpanzióval
nov. 1.- dec. 23., 

jan. 8.- márc. 22., 
ápr. 8.- máj. 31.

dec. 24.- jan. 7., 
márc. 23.- ápr. 7.

Kétágyas standard szobában 288 900 316 900
Deluxe kétágyas szobában 312 900 341 900
Deluxe családi szobában 342 900 383 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában és a félpanziós ellá-
tást. Az ár nem tartalmazza: a retúr repülőtéri transzfert Praslin repülőtérről 
(14 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi (dec. 24., 26 900 Ft/fő) és szilveszteri 
vacsorát (31 000 Ft/fő). Teljes ellátás felára: 56 000 Ft/fő/7 éj. Gyermekár 
pótágyon: 3 éves kor alatt ingyenes, 3-12 év között: 99 900 Ft/7 éj. Hosz-
szabbítás lehetséges.

A Seychelle-szigetek második legnagyobb szigetén, Anse 
Volbert település közelében található szállás legnagyobb 
előnye, hogy a híres Cote d’Or strandon található. Az üdülő-
központban tágas szobák találhatóak, melyek légkondicioná-
lóval felszereltek, illetve tévé, minibár, és saját fürdőszoba 
tartozik mindegyikhez. A kikapcsolódást az úszómedence  is 
segíti, kényelmünket pedig 24 órás recepció szolgálja, emel-
lett gyermekfelügyeletre is lehetőség van. A környéken 
sznorkelezhetnek, vagy akár szörfözhetnek is.

BEAU VALLON, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

CORAL STRAND HOTEL****

Ft/fő reggelivel
nov. 1.- dec. 23., 
jan. 9.- márc. 25., 

ápr. 9.- máj. 31.

dec. 24.- 
jan. 8.

márc. 26.-
ápr. 8.

Kétágyas standard 
szobában 272 900 432 900 327 900

Kétágyas, óceánra  
néző szobában 294 900 482 900 349 900

Superior kétágyas  
szobában 366 900 471 900 404 900

Superior kétágyas,  
óceánra néző szobában 393 900 521 900 454 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár 
nem tartalmazza: a retúr repülőtéri transzfert (14 900 Ft/fő), a kötelező 
karácsonyi (dec. 24., 42 900 Ft/fő) és szilveszteri vacsorát (58 900 Ft/fő). 
Félpanziós ellátás felára: 67 000 Ft/fő/7 éj, teljes ellátás felára: 122 000 
Ft/fő/7 éj. Gyermekár pótágyon sup. szobában: 6 éves kor alatt ingye-
nes, 6-12 év között 145 000 Ft/7éj. Nászutas kedvezményeinkről ér-
deklődjön irodánkban! Az árak indulás előtt legalább 35 nappal történő 
foglalás esetén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.

A szálloda Mahé leghíresebb tengerparti szakaszán, a Beau Val-
lon Beachen található, így kiváló választás mind a strandolni, 
mind a pihenni vágyók számára. A szobák jól felszereltek és lég-
kondicionáltak, a kilátás pedig a lenyűgöző óceánra, vagy a kö-
zeli hegyekre nyílik. Az étteremekben nemzetközi, mediterrán, 
ázsiai és indiai konyha kínálata közül választhatnak. A bárokban 
a legjobb koktélok és helyi zenészek műsorai teszik felejthetet-
lenné a nyaralást. A hotelhez kültéri medence, valamint külön 
gyermek medence is tartozik, ezenkívül számtalan szabadidős 
programkínálat közül választhatnak.

Előfoglalási kedvezménnyel

vista.hu/seychelle-berjaya

vista.hu/seychelle-coral
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BAIE LAZARE, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT***** 
NYUGATI PART, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

AVANI SEYCHELLES BARBARONS  
RESORT & SPA**** 

Ft/fő reggelivel nov. 1.- dec. 18., 
jan. 9.- febr. 10., 

dec. 19-25., 
febr. 11.-

márc. 24., 
ápr. 9-30.

dec. 26.-
jan. 8.

márc. 25.- 
ápr. 8.

Kétágyas, 
hegyre néző szobában 374 900 424 900 596 900 473 900

Kétágyas, 
tengerre néző szobában 424 900 473 900 644 900 522 900

Kétágyas, 
beachside szobában 473 900 522 900 694 900 572 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár nem 
tartalmazza: a retúr repülőtéri transzfert (14 900 Ft/fő), a kötelező karácso-
nyi (32 900 Ft/fő) és szilveszteri vacsorát (89 900 Ft/fő). Félpanziós ellátás: 
113 000 Ft/fő/7 éj. Gyermekár pótágyon: 6 éves kor alatt ingyenes, 6–13 év 
között 61 000 Ft/7 éj. Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodánkban! 
Az árak indulás előtt legalább 35 nappal történő foglalás esetén érvényesek. 
Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő reggelivel
nov. 1.- dec. 26., 

jan. 8.-  márc. 25., 
ápr. 8.- máj. 31.

dec. 27.- jan. 7. márc. 26.- ápr. 7.

Kétágyas standard 
szobában 269 900 504 900 327 900

Kétágyas, kertre néző 
szobában 284 900 524 900 341 900

Kétágyas, óceánra 
néző szobában 298 900 546 900 354 900

Kétágyas, part felőli 
szobában 327 900 599 900 384 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár nem tar-
talmazza: a retúr repülőtéri transzfert (14 900 Ft/fő), a kötelező szilveszteri va-
csorát (46 900 Ft/fő). Félpanziós ellátás felára: 76 000 Ft/fő/7 éj, teljes ellátás 
felára: 134 000 Ft/fő/7 éj. Gyermekár pótágyon: 12 éves kor alatt ingyenes. 
Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodánkban! Az árak indulás előtt leg-
alább 45 nappal történő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.

Egy csodás, fehér homokos öbölben fekszik a luxusszálloda. 
Érintetlen trópusi növényzet veszi körül, mely tökéletes inti-
mitást biztosít a pihenni vágyóknak. Szobáit is a teljes elvo-
nulási lehetőség inspirálta a környező hegyekre vagy a ten-
gerre néző kilátással. A szolgáltatásokat a tökéletességre 
törekvés jellemzi, a felszolgált ételek a helyi specialitásokat 
vonultatják fel. 

Nyaraljon luxus körülmények között, egy percre a vízparttól, a 
trópusi kerttel és szabadtéri medencével rendelkező hotelben! 
A szobák légkondicionáltak, valamint síkképernyős tévével, és 
minibárral felszereltek. A hotelhez tartozó étterem à la carte 
menüvel várja a vendégeket. A sport szerelmesei a vízparti el-
foglaltságok mellett kiteljesedhetnek a teniszpályán vagy 
jóga  órán, valamint a fitnesz- és wellnessközpontban. Töltőd-
jön fel az Indiai-óceán varázslatos paradicsomában!

Előfoglalási kedvezménnyel

Előfoglalási kedvezménnyel

vista.hu/seychelle-avani

vista.hu/seychelle-kempinski
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MALDÍV-SZIGETEK

ÉSZAKI MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

MEERU ISLAND RESORT & SPA****+
DÉLI ARI ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

SUN ISLAND RESORT****

Ft/fő félpanzióval nov. 
1-30. dec. 1-27. dec. 28.-

jan. 6.
jan. 7.- 

márc. 31. ápr. 1-30.

Sun villában 215 900 231 900 506 900 338 900 263 900
Superior beach bungalóban 209 900 222 900 528 900 359 900 284 900
Sunset villában 237 900 252 900 559 900 389 900 314 900
Vízi bungalóban 383 900 419 900 754 900 531 900 457 900

Ft/fő teljes ellátással nov. 1.- 
dec. 20.

dec. 21.-
jan. 5.

jan. 6.-
ápr. 15. 

ápr. 16-
30.

Garden bungalóban 448 900 581 900 474 900 368 900
Beach villában 528 900 662 900 554 900 448 900
Beach villában jakuzzival 581 900 714 900 609 900 502 900
Vízparti villában 662 900 796 900 689 900 581 900
Víz feletti villában jakuzzival 714 900 849 900 742 900 636 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a teljes ellátást (ital 
nélkül), valamint bizonyos sportolási lehetőségeket. Az ár nem tartalmazza: a 
retúr gyorshajó transzfert (54 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi és szilvesz-
teri vacsorát (42 900 Ft/fő/alkalom). All inclusive ellátás felára: 106 900 Ft/
fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
és bizonyos sportolási lehetőségeket. Az ár nem tartalmazza: a retúr kisre-
pülős transzfert (89 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi és szilveszteri va-
csorát (27 900 Ft/fő). Teljes ellátás felára : 62 900 Ft/fő/7 éj, All inclusive 
ellátás felára: 169 900 Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

Az 1,2 km hosszú és mindössze 350 m széles, kókuszpálmák-
kal és vakítóan fehér homokkal borított, paradicsomi sziget 
kb. egy órányira található gyorshajóval a főváros repülőteré-
től. A bungalók és villák kényelmesen berendezettek, részben 
a kókuszligetben, részben a tengerparton fekszenek, klíma-
berendezéssel, telefonnal, tea- és kávékészítési lehetőséggel, 
minibárral, széffel és CD-lejátszóval felszereltek. A vendégek 
kényelméről és szórakozásáról éttermek, bárok, medence, 
üzletek, sportolási és kikapcsolódási lehetőségek, spa-rész-
leg és programok gondoskodnak. A teljes ellátás kedvező 
áron egészíthető ki all inclusive ellátásra.

A Nalaguraidhoo szigeten álló villák, tengerparti bungalók és a 
Maldív-szigeteken már ikonikusnak számító, vízre épült bunga-
lók közül választhatják ki szállásukat. A komplexumhoz öt étte-
rem tartozik, a séfek a saját kertben termő házi alapanyagokból 
készítenek ínyenc fogásokat, de a japán, thai és olasz konyha 
szerelmesei sem csalódhatnak. A hamisítatlan maldív élmény-
hez hozzátartozik egy masszázs a hotel wellness részlegében, 
különleges olajokkal, test- és arckezeléssel, és nem szabad ki-
hagyni a koktélozást sem a medence bárjában. Éljen a korosz-
tálytól független programlehetőségekkel, és fedezze fel testkö-
zelből a Sun Island Resortot!

vista.hu/maldiv-sun-island
vista.hu/maldiv-meeru-island
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ÉSZAKI MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

KURUMBA MALDIVES RESORT*****
BAA ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

ROYAL ISLAND RESORT*****

Ft/fő félpanzióval nov. 1-30. dec. 1-27. dec. 28.-
jan. 6.

jan. 7.-
márc. 31. ápr. 1-30.

Beach villában 286 900 316 900 647 900 434 900 359 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
és bizonyos sportolási lehetőségeket. Az ár nem tartalmazza: a retúr kisre-
pülős transzfert (89 900 Ft/fő) és a kötelező karácsonyi és szilveszteri va-
csorát (35 900 Ft/fő). Teljes ellátás felára: 62 900 Ft/fő/7 éj, All inclusive 
ellátás felára: 174 900 Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

Az üdülőhely igazi egzotikus hangulattal, festői, fehér homo-
kos tengerparttal és gyönyörű kókuszpálmákkal várja a láto-
gatókat. A villák fényűzőek, teraszukról gyönyörködhetnek 
az egzotikus környezetben. Az étteremben a helyi specialitá-
sok mellett japán, olasz, libanoni fogásokat is megkóstolhat-
nak, a bár pedig hűsítő koktéllal várja vendégeit. Szabadtéri 
medencék, számos étterem, teniszpályák és a fitneszterem 
teszi kellemesebbé a kikapcsolódást. A tengerparti pihenést 
számtalan programmal tehetjük színesebbé, a hotel  ajánlatai 
között szerepel horgászkirándulás, szigetfelfedező-túra, 
vagy akár személyre szabott kirándulás is.   

Az ötcsillagos luxusszálloda már a nagyobb méretű szigetek kö-
zé tartozik 750 m-es hosszúságával és 230 m-es szélességével. 
A nyugodt pihenésre vágyók paradicsoma, gyönyörű korallkert-
jei, fehér homokpartjai, spa-részlege, éttermei, bárjai, sportolási 
lehetőségeinek sokasága méltán teszi közkedveltté az utazók kö-
rében. Beach villái luxus szinten kivitelezettek, melyeket a privát 
veranda és a kültéri fürdőszoba tesz még különlegesebbé. Fel-
szereltségéhez tartozik a légkondicionáló, telefon, televízió, széf, 
minibár, tea- és kávéfőzési lehetőség. Amennyiben teljesen 
gondtalan pihenést szeretne, válassza az all inclusive ellátást!

Tegye felejthetetlen élménnyé a nyaralását szerelmének tett 
romantikus fogadalommal!
Mondja ki újra a boldogító igent, vagy erősítse meg szerelmi foga-
dalmát egy tengerparti szertartás keretében, természetesen az 
ünnepélyes esemény minden velejárójával: csokorral, pezsgővel, 
tortával! A csomag 184 900 Ft/pártól foglalható, további lehető-
ségekről érdeklődjön irodáinkban!

vista.hu/maldiv-royal-island

Ft/fő reggelivel nov. 1.-
dec. 22.

dec. 23.-
jan. 10.

jan. 11.-
ápr. 16. ápr. 16-30.

Superior szobában 412 900 914 900 489 900 424 900
Deluxe bungalóban 539 900 1 075 900 619 900 535 900
Vízparti deluxe bungalóban 669 900 1 224 900 749 900 647 900
Medencés villában 754 900 1 309 900 834 900 719 900
Beach villában jakuzzival 812 900 1 371 900 894 900 769 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelivel. Az ár nem 
tartalmazza: a retúr gyorshajó transzfert (36 900 Ft/fő), a kötelező karácso-
nyi vacsorát (54 900 Ft/fő) és szilveszteri vacsorát (109 900 Ft/fő). Félpan-
zió felára: 159 900 Ft/fő/7 éj, teljes ellátás felára: 212 900 Ft/fő/7 éj, all inclu-
sive ellátás felára: 316 900 Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

vista.hu/maldiv-kurumba
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Delhi | Agra (Taj Mahal) | Fatehpur Sikri | Jaipur | Delhi Katmandu | Bhaktapur | Chitwan | Katmandu

INDIA

A KALANDOK FOLYTATÓDNAK | 6 NAP • 5 ÉJ

NEPÁL FELFEDEZÉSE
6 NAP • 5 ÉJ

KLASSZIKUS ARANY HÁROMSZÖG KÖRÚT

Ft/fő reggelivel okt. 1.- dec. 20.,
jan. 10.- márc. 31.

2 fő esetén 149 500
4 fő esetén 139 900

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre 
középkategóriás hotelek kétágyas 
szobáiban reggelivel, a privát transz-
fereket, a leírásban szereplő progra-

mokat angolul beszélő helyi idegenvezetővel és a szükséges belépőket. Az 
ár nem tartalmazza: a vízumot, a borravalókat és egyéb személyes kiadá-
sokat. Az árak kiemelt időszakokban nem érvényesek. A program tetszés 
szerint alakítható és magasabb kategóriájú szállodákkal is foglalható.

Ft/fő okt. 1.- dec. 20., 
jan. 10.- márc. 31.

2 fő esetén 257 900
4 fő esetén 139 900

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre 
középkategóriás hotelek kétágyas 
szobáiban reggelivel, Chitwanban 
teljes ellátással, a privát transzfere-

ket, a leírásban szereplő programokat helyi, angolul beszélő idegenvezető-
vel és a szükséges belépőket. Az ár nem tartalmazza: a vízumot, a borrava-
lókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakokban nem 
érvényesek. A program tetszés szerint alakítható és magasabb kategóriájú 
szállodákkal is foglalható.

Egészítse ki indiai látogatását a Himalájában megbújó külön-
leges ország, Nepál felfedezésével is! Ismerje meg a fővárost, 
Katmandut, Bhaktapurt, a legszentebb hindu templomot, a 
Pashupatinath templomot, Chitwant, és ismerje meg a válto-
zatos élővilágot az UNESCO világörökség részét képező nem-
zeti parkban, mely leghíresebb lakói az egyszarvú rinocérosz 
és a királyi bengáli tigris. Az út során elefántháton is baran-
golhatnak a nemzeti parkban, és a szerencsések akár leopár-
dot is megfigyelhetnek. A program tartalmaz egy látogatást 
egy elefánttenyésztő-központban is, ahol betekintést nyer-
hetnek a nemes állatok viselkedési szokásaiba is.

A hatalmas országból csak kóstolót kaphatunk egy-egy látoga-
tás alkalmával. Indiát egyedi kultúrája, építészeti és művészeti 
örökségei, pezsgő metropoliszai, homokos tengerpartjai, kü-
lönleges ételei, változatos élővilága miatt évente turisták milliói 
keresik fel. Ha valaki először jár itt, érdemes az ún. arany há-
romszöggel kezdeni északon, mely olyan pazar látványosságo-
kat foglal magában, mint az India kapu Delhiben, a szerelem jel-
képe, a Taj Mahal, az erőd Agrában, és Jaipur, a rózsaszín város. 
Amennyiben idejük engedi, ajánlott a programot kibővíteni leg-
alább egy nemzeti parkkal is, ahol a tigrisek szabadon mozog-
nak. Egy mozgalmas körutat pedig a legjobban egy homokos 
tengerparton lehet kipihenni, választék akad bőven! 

vista.hu/india-arany-haromszog vista.hu/nepal-felfedezese
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SRÍ LANKA

INDURUWA | 5 NAP • 4 ÉJ

PANDANUS BEACH RESORT&SPA****
7 NAP • 6 ÉJ

TERMÉSZET ÉS KULTÚRA SRÍ LANKÁN

Srí Lanka délnyugati partján, a végtelen óceánparton találha-
tó a Pandanus Beach Resort, ahol homokos strandok és a 
gyönyörű természeti adottságok biztosítják a teljes feltöltő-
dést. A szálloda remek választás pároknak, a választható all 
inclusive ellátás mellett tetőtéri bár teszi kellemesebbé az ott 
tartózkodást, de igény esetén elkölthető egy romantikus va-
csora az óceánparton is. A szállodát különösen vonzóvá teszi, 
hogy minden szoba az Indiai-óceánra néz, ingyenes a wifi 
szolgáltatás, a személyzet pedig örömmel segít megszervez-
ni a környék felfedezését, legyen szó bálnalesről vagy Srí 
Lanka legfontosabb hindu templomának meglátogatásáról. 

Az egyenlítőtől északra, India déli csücskéhez közel található Srí 
Lanka, a végtelen óceánpartjairól, érintetlen természetéről és 
mély spiritualizmusáról ismert sziget. Legyen szó tengerparti 
nyaralásról, kulturális felfedezésről vagy extrém sportkalandról, 
Srí Lanka kiváló úti cél az egész családnak. Utazzon velünk, hogy 
megtapasztalhassa a valódi Srí Lankát: barangolja be Sigiriya 
sziklaerődjét, Polonnaruva ősi romvárosát Buddha szobraival, 
sztúpáival, templomaival és Dambulla barlangszentélyeit! Fedez-
ze fel Srí Lanka tea- és fűszerkultúráját Mataleban, majd pihenjen 
egyet a királyi botanikus kertben, ami a világ egyik leggazdagabb 
kertjének számít közel 4000 növényfajtájával! Aki Srí Lankára lá-
togat, nem mehet úgy haza, hogy ne sétált volna elefántokkal a 
Pinnawale-i elefántmenhelyen és ne töltött volna el néhány órát, 
hogy megnézze a Yala Nemzeti Park leopárdjait és gazdag élővi-
lágát. Ismerje meg a Srí Lankát velünk, legyen ez élete kalandja!

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást és a 
privát retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a kötelező karácsonyi 
és szilveszteri vacsora felárát és a személyes kiadásokat. All inclusive ellátás 
felára: 10 600 Ft/fő/éj.

Ft/fő félpanzióval nov. 1-15.
nov. 16.- 
dec. 22., 

ápr. 1-30.

dec. 23.- 
jan. 10.

jan. 11.- 
febr. 28.

márc. 
1-31.

kétágyas szobában 85 900 90 500 132 900 118 900 100 900
További éj 14 700 15 800 26 500 22 900 18 500

Colombo | Kandalama | Sigiriya | Dambulla | Matale fűszerkert | 
Kandy | Peradeniya botanikus kert | Pinnawala elefántmen-
hely | Nuwara Eliya | Yala Nemzeti Park | Colombo

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éj-
re középkategóriás hotelek két-
ágyas szobáiban, a félpanziós el-
látást, a privát transzfereket 

légkondicionált járművel, az érintett programokat helyi, angol nyelvű sofőr-ide-
genvezetővel és a szükséges belépőket. Az ár nem tartalmazza: a fakultatív progra-
mokat, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakok-
ban nem érvényesek. Karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége 
kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel. A program tetszés szerint alakítható és 
magasabb kategóriájú szállodákkal is foglalható.

Ft/fő 
félpanzióval

nov. 1.- dec. 19., 
jan. 16.- ápr. 30.

dec. 20.- 
jan. 15.

2 fő esetén 223 500 241 500
4 fő esetén 185 900 203 900

vista.hu/termeszet-es-kultura-sri-lankan

vista.hu/sri-lanka-pandanus
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THAIFÖLD
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BANGKOK VÁROSNÉZÉS 
ÉS TRÓPUSI ÜDÜLÉS HUA HINBEN | 9 NAP • 8 ÉJ

FURAMA SILOM HOTEL****
WORA BURA HUA HIN RESORT & SPA*****

BANGKOK VÁROSNÉZÉS 
ÉS TRÓPUSI ÜDÜLÉS PHUKETEN | 9 NAP • 8 ÉJ

FURAMA SILOM HOTEL****
NOVOTEL PHUKET KAMAL BEACH HOTEL****

9 napos thaiföldi utunkat azoknak ajánljuk, akik szeretnék 
megtapasztalni Bangkok nyüzsgését, de fontos számukra a pi-
henés is. A fővárosi szállás a Silom negyedben, a város közpon-
ti részén lévő üzleti negyedben található, amely remek kiindu-
lópont a város felfedezéséhez. A Bangkokban töltött néhány 
nap után jólesik a kikapcsolódás, melyre kiváló lehetőséget ad 
a Bangkoktól mintegy 200 km-re található, a Thai-öböl keleti 
partján fekvő Hua Hin. A tehetősebb thaiok körében rendkívül 
népszerű nyaralóhely, itt fekszik a király nyári rezidenciája is. 
A szállás a parttól pár perc sétára, saját étteremmel, kültéri 
medencével és wellnessrészleggel várja vendégeit.

Fedezze fel Bangkokot, majd pihenjen a fővárostól távol, a köz-
kedvelt Phuket szigetén! A hotel Bangkokban kitűnő kiinduló-
pont a főváros felfedezéséhez. A phuketi szállás a sziget keleti 
partjának középső részén található, közvetlenül a tengerpar-
ton. Nagy előnye, hogy távolabb van Patong nyüzsgésétől, vi-
szont könnyen elérhető a híres Bangla Road azoknak, akik fel-
fedeznék a thaiföldi éjszakát. 

Ft/fő reggelivel
nov. 1.- dec. 24., 
jan. 6.- febr. 13., 

febr. 19.- márc. 31.

dec. 25-28., 
jan. 3-5.

dec. 29.– 
jan. 2.

Kétágyas deluxe szobában 228 900 286 900 295 900

Az ár tartalmazza: a szállást a 2 éjre Bangkokban és 6 éjre Hua Hinben két-
ágyas szobában reggelivel, a szükséges transzfereket és a magyar nyelvű 
asszisztenciát Bangkokban. Az ár nem tartalmazza: a borravalókat és egyéb 
személyes kiadásokat. Az árak az előfoglalási kedvezményt tartalmazzák, és 
a szabad kapacitások függvényében változhatnak. Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő reggelivel nov. 1.- dec. 23., jan. 8.– febr. 28. márc. 1–31.

Kétágyas szobában 156 900 192 900 165 900

Az ár tartalmazza: a szállást a 2 éjre Bangkokban és 6 éjre Phuketen kétágyas 
szobában reggelivel, a retúr repülőtéri transzfert és a magyar nyelvű asszisz-
tenciát. Az ár nem tartalmazza: a borravalókat és egyéb személyes kiadáso-
kat. Az árak kiemelt időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szil-
veszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel. Az 
árak az előfoglalási kedvezményt tartalmazzák, és a szabad kapacitások 
függvényében változhatnak. Hosszabbítás lehetséges.

Előfoglalási kedvezmény indulás előtt 55 napig! Előfoglalási kedvezmény indulás előtt 70 napig!

vista.hu/bangkok-hua-hin

vista.hu/bangkok-phuket
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TRÓPUSI SZIGETEK KAVALKÁDJA | 12 NAP • 11 ÉJ

PHUKET, PHI PHI ÉS KRABI
Deevana Patong*** Phuket, Bay View*** Phi Phi, 
Holiday Inn Aonang***Krabi

12 NAP • 11 ÉJ

KOH SAMUI ÉS KOH PHANGAN 
Peace Resort**** Koh Samui, 
Phangan Bayshore**** Koh Phangan

Látogassa meg Thaiföld legnépszerűbb szigeteit! Az örökké 
nyüzsgő Phuketen a szállás a híres Patong partszakasztól 
csupán pár percnyi sétára található, így a fürdőzés mellett le-
hetőségünk lesz megtapasztalni a thaiföldi éjszakai életet, a 
folytatásban pedig Phi Phi remek lehetőséget nyújt egy kis el-
vonulásra a trópusi paradicsomban. A thaiföldi pihenést Krabi-
val zárjuk, ahol a part közelében lévő szállodánkból indulva 
felfedezhetjük a Phra Nang-barlangot vagy a Princess-lagú-
nát. Az utat bátran ajánljuk azoknak, akik meg szeretnék ta-
pasztalni a thaiföldi éjszakai élet sokszínűségét, és emellett a 
zavartalan pihenés is fontos számukra.

Tengerparti kikapcsolódásra vágyik egy trópusi szigeten? Ez ga-
rantáltan teljesül, ha eltölt 12 napot a Thai-öböl népszerű szigete-
in, Koh Samuin és Koh Phanganon! Koh Samuin a szállás közvet-
lenül a Bo Phut strand mellett található, de azok, akik jobban 
szeretik az édesvizet, egész évben fürödhetnek a szabadtéri me-
dencében is. A tengerparti pihenés mellett érdemes felfedezni a 
környéket is, a szállás közelében található a Fisherman’s Village, 
ahol remek élmény a péntek éjszakai piac, illetve a „Nagy Buddha” 
szobor. Koh Phangan egy kisebb, nyugodt sziget Samuitól 15 
km-re, ahol nincs más dolgunk, mint élvezni a thai vendégszere-
tet, a tiszta, kék tengert és a fehér homokos tengerpartot.  

Ft/fő reggelivel nov. 1.– dec. 19. jan. 11.– febr. 28. márc. 1–31.

Kétágyas szobában 237 900 246 900 236 900

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre Phuketen, 3 éjre Phi Phin, 4 éjre Krabin, a 
retúr repülőtéri transzfereket, a kompozást és transzfert a szigetek között. Az 
ár nem tartalmazza: a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak 
kiemelt időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a 
szállodák többsége kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel. Az árak az elő-
foglalási kedvezményt tartalmazzák, és a szabad kapacitások függvényében 
változhatnak. Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő reggelivel nov. 1.– dec. 19.
jan. 6–26.,

febr. 5-26., 
márc. 7-31.

febr. 27.– 
márc. 6.

Kétágyas szobában 259 900 246 900 236 900

Az ár tartalmazza: a szállást 5+1 éjre Koh Samuin és 5 éjre Koh Phanganon, a 
retúr repülőtéri transzfert, a kompozást és transzfert a szigetek között. Az ár 
nem tartalmazza: a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak ki-
emelt időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a szál-
lodák többsége kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel. Az árak az előfog-
lalási kedvezményt tartalmazzák, és a szabad kapacitások függvényében 
változhatnak. Hosszabbítás lehetséges.

Előfoglalási kedvezmény indulás előtt 70 napig! Előfoglalási kedvezmény indulás előtt 70 napig!

vista.hu/phuket-phi-phi-es-krabi
vista.hu/koh-samui-koh-phangan
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3 NAP • 2 ÉJ

KALANDOZÁS AZ ISAAN RÉGIÓBAN

7 NAP • 6 ÉJ

KÉT TENGER KÖZÖTT DÉL-THAIFÖLDÖN

Az egyhetes körút igazi csemege a természet szerelmeseinek! 
A túra során Phuketről vagy Krabiról indulva meglátogatjuk a 
Khao Sok Nemzeti Parkot, ahol az érintetlen esőerdőben kis 
szerencsével vadon élő elefántot, leopárdot vagy tigrist is lát-
hatunk. Utunkon felfedezünk több tavat és élővilágukat, járunk 
és hajózunk a környék legszebb cseppkőbarlangjaiban és 
megtekintjük Thaiföld legősibb templomait is. A körút utolsó 
részében szigetről szigetre haladva fedezzük fel az Anda-
mán-tenger szigetvilágának legszebb látnivalóit. Egy hetes 
természetjárásunk végén Krabira érkezünk vissza, ahol nincs 
más dolgunk, mint pihenni és élvezni a helyi ízeket.

Aki Thaiföld kevésbé ismert arcát szeretné látni, itt a lehetőség! 
Háromnapos kalandtúránkon Thaiföld északkeleti régiójába, 
Isaanba látogatunk, ahol esőerdőket és a dzsungeltől vissza-
hódított khmer városokat és buddhista templomokat fedezünk 
fel. Hajózunk a Mekong folyón Thaiföld és Laosz határán, és 
belepillantunk a helyi bronzművesek munkájába is. Az utat 
azoknak ajánljuk, akik Bangkokon és a tengerparti üdülőhe-
lyeken túl az ország érintetlenebb részét is felfedeznék, és ak-
tív kikapcsolódásra vágynak.

Ft/fő teljes ellátással
nov. 1., 15., 

dec. 6.,  jan. 17., 
febr. 7., 21., márc. 7., 21.

Kétágyas szobában 112 900

Az ár tartalmazza: a szállást 
2 éjre középkategóriás szál-
lodákban, a teljes ellátást, a 
helyi angol nyelvű idegenve-

zetést, a transzfert légkondicionált kisbusszal, a belépőjegyeket a program 
során érintett látnivalókhoz és a hajókázást a Mekong folyón. Az ár nem tar-
talmazza: az italfogyasztást, a fakultatív programokat, a borravalókat és 
egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakokban nem érvényesek, 
karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi vacso-
ra felárat számít fel. Minimum létszám 2 fő.

Hosszabbítsa meg phuketi vagy krabi üdülését egy 7 napos 
körutazással a két tenger között!

Trópusi nemzeti parkok | esőerdőben rejtőző templomok | 
vízesés | Mekong-folyó

dzsungel | kristálytiszta tavak | mészkőbarlangok | templo-
mok | kis korallszigetek

Az ár tartalmazza: a szállást 
6 éjre középkategóriás szál-
lodákban, a félpanziós ellá-
tást, a helyi angol nyelvű ide-

genvezetést, a transzfert légkondicionált kisbusszal, a belépőjegyeket a 
program során érintett látnivalókhoz és a csónaktúrákon. Az ár nem tartal-
mazza: az italfogyasztást, a fakultatív programokat, a borravalókat és egyéb 
személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakokban nem érvényesek, kará-
csonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi vacsora fel-
árat számít fel. Minimum létszám 2 fő.

Ft/fő teljes ellátással
nov. 5., 19., dec. 3.,

jan. 7., 21., febr. 4., 18., 
márc. 4., 18.

Kétágyas szobában 339 900 

vista.hu/isaan-regio

vista.hu/del-thaifold
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Ft/fő reggelivel okt. 1.- ápr. 30.
Kétágyas szobában 31 900 

Ft/fő reggelivel okt. 1.- ápr. 30.
Kétágyas szobában 31 900

Ft/fő reggelivel
okt. 1.- ápr. 30.

hétfő - csütörtök péntek - vasárnap
Kétágyas szobában 94 900 81 900

Az árak tartalmazzák: a szállást 2 éjre kétágyas szobában reggelivel és a retúr 
repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a fakultatív programokat, az ide-
genforgalmi adót, a transzferek során az éjszakai felárat. Az árak kiemelt idősza-
kokban nem érvényesek és a szabad kapacitások függvényében változhatnak. 
Hosszabbítás lehetséges.

ÚTON KELET FELÉ - IZGALMAS KITÉRŐK

ISZTAMBUL | 3 NAP • 2 ÉJ

CELAL SULTAN HOTEL****
KUALA LUMPUR | 3 NAP • 2 ÉJ

SWISS GARDEN HOTEL****

SZINGAPÚR | 3 NAP • 2 ÉJ

RENDEZVOUS HOTEL****

Isztambul vibráló modern nagyvárosként és gazdag bizánci 
múltja miatt is előkelő helyen szerepel minden utazó bakancs-
listáján. Az Hagia Sophia, a Topkapi Palota és a Galata-torony 
mellett számtalan felfedezni való várja az ide látogatót. Isz-
tambult látni és érezni kell a bazárokban, a Boszporuszon ha-
józva és a nagy múltú utcákon sétálva.

Malajzia kulturális látnivalóinak, egzotikus állat- és növényvi-
lágának gazdagságáról tanúskodik a főváros is, ahol többek 
között láthatják a világ legmagasabb ikertornyait és a 272 lép-
csővel megközelíthető Batu barlangban rejlő hindu szentélyt.

Ft/fő reggelivel

nov. 30.- 
dec. 28., jan. 

3-28., febr. 
2-17., febr. 

23.- ápr. 30.

nov. 26-29. dec. 29.- 
jan. 2.

jan. 29.- 
febr. 1., 

febr. 18-22.

Kétágyas szobában 43 900 83 900 111 000 88 000

DUBAI | 3 NAP • 2 ÉJ

COSMOPOLITAN HOTEL****

Dubai a városfejlesztéseknek köszönhetően mindig új arcát mu-
tatja. A hatalmas felhőkarcolók és üvegpaloták mellett érdemes 
ellátogatni a tradicionális piacokra és sivatagi beduin táborokba is.  

Szingapúr a világ egyik legtisztább és leggazdagabb helye. 
Hatalmas felhőkarcolók, óriási bevásárlóközpontok, pénz és 
gazdagság, amerre csak néz az ember. A csúcstechnológia 
mellett azonban az élet minden pillanatában érezhető, hogy a 
helyiek mélyen őrzik évszázados hagyományaikat.

CSOPORTOS FAKULTATÍV PROGRAMOK ANGOL NYELVEN

Egész napos városnézés 
angol nyelvű idegenvezetéssel, ebéddel 27 900 Ft/fő
Boszporusz hajózás vacsorával, 
esti show-val és transzferrel 15 900 Ft/fő
Kikapcsolódás egy hagyományos török fürdőben 10 500 Ft/fő

CSOPORTOS FAKULTATÍV PROGRAMOK ANGOL NYELVEN

Félnapos városnézés és látogatás a Batu barlangoknál 8 900 Ft/fő    
Orchideakert, madárpark, lepkefarm 11 500 Ft/fő  
Melaka történelmi látnivalói, ebéddel 12 500 Ft/fő  
Kirándulás az elefántrezervátumba, ebéddel 19 900 Ft/fő

CSOPORTOS FAKULTATÍV PROGRAMOK 
MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL:

Félnapos városnézés Dubaiban 28 800 Ft/fő
Egész napos Abu Dhabi városnézés 42 200 Ft/fő
Sétahajózás vacsorával és transzferrel 29 000 Ft/fő

CSOPORTOS FAKULTATÍV PROGRAMOK ANGOL NYELVEN, 
EGYIRÁNYÚ TRANSZFERREL:
Éjszakai szafari 14 900 Ft/fő
Jurong Madárpark 10 900 Ft/fő 
Sentosa kirándulás látogatással az Ócenáriumban 24 900 Ft/fő

Félnapos városnézés magyar 
nyelvű idegenvezetéssel, tömegközlekedéssel 19 900 Ft/fő
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MALAJZIA LAOSZ

6 NAP • 5 ÉJ

DÉLKELET-ÁZSIAI KALAND
7 NAP • 6 ÉJ

KUALA LUMPUR, ÜDÜLÉSSEL LANGKAWIN

Laosz remek választás, ha egy különleges, ízig-vérig délke-
let-ázsiai élményre vágyik. Csónakázzon a Mekong-folyón, 
nézze meg az ország olyan természeti szépségeit, mint a Pak 
Ou-barlangok, a Kuang Si-vízesés! Ismerje meg a laoszi kultú-
rát, hagyományokat és építészetet máig megőrző Luang Pra-
bang városát, vegyen részt napkeltekor az ételadományozás 
több mint 600 éves szertartásában! Utunk során felfedezhet-
jük a buddhizmus megannyi arcát, megcsodálhatunk zarán-
dokhelyeket, és bebarangolhatjuk a fővárost, Vientiane-t is. 

Érkezzen meg Délkelet-Ázsia egyik izgalmas nagyvárosába, 
töltsön el pár napot a város forgatagában, ismerje meg látni-
valóit! A Swiss Garden Hotel kiváló kiindulópont a városnézés-
hez, majd a szabadtéri medence, étterem, bárok és fitnesz-
terem segíti a pihenést. Utazzon tovább Langkawira, Malajzia 
egzotikus üdülőszigetére, és kapcsolódjon ki a közvetlenül a 
parton fekvő Berjaya Langkawi Resortban. A szobák hangula-
tos üdülőházakban lettek kialakítva, melyek közül több a vízre, 
míg mások az őserdő közvetlen közelébe épültek.

Az ár tartalmazza: a szállást 2 
éjre Kuala Lumpurban, a Swiss 

Garden Hotel****-ben deluxe szobában, 4 éjre Langkawin a Berjaya Langkawi 
Resort*****-ban rainforest suite-ban, kétágyas elhelyezéssel és reggelivel, va-
lamint a retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a borravalókat és 
egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakokban nem érvénye-
sek, karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi va-
csora felárat számít fel. Hosszabbítás lehetséges!

Ft/fő reggelivel nov. 1.– márc. 31.
Kétágyas szobában 166 900

Az ár tartalmazza: a szállást 
5 éjre a választott kategóri-
ában kétágyas szobákban 
reggelivel, a csoportos 

programokat helyi angol idegenvezetéssel, leírás szerint belépőkkel és légkon-
dicionált járművel, valamint a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: 
a vízumot, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt idő-
szakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a szállodák több-
sége kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel. 

Ft/fő nov. 3. – márc. 30. 
minden pénteken

3*-os szállodákban 187 900
4*-os szállodákban 240 900

Luang Prabang | Pak Ou-barlangok | Kuang Si-vízesés | Királyi 
Palota | templomok | Phousi-hegy | Vientian

vista.hu/kuala-lumpur-langkawi

vista.hu/delkelet-azsia
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5 NAP • 4 ÉJ

ÉSZAK-VIETNAM KINCSEI: HALONG-ÖBÖL 
ÉS HANOI             

10 NAP • 9 ÉJ

VIETNAMI KÖRUTAZÁS: SAIGONTÓL  
A HALONG-ÖBÖLIG

VIETNAM

A Halong-öböl Vietnam egyik legnépszerűbb természeti látvá-
nyossága, ahol növényekkel borított csúcsos mészkőszigetek 
tucatjai között hajózhatunk a fából készült, autentikus bárkán. 
Fürdőzhetünk az öböl homokos strandján, majd Hanoiba visz-
szatérve gyalogosan és riksával nézzük meg a látnivalóit. A 
street food itt nem őrület, hanem az élet szerves része, érdemes 
egy utcai kifőzdében megkóstolni a pho levest. Nézze meg Vi-
etnam leghíresebb természeti látnivalóját, és tapasztalja meg a 
különleges ázsiai nagyváros magával ragadó hangulatát!

Tartson velünk, és tapasztalja meg az országot úgy, ahogy csak 
a vietnámiak látják! Fedezze fel a Mekong-delta vidékét csó-
nakkal, ismerje meg a rizspapírgyártás és a kókuszcukor-ké-
szítés rejtelmeit, kóstolja meg az ízletes, de nem kevésbé látvá-
nyos elefántfül halat! A szövevényes Cu Chi alagútrendszer, a 
My Son hindu templomegyüttes is részei az utazásnak, majd a 
hagyományőrző Hoi An part menti városban megpihenhetünk, 
mielőtt megismerjük a főváros látnivalóit és hajókázunk a Ha-
long-öböl mészkőszirtjei között.

Halog-öböl | hajózás | homokos strand | Hanoi gyalogos és riksás 
városnézés | Irodalom temploma | Vietnam első egyeteme | Hoan 
Kiem-tó

Ho Chi Minh | Mekong-delta | Cai Be úszópiac | Cu Chi alagút-
rendszer | My Son hindu templomegyüttes romjai | Hoian ősi vá-
rosközpontja | biciklis gasztrotúra | Hanoi | Halong-öböl

Az ár tartalmazza: a szál-
lást 4 éjre a választott kate-
góriában kétágyas szobák-
ban reggelivel, két ebédet 
és egy vacsorát, a csopor-

tos programokat helyi angol idegenvezetéssel, leírás szerint belépőkkel és 
légkondicionált járművel, valamint a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tar-
talmazza: a vízumot, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak 
kiemelt időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a 
szállodák többsége kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel. 

Ft/fő 
nov. 3.– márc.30. 

hétfőn és pénteken 
hetente

3*-os szállodákban 95 900
4*-os szállodákban 134 900

Az ár tartalmazza: a szál-
lást 9 éjre a választott ka-
tegóriában kétágyas szo-
bákban reggelivel, hat 

ebédet és egy vacsorát, a csoportos programokat helyi angol idegenvezetés-
sel, leírás szerint belépőkkel és légkondicionált járművel, valamint a repülőté-
ri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a vízumot, a borravalókat és egyéb 
személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakokban nem érvényesek, kará-
csonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi vacsora fel-
árat számít fel. *A pontos indulási napokról érdeklődjön irodáinkban!

Ft/fő nov. 4.– márc.28. 
hetente kétszer*

3*-os szállodákban 256 900
4*-os szállodákban 332 900

vista.hu/eszak-vietnam-kincsei vista.hu/vietnam-korutazas
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KAMBODZSA

6 NAP • 5 ÉJ

ANGKOR ÉS PHNOM PENH
7 NAP • 6 ÉJ

ÜDÜLÉS KAMBODZSA TRÓPUSI 
TENGERPARTJÁN

Az út során megtapasztalhatjuk, milyen az élet egy úszó falu-
ban, a Siem Reap melletti Szap-tavon, és ellátogatunk egy se-
lyemmanufaktúrába, hogy élőben tekintsük meg, hogyan él 
tovább az évszázados khmer kézműves hagyomány. Egy 
kambodzsai út sem lehet teljes az angkori napfelkelte nélkül, 
ami után bejárjuk az Angkor Wat templomegyüttest, majd kö-
vetkező nap Angkor Thom városát és misztikus kőarcait láto-
gatjuk meg. Phnom Penh-ben megismerhetjük az ezüst pago-
dát, a királyi palotát, majd Phnom Wat buddhista templom 
sztúpáit és bronz buddháit.

A luxus üdülőkomplexum hangulatos helyen, a Kambodzsa 
délnyugati részén lévő Sihanoukville városban található. A 
vendégek a szálloda fehér homokos privát strandján gondta-
lanul élvezhetik a tengert, valamint egyéb szolgáltatások is 
hozzájárulnak az önfeledt kikapcsolódáshoz: két étterem, 
több bár, úszómedencék, wellnessközpont, pezsgőfürdő és 
fitnesz központ. A szobák igényes kialakításúak, tágasak és 
több kategóriában érhetők el, így minden igényt kielégítenek. 

Az ár tartalmazza: a szállást 
5 éjre a választott kategóri-
ában kétágyas szobákban 
reggelivel, két ebédet, a 
csoportos programokat he-

lyi angol idegenvezetéssel, leírás szerint belépőkkel és légkondicionált jármű-
vel, valamint a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a vízumot, a 
borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakokban 
nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező 
ünnepi vacsora felárat számít fel.

Ft/fő 
nov. 2.– márc. 30. 

hétfőn és pénteken 
hetente

3*-os szállodákban 123 900
4*-os szállodákban 158 900

Angkor Wat templomegyüttes | Angkor Thom | úszófalu | Ph-
nom Penh | ezüst pagoda | királyi palota | Phnom Wat 
templom

Sokha Beach Resort****, Sihanoukville

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre kétágyas szobában reggelivel és a privát 
retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a vízumot, a borravalókat és 
egyéb személyes kiadásokat, valamint a kötelező karácsonyi (33 900 Ft/fő) és 
szilveszteri (49 500 Ft/fő) gálavacsorát. 

Ft/fő reggelivel
nov. 1.– dec. 19., 
jan. 6.– febr. 12., 

febr. 20.– márc. 31.

dec. 20.– jan. 5., 
febr. 13.-19.

kétágyas Ocean Wing szobában 176 900 242 900
további éjszaka 26 700 37 700

vista.hu/angkor-phnom-penh

vista.hu/kambodzsa-tropusi-udules
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BALI
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A CSOMAGAJÁNLATBAN SZEREPLŐ SZIGETTÚRÁK:
A. Csodálatos Kintamani (egész napos)
Barong és Kris táncbemutató – Bali híres táncművészete, 
Celuk falu – arany- és ezüstművesek, Mas falu – fafaragók, 
Batur-hegy - csodálatos kilátás a szigetre és a Batur-tóra, 
Tampaksiring – történelmi jelentőségű templom a szent 
forrás mellett.

B. Felejthetetlen naplemente (félnapos)
Mengwi templom – Bali egyik legszebb épülete, a majmok 
erdeje – érdekes termések, gyümölcsök, Tanah Lot temp-
lom – rendkívül látványos templom egy szikla tetején.

C. A titokzatos Kelet-Bali (egész napos)
Kemenuh falu – az ősi fafaragó mesterség bemutatása, 
Klungkung – kulturális központ, az igazság terme, Besakih 
templom – az egyik fő szent templom, az Agung-hegy lej-
tőjén épült, Bukit Jambul – rizsteraszok. 

D. Varázslatos Észak-Bali (egész napos)
Bedugul –a fekete homokos part megtekintése, és az Ulun 
Danu úszótemplom meglátogatása,
Buyan és Tamblingan tavak – az „ikertavak” buja, 1000 
éve érintetlen őserdővel.

E. Oleh – Oleh (félnapos bevásárló túra)
A túra során a vendégek Bali híres kézműves településeire 
juthatnak el, ahol hagyományos indonéz tárgyakat vásá-
rolhatnak. Batubulan – kőfaragás, Mas – fafaragás, Celuk – 
arany- és ezüstművesség, Sukawati – hagyományos piac, 
Ubud – művészet és festészet.

A túrák angol és német nyelven vehetők igénybe. Kiinduló és végpont-
juk a hotel.

7 ÉJRE SZÓLÓ AJÁNLATOK A 49. OLDALON
Az ár tartalmazza a szállást 7 éjre büféreggelivel, a retúr 
repülőtéri transzfereket, 2 egész napos és 1 félnapos 
szigettúrát (A., C., E.) és a helyi adókat.

12 ÉJRE SZÓLÓ AJÁNLATOK A 49. OLDALON
Az ár tartalmazza a szállást 12 éjre büféreggelivel, a retúr 
repülőtéri transzfereket, 3 egész napos és 2 félnapos 
szigettúrát és a helyi adókat.

Bónusz: Utasaink egy üveg bort, vagy személyenként egy 
90 perces masszázst kapnak ajándékba.

Gyermekkedvezmény pótágyon: 2-11 év 25% kedvezmény. A felnőtt 
pótágyár azonos a kétágyas árral. A hosszabbítás minden esetben két-
ágyas szobára vonatkozik.

SANUR | 13 NAP • 12 ÉJ VAGY 8 NAP • 7 ÉJ

PARIGATA RESORT & SPA***+

Az ár nem tartalmazza: a kötelező újévi gálavacsorát.

A közepes méretű szálloda Bali déli részén helyezkedik el, Sa-
nur tengerpartján, pár perc sétára a strandtól.  A szobák lég-
kondicionáltak, mindegyikhez erkély tartozik, ahonnan a bel-
ső kertre és medencére nyílik kilátás. A hotel remek helyen 
van, kiváló bázis ahhoz, hogy belekóstoljunk a balinéz min-
dennapokba. A part mentén kávézókat és hagyományos éte-
leket kínáló éttermeket találunk, a parttól távolodva, Denpasar 
belseje felé helyi kézműves, ruha- és vegyesboltok várják a 
felfedezőket.

Ft/fő reggelivel szept. 1.– dec. 19. dec. 20.- jan. 5. jan. 6.- jún. 30.
7 éj 12 éj 7 éj 12 éj 7 éj 12 éj

Kétágyas 
szobában 102 500 169 900 139 500 233 500 102 500 169 900

Hosszabbítás 
szoba/éj 22 900 22 900 33 900 33 900 22 900 22 900

vista.hu/bali-sanur

BENOA | 13 NAP • 12 ÉJ VAGY 8 NAP • 7 ÉJ

GRAND ASTON BALI RESORT****+

Az ár tartalmazza: a kötelező újévi gálavacsorát.

Valódi luxus Bali legdélibb részén, a Benoa-félszigeten.  A ha-
talmas területen elhelyezkedő, trópusi környezetben épült 
szállodakomplexum igyekszik vendégei minden igényét kie-
légíteni. A hotelnek privát strandja van a Tanjung Benoa ho-
mokos tengerpartján, de helyben is rendelkezésre áll a lagú-
namedence, fitneszcentrum, pezsgőfürdő és szauna. A 
szállodát bátran ajánljuk gyermekes családoknak, a kicsik 
szórakoztatásáról a gyermekklubban animációs programok-
kal gondoskodnak. A szobák tradicionális balinéz stílusban 
lettek kialakítva, az óceánra néző Grand Benoa étteremben 
pedig minden nap bőséges svédasztalos reggelit szolgálnak 
fel. Az étkezési lehetőségek között olasz, ázsiai és nemzetközi 
éttermek is megtalálhatók. 

Ft/fő szept.1. – dec. 23. dec.24.-jan.5. jan. 6.-jún.30.
7 éj 12 éj 7 éj 12 éj 7 éj 12 éj

Kétágyas szobá-
ban, reggelivel 162 500 243 900 271 500 392 500 162 500 243 900

Hosszabbítás 
szoba/éj 40 500 40 500 56 900 56 900 40 500 40 500

Kétágyas szobá-
ban, all inclusive 
ellátással

420 900 636 900 517 500 764 500 420 900 636 900

Hosszabbítás 
szoba/éj 102 500 102 500 114 900 114 900 102 500 102 500

vista.hu/bali-benoa
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LEGIAN | 13 NAP • 12 ÉJ VAGY 8 NAP • 7 ÉJ

MELASTI BEACH RESORT***
UBUD | 13 NAP • 12 ÉJ VAGY 8 NAP • 7 ÉJ

TJAMPUHAN HOTEL & SPA***

Az Ubud városában található hotel régóta legendás üdülőnek 
számít a környéken. Számos híres művészt inspirál lenyűgöző 
hangulatával, nem véletlenül, a hotelt és környezetét mintha 
az Ízek, imák, szerelmek Balin készült jelenetei ihlették volna. 
A hotelben hagyományos bungalókat, vendégszobákat talá-
lunk természetes, idilli környezetben. A szálláshely nem min-
dennapi étteremmel várja az idelátogatókat, ahol kipróbálhat-
juk a hagyományos balinéz konyha ízeit, valamint spa 
részleggel is rendelkezik, mely számos gyógyító és szépség-
ápolási kezeléssel kényezteti a mindennapi stresszből kisza-
kadni vágyó vendégeit.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 vagy 12 éjre kétágyas szobában reggelivel.

Ft/fő reggelivel nov. 1. – dec. 19.,
jan. 6. - márc. 31. dec. 20. – jan. 5.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj
Kétágyas szobában 113 900 195 500 125 500 214 500

Hosszabbítás szoba/éj 32 500 32 500 35 900 35 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 vagy 12 éjre kétágyas szobában reggelivel.
Az ár nem tartalmazza: a kötelező szilveszteri gálavacsorát.

A szálloda a Denpasartól nyugatra, az óceánpart közelében, 
Legian település központjában található. Ennek köszönhetően 
vendégei egyszerre élvezhetik a hangulatos partszakaszt és a 
kisváros nyüzsgését. A hotelhez tartozik étterem, bár, két me-
dence, spa részleg és teniszpálya is, a környéken pedig gyalo-
gosan is pár perc alatt találunk üzleteket, éttermeket és szóra-
kozási lehetőséget. 

Ft/fő 
reggelivel nov. 1. – dec. 19. dec. 20. – jan. 5. jan. 6. - márc. 31.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj 12 éj 7 éj
Kétágyas  
szobában 64 500 110 500 127 500 198 500 64 500 110 500

Hosszabbítás 
szoba/éj 18 500 18 500 28 500 28 500 18 500 18 500

vista.hu/bali-legian

vista.hu/bali-ubud
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UBUD | 13 NAP • 12 ÉJ VAGY 8 NAP • 7 ÉJ

D’BULAKAN BOUTIQUE RESORT****
NUSA DUA | 13 NAP • 12 ÉJ VAGY 8 NAP • 7 ÉJ

BALI TROPIC RESORT & SPA****

A D’bulakan Boutique Resort tökéletes szálláshely azok szá-
mára, akik fel szeretnék fedezni Ubud mozgalmas városát. A 
hoteltől pár perc sétára vadvízi evező túrák indulnak, a közel-
ben számos galéria található, és érdemes betérni a számos 
warung – hagyományos kisétterem – egyikébe, ahol a balinéz 
konyha finomságait kóstolhatják meg a vendégek. A szállás-
hely minden szobája légkondicionált, tévével, minibárral, 
széffel, valamint ülősarokkal ellátott terasszal rendelkezik, 
ahonnan a hotel szabadtéri medencéjére nyílik kilátás.

A tradicionális balinéz stílusú villákból álló szálloda közvetle-
nül Nusa Dua finom homokos tengerpartján található a Be noa 
félszigeten. A trópusi kertekkel körülvett hotel vendégei szá-
mos vízi sportolási lehetőségből választhatnak, illetve estén-
ként hagyományos balinéz és modern kulturális bemutatókon 
is részt vehetnek. A szálláson lehetőség van all inclusive ellá-
tást kérni, ami kényelmes megoldást kínál a nyaralás alatt. A 
Bali Tropic Resort három étteremben és öt bárban szolgálja ki 
vendégeit, érdemes kipróbálni a Ratna szabadtéri grill étter-
met, ha a parton szeretnénk fogyasztani vacsoránkat. Az üdü-
lőközpont tágas, fényűző és jól felszerelt szobái kertre néző 
erkéllyel, síkképernyős tévével, tea- és kávéfőzési lehetőség-
gel, valamint külön káddal és zuhanyzóval ellátott fürdőszobá-
val rendelkeznek.

Ft/fő nov. 1. – dec. 19., 
jan. 6. - márc. 31. dec. 20. – jan. 5.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj
Kétágyas 
szobában 
reggelivel

148 900 254 900 198 500 339 900

Hosszabbítás 
szoba/éj 42 500 42 500 56 900 56 900

Kétágyas 
szobában, 
All inclusive 
ellátással

282 500 484 500 381 900 654 500

Hosszabbítás 
szoba/éj 80 500 80 500 109 000 109 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 vagy 12 éjre kétágyas szobában reggelivel.

Ft/fő reggelivel nov. 1. – dec. 23.,
jan. 6. - márc. 31. dec. 24. – jan.5.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj
Kétágyas szobában 96 900 165 900 121 500 207 900
Hosszabbítás szoba/éj 27 500 27 500 35 500 35 500

Az ár tartalmazza: a szállást 7 vagy 12 éjre kétágyas szobában a választott  el-
látással. Az ár nem tartalmazza: kötelező karácsonyi vacsora 26 900 Ft/fő. 
Kötelező szilveszteri gála vacsora 67 500 Ft/fő all inclusive ellátás, és 70 900 
Ft/fő reggelis ellátás esetén.

vista.hu/bali-ubud-nyaralas

vista.hu/bali-nusa-dua
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Ft/fő reggelivel nov. 15. – dec. 15., jan. 14. - jún. 30.
Kétágyas szobában 221 900

8 NAP • 7 ÉJ

UBUD – JOGJAKARTA – BENOA
9 NAP • 8 ÉJ

UBUD – GILI – SANUR

Az ár tartalmazza: a szállást 8 éjre, 3-4*-os hotelekben kétágyas szobákban 
reggelivel (Ubud: Tjampuhan Hotel & Spa***, 2 éj, Gili: Ombak Sunset Gili****, 3 éj, 
Sanur: Prama Sanur Beach****, 3 éj), a repülőtéri transzfereket magyar nyelvű 
asszisztenciával, a szükséges transzfereket a kikötők és szállodák között és 
egy Vista ajándékcsomagot..

Bali és Gili az indonéz szigetvilág legnépszerűbb szigetei.  
9 napos utunkon felfedezzük Bali fővárosát, Ubudot, ahol a 
Tjampuhan hotelben az Ízek, imák, szerelmek Balin készült je-
leneteiben érezhetjük magunkat. Ubud után folytatjuk utunkat 
Gili Trawangan szigetére, ahol minden adott a nyugodt pihe-
néshez a mozgalmas Ubud után. Az Ombak Sunset hotelben 
garantált a kikapcsolódás és a szállodához tartozó vízihinta, a 
Datu Swing is nagy közönségkedvenc. A Gili kitérő után vár 
minket újra Bali kedvelt tengerparti szakaszán a Prama Sanur 
Beach hotel, ahol bejárhatjuk a hangulatos sanuri partsza-
kaszt, tovább ismerkedhetünk a helyi gasztronómiával, és ma-
gunkba szívhatjuk a balinéz életérzést.

vista.hu/ubud-gili-sanur

Ft/fő reggelivel nov. 1. – dec. 23., jan.6.-ápr. 30.
Kétágyas szobában 299 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobákban reggelivel (Hotel Tjampu-
han Spa*** - Ubud 1 éj, Jogyakarta: Melia Purosani Jogyakarta***** - Jáva-sziget 1 
éj, Novotel Hotel & Resort**** - Benoa 5 éj), a repülőtéri transzfereket magyar nyel-
vű asszisztenciával, a transzfereket a szállodák között, a repülőjegyeket és repülő-
téri illetéket Bali és Jáva között, egy 1 napos Jáva kirándulást angol nyelvű idegen-
vezetővel, a szükséges belépőket a templomokba és egy Vista ajándékcsomagot.

Látogasson el velünk Balira, és ismerje meg az indonéz sziget-
világ két szigetét, Balit és Jávát! Első nap felfedezzük Ubudot, 
Bali szívét, ahol állandó nyüzsgés várja; itt tapasztalhatja meg 
legjobban a balinézek őszinte kedvességét, kultúráját és 
gasztronómiáját. Második nap kora reggel indulás Jáva szige-
tére. Az egynapos kirándulás során megismerhetjük a világ 
legnagyobb buddhista templomegyüttesét, a Borobodurt, és 
többek között felkeressük az ősi hindu Prambanan templom-
csoportot is. Az éjszakát Jáva szigetén töltjük Jogyakartán, 
így a következő napon felfedezhetjük a várost, majd a késő 
délutáni órákban visszaindulunk Balira. A nyaralás második 
felében, a Benoa-félszigeten található és balinéz stílusban 
épült Novotel Hotel & Resortban átadhatja magát a teljes ki-
kapcsolódásnak, nincs más dolga, mint élvezni az arany ho-
mokos tengerpartot és a végtelen nyugalmat.   

vista.hu/ubud-jogyakarta-benoa
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FRANCIA POLINÉZIA

BORA BORA | 9 NAP • 8 ÉJ

SOFITEL BORA BORA MARARA****
2 ÉJ TAHITI • 3 ÉJ MOOREA • 3 ÉJ BORA BORA | 9 NAP • 8 ÉJ

POLINÉZ SZIGETEK FELFEDEZÉSE

Az ár tartalmazza: a szállást 2 éjre Tahitin a Le Meridien Tahiti**** szállodá-
ban reggelivel és 6 éjre Bora Borán a Sofitel Marara szállodában reggelivel, a 
retúr repülőtéri transzfereket mindkét szigeten, a belső retúr repülőjegyet 
Tahiti és Bora Bora között, az angol nyelvű asszisztenciát érkezéskor, vala-
mint az idegenforgalmi adókat. Az ár nem tartalmazza: a további ellátásokat 
és egyéb személyes kiadásokat. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az 
ajánlat nem érvényes.

Az ár tartalmazza: a szállást 2 éjre Tahitin a Le Meridien Tahiti**** szállodában 
reggelivel, 3 éjre Moorean a Manava Beach Resort Moorea**** szállodában fél-
panziós ellátással és 3 éjre Bora Borán a Sofitel Marara**** szállodában reggeli-
vel, a retúr repülőtéri transzfereket mindhárom szigeten, a belső repülőjegyet 
Tahiti – Moorea – Bora Bora – Tahiti útvonalon, az angol nyelvű asszisztenciát 
érkezéskor, valamint az idegenforgalmi adókat. Az ár nem tartalmazza: a to-
vábbi ellátásokat és egyéb személyes kiadásokat. Kiemelt időszakokban és ün-
nepnapokon az ajánlat nem érvényes.

Ft/fő nov. 1.- dec. 10., 
jan. 11.- márc. 31.

dec. 11.- 
 jan. 10.

Kertre néző, kétágyas szobában 556 000 580 000

Ft/fő reggelivel nov. 1.- dec. 10.,  
jan. 11.- márc. 31. dec. 11.- jan. 10.

Kertre néző, kétágyas szobában 504 500 529 000

Váltsa valóra álmát, és élvezze a teljes kikapcsolódást Bora 
Bora mesés szigetén, paradicsomi körülmények között! A 
nászutasok kedvenc úti célja különösen vonzó az óceán vál-
tozatos színei és gazdag élővilága miatt. Garantáljuk, hogy a 
közös élet egyik legromatikusabb emléke lesz! 

Egzotikus felfedezésre invitáljuk Önöket, ahol megismerhetik 
Polinézia legszebb szigeteit: Tahitit, a szigetország kapuját, 
Moorea lenyűgöző növény- és élővilágát, és végül Bora Bora 
csodás lagúnáit. Mindhárom sziget felejthetetlen élményeket 
és tökéletes kikapcsolódást nyújt vendégei számára.

vista.hu/francia-polinezia
vista.hu/bora-bora
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AUSZTRÁLIA

REPÜLJ ÉS VEZESS! | 7 NAP • 6 ÉJ

MELBOURNE-TŐL SYDNEY-IG  
A PART MENTÉN

REPÜLJ ÉS VEZESS! | 12 NAP • 11 ÉJ

EXPEDÍCIÓ AZ AUSZTRÁL VADONBAN

Az ár tartalmazza: a szállást 6 
éjre középkategóriás szállo-
dákban, kétágyas szobában el-

látás nélkül (kivéve a 4. napon: reggeli), a helyi adókat, az angol nyelvű informá-
ciós anyagot térképekkel és útvonalleírással, valamint egy „compact” 
kategóriájú bérautót 7 napra, casco jellegű biztosítással. Az ár nem tartalmaz-
za: a repülőjegyet, a vízumot, az üzemanyagköltséget, a fakultatív programle-
hetőségeket és az egyéb kiadásokat. Az ár kiemelt időszakokban nem érvé-
nyes, és a szabad kapacitások függvényében változhat. Az út magasabb 
szállás- és autókategóriával is foglalható, szabadon bővíthető.

Ft/fő önellátással nov. 1.- márc. 31.
2 fő esetén 229 900 
4 fő esetén 186 900

Az ár tartalmazza: a szállást 11 
éjre középkategóriás szállo-
dákban, kétágyas szobában el-

látás nélkül, egy félnapos dzsip kirándulást, egy rövid sétarepülést, egy Coober 
Pedy barlangtúrát, a helyi adókat, az angol nyelvű információs anyagot térké-
pekkel és útvonalleírással, valamint egy „compact” kategóriájú bérautót 11 nap-
ra, casco jellegű biztosítással. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, a vízu-
mot, az üzemanyagköltséget, a fakultatív programlehetőségeket és az egyéb 
kiadásokat. Az ár kiemelt időszakokban nem érvényes és a szabad kapacitások 
függvényében változhat. Az út magasabb szállás- és autókategóriával is foglal-
ható, szabadon bővíthető.

Ft/fő önellátással nov. 1.- márc. 31.
2 fő esetén 499 900 
4 fő esetén 434 900

Szerezzen életre szóló élményt a déli féltekén, és fedezze fel 
kocsival Melbourne-től Sydney-ig az országot! A Phillip Islan-
den pingvinekkel találkozhat, míg dél felé haladva a Jer-
vis-öbölnél delfinekkel köthet közelebbi ismeretséget. Mire a 
híres Operaházhoz ér Sydney-ben, már garantáltan élete él-
ményét tudhatja maga mögött! Ismerje meg Ausztráliát a 
kengurukon túl!

Ez az út kötelező program a természet szerelmeseinek és a 
kalandvágyóknak! A privát expedíció során autóval fedezheti 
fel Dél- és Közép-Ausztrália tájainak igazi arcát és leghíre-
sebb látnivalóit, mint a Wilpena Pound, az Ayers Rock vagy 
Coober Pedy opál bányái és barlanglakásai. Foglalja le élete 
kalandját az őslakosok lakta Ausztráliában!  

Melbourne | Phillip Island | Wilsons Promontory | Lakes Entrance 
| Gipsy Point | Tilba Tilba | Batemans Bay | Hyams Beach | Jervis 
Bay | Wollongong | Royal National Park | Sydney 

Adelaide | Wilpena Pound | Port Augusta | Coober Pedy | Marla | 
Ayers Rock | Olga Gorge | Kings Canyon | Alice Springs

vista.hu/repulj-es-vezess-melbourne

vista.hu/repulj-es-vezess-ausztralia
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ÚJ-ZÉLAND

REPÜLJ ÉS VEZESS! | 15 NAP • 14 ÉJ

NAGYSZERŰ ÚJ-ZÉLAND
REPÜLJ ÉS VEZESS! | 8 NAP • 7 ÉJ

ÉSZAKI SZIGETTÚRA

Az ár tartalmazza: a szállást 14 
éjre középkategóriás szállo-
dákban, kétágyas szobában el-

látás nélkül, a kompjegyet az északi és a déli sziget között, a helyi adókat, az an-
gol nyelvű információs anyagot térképekkel és útvonalleírással, valamint egy 
„compact” kategóriájú bérautót 14 napra alapbiztosítással. Az ár nem tartal-
mazza: a repülőjegyet, az üzemanyagköltséget, a fakultatív programlehetősé-
geket és az egyéb személyes kiadásokat. Az ár kiemelt időszakokban nem ér-
vényes és a szabad kapacitások függvényében változhat. Az út magasabb 
szállás- és autókategóriával is foglalható, szabadon bővíthető.

Ft/fő önellátással nov. 1.- márc. 31.
2 fő esetén 629 900
4 fő esetén 519 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 
éjre középkategóriás szállo-
dákban, kétágyas szobában 

ellátás nélkül, a belépőjegyet a Waitomo-barlangba, egy belépőt a kiwi 
parkba és a maori faluba, a helyi adókat, az angol nyelvű információs anya-
got térképekkel és útvonalleírással, valamint egy „compact” kategóriájú bé-
rautót 7 napra alapbiztosítással. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az 
üzemanyagköltséget, a fakultatív programlehetőségeket és az egyéb sze-
mélyes kiadásokat. Az ár kiemelt időszakokban nem érvényes és a szabad 
kapacitások függvényében változhat. Az út magasabb szállás- és autókate-
góriával is foglalható, szabadon bővíthető.

Ft/fő önellátással nov. 1.- márc. 31.
2 fő esetén 374 900
4 fő esetén 309 900

Az ország a természeti kincsek tarka választékát kínálja az 
aktív utazóknak trópusi erdőkkel, strandokkal, síkságokkal, 
hófödte hegyekkel és gleccserekkel. Aki ide ellátogat, csodá-
latos képekkel és extrém élményekkel térhet haza. A körút az 
északi és déli szigeten visz végig változatos természetet tár-
va az utazó elé. Az autó nyújtotta kényelem és szabadság az 
ország jobb megismerését segíti.

Az északi szigetet bejárva ízelítőt kaphatnak, miért olyan kü-
lönleges hely Új-Zéland. Az egyedülálló állatvilág, a fortyogó 
gejzírek, valamint a maori kultúra mind része ennek a csodá-
latos országnak. Az út végére nem kérdés, hogy megérte a 
hosszú utazás a távoli kontinensre. 

Auckland | Coromandel-félsziget | Thames | Pauanui | Tauranga | 
Rotorua | Whakarewarewa Természetvédelmi Terület | Taupo | 
Huka-vízesés | Turangi | Tongariro Nemzeti Park | Wanganui | 
Wellington | Picton | Nelson | Punakaiki | Fox-gleccser | Wanaka | 
Cardrona-völgy | Queenstown | Fiordland Nemzeti Park | 
Mitre-csúcs | Te Anau | Dunedin | Tekapo-tó | Christchurch

Auckland | Waitomo barlangok | Rotorua | Taupo | Napier | 
Wellington

vista.hu/repulj-es-vezess-uj-zeland

vista.hu/repulj-es-vezess-szigettura
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SZLOVÉNIA

MARIBORSKO POHORJE | MARIBOR - POHORJE
6 NAP • 5 ÉJ VAGY 4 NAP • 3 ÉJ

HOTEL BELLEVUE****

KRANJSKA GORA | KRANJSKA GORA
8 NAP • 7 ÉJ

VITRANC APARTMANOK***

Az ár tartalmazza: a szállást 3 vagy 5 éjre félpanziós ellátással, a síbérletet a 
tartózkodás idejére (kivéve dec. 29.-jan. 7.), a hotel szaunáinak használatát (ki-
véve dec. 29.-jan. 7.), a Bolfenk Wellness részleg használatát, az internetet és a 
parkolót. Az ár nem tartalmazza: az idegenforgalmi adót (kb. 1,27 euró/fő/éj) és 
a kötelező szilveszteri gálavacsorát: 19 500 Ft/fő. Gyermekár pótágyon: 6 éves 
korig: 5900 Ft/éj/gyermek, 6-12 év között: 50 % kedvezmény.

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre a választott apartmantípusban ellátás nélkül, 
a wifi használatát, a Hotel Kompas és az Aqua Larix medencéinek használatát. 
Az ár nem tartalmazza: a helyi idegenforgalmi adót (kb. 1,9 euró/fő/éj). Mini-
mum tartózkodás: 3, illetve 4 éjszaka (jan. 2. - márc. 3.) 

A hotel a Magyarországhoz legközelebb eső szlovén síközpont, 
Pohorje közvetlen közelében, a felvonótól 150 méterre, Maribor 
szélén található. A természet szerelmeseinek ideális szálláshely, 
az örökzöld erdőben felépített alpesi stílusú házakban kínál tá-
gas, két- és többfős szobákat és remekül felszerelt apartmano-
kat. A komplexumhoz wellness központ is tartozik, ahol úszó-
medence, szauna, törökfürdő, aromafürdő és jégbarlang várja a 
vendégeket. 

Az apartmanszálló a Júliai-Alpok egyik kedvelt síterepének 
közvetlen közelében, Kranjska Gorában található. A Triglav 
Nemzeti Park szomszédságában, idilli helyszínen, a hegyek 
lábánál, de mégis a városközpont közelében került kialakítás-
ra, így kis sétával már éttermek, bárok és üzletek várják a 
vendégeket. A 2-5 fős apartmanok jól felszereltek, családok 
és párok számára is megfelelőek, az ingyenes wifi mind-
egyikben biztosított.  

Ft/fő félpanzióval dec. 15-28.,
márc. 5-31. dec. 29.-jan. 7. jan. 8.-márc. 4.

3 éj 5 éj 3 éj 5 éj 3 éj 5 éj
Kétágyas szobában 85 900 139 900 77 900 129 900 91 900 151 900

345 km 5 16142 km 5 km 13 km 24 km325–
1327 m

545 km 5 12020 km 2 km 8 km 10 km800–
1215 m

Ft/apartman/éj  
önellátással

dec. 1-20., 
márc. 4-20., 
márc. 26-31.

dec. 21-26., 
jan. 2.-febr. 

15.
febr. 16.-
márc. 3.

dec. 27.-
jan. 1.

2-4 fős apartmanban 21 500 29 900 37 500 57 900
3-5 fős apartmanban 24 900 34 900 43 500 63 900

vista.hu/szlovenia-maribor

vista.hu/szlovenia-kranjska-gora

Síajánlatok
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AUSZTRIA

SAALBACH | SAALBACH - HINTERGLEMM - LEOGANG
8 NAP • 7 ÉJ

FERIEN- UND REITANLAGE ALTACHHOF***

KATSCHBERG | KATSCHBERG – AINECK
5 NAP • 4 ÉJ VAGY 4 NAP • 3 ÉJ

HOTEL KATSCHBERGHOF****

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást, a 
melléképületben található wellnessrészleg használatát. Az ár nem tartalmaz-
za: az idegenforgalmi adót (kb. 1,70 euró/fő/éj 15 év felett). Tartózkodás: szom-
bati érkezéssel 7 éj.

Az ár tartalmazza: a szállást 3 vagy 4 éjre választott szobatípusban, a félpanzi-
ós ellátást és a wellnessrészleg használatát. Az ár nem tartalmazza: az idegen-
forgalmi adót (kb. 2,50 euró/fő/éj 18 év felett). Tartózkodás: vasárnapi érkezés 
esetén 4 éj, csütörtöki érkezés esetén 3 éj.

A szálláshely Budapesttől 640 km-re található, a Saalbach-Hiter-
glemm-Leogang síterep mellett, Saalbach nyugodtabb részén, a 
központtól nem messze. Nyugodt környezete és apartmanjai 
miatt az Altachhof kiváló választás családosoknak és baráti tár-
saságoknak is. Az itt megszálló vendégeknek garantáltan nem 
kell kihagyniuk az “après-ski”-t, hiszen a hegyen kicsit feljebb ta-
lálható hüttétől kivilágított pálya vezet le a szálláshelyre. Az Alta-
chhof éttermében a nemzetközi fogások mellett megtalálhatók a 
tradicionális osztrák ételek is, reggelijük kizárólag saját vagy he-
lyi beszerzésű ételekből áll. A hotelből ingyenes buszjárat szállít-
ja a vendégeket a városközpontba és a környező felvonókhoz.   

A Katschberghöhe üdülőtelepülés szívében található hotel 
ideális elhelyezkedésének köszönhetően a síelni vágyók iga-
zi paradicsoma. A hütték akár gyalog is könnyedén megkö-
zelíthetőek, a síiskola és az egyik ülőlift csak 200 méter tá-
volságra található, de igény szerint akár lovas szánnal is 
utazhatunk a helyszínre. Majdnem minden szoba erkélyes, 
melyről lenyűgöző panoráma nyílik a katschbergi hegyre. A 
lobbiban ingyenes wifi is elérhető. A szállodához tartozik egy 
wellnessoázis, ahol panorámauszoda, infrakabinok, kneipp 
medencék, gőzfürdő, illetve szabadtéri szauna és jakuzzi, 
panorámás fitneszterem, masszás és kozmetikai szalon se-
gít a relaxációban. A kulináris élvezetek szerelmeseit reggel 
svédasztallal, déltől pedig nemzetközi és osztrák konyhára 
jellemző ételekkel várja a szálloda étterme. 

Ft/fő félpanzióval jan. 6.- 
febr. 2.

febr. 
3-9.

febr. 
10-16., 

febr. 24.- 
márc. 2.

febr. 
17-23.

márc. 
3-16.

márc. 17. 
- ápr. 6.

kétágyas szobá-
ban erkéllyel 198 500 213 900 263 500 247 900 204 900 189 500

Ft/fő/3 éj dec. 3-23.

jan. 7.-  
febr. 3., 

febr. 25.- 
márc. 24.

febr. 4-24.
márc. 25.- 

ápr. 7.

kétágyas szobában 70 900 95 500 120 900 100 500
négyágyas, családi 
szobában

85 500 114 500 132 900 119 500

Ft/fő/4 éj dec. 3-23.

jan. 7.-  
febr. 3., 

febr. 25.- 
márc. 24.

febr. 4-24.
márc. 25.- 

ápr. 7.

kétágyas szobában 85 500 109 900 135 500 114 900
négyágyas családi 
szobában

99 900 128 900 147 500 133 900

634 km 22 2128270 km 18km 112km 140 km830–
2096 m

505 km 6 8270 km 10 km 50 km 10 km1066–
2220 m

vista.hu/ausztria-katschberg

vista.hu/ausztria-saalbach



59

PICHL BEI SCHLADMING | SCHLADMING 4 HEGY
5 NAP • 4 ÉJ VAGY 4 NAP • 3 ÉJ

GUT RAUNERHOF****

TRÖPOLACH | NASSFELD - HERMAGOR

FALKENSTEINER HOTEL 
& SPA CARINZIA****

„A hotelből a pályára” mottónak megfelelően a 4 csillagos hotel 
igazi pályaszállás, a Reiteralm pályáihoz és azon keresztül a 
Schladming 4 hegy pályarendszerhez saját felvonóállomással 
biztosít azonnali hozzáférést. A hotel autóval 5 és fél órányira 
Budapesttől, a Pichl feletti hegyoldalban található, a környék 
központjának számító Schladmingtól nem messze. A szálláshely 
wifit biztosít, illetve a vendégek kényelmét szolgálja az étterem, 
bár és wellnessrészleg is. A recepción síiskolai kurzus foglalha-
tó, megvásárolható a teljes régióra érvényes síbérlet, és ameny-
nyiben sífelszerelést kívánnak bérelni, ingyenes kisbusszal szál-
lítják önöket a kölcsönzőbe. A recepción beszélnek magyarul, 
így nem okozhat gondot az ügyintézés.  

Síeljen és kapcsolódjon ki Karintia legszebb régiójában, a 
Nassfeld-hágónál! A Falkensteiner Hotel épülete Tröpolach 
központjától pár percre található, sétatávolságra a Millennium 
Express felvonótól. A hotelben lehetőségünk van megvásárol-
ni a síbérleteket és sífelszerelést bérelni. Egy átsíelt nap után a 
szálláshoz kapcsolódó 2400 m2-es wellnessközpontban 16 
fürdő, pezsgőfürdő és több szauna várja a lazítani vágyókat. 
Emellett masszásra és kozmetikai kezelésre is van lehetőség. A 
négycsillagos hotel elegáns és modern szobákat kínál, étter-
mének pedig kitűnő a konyhája, ahol az Alpok-Adria ízeivel is-
merkedhetünk meg. A síelni vágyók nem fognak csalódni a 
környék adottságaiban, hiszen rendkívül sok hóbiztos pálya 
található a környéken.Ft/fő/3 éj

 félpanzióval
nov. 30.- 

dec. 2. dec. 7-23. jan. 7-27. jan. 28.- 
márc. 3.

kétágyas szobában 69 200 79 700 93 100 103 700
2-4 ágyas,  
erkélyes szobában 73 200 86 400 106 300 116 900

Ft/fő/4 éj 
félpanzióval

nov. 30.- 
dec. 2. dec. 7-23. jan. 7-27. jan. 28.- 

márc. 3.

kétágyas szobában 79 800 88 700 124 100 138 300
2-4 ágyas,  
erkélyes szobában 83 400 95 700 141 700 155 900

Ft/fő/éj dec. 7-22.

dec. 23-27.,  
febr. 3-9.,  
febr. 17-23., 
márc. 24.-

ápr. 1.

jan. 2-6., 
febr. 10-16.

jan. 7.- 
febr. 2., 

febr. 24.-
márc. 23., 

ápr. 2-7.

kétágyas szobában 32 300 48 500 51 700 40 300
hegyre néző, junior 
suite-ben 46 800 63 100 66 300 54 900

490 km 20 149122,7 km 8,3 km 68,3 km 46,1 km745–
2015 m

560 km 9 165110 km 11 km 69 km 30 km600–
2002 m

Az ár tartalmazza: a szállást 3 vagy 4 éjre a választott szobatípusban, a fél-
panziós ellátást, a wellnessrészleg használatát és egy 15 perces vízágyas 
masszázst. Az ár nem tartalmazza: az idegenforgalmi adót (kb. 1,50 euró/fő/éj 
15 év felett). Tartózkodás: csütörtöki érkezés esetén 3 éj, vasárnapi érkezés 
esetén 4 éj.

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
és a wellnessközpont használatát. Az ár nem tartalmazza: az idegenforgal-
mi adót (kb. 2,50 euró/fő/nap) és a kötelező szilveszteri gálavacsorát (42 
900 Ft/fő). Tartózkodás: dec. 10-22. között minimum 1 éj, dec. 7-9., 23-27., 
jan. 7.-febr. 2. és febr. 24.-ápr. 7. között minimum 3 éj, febr. 3-23. közötti érke-
zés esetén minimum 5 éj.

vista.hu/ausztria-schladming vista.hu/ausztria-nassfeld
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DÖBRIACH | BAD KLEINKIRCHHEIM

HOTEL ZUR POST***
IGLS | PATSCHERKOFEL | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL BON ALPINA***

Az ár tartalmazza: a szállást a megadott tartózkodásra, a félpanziós ellátást, a 3 
napos Kärnten – Osttirol síbérletet és a wellnessrészleg használatát. Az ár nem 
tartalmazza: az idegenforgalmi adót (kb. 2 euró/fő/éj 16 év felett). Tartózkodás: 
dec. 25-i érkezéssel 5 éj; egyéb időszakokban csütörtöki érkezés esetén 3, va-
sárnapi érkezés esetén 4 éj.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szobatípusban, a félpanziós el-
látást, a 6 napos Patscherkofel síbérletet, a wellnessrészleg használatát, az 
idegenforgalmi adót. Tartózkodás 7 éj, dec. 16-25. között érkezés szombaton 
és csütörtökön; dec. 27.-márc. 2. között érkezés szombaton; márc. 3–11. kö-
zött érkezés szombaton és vasárnap; márc. 11.-től érkezés vasárnap.

Elsősorban gyermekes családoknak ajánljuk Döbriachban, a 
Millstadt-tó közelében található hotelt. A hotelben újonnan ki-
alakított gyermekvilágban modern játszótér, játszóház, kéz-
műves sarok és bölcsőde várja a kicsiket és nagyobbakat. A kö-
zeli Bad Kleinkirchheimben található sírégióhoz közvetlenül a 
hotel elől indul busz, így a sípályákhoz való eljutás sem okozhat 
problémát. A szálloda éttermében svédasztalos reggelire és 
háromfogásos vacsorára van lehetőség, a recepción megvásá-
rolható a régió több síterepére is érvényes bérlet. A wellness-
részleg gőzfürdővel és szaunával várja a lazítani vágyókat.  

A tiroli Igls melletti síterep egy darabka sítörténelem, hiszen a 
Patscherkofelen rendezték a 1964-es, majd az 1973-as téli olim-
piai lesiklószámokat. Ebben a környezetben, a felvonótól 400 
méterre, a falu központjában található a szálloda, mely  2008-
ban teljes felújításon esett át. A hotelben a vendégek kényelmét 
szolgálja a fedett wellnessrészleg, ahol beltéri, kültéri és fűtött 
medence, gőz- és finn szauna, fitneszterem, szolárium és masz-
szás is igénybe vehető. Ezen kívül a szálloda területén található 
étterem a la carte menüvel várja a látogatókat, valamint bár és 
szórakoztató játékterem teszi teljessé a pihenést. A környéken a 
Patscherkofel mellett számtalan kiváló sípálya található még, 
ahova érvényes az Innsbruck Gletscher Skipass régiós síbérlet.Ft/fő félpanzióval dec. 25-29. jan. 4-6., 

febr. 4-24. jan. 7-20.

jan. 21.- 
febr. 3., 

febr. 25.- 
márc. 17.

5 éj 3 éj 4 éj 3 vagy 4 éj 3 vagy 4 éj
két légteres, 
négyágyas, családi 
szobában

163 500 112 900 132 500 100 900 104 900

520 km 7 134103 km 8 km 77 km 18 km1087–
2055 m

731 km 2 5118 km 8 km 10 km900–
2026 m

Síbérlettel Síbérlettel

Ft/fő félpanzióval dec. 
16–25. jan. 6-26. jan. 27.- 

márc. 2.
márc. 
3-10.

márc. 11.- 
ápr. 1.

kétágyas szobában 184 900 255 900 235 500 165 500 161 500

négyágyas  
szobában 196 500 272 900 253 500 175 500 173 500

vista.hu/ausztria-bad-kleinkirchheim vista.hu/ausztria-patscherkofel
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ST. GEORGEN AM KREISCHBERG | KREISCHBERG - MURAU

FERIENPARK KREISCHBERG 
FLACHAU | FLACHAU – WAGRAIN - ALPENDORF

APPARTEMENT WIESLBAUER

Az üdülőfalu Budapesttől kb. 5 óra autóútra, a közkedvelt 
Kreischberg síterep kabinos liftjének állomásától 400 mé-
terre található, remek választás családoknak és baráti társa-
ságoknak. A FerienPark tágas, 2-8 fős apartmanokkal és 
modern, alpesi stílusú faházakkal várja vendégeit, ezeknek 
területén ingyenesen elérhető a wifi-szolgáltatás. A fapad-
lóval és fabútorokkal berendezett szállások konyhasarokkal, 
műholdas tévével felszerelt nappalival és hajszárítóval ellá-
tott fürdőszobával teljes kényelmet nyújtanak. A wellness-
részlegben finn szaunában, gőzfürdőben vagy a beltéri me-
dencében pihenhetjük ki a napot, igény esetén  a főépületben 
bár és osztrák ételeket kínáló étterem áll rendelkezésre. A 
szálláshely területén a parkolás ingyenes, a főépület előtt 
biztosított.

Az apartmanház kiváló helyen, Flachauban, Zauchensee síte-
rep közvetlen közelében, a felvonótól 100 méterre található. A 
Wieslbauer igazi alpesi stílusú szálláshely, ideális családoknak 
és baráti társaságoknak, önellátó, 2-6 fős apartmanokkal várja 
vendégeit. A szálláson ingyenesen elérhető a ping-pong asz-
tallal is felszerelt játszószoba, wifi és sítároló. 

460 km 4 6342 km 9 km 16 km 17 km868–
2118 m

528 km 16 1611115 km 4 km 81 km 30 km740–
1980 m

Ft/apartman/éj dec. 2-22. dec. 23-29., 
febr. 3.- márc. 2.

jan. 6.- 
febr. 2.

márc. 3.- 
ápr. 21.

két légteres, 4 fős 
apartman 30 600 40 800 33 900 31 900

három légteres, 6 
fős apartman 42 100 50 500 41 200 42 900

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre a választott apartmantípusban ellátás nél-
kül, a parkolást. Az ár nem tartalmazza: az áramot (kb. 45 euró/két légteres 
apartman, 65 euró/három légteres apartman), a törölközőket, az ágyneműt 
(kb. 10 euró/szett), a konyharuhát és asztalterítőt, az idegenforgalmi adót (kb. 
2 euró/fő/nap, 15 év felett). Tartózkodás: dec.2-22. és márc. 10.- ápr. 21. között 
minimum 3 éj, dec. 23.- márc. 9. között minimum 7 éj, érkezés szombaton.

vista.hu/ausztria-flachau

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre a választott apartmantípusban ellátás nél-
kül, a wellnessrészleg használatát, a rezsit, a Murtal kártyát, mellyel 10% 
kedvezmény jár a Kreischberg több napos síbérlet árából (3 euró letét fize-
tendő). Az ár nem tartalmazza: az idegenforgalmi adót (kb. 1,50 euró/fő/éj 
15 év felett), az ágyneműt (kb. 9 euró/fő/ágynemű), a végtakarítást (kb. 40 
euró/1 légteres apartman és 55 euró/két légteres apartman). Tartózkodás: 
dec. 23-i érkezés esetén és febr. 3. - márc. 3. között 7 éj szombati érkezéssel, 
egyéb időszakokban min. 3 éj.

Ft/apartman/éj dec. 2-22. dec. 23-29., 
márc. 3-16.

jan. 6.- febr. 2., 
márc. 17.- ápr. 3.

feb. 3.- 
márc. 2.

3 fős, egy légteres 
apartman 24 300 28 300 25 600 33 900

4 fős, két légteres 
apartman 32 600 37 900 34 300 49 200

vista.hu/ausztria-kreischberg
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OLASZORSZÁG

LIVIGNO | 8 NAP • 7 ÉJ

CASA LA FONTE

A méltán népszerű Livigno összetett pályarendszerével, határ-
talan, vidám olasz vendégszeretetével vonzza a téli sport sze-
relmeseit. Leghosszabb pályája majdnem 1000 m szintkülönb-
séggel várja a kihívásra vágyókat. A szálláshely közelében két 
kis kék pályán lehet bemelegíteni és tökéletesíteni a hóekézést, 
a Carosello felvonó (mellyel főképp piros pályák érhetőek el) pe-
dig kb. 1 km-re van, de Livignóból további felvonók is indulnak. 
Érdemes félig üres autóval nekiindulni, hiszen az alkohol, a koz-
metikumok és bizonyos műszaki eszközök vámmentes terület 
lévén igen jó áron beszerezhetőek.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott apartmantípusban önellátás-
sal, a parkolást, a rezsit, a fűtést, a végtakarítást, az ágyneműt és a törölközőt. 
Az ár nem tartalmazza: a kauciót (kb. 150 euró/apartman) és az esetleg beve-
zetésre kerülő idegenforgalmi adót.

vista.hu/olaszorszag-livigno

SAN MARTINO DI CASTROZZA | 5 NAP • 4 ÉJ VAGY 4 NAP • 3 ÉJ

RESIDENCE SPORTING CLUB RESIDENCE***

A Dolomitok egyik legnaposabb, mégis hosszú hóbiztos szezonnal 
rendelkező síterepéért megéri a 8 órás autóút Budapestről. Garan-
táltan a sorban állást és tömeget kerülők kedvence lesz a nemzetkö-
zi versenyek színhelyéül is szolgáló San Martino. Érdemes egy napot 
eltölteni Cortina d’Ampezzo hangulatos városában, akár síeléssel is 
egybekötve. Az aktív napokat a szálloda fedett medencéjében vagy 
szaunájában lehet levezetni. A gyermekekkel érkezőknek is ideális 
választás ajánlatunk, hiszen kezdőknek ajánlott pályákban is bő-
velkedik a régió (a felvonók pedig síbusszal is elérhetőek), a hotel-
ben pedig két légteres családi szobák is foglalhatóak. 

Ft/fő reggelivel
dec. 7-16., jan. 
7-27., febr. 18.- 

ápr. 1.

dec. 17-27., jan. 
28.- febr. 3.

jan. 2-6., 
febr. 4-17.

Kétágyas szobában 43 900 56 500 59 500

2-4 fős, két légteres 
szobában 58 500 72 900 77 900

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre vasárnapi, 3 éjre csütörtöki érkezéssel a vá-
lasztott szobatípusban reggelivel, a wifi használatát, a parkolást és a spa cen-
ter használatát. A helyszínen félpanzió vagy teljes ellátás igényelhető. Igény 
esetén garázs bérelhető (7 euró/nap). Érkezési napok: csütörtök és vasárnap.

vista.hu/olaszorszag-san-martino

Ft/apartman ellátás nélkül
febr. 3-9., 

márc. 10-16., 
márc. 24-30.

febr. 10-23. febr. 24.- 
márc. 2.

5 fős, 3 légteres apartman 433 900 544 500 515 500
6 fős, 3 légteres apartman 464 900 584 500 553 500

Ft/apartman ellátás nélkül jan. 6-19. jan. 20-26. jan. 27.- febr. 2.

5 fős, 3 légteres apartman 343 500 365 500 387 500
6 fős, 3 légteres apartman 369 500 389 500 413 900

Ft/apartman ellátás nélkül márc. 3-9.
márc. 17-23., 

márc. 31.- 
ápr. 6.

5 fős, 3 légteres apartman 497 900 351 900
6 fős, 3 légteres apartman 535 500 378 500
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FELÁR NÉLKÜL:  PRÉMIUM ALKOHOLOS ITALOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁT
FELÁR NÉLKÜL: ÜDÍTŐK ÉS PALACKOZOTT VIZEK FOGYASZTÁSÁT
FELÁR NÉLKÜL: PÁRATLAN ÉTTERMI ÉLMÉNYEKET
FELÁR NÉLKÜL: DÍJNYERTES SZÓRAKOZTATÁST
FELÁR NÉLKÜL: ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁST 24 ÓRÁBAN
FELÁR NÉLKÜL: A SZERVÍZDÍJAT ÉS A KÖTELEZŐ BORRAVALÓT
FELÁR NÉLKÜL: KÁVÉSPECIALITÁSOKAT AZ ÉTTERMEKBEN
FELÁR NÉLKÜL: GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOKAT
FELÁR NÉLKÜL:  AZ AQUAPARKOT, MODERN SPORT LEHETŐSÉGEKET ÉS KALANDPARKOT*

RÁADÁSKÉNT AZOKNAK A VENDÉGEKNEK, AKIK A HAVEN CLUB  
VAGY EGYÉB LAKOSZTÁLY KABINKATEGÓRIÁT VÁLASZTJÁK:   
VACSORA CSOMAG SPECIÁLIS ÉTTERMEKBEN,  
250 PERC INTERNET ÉS 100 US $  
FEDÉLZETI KREDIT IS JÁR!

szolgáltatása kabinonként több, mint 450 000 forint  
hozzáadott értéket foglal magába

PREMIUM ALL INCLUSIVE
A NORWEGIAN

ÉLJE ÁT A SZABADSÁG ÚJ FORMÁJÁT A NORWEGIAN  
HAJÓUTAKON, A VILÁG BÁRMELY PONTJÁN! 
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Az úti cél bármi lehet 
– a CitySIM mindig 

jó választás.

alacsonyabb roaming díjak
beszélgetéshez és internetezéshez 
(üzenetküldő alkalmazásokhoz, online navigációhoz stb.)

bővebb info:  www.citysim.net

Elérhető a 
 
irodákban!
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