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Toronto -  
még közelebb!

Kanada mindig nagyszerű választás! Pont ezért indítunk közvetlen járatokat Budapest és 
Toronto között, tavasszal és nyáron egyaránt. Érezze át a város kozmopolita hangulatát, kóstolja 
meg a változatos ételeket, vásároljon kedvére vagy látogasson el a világhírű Niagara-vízeséshez! 
További csatlakozásokkal elérhetőek Kanada keleti vagy nyugati partjai is, ahol felfedezheti  
a tóparti vidéket és elmerülhet Québec varázslatos óvilágában.

További információért látogasson el a vista.hu/aircanada oldalunkra! 

Kezdje a tavaszt Kanadában -  
közvetlen Toronto járattal április 6-tól!
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TARTALOM

A Vista általános szerződési feltételeiről itt tájékozódhat: vista.hu/utazasi-feltetelek

VISTA IRODÁK ELÉRHETŐSÉGEI - KERESSEN BENNÜNKET!
Vista Központi Iroda • Budapest, Andrássy út 1. • +36 1 429 9999 • foiroda@vista.hu | Vista Allee • Allee Bevásárlóközpont, I. em. • 
+36 1 279 0334 • allee@vista.hu | Vista Mammut • Mammut I., I. em. • +36 1 315 1105 • mammut@vista.hu | Vista MOM Park • MOM Park, -I. 
(alsó) szint • +36 1 201 4546 • mompark@vista.hu | Vista Debrecen • Bajcsy Zsilinszky utca 2. • +36 52 531 190 • debrecen@vista.hu | 
Vista Győr • Kisfaludy utca 2. • +36 96 529 615 • gyor@vista.hu | Vista Miskolc • Miskolc Plaza, emelet • +36 46 508 029 • miskolc@vista.hu |  
Vista Szeged • Oroszlán u. 4. • +36 62 548 480 • szeged@vista.hu | Vista Székesfehérvár • Basa u. 2. (Fő utca - Basa utca sarok) • 
+36 22 503 500 • fehervar@vista.hu

VISTA Viszonteladás • +36 1 429 97 60 • viszonteladas@vista.huEn
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UTAZÁS SEGÍTSÉGGEL

Néha megkérdezik tőlem, hogy ugyan miért érdemes utazási 
irodához fordulni, és amúgy miért éppen a Vistához? Azt szok-
tam mondani, hogy jómagam, nagyon rutinos turistaként is 
rengeteg hibát követek el egy-egy utazás folyamán, hát akkor 
milyen nagy szüksége van egy átlagos utazónak a szakavatot-
tak segítségére. Külön nagy előny, hogy a Vista kifejezetten lel-
kiismeretes, és korrekt az ügyfelei útba igazításában. Tényleg.

Kurucz János
A 29 éves Vista alapítója
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HAJÓUTAK
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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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Élje át a szabadság új formáját a Norwegian 
hajóutakon és tapasztalja meg a premium all 
inclusive szolgáltatást az egész családjával!

Szeretjük a gyerekeket és ezért mindent biztosítunk, ami egy tökéletes családi nyaraláshoz szükséges! Amíg párjával 
kettesben pihen és élvezi a közösen eltöltött időt, addig gyermekei jó kezekben vannak a professzionális gyerekklubban, 
ahol sok játék és kaland várja őket új játszótársaikkal! Új gyermek és ifjúsági programjaink kikapcsolódási lehetőségek 
garmadáját kínálja a kicsi és nagyobb tengerészeknek egyaránt. Legyen részese a feledhetetlen pillanatoknak családjával 
a premium all inclusive szolgáltatást kínáló hajóinkon! 

TARTALMAZZA: A PRÉMIUM ITALOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁT
TARTALMAZZA: A SZERVÍZDÍJAT ÉS KÖTELEZŐ BORRAVALÓT
TARTALMAZZA: A PÁRATLAN ÉTTERMI ÉLMÉNYEKET
TARTALMAZZA: A DÍJNYERTES SZÓRAKOZTATÁST
TARTALMAZZA:  AZ ÚJ INTERNET CSOMAGOT  

ÉS MÉG SZÁMOS MÁS ELŐNYT!*

Bővebb információ a vista.hu/norwegian weboldalon,  
vagy alábbi elérhetőségeinken: a foiroda@vista.hu email címen,  
+361 429 99 99 telefonszámon vagy személyesen bármely  
Vista irodában.

*Nem minden hajón érhető el az összes kényelmi szolgáltatás. Az általános felhasználói feltételek megtalálhatóak a www.ncl.eu oldalon. 
NCL (Bahamas) Ltd., European Branch Office Wiesbaden | Kreuzberger Ring 68 | D-65205 Wiesbaden | Germany ©2018 NCL Corporation Ltd. Ships‘ Registry: Bahamas and USA. 4266.6.3.18

4266_06_Fi_Family_Flyer_2018_HUN.indd   1 27.03.18   11:03
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KARIB-TENGERI SZILVESZTER
Csoportos hajóút

ALLURE OF THE SEAS – ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL 
DEC. 28. | 11 NAP • 9 ÉJ

SZILVESZTERI KOKTÉL A KARIB-TENGEREN

Fergeteges szilveszter a Royal Caribbean egyik legnagyobb 
hajóján, amely 2017-ben elnyerte a legjobb fedélzeti szórakoz-
tatásért járó díjat is. A Boardwalk sétány felett kilenc emelet 
magasan húzódó, 25 méteres drótkötélpálya, a water park, a 
tematikus party estek, a jégshow, a víziszínház, Broadway 
előadások garantálják az élményekkel teli kikapcsolódást!
Csatolja le az óráját, dobja le a cipőjét, ragadjon meg egy rum-
puncsot és intsen búcsút a hétköznapoknak - sétáljon Miami 
híres promenádján, fedezze fel a karibi szigetek mesés strand-
jait, hajózzon át a 2019-es évbe, és köszöntse az újévet a ten-
gerek királynőjén!

Budapest - Miami (2 éj)  | tengeren (2 nap) | Philipsburg, St. 
Maarten | San Juan, Puerto Rico | Labadee, Haiti | tengeren | 
Miami - Budapest (érkezés másnap)

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
átszállással Budapest-Miami-Bu-
dapest útvonalon, a magyar nyelvű 
idegenvezetést a teljes út során, a 2 

éj szállást Miamiban 4*-os szállodában kétágyas elhelyezéssel, reggelivel, a 7 éj-
szakás hajóutat kétágyas kabinban, a hajón teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora, 
snack, korlátozott italfogyasztás), a hajón található szórakoztató és sportlétesít-
mények zömének használatát, valamint a repülőtéri és kikötői transzfereket.
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket (kb.186 000 Ft/fő), a 
kötelező borravalót a hajóúton (25 500 Ft/fő/nap), a személyes kiadásokat (te-
lefon, minibár, stb.), a magyar nyelvű fakultatív programokat, az ESTA és ügy-
intézés (8900 Ft/fő), a kötelező útlemondási biztosítást (1,5%).

Belső kabinban 636 900 Ft/fő

Külső kabinban 717 900 Ft/fő

Balkonos kabinban 789 900 Ft/fő

vista.hu/szilveszteri-karib-tenger-hajout

Miami

Labadee

San Juan
Philipsburg

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL: 

Előkészületben!

A csoport min. 20 fő, a fakultatív programok min. 12 fő jelentkezése esetén indulnak.

Repülővel, magyar idegenvezetéssel
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JÚN. 10. – NOV. 18. KÖZÖTT MINDEN VASÁRNAP | 8 NAP • 7 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN HAJÓÚT
MÁRC. 31. – OKT. 6. KÖZÖTT MINDEN SZOMBATON | 8 NAP • 7 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN KALANDOK

Új hajó

Mediterrán-tenger

Marseille
Genova

Civitavecchia

Palermo
Cagliari

Valencia

Palma de 
Mallorca

Hajó neve: MSC Seaview
Hajó adatai: 15 utasfedélzet, 4134 utas
Szolgáltatások: 6 felnőtt- és gyermekmedence, jacuzzi, 5 csúszda, 
11 étterem, 19 bár, SPA, fitneszterem, sportolási lehetőségek, „tenger-
parti” sétány, 130 m hosszú drótkötélpálya, színház, vízividámpark 
kicsiknek, boltok, kaszinó, bowlingpálya, 5D mozi, F1 szimulátor.

Hajó neve: MSC Divina
Hajó adatai: 14 utasfedélzet, 3502 utas
Szolgáltatások: 4 medence, gyermekmedence, jacuzzi, csúsz-
da, 6 étterem, 13 bár, spa, sportolási lehetőségek, színház, 
diszkó, boltok, kaszinó, 4d interaktív mozi.

Genova | Nápoly | Messina | Valletta | tengeren | Barcelona | 
Marseille | Genova

Genova | Chivitavecchia (Róma) | Palermo | Cagliari | Palma de 
Mallorca | Valencia | Marseille | Genova

Kikötői illeték: 42 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet. 
*takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 164 900 Ft/főtől

Külső kabinban*  217 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  286 500 Ft/főtől

Kikötői illeték: 42 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet. 
*takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 147 900 Ft/főtől

Külső kabinban*  180 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  229 500 Ft/főtől

EGYÉNI HAJÓUTAK

vista.hu/nyugat-mediterran-hajout vista.hu/nyugat-mediterran-kalandok-hajout

Mediterrán-tenger

Barcelona

Marseille
Genova

Nápoly

Messina

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

MÍTOSZOK NYOMÁBAN – 
KELET-MEDITERRÁN HAJÓÚT

MÁJ. 5. – OKT. 13. KÖZÖTT MINDEN SZOMBATON | 8 NAP • 7 ÉJ

KELET-MEDITERRÁN HAJÓÚT VELENCÉBŐL    

Velence

Saranda
Bari

Katakolon

Athén

Mykonos

Dubrovnik

Hajó neve: MSC Musica
Hajó adatai: 13 utasfedélzet, 3223 utas
Szolgáltatások: 2 felnőtt- és gyermekmedence, 4 jacuzzi, 5 étte-
rem, 10 bár, spa, sportolási lehetőségek, színház, kaszinó, boltok.

Hajó neve: MSC Poesia
Hajó adatai: 13 utasfedélzet, 3502 utas
Szolgáltatások: 4 felnőtt- és gyermekmedence, 12 jacuzzi, 3 étte-
rem, 21 bár, spa, sportolási lehetőségek, színház, kaszinó, boltok.

Velence | Brindisi | Katakolon (Olümpia) | Szantorini | Piraeus 
(Athén) | Korfu | Kotor | Velence

Velence | Bari | Katakolon (Olümpia) | Mykonos | Piraeus 
(Athén) | Saranda/Albánia | Dubrovnik | Velence

Kikötői illeték: 42 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet
*takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 213 900 Ft/főtől

Külső kabinban*  269 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  385 900 Ft/főtől

Kikötői illeték: 42 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet
*takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 177 900 Ft/főtől

Külső kabinban*  233 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  306 900 Ft/főtől

vista.hu/mitoszok-nyomaban-hajout vista.hu/kelet-mediterran-hajout

Velence

Korfu
Brindisi

Katakolon

Athén

Szantorini

Kotor
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ÁPR. 28., MÁJ. 5., 19., JÚN. 2., 16., 30., 
JÚL. 14., 28., AUG. 11.  | 8 NAP • 7 ÉJ

BALTI FŐVÁROSOK KIELBŐL

MÁJ. 12., 26., JÚN. 9., 23., JÚL. 7., 21., 
AUG. 4., 18., SZEPT. 1.  | 8 NAP • 7 ÉJ

NORVÉG FJORDOK KIELBŐL

Balti-tenger

Koppenhága

Stockholm

Szentpétervár

Tallin

Kiel Koppenhága

Bergen

Hellesylt (Geiranger)

Flaam

Kiel

Hajó neve: MSC Preziosa
Hajó adatai: 14 utasfedélzet, 3502 utas
Szolgáltatások: 4 felnőtt- és gyermekmedence, 12 jacuzzi, 3 étte-
rem, 21 bár, spa, sportolási lehetőségek, színház, kaszinó, boltok.

Hajó neve: MSC Preziosa
Hajó adatai: 14 utasfedélzet, 3502 utas
Szolgáltatások: 4 felnőtt- és gyermekmedence, 12 jacuzzi, 3 étte-
rem, 21 bár, spa, sportolási lehetőségek, színház, kaszinó, boltok.

Kiel | Koppenhága | tengeren | Stockholm | Tallinn | Szentpétervár | 
tengeren | Kiel

Kiel | Koppenhága | tengeren | Hellesylt (Geiranger) | Bergen | 
Flamm | tengeren | Kiel

Kikötői illeték: 42 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet.
*takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 197 900 Ft/főtől

Külső kabinban*  246 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  296 900 Ft/főtől

Kikötői illeték: 42 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet.
*takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 197 900 Ft/főtől

Külső kabinban*  246 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  296 900 Ft/főtől

vista.hu/balti-fovarosok-kielbol-hajout vista.hu/norveg-fjordok-kielbol-hajout
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ÁPR. 14. – DEC. 21. KÖZÖTT MINDEN MÁSODIK SZOMBATON | 
8 NAP • 7 ÉJ

KELET-KARIBI HAJÓÚT MIAMIBÓL

ÁPR. 7. – DEC. 14. KÖZÖTT MINDEN MÁSODIK SZOMBATON | 
8 NAP • 7 ÉJ

NYUGAT-KARIBI HAJÓÚT MIAMIBÓL

San Juan Philipsburg

Nassau
Miami

George TownCozumel

Nassau

Ocho Rios

Miami

Hajó neve: MSC Seaside
Hajó adatai: 15 utasfedélzet, 4134 utas
Szolgáltatások: 6 felnőtt- és gyermekmedence, jacuzzi, 5 
csúszda, 11 étterem, 19 bár, SPA, fitneszterem, sportolási lehe-
tőségek, „tengerparti” sétány, 130 m hosszú drótkötélpálya, 
színház, vízividámpark kicsiknek, boltok, kaszinó, bowlingpá-
lya, 5D mozi, F1 szimulátor.

Hajó neve: MSC Seaside
Hajó adatai: 15 utasfedélzet, 4134 utas
Szolgáltatások: 6 felnőtt- és gyermekmedence, jacuzzi, 5 
csúszda, 11 étterem, 19 bár, SPA, fitneszterem, sportolási lehető-
ségek, „tengerparti” sétány, 130 m hosszú drótkötélpálya, szín-
ház, vízividámpark kicsiknek, boltok, kaszinó, bowlingpálya, 5D 
mozi, F1 szimulátor.

Miami | tengeren (2 nap) | Philipsburg, St. Maarten | San Juan, 
Puerto Rico | tengeren | Nassau, Bahamák | Miami

Miami | tengeren | Ocho Rios, Jamaica | Georgetown, Kaj-
mán-szigetek | Cozumel | tengeren | Nassau, Bahamák | Miami

Kikötői illeték: 42 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet.
*takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 101 900 Ft/főtől

Külső kabinban* 157 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 214 500 Ft/főtől

Kikötői illeték: 42 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet.
*takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 108 900 Ft/főtől

Külső kabinban* 157 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 206 500 Ft/főtől

vista.hu/kelet-karibi-hajout-miamibol vista.hu/nyugat-karibi-hajout-miamibol
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ÁPR. 14. – NOV. 17. KÖZÖTT MINDEN MÁSODIK SZOMBATON |  
8 NAP • 7 ÉJ

KARIBI GYÖNGYSZEMEK KUBÁBÓL

ÁPR. 21. – NOV. 10. KÖZÖTT MINDEN MÁSODIK SZOMBATON |  
8 NAP • 7 ÉJ

NYUGATI-KARIBI KINCSEK KUBÁBÓL

George Town

Cozumel

Montego Bay

Havana

Isla de Roatan

Cozumel

Havana

Costa Maya

Belize City

Hajó neve: MSC Armonia
Hajó adatai: 9 utasfedélzet, 1952 utas
Szolgáltatások: 2 felnőtt- és gyermekmedence, 4 étterem, 7 
bár, spa, sportolási lehetőségek, színház, kaszinó, boltok.

Hajó neve: MSC Armonia
Hajó adatai: 9 utasfedélzet, 1952 utas
Szolgáltatások: 2 felnőtt- és gyermekmedence, 4 étterem, 7 
bár, spa, sportolási lehetőségek, színház, kaszinó, boltok.

Havanna (3 nap) | tengeren | Montego Bay | George Town |  
Cozumel | Havanna

Havanna (2 nap) | tengeren | Belize | Roatan | Costa Maya | 
Cozumel | Havanna

Kikötői illeték: 42 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet. 
*takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 108 900 Ft/főtől

Külső kabinban* 184 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  316 900 Ft/főtől

Kikötői illeték: 42 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet. 
*takart kilátás előfordulhat.

Belső kabinban 108 900 Ft/főtől

Külső kabinban* 184 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  316 900 Ft/főtől

vista.hu/karibi-gyongyszemek-hajout-kubabol vista.hu/nyugati-karibi-kincsek-kubabol
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JÚNIUS 11. ÉS AUGUSZTUS 27. KÖZÖTT HETENTE, 
FORDÍTOTT ÚTVONALLAL | 8 NAP • 7 ÉJ

ALASZKA KINCSEI

SZEPTEMBER 16. ÉS OKTÓBER 7. KÖZÖTT HETENTE, 
FORDÍTOTT ÚTVONALLAL | 8 NAP • 7 ÉJ

KANADA ÉS NEW ENGLAND HAJÓÚT 
NEW YORKBÓL

Seward

Glacier Bay
Skagway

Juneau

Ketchikan

Seymour Narrows

Vancouver

Halifax
Saint John

Bay of Fundy

Bar Harbor

Portland

New York

Hajó neve: Norwegian Jewel – Norwegian Cruise Line
Hajó adatai: 12 utasfedélzet, kb. 2400 utas.
Szolgáltatások: 6 jacuzzi, 8 étterem az árban és 7 feláras, 
10 bár, spa, fitneszterem, színház, boltok, kaszinó, könyvtár.

Hajó neve: NCL Escape - Norwegian Cruise Line
Hajó adatai: 16 utasfedélzet, kb. 4200 utas.
Szolgáltatások: medence csúszdákkal, jacuzzi, 27 étterem, 21 
bár, spa, napozóterasz, drótkötélpálya, sportpályák, fitnesz-
terem, minigolf, diszkó, színház, gyermekjátszó, üzletek, fotó-
galéria, kaszinó, könyvtár.

Vancouver | Inside Passage – tengeren | Ketchikan | Juneau | 
Skagway | Glacier-öböl – hajóval | hajózás a Hubbard-glecs-
csernél | Seward 

New York | tengeren | Portland | Bar Harbor | Saint John | 
Halifax | tengeren | New York

Kikötői illeték: 60 400 Ft/fő. 
Gyermekár 17 éves korig pótá-
gyon: 151 900 Ft-tól/fő + kikötői 
illeték. 

Belső kabinban  332 900 Ft/főtől

Külső kabinban  464 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  699 900 Ft/főtől

Kikötői illeték: 54 400 Ft/fő. Gyer-
mekár 17 éves korig pótágyon: 
153 900 Ft-tól/fő + kikötői illeték. 

Belső kabinban  374 900 Ft/főtől

Külső kabinban  439 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  469 900 Ft/főtől

vista.hu/alaszka-vancouvertol-sewardig-hajout vista.hu/kanada-es-new-england-hajout

Prémium all inclusive

Prémium all inclusive
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JÚN. 20., AUG. 22., SZEPT. 12., OKT. 3., 31. | 6 NAP • 5 ÉJ

JAPÁN KÖRÜLI HAJÓÚT DÉL-KOREA 
ÉRINTÉSÉVEL

NOV. 12. | 15 NAP • 14 ÉJ

DÉLKELET–ÁZSIA GYÖNGYSZEMEI

Tokió

Yokkaichi
Busan

Hongkong

Sanya
Da Nang

Nha Trang

Ho Chi Minh City

Sihanoukville

Halong Bay

Laem Chabang

Koh Samui

Szingapur

Hajó neve: Diamond Princess – Princess Cruises
Hajó adatai: 12 utasfedélzet, kb. 2670 utas.
Szolgáltatások: 4 medence, 8 jacuzzi, 12 étterem, 2 bár, spa, 
napozóterasz, fitneszterem, sportközpont, színház, több 
tánctér, gyermekjátszó, boltok, művészeti galéria, könyvtár.

Hajó neve: Ms Westerdam – Holland America
Hajó adatai: 11 utasfedélzet, kb. 1916 utas.
Szolgáltatások: 2 medence, jacuzzi, napozóterasz, 8 étterem, 
6 bár, kávézó, spa, szauna, fitneszterem, tenisz-, kosárpálya, 
boltok, művészeti galéria, kaszinó.

Yokohama (Tokio) | tengeren | Kanmon Straits, Busan | 
Kanmon Straits | Yokkaichi | Yokohama (Tokio)

Hongkong | tengeren | Sanya | Halong-öböl | tengeren | 
Danang | tengeren | Nha Trang | Ho Chi Minh (Phu My) | 
tengeren | Sihanoukville | Bangkok (Laem Chabang) | Koh 
Samui | tengeren | Singapore

Kikötői illeték: 14 900 Ft/fő.Belső kabinban 161 900 Ft/főtől

Külső kabinban 199 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 296 900 Ft/főtől 
Kikötői illeték: 54 900 Ft/fő. Belső kabinban 470 900 Ft/főtől

Külső kabinban 649 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 699 900 Ft/főtől 

vista.hu/japan-koruli-hajout-del-korea-erintesevel

vista.hu/delkelet-azsia-gyongyszemei
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MÁJUS 6. ÉS OKTÓBER 14. KÖZÖTT 
MINDEN VASÁRNAP | 8 NAP • 7 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN HAJÓÚT A VILÁG 
LEGNAGYOBB LUXUSTENGERJÁRÓJÁVAL

2020. JAN. 4.

HAJÓZZA KÖRBE A FÖLDET 2020-BAN!

Különlegességek ínyenceknek

A 2019-es Föld körüli hajózásra már nincs szabad hely!

Mediterrán-tenger

Barcelona

Marseille La Spezia

Róma

Nápoly
Palma De Mallorca

Mindelo

Funchal
Lisszabon

Barcelona
Marseille Genova

Civitavecchia

Szuezi-csatorna
Aqaba

Mumbai

Port Klang
Szingapur

Benoa
Komodo

Darwin

Alotau
Doini-sziget

Noumea
Ile Des Pins

Sidney
Cairns

Wollongong-Port Kembla
Hobart

Milford Sound
Wellington

Napier
Tauranga

Auckland

Colombo

Salalah

Salvador De Bahia

Rio De Janeiro

Montevideo
Buenos Aires

Puerto Madryn

Ushuaia
Punta Arenas

Puerto Montt

Valparaiso

Arica

Callao

Hanga RoaPapeete

Aitutaki

Rarotonga

Bounty Bay
Passage

Hajó neve: Symphony of the Seas – Royal Caribbean
Hajó adatai: 15 utasfedélzet, kb. 5480 utas.
Szolgáltatások: 2 medence, 4 jacuzzi, Aquapark, 2 szörfszi-
mulátor, 20 étterem, bárok, Dream Works animáció, gyerek-
programok, mozi, belső promenád üzletekkel, spa, napozóte-
rasz, 2 mászófal, teljes méretű kosárpálya, drótkötélpálya, 
jégkorcsolya, futópálya, teniszpálya, minigolf, diszkó, szín-
ház, gyermekjátszó, boltok, fotógaléria, kaszinó, könyvtár.

Hajó neve: MSC Magnifica
Hajó adatai: 13 utasfedélzet, 3223 utas
Szolgáltatások: 3 medence, 5 étterem, 9 bár, spa, sportolási 
lehetőségek, színház, diszkó, kaszinó, boltok.

Barcelona | Palma de Mallorca | Marseille | La Spezia (Firenze/
Pisa) | Chivitavecchia (Róma) | Nápoly | tengeren | Barcelona

Civitavecchia (Róma) | Genova | Marseille | Barcelona | tenge-
ren | Lisszabon | tengeren | Funchal | tengeren (2 nap) | Min-
delo, Zöld-foki Köztársaság | tengeren (4 nap) | Salvador | ten-
geren | Rio de Janeiro (2 nap) | tengeren (2 nap) | Buenos Aires 
(2 nap) | Montevideo | tengeren | Puerto Madryn | tengeren 
(2 nap) | Ushuaia (2 nap) | tengeren | Punta Arenas | tengeren 
(2 nap) | Puerto Montt | tengeren | Valparaiso (2 nap) | tengeren 
(2 nap) | Arica | tengeren | Callao (2 nap) | tengeren (4 nap) | 
Hanga Roa/Napa Nui | tengeren (2 nap) | Bunty Bay Passage | 
tengeren (2 nap) | Papeete (2 nap) | tengeren | Rarotonga, 
Cook-szigetek | Aiutaki, Cook-szigetek | tengeren (4 nap) | 
Auckland | Tauranga | Napier | Wellington | Milford Sound | 
tengeren (2 nap) | Hobart/Tasmánia | tengeren | Sydney | Wol-
longong | tengeren (2 nap) | Ile Des Pins | Noumea | tengeren 
(2 nap) | Cairns | tengeren | Alotau | Donini-sziget | tengeren 
(2 nap) | Darwin | tengeren (2 nap) | Komodo | Benoa/Bali (2 nap) 
| tengeren (2 nap) | Szingapúr | Port Kelang | tengeren (3 nap) | 
Mumbai (Bombay) (2 nap) | tengeren (2 nap) | Salalah | tenge-
ren (4 nap) | Aqaba | Szuezi-csatorna (2 nap) | tengeren (2 nap) | 
Civitavecchia (Róma)

Kikötői illeték: 191 500. *takart 
kilátás előfordulhat

Belső kabinban 3 933 500 Ft/főtől

Külső kabinban* 4 593 500 Ft/főtől

Balkonos kabinban 6 012 500 Ft/főtől

Kikötői illeték: 27 700 Ft/fő.Belső kabinban  277 900 Ft/főtől

Külső kabinban  296 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban  447 900 Ft/főtől

vista.hu/nyugat-mediterran-hajout-symphony vista.hu/vilagkoruli-hajout
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JORDÁNIA

OKT. 28. | 8 NAP • 7 ÉJ

JORDÁNIAI KALANDOK 
ÉS STRANDOLÁS AZ ŐSZI SZÜNETBEN

Jordánia magával ragadó ország, ahol izgalmas történelmi kincsek, 
vendégszerető emberek és meglepő természeti szépség várja a láto-
gatókat. Az út során Jordánia legfontosabb helyeit keressük fel: az or-
szág fővárosát Ammant, a legjobb állapotban fennmaradt római 
romvárost, Jerasht és a több mint 2000 évvel ezelőtt itt élt Nabateu-
sok fővárosát, Petrát. Megnézzük a madabai híres mozaikot, körül-
nézünk a Nébó-hegyről és megtapasztalhatjuk, hogyan élnek a be-
duinok a sivatagban. Az út során kipróbáljuk a holt-tengeri lebegést, 
és lehetőség nyílik a Vörös-tenger csodás korallvilágát megnézni. 

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Csoportos út

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK (ANGOL NYELVEN)

Petra „by night” 8 700 Ft/fő
Petra Kitchen 13 900 Ft/fő

Ammán

MadabaHolt-tenger

Petra

Wadi Rum
Aqaba

Nébó-hegy
Dzseras

IZRAEL JORDÁNIA
Amman | Jerash | Madaba | Nébó-hegy | Holt-tenger | Petra | 
Wadi Rum | Aqaba

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
menetrend szerinti járattal Am-

manba átszállással, a szállást 6 éjre 4* szállodában, 1 éjre a sivatagban, bedu-
in sátorban, kétágyas elhelyezéssel, a félpanziós ellátást, a belépőket, a vízu-
mot és a magyar nyelvű idegenvezetőt az út során. Az ár nem tartalmazza: 
a repülőtéri illetéket (kb. 95 900 Ft/fő) és a fakultatív kirándulásokat. Mini-
mum létszám: 20 fő.

Ft/fő okt. 28. – nov. 4. 
Kétágyas szobában 349 900

vista.hu/jordaniai-kalandok
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TÖRÖKORSZÁG

OKT. 20. | 4 NAP • 3 ÉJ

ISZTAMBUL – A KELET KAPUJA

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
közvetlen menetrend szerinti járat-

tal Isztambulba, a szállást 3 éjre 4* szállodában kétágyas elhelyezéssel, a reg-
gelis ellátást, egy egész napos városnézést és a magyar nyelvű idegenvezetőt 
az út során. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 43 900 Ft/fő), 
a belépőket, a fakultatív vacsorát (16 000 Ft/fő) és a fakultatív kirándulásokat. 
Minimum létszám: 20 fő.

Ft/fő reggelivel okt. 20-23. 
Kétágyas szobában 99 900

Őszi utazás Isztambulba, a világ egyik legrégebbi városába,  
ahol ízelítőt kaphatunk egy különleges kultúrából. Egy csipet-
nyi kelet, ahol a modern nagyváros csillogásában minaretek 
nyúlnak az égbe, müezzin éneke száll a Boszporusz fölé, ahol 
szédítő forgataggal hatalmas bazársor csábít, különleges ízek, 
aromás teák, fűszerek illata bódít. Csodás épületei, pezsgő ka-
valkádja, színei és illatai rendkívüli élményt nyújtanak, állan-
dó ingert biztosítva érzékszerveinknek.

Csoportos út

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK

Princess-sziget kirándulás ebéddel 18 900 Ft/fő
Dervish tánc és zenés est 9 900 Ft/fő
Esti Boszporusz hajózás vacsorával, show-műsorral 16 900 Ft/fő

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

vista.hu/isztambul-a-kelet-kapuja
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FRANCIAORSZÁG – 
SVÁJC

OKT. 18. | 5 NAP • 4 ÉJ

A FESTŐI ELZÁSZ SVÁJCI KITÉRŐVEL

Egyedülálló utazás, melynek során Elzász festménybe illő tájai 
és városai tárulnak a vendég elé. A német jegyeket viselő fran-
cia bájos kisvárosok jellemzői a középkori favázas, színes házak 
és a közöttük kanyargó csatornák, valamint a domboldalon el-
terülő szőlőültetvények és borászatok. Az út elején kitérőt te-
szünk Svájc északi részére is, a hegyek által körülvett Bernben 
és Bielben pihenünk meg. A gasztronómiát sem hanyagolhat-
juk, így svájci sajtüzembe és csokoládégyárba tehetünk látoga-
tást. Franciaországban pedig a Colmar melletti borúton vehe-
tünk részt kóstolón. Színes őszi utazás csoportosan. 

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Csoportos út

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

Csokoládégyár-látogatás kóstolóval 4 500 Ft/fő
Sajtgyár-látogatás kóstolóval 6 900 Ft/fő
Colmar borút kóstolóval 3 500 Ft/fő
Hajókázás Strasbourgban 5 600 Ft/fő

Colmar

Bázel

Strasbourg

Biel

Bern
Gruyéres / Broc

SVÁJC

FRANCIAORSZÁG

NÉMETORSZÁG

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
közvetlen járattal Bázel-Mulhouse- ba, 

az autóbuszos transzfereket, a szállást 4 éjre 3-4* szállodában kétágyas elhe-
lyezéssel (1 éj Svájc, 2+1 éj Franciaország), a reggelis ellátást, egy alkalommal 
vacsorát, városnézéseket és a magyar nyelvű idegenvezetőt az út során. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 39 900 Ft/fő), a feladható 
poggyászt (20 500 Ft/csomag), a belépőket, a fakultatív vacsorát (35 000 
Ft/fő) és a fakultatív kirándulásokat. Minimum létszám: 20 fő.

Ft/fő okt. 18-22.
Kétágyas szobában 234 900

vista.hu/elzasz-svajci-kiterovel
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MAROKKÓ

OKT. 17. | 8 NAP • 7 ÉJ

NAPSÜTÉS, TENGERPART 
ÉS SIVATAGI KALANDOK MAROKKÓBAN

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
közvetlen, menetrend szerinti já-

rattal Agadirba, a szállást 7 éjre 4* szállodában, kétágyas elhelyezéssel, a fél-
panziós ellátást, a belépőket és a magyar nyelvű idegenvezetőt az út során. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 45 900 Ft/fő) és a feladott 
poggyászt (29 000 Ft/csomag). Minimum létszám: 20 fő.

Ft/fő reggelivel okt. 17–24.  
Kétágyas szobában 259 900

Tartson velünk Marokkó bámulatosan színes világába, élvez-
ze a tengerparti napsütést és a kultúrában gazdag ország 
nyújtotta élményeket! Izgalmas életképek, lenyűgöző királyi 
városok, labirintusos medinák és kedves helyiek várják önt a 
legnyugatiasabb berber országban. Körutazásunk során fel-
fedezzük Agadirt, bejárjuk a Dél Gyöngyszemét, Marrakest, 
megnézzük a sivatag kapuját, Ourzazate-ot és feltérképez-
zük a fallal körülvett várost, Taroundant. 

Csoportos út

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

vista.hu/marokko

Agadir | Marrakes | Ourazazte | Taroundant | Agadir

Agadir

Marrakes

Ourazazte

Taroundant
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

OKT. 18. | 7 NAP • 5 ÉJ

ŐSZ NEW YORKBAN – DEBRECENBŐL

Tartson velünk New Yorkba Debrecenből! Itt az ideje felfedezni a 
sokszínű Nagy Almát és megismerni a filmekből már jól ismert 
helyszíneit, lenyűgöző méreteit, szikrázó fényeit és sokszínű ar-
cát. A kirándulásra az év legszínesebb évszakában kerül sor, ami-
kor is az ikonikus látnivalók, hatalmas felhőkarcolók, a nyüzsgő 
Times Square, a Central Park zöld gyepe és a remek múzeumok 
mellett a természet is megmutatja legszebb arcát!

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Csoportos út

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETŐVEL (MIN. 10 FŐ)

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK (EGYÉNILEG): 

Szabadság-szobor, és One World Observatory 34 800 Ft/fő
Empire State Building és naplemente 
hajózás a Hudson-folyón 36 600 Ft/fő
Kedvenc filmes színhelyek (többek között: 
Jóbarátok apartmanja, Carrie Bradshaw háza, 
a Maclaren pub az „Így jártam anyátokkal”-ból) 13 600 Ft/fő

Helikopterezés a város felett (kb. 15 perc) 84 900 Ft/fő
Broadway Musical (Pretty Woman, vagy hasonló) 52 200 Ft/fő 

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
menetrend szerinti járattal New 

Yorkba, átszállással Debrecenből, a szállást 5 éjre 3* szállodában, Manhattan-
ben, kétágyas szobában, reggelivel, az egész napos gyalogos városnézést, a 
szükséges repülőtéri transzfereket és a magyar nyelvű idegenvezetőt az út so-
rán. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 115 000 Ft/fő), az ESTA 
elektronikus beutazási engedélyt (kb. 8 900 Ft/fő) és a metrójegyek árát (hely-
színen fizetendő, kb. 10-20 USD/fő/program) a városnézések során.

Ft/fő okt. 18-24.
Kétágyas szobában 377 900

vista.hu/osz-new-yorkban-debrecenbol
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Repülővel, magyar idegenvezetéssel

INDONÉZIA

DEC. 30. | 13 NAP • 12 ÉJ (3 ÉJ DUBAI, 8 ÉJ BALI)

SZILVESZTER DUBAIBAN, ÚJÉVI  
NYARALÁSSAL BALI SZIGETÉN

Az ár tartalmazza: a repülő-
jegyet Budapest-Dubai, Du-
bai-Denpasar, majd Denpa-

sar-Budapest útvonalon, a szállást 3 éjre Dubaiban 4 csillagos szállodában, 
kétágyas szobában reggelivel, 2 éjre Ubudban 4 csillagos szállodában, két-
ágyas szobában reggelivel, 6 éjre Bali tengerpartján a választott kategóriá-
ban, kétágyas szobában reggelivel, egy vacsorát Dubaiban az esti hajókázás 
keretén belül, a Közép-Bali szigettúrát, a szükséges transzfereket és belépő-
ket a programok során és a magyar idegenvezetőt a teljes utazás alatt. Az ár 
nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 82 000 Ft/fő), a borravalókat, a 
magyar nyelvű fakultatív programokat, a helyi idegenforgalmi adót Dubai-
ban (15 AED/szoba/éj, helyszínen fizetendő). Félpanzió Balin: 2 éj Ubudban 
16 900 Ft/fő/2 éj, 6 éj a tengerparton Ibis Styles Bali Benoa 33 900 Ft/fő/6 éj, 
Novotel Bali Benoa 72 900 Ft/fő/6 éj. A Novotel Bali Benoában all inclusive 
ellátás is igényelhető: 177 900 Ft/fő/6 éj.

Ft/fő dec. 30.- jan. 10.
Ibis Styles Bali Benoa*** 549 900
Novotel Bali Benoa**** 613 900

Izgalmas utazásra invitáljuk Önöket Indonézia gyöngyszemé-
re, Balira, melyet kis keleti kitérővel fűszerezünk meg. Utunkat 
Dubaiban kezdjük, a hatalmas felhőkarcolók között köszöntjük 
az új évet, hajókázunk a kikötőben egy kellemes vacsora mel-
lett, és ellátogatunk Abu Dhabi látványosságaihoz is. Az Emi-
rátusok után az egzotikus Bali felé vesszük az irányt, és 2019 
első napjait a sziget kulturális fővárosában, Ubudban töltjük. 

Csoportos út

vista.hu/szilveszter-dubaiban-ujev-balin

Részt veszünk egy izgalmas Közép-Bali szigettúrán, amely 
során meglátogatjuk a Majomerdőt, valamint a jellegzetes 
rizsteraszokat és a különleges kávé- és fűszerültetvényeket is 
bejárjuk. Ezt követi a 6 éjszakás tengerparti nyaralás különbö-
ző fakultatív programlehetőségekkel színesítve.
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LAPPFÖLD JAPÁN

Kiotó

Kanazava

Macumoto

Tokió

Jokohama

Isze

4 NAP • 3 ÉJ

TÉLI KALANDOK LAPPFÖLDÖN
OKT. 27. | 10 NAP • 8 ÉJ

MOMINDZSI, AZ ŐSZ CSODÁJA – 
CSOPORTOS UTAZÁS JAPÁNBA 

Ft/fő reggelivel Nov. 28. Dec. 5. Dec. 13. Dec. 26. 

Kétágyas szobában 199 000 229 000 239 000 319 000

Látogasson el velünk Lappföldre, a Mikulás hazájába! Csoportos 
programunkkal finn Lappföld központjába látogatunk, ahol le-
hetőségünk lesz kipróbálni a kutyaszánt, a rénszarvasszánt, a 
hómobilt és - nem utolsósorban - személyesen is találkozha-
tunk a Mikulással! Szállásunk Rovaniemiben lesz, közel az Észa-
ki-sarkkörhöz és a Mikulás falujához.

Japán legszebb látnivalóit fedezhetjük fel a csoportos utunk so-
rán. Tokió a világ legnagyobb metropolisza, a 2020-as olimpiai 
játékok házigazdája kétségkívül a jövő városa. Kiotó történelmé-
vel, klasszikus japán templomaival és szentélyeivel, Nara szaba-
don legelésző szarvasaival, Oszaka mozgalmas életével fogja 
meg az idelátogatókat. Az utazás alatt nemcsak nagyvárosokba 
jutunk el, hanem a vidéki japán mindennapok életébe és ételeibe 
is belekóstolhatunk. A program a japán ősz legszebb időszakára, 
a momidzsi idejére esik, amikor a japán juhar levelei vörösre, na-
rancsszínűre és sárgára festik a tájat.

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Rovaniemibe, a szállást 3 éjre 4*-os szállodá-
ban, kétágyas elhelyezéssel, a reggelis ellátást, a repülőtéri transzfereket, a vá-
rosnézést Rovaniemiben és a magyar csoportkísérőt. Az ár nem tartalmazza: a 
repülőtéri illetéket (69 000 Ft/fő)

vista.hu/teli-kalandok-lappfoldon

Tokió | Macumoto | Kanazava | Kiotó | Isze | Jokohama | Tokió

vista.hu/japan-momindzsi

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
átszállással Tokióba, a szállást 8 

éjre középkategóriás szállodában, kétágyas elhelyezéssel, a reggelis ellátást, 3 
ebédet és két vacsorát, a belépőket, a hajójegyet Toba – Irako között, a vonatje-
gyet Hamamacu – Jokohama között szuper-expresszre és a magyar nyelvű 
idegenvezetőt az út során. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 
169 000 Ft/fő) és a helyszínen fizetendő szervizdíjat (40 USD/fő). Min. lét-
szám: 12 fő.

Ft/fő reggelivel okt. 27. – nov. 5.  

Kétágyas szobában 699 000

Csoportos útCsoportos út
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OROSZORSZÁG DÉL-AMERIKA

Lima

Arequipa

Puno

Pisac
Cuzco

Szent Völgy
Machu Picchu

Mexikóváros • Cancún

4 NAP • 3 ÉJ

AZ ARANY KUPOLÁK VÁROSA – 
MOSZKVA VÁROSLÁTOGATÁS

OKT. 21. | 16 NAP • 14 ÉJ

PERU, MEXIKÓ, 
ÉS INDIÁN KULTÚRÁK NYOMÁBAN

Utunk során megismerkedünk a lenyűgözően színes, változa-
tos és vibráló Moszkvával, teszünk egy sétát az UNESCO vi-
lágörökség részét képező Vörös téren, kipróbáljuk a világhírű, 
műalkotásként számontartott állomásokkal rendelkező orosz 
metrót és felfedezzük a Kreml területének sok-sok látnivalóját. 
Vásároljon az elképesztő GUM áruházban, és ne maradjon le a 
hagymakupolákról sem!

A kéthetes álomutazás során felfedezzük a magával ragadó Pe-
rut és Mexikót, melyek okkal szerepelnek az emberek többsé-
gének bakancslistáján. Váltsa valóra álmait, és sétáljon a mesés 
Machu Picchun, Dél-Amerika leglátványosabb régészeti lelő-
helyén! A mexikói sorozatok kedvenc helyszíne, Cancún pedig 
egy igazi csoda – garantáltan felejthetetlen lesz az itt töltött idő.

Lima | Arequipa | Puno | Cusco | Szent Völgy | Pisac | Machu 
Picchu | Cusco | Lima | Mexikóváros | Cancún

vista.hu/oroszorszag-moszkva

Az ár tartalmazza: a 
repülőjegyet, a szál-
lást 3 éjre középka-

tegóriás szállodában, kétágyas elhelyezéssel, a reggelis ellátást, A Kolomensz-
koje ls Caricinó programot, az autóbuszos városnézést, a magyar nyelvű 
idegenvezetést. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (72 500 Ft/fő), a 
vízumdíjat: 19 000 Ft/fő.

Ft/fő reggelivel jún. 21., 
aug. 16., 

júl. 19., aug. 2., 
szept. 13., 20.

Kétágyas szobában 67 000 59 000

vista.hu/peru-es-mexiko

Az ár tartalmazza: A szállást 3-4*-
os szállodákban, a reggelis ellá-

tást, a körút során 6 alkalommal főétkezést, Cancúnban az all inclsuive ellá-
tást, a perui, magyarul beszélő idegenvezetőt, a belépőjegyeket és a 
közlekedési jegyeket. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi és belső repülője-
gyeket illetékkel (535 000 Ft/fő).

Ft/fő Okt. 21. – nov. 5. 

Kétágyas szobában 795 000

FAKULTATÍV PROGRAMOK:
Kreml és Kincstár 17 500 Ft/fő
Arbat és esti Moszkva 8 500 Ft/fő
Szergiev Poszad és VDNH kiállítási központ ebéddel 25 500 Ft/fő
Nemzeti Képtár (Treyakov) és metró 9 500 Ft/fő

Csoportos útCsoportos út
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EGYÉNI AJÁNLATOK
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AUSZTRIA

ZELL AM SEE

HOTEL SCHÜTTHOF ***
TREFFEN BEI GERLITZEN | 4 NAP • 3 ÉJ

ALMRESORT GERLITZEN KANZELHÖHE ***

Különleges vendégszeretet és kellemes hangulat jellemzi a 
Zell am See szívében található 3 csillagos szállodát. A Hotel 
Schütthof kényelmes, ízlésesen berendezett szobákkal, well-
nessrészleggel és ízletes ételeket kínáló étteremmel várja 
vendégeit. Az aktív kikapcsolódásra vágyók számára a kör-
nyező hegyek több mint 80 lehetséges túrautvonalat kínál-
nak, de természetesen a kerékpár és a vízi sportok szerelme-
sei is megtalálják számításaikat a tó környékén. A kristálytiszta 
vízű Zelli-tóban fürdőzve élvezheti az alpesi táj panorámáját, 
mely garantáltan emlékezetes élményt nyújt.

Zell am See – Kaprun kártyávalKarintia kártyával

vasárnapi érkezés esetén 3=4 akció!

Ft/fő/3 éj félpanzióval
máj. 31.- 
jún. 30., 

szept. 9.- okt. 13.

júl. 1-21., 
aug. 19.- szept. 8. júl. 22.- aug. 18.

Két légteres, négyágyas, 
erkélyes apartmanban 54 500 65 900 70 900

Ft/fő/éj félpanzióval jún. 3.-júl. 5. júl. 6.-aug. 26. aug. 27.-okt. 31.

Kétágyas szobában 21 500 22 900 19 500

Az újonnan felújított 3 csillagos szálloda az Ossiacher See fö-
lé magasodó gerlitzeni lejtők közepén helyezkedik el. A két 
légteres, maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas apartmanok-
ban kétágyas hálószoba, két külön ággyal rendelkező nappali 
és fürdőszoba található. Gyerekbarát szálláshelyként külön 
programokat kínálnak a kisebbek részére, akiknek játszótér, 
klubszoba és kölcsönözhető játékok is a rendelkezésükre áll-
nak. A szálloda ingyenes garázst, wellness (belső medence, 
szauna) és egyéb szolgáltatásokat kínál vendégei részére.

Az ár tartalmazza: a szállást 3 vagy 4 éjre két légteres, négyágyas, erkélyes 
apartmanban, a rezsit, az ágyneműt és törölközőt, a végtakarítást, a félpanziós 
ellátást, a wellness részleg használatát, Karintia kártyát. Az ár nem tartalmaz-
za: a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszínen fizetendő (kb. 3,50 EUR/fő/
éj 17 éven felüliek részére, 17 éven aluliak részére kb. 1,50 EUR/gyermek/éj). 
Gyermekkedvezmény:  12 éves kor alatt ingyenes, 14 éves korig 50%, 14 éves 
kor felett 25% kedvezmény. Tartózkodás: csütörtöki érkezés esetén 3, vasárna-
pi érkezés esetén 4 éj.

vista.hu/ausztria-treffen-bei-gerlitzen

Az ár tartalmazza: a szállást a választott tartózkodásra kétágyas szobában, 
a félpanziós ellátást, a wellnessrészleg használatát, Zell am See – Kaprun kár-
tyát. Az ár nem tartalmazza: a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszínen 
fizetendő (kb. 1,55 EUR/fő/éj 15 éven felüliek részére). 

vista.hu/ausztria-zell-am-see
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SZLOVÉNIA

BOVEC | 3 NAP • 2 ÉJ

HOTEL ALP ***
BLED

HOTEL PARK ****

A Júliai-Alpokban fekvő kisváros az aktív és extrém sportok 
kedvelőinek paradicsoma. Kitűnő kiindulópont például egy 
hegyi túrához, biciklizéshez, kanyoninghoz, illetve a közeli 
Soča folyón egy rafting csónakban való evezéshez. A hotel a 
központban található, és frissen felújítva várja vendégeit. 
Rendelkezik étteremmel, bárral, kisebb konferenciaterem-
mel, valamint biciklitárolóval is. 

Ft/fő félpanzióval
ápr. 1.- jún. 8., 

szept. 29.- 
okt. 26. 

jún. 9.- 
júl. 13., 

szept. 9-28.

júl. 14.- 
szept. 8.

okt. 27.,–
dec. 21.

Kétágyas, parkra néző 
szobában 19 900 22 900 24 900 18 900

Kétágyas, tóra néző 
szobában 24 900 27 900 29 900 21 900

Ft/fő reggelivel ápr. 22.- jún. 9., 
szept. 23.- okt. 13. 

jún. 10.- júl. 7., 
aug. 26.- szept. 22. júl. 8.- aug. 25.

Kétágyas szoba 25 900 29 900 31 900

A város egyik legnevesebb és legnagyobb szállodája Bled köz-
pontjában, a tó partján várja vendégeit, akik a bájos, különle-
ges kisvárosban szeretnének néhány pihentető napot eltölte-
ni. A hotelből lenyűgöző kilátás nyílik a tó szigetén álló 
templomra és a hegy tetején épült várra is, melyek kiváló ki-
rándulási lehetőséggel kecsegtetnek. A hotel előtt található ká-
vézó teraszán ücsörögve ajánljuk egy bledi krémes elfogyasz-
tását, hogy az élmények kiteljesedjenek. Továbbá lehetőségük 
van a hotel beltéri, panorámás, termálvizes medencéjében és a 
szomszédos wellnessközpontban lazítani. A szálloda minden 
vendégszobájához tartozik erkély, fürdőszoba, továbbá széf, 
minibár, tévé, telefon és internetcsatlakozási lehetőség.  

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre kétágyas standard szobában, a félpanziós 
ellátást, a regisztrációs díjat, a beltéri medencék használatát, a Wellness Živa 
használatát a Hotel Golf területén. Az ár nem tartalmazza: az üdülőhelyi díjat 
(450 Ft/felnőtt/éj). Gyermekkedvezmény pótágyon: 5 éves korig ingyenes, 
5-12 év 50 %, 12 év felett 30 % kedvezmény. Minimum tartózkodás: 2 éjszaka 
(jún. 9.- szept. 8. között 3 éjszaka

vista.hu/szlovenia-bled

Az ár tartalmazza: a szállást 2 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást. Az 
ár nem tartalmazza: a idegenforgalmi adót (450 Ft/fő/éj). Félpanziós ellátás 
felára: 6900 Ft/fő/2 éj. Gyermekkedvezmény pótágyon: 5 éves korig ingye-
nes, 5-12 év között 50% kedvezmény.

vista.hu/szlovenia-bovec
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PORTOROŽ | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL VILE PARK ***
PORTOROŽ | 8 NAP • 7 ÉJ

REMISENS HOTEL LUCIJA ***

A Portorož és Piran között található szálloda kitűnő kikapcso-
lódást biztosít a szlovén tenger partján. A buja mediterrán nö-
vényzet ölelésében, az éttermek, üzletek szomszédságában 
található villaépületek kétágyas szobái szolgálják a kényelmet. 
A fürdővel rendelkező szobák jellegzetes isztriai stílusban be-
rendezettek, műholdas tévével, telefonnal, hajszárítóval fel-
szereltek. Az étkezések a szomszédos Hotel Histrion épületé-
ben kerülnek felszolgálásra, ahol a wellnessrészleg, a kaszinó 
és a Laguna Bernardin vízi park is várja kedves vendégeit.

Ft/fő félpanzióval

ápr. 20.- 
máj. 9., 

szept. 16.- 
okt. 6.

máj. 10.- 
jún. 28.

jún. 29.- 
aug. 2., 

aug. 26.- 
szept. 15.

aug. 3-25.

Kétágyas szobában 112 900 129 900 147 900 161 900

Erkélyes, kétágyas 
szobában 126 900 144 900  166 900 182 900

Családi szobában 142 900 161 900 185 900 199 900

Ft/fő félpanzióval
ápr. 2.- máj. 18., 

szept. 9.-
okt. 14.

máj. 19.- 
júl. 6.

júl. 7-27., 
aug. 26.- 
szept. 8.

júl. 28.- 
aug. 25.

Kétágyas szobában 105 900 127 900 138 900 149 900

Erkélyes, kétágyas 
szobában 116 900 138 900 149 900 161 900

Családi szobában 174 900 214 900 229 900 253 900

Kényelmes családi hotel Portoroz sétánya mellett, néhány perc 
sétára a szlovén tengerparttól. Saját beltéri és gyermekmeden-
céje, valamint napozóterasza mellett a közeli Hotel Metropol 
strandját is igénybe vehetik, hogy a tengerparti élmény teljes le-
gyen. Éttermében félpanzió kérhető, bárjában pedig széles ital-
kínálatból válogathatnak egész nap. A gyerekek és felnőttek 
szórakoztatására animációs és sportprogramok várják a vendé-
geket. Szobái légkondicionáltak, tévével, internettel felszereltek. 

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást, a 
strand használatát, belépést a Laguna Bernardin vízi parkba, az animációs prog-
ramokat (július-augusztus) és a parkolást. Az ár nem tartalmazza: a idegen-
forgalmi adót (helyszínen fizetendő, kb. 1,27 euró/fő/éj) és regisztrációs díjat (1 
euró/fő). Gyermekkedvezmény pótágyon: 12 éves korig ingyenes, 12 éves kor fe-
lett 20% kedvezmény, családi szobában 2 gyermek 12 éves kor alatt ingyenes.

vista.hu/szlovenia-portoroz-remisens 

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, a strand használatát, belépést a Laguna Bernardin vízi parkba, az ani-
mációs programokat (július-augusztus) és a parkolást. Az ár nem tartal-
mazza: a idegenforgalmi adót (helyszínen fizetendő, kb. 1,27 euró/fő/éj) és 
regisztrációs díjat (1 euró/fő). Gyermekkedvezmény pótágyon: 12 éves korig 
15 900 Ft/fő, 12-15 év között 69 900 Ft/fő, 15 éves kor felett 87 900 Ft/fő.

vista.hu/szlovenia-portoroz-vile-park
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HORVÁTORSZÁG 
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MEDULIN | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL HOLIDAY ***
UMAG | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL SOL UMAG ****

Medulin egy hatalmas, zárt öbölben helyezkedik el, mely leg-
inkább homokos strandjai miatt vált közkedveltté a családok 
körében. A hotel egy part mellett húzódó modern komplexum 
része, melynek szolgáltatásai a gyermekekkel érkezőknek 
kedveznek a legjobban. Nagy, árnyékos kerttel, medencékkel, 
étteremmel és bárral rendelkezik, a korosztálytól független 
programkínálatról pedig az animációs csapat gondoskodik. 
Számos sportolási lehetőséget is nyújt a komplexum, így az 
egyhetes nyaralás után méltán vágyik vissza a vendég a kö-
vetkező évben is.  

Umag egy kisváros Isztria északnyugati partján, ami nemcsak 
a tengerparti pihenéshez, hanem a félsziget felfedezéséhez is 
ideális kiindulópont. Elegancia, stílus, pihenés.
A Sol Umag hotel vendégei számára tökéletes kényelmet és 
felhőtlen időtöltést biztosít. Lazítson a wellnessrészlegen, él-
vezze a napsütést az erkélyen, kilátással a tengerre, és ké-
nyeztesse magát ízletes falatokkal! 

Ft/fő félpanzióval

máj. 
17-23., 
szept. 
9-22.

máj. 
24.- 

jún. 2.

jún. 
3-13.

jún. 14-
29., aug. 

26.- 
szept. 8.

jún. 30. 
– júl.19., 

aug. 
19-25.

júl. 20.- 
aug. 18.

Kétágyas szoba 129 900 187 900 161 900 205 900 219 900 233 900
Kétágyas, francia-
erkélyes szoba 132 900 190 900 164 900 207 900 225 900 236 900

Kétágyas, tengerre 
néző francia-
erkélyes szoba

144 900 202 900 176 900 227 900 245 900 256 900

Ft/fő light all 
inclusive ellátással

máj. 12.- 
jún. 15.

jún. 16-
29.

jún. 30.- 
júl. 13., 

aug. 25.- 
szept. 7.

júl. 14.- 
aug. 24.

szept. 
8-15. 

félpanzi-
óval

Kétágyas szobában 149 900 176 900 196 900 219 900 144 900
Kétágyas, tenger 
felőli szobában 161 900 187 900 208 900 231 900 155 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást, 
az üdülőhelyi díjat, sportolási lehetőségeket. Az ár nem tartalmazza: a par-
kolást.  Gyermekkedvezmény: 12 éves korig pótágyon ingyenes, 12 év fölött 
pótágyon 25%, 12 éves korig főágyon 25% (1 felnőttel).

vista.hu/horvatorszag-umag

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a light all inclusive el-
látást, az üdülőhelyi díjat, az animációs programokat és a parkolást. Gyermek-
kedvezmény pótágyon: 3 éves korig ingyenes, 3-12 év között 50% kedvez-
mény, 12 éves kor felett 25% kedvezmény.

vista.hu/horvatorszag-medulin
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VODICE | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL OLYMPIA ****
OPATIJA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL OPATIJA **

Vodice a Közép-Adriai-tenger egyik legnagyobb idegenfor-
galmi központja, mely gazdag és változatos turisztikai kínála-
táról ismert. A Hotel Olympia közvetlenül a tengerpart mellett 
helyezkedik el, így saját strandrésszel rendelkezik, melyen a 
vendégek igénybe vehetik a szálloda napozóágyait. Erkélyes, 
légkondicionált szobákkal, étteremmel és sportolási lehetősé-
gekkel segít a szállás a legtöbbet kihozni nyaralásából.

Ft/fő félpanzióval
máj. 25.- júl. 
19., aug. 27.- 

szept. 14.

júl. 20.- 
aug. 26.

szept. 15-
30. okt. 1-31.

Kétágyas, parkra néző 
szobában 112 900 123 900 99 900 84 900

Kétágyas, tengerre néző 
erkélyes szobában 121 900 138 900 108 900 96 900

Ft/fő reggelivel máj. 5.- jún. 8., 
szept. 8-21.

jún. 9.- júl. 6., 
aug. 18.- szept. 7. júl. 7.- aug. 17.

Kétágyas, tengerre néző 
franciaerkélyes szoba 158 900 187 900 242 900

Kétágyas, kertre néző 
franciaerkélyes szoba 135 900 161 900 210 900

A város egykor a Monarchia legkedveltebb üdülőközpontja és 
nyári találkozóhelye volt. Impozáns terei és palotái ma is az elő-
kelőséget idézik. A szecessziós épületben helyt kapó hotel a tér-
ségben az egyik leggazdaságosabb megoldás. Közelben találha-
tó a strand, üzletek és éttermek is, továbbá a hotel vendégei 
élvezhetik a beltéri medence, a kellemes kert és a terasz nyújtot-
ta lehetőségeket. Szobái alapfelszereltségűek, némelyik erkély-
lyel is rendelkezik.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas superior szobában, a félpanziós 
ellátást. Az ár nem tartalmazza: az üdülőhelyi díjat (kb. 1 euró/felnőtt/éj ). 

vista.hu/horvatorszag-opatija

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, az 
üdülőhelyi díjat, sportolási lehetőségeket. Az ár nem tartalmazza: a parkolást.  
Gyermekkedvezmény: 6 éves korig pótágyon ingyenes, 6-13 év között pótá-
gyon 50%, 13 év fölött pótágyon 20%, 13 éves korig főágyon 30% (1 felnőttel).

vista.hu/horvatorszag-vodice

UTIKRITIKA.HU 
A körültekintő utazóknak! 

Minden, amit országokról, városokról tudni érdemes! 
Praktikus, érdekes, könnyen emészthető utazási 
tanácsok, hasznos információk és utazói vélemények!

utikritika_190x90_2017_3.indd   1 4/10/17   2:32 PM
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ŠIBENIK | 8 NAP • 7 ÉJ

AMADRIA PARK HOTEL IVAN ****

Šibenik a horvát tengerpart egyik kedvelt üdülőközpontja, 
mely a festői szépségű Krka folyó torkolata mentén fekszik. A 
hotel mindössze pár perc sétára helyezkedik el a kavicsos ten-
gerparttól. A felújított szálloda felejthetetlen élményt nyújt, és 
sokszínű programjaival gondtalan kikapcsolódást biztosít 
gyerekes családok és párok számára egyaránt. Az üdülőhe-
lyen, akár egy kisebb városban, minden megtalálható, ami a 
nyaraláskor elengedhetetlen, legyen szó étteremről, üzletek-
ről, vagy akár egy aquaparkról. 

Ft/fő reggelivel
máj. 10.- 

jún. 9., 
szept. 9-23.

jún. 10-30., 
szept. 2-8.

júl. 1-21., 
aug. 19.- 
szept. 1.

júl. 22.- 
aug. 18.

Kétágyas, átriumra 
néző szoba 117 900 140 900 193 900 210 900

Kétágyas, kertre 
néző szoba 131 900 154 900 213 900 234 900

Kétágyas, francia-
erkélyes szoba 140 900 165 900 227 900 249 900

Családi, két 
légteres szoba 246 900 285 900 415 900 456 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, az 
üdülőhelyi díjat, az animációs programokat, sportolási lehetőségeket. Az ár 
nem tartalmazza: a parkolást. Gyermekkedvezmény: 3 éves korig ingye-
nes, 3-12 év között főágyon 40% (1 felnőttel), családi szobában 2 gyermek 12 
éves kor alatt ingyenes.

vista.hu/horvatorszag-sibenik

OMIŠ | 8 NAP • 7 ÉJ

RUZA APARTMAN

A csodás kisváros a mediterrán térség egyik népszerű üdülőhe-
lye, mely modernsége mellett a halászfalu jelleget is megőrizte. 
Látképét a hegyek, a Cetina folyó és a tenger egyesülése teszi 
különlegessé. Az apartmanház 100 méterre található a kavi-
csos strandtól, 200 méterre pedig üzletek is elérhetők. Több 
apartmantípus közül választhatnak, egy, illetve két légterű er-
kélyes, jól felszerelt apartmanok várják a pihenni vágyókat. 

Ft/apartman 
ellátás nélkül máj. 1.- jún. 26. jún. 27.- aug. 27. aug. 28.- szept. 27.

3 fős stúdió 174 900 247 900 181 900

4 fős apartman 174 900 247 900 181 900

6 fős apartman 221 900 329 900 230 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre ellátás nélkül, a rezsit, a légkondicionálást, 
az ágyneműt és törölközőt, a végtakarítást, a parkolást és az üdülőhelyi díjat. 
Érkezés szombaton.

vista.hu/horvatorszag-omis
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MAKARSKA | 8 NAP • 7 ÉJ

ALMERA APARTMAN

Makarska elsősorban külünlegesen tiszta tengervizéről, illetve 
gyönyörű strandjairól ismert, melyek érdekes kombinációt al-
kotnak a Biokovo-hegység fenyőerdeivel. A kikötőváros a szó-
rakozási lehetőségek széles választékát kínálja, és a csendes 
pihenésre, kikapcsolódásra vágyók számára is ideális úti cél. 
Az apartmanház 500 méterre található a kavicsos strandtól, a 
nyűzsgő belvárostól pedig 1 kilométerre. Igényes, modern be-
rendezésű stúdiók és apartmanok várják az idelátogatókat.

Ft/fő félpanzióval máj. 5.- jún. 8., 
szept. 22-28.

jún. 9-22., 
szept. 8-22.

jún. 23. – júl. 
6., aug. 25.- 

szept. 7.

júl. 7.- 
aug. 24.

Kétágyas, francia-
erkélyes szoba 126 900 162 900 193 900 207 900

Négyágyas, francia-
erkélyes családi 
szoba

154 900 193 900 229 900 249 900
Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre ellátás nélkül, a rezsit,  az ágyneműt és töröl-
közőt, a végtakarítást és az üdülőhelyi díjat. Az ár nem tartalmazza: a légkon-
dicionáló használatának díját, mely a helyszínen fizetendő.

vista.hu/horvatorszag-makarska

Ft/apartman 
ellátás nélkül

máj. 1-29.,
szept. 29.- okt. 29.

máj. 30.- júl. 6., 
aug. 30.- szept. 28. júl. 7.- aug. 29.

2 fős stúdió 94 900 110 900 131 900

3 fős stúdió 142 900 158 900 181 900

4 fős apartman 190 900 215 900 246 900

KORČULA | 8 NAP • 7 ÉJ

PORT 9 HOTEL ISLAND FAMILY RESORT ****

Korčula városa közel egy évezredes múltra tekint vissza, melyet 
jól példáz az óvárost körülölelő kőfal. A Port 9 egy csendes, er-
dővel körülvett öbölben található, a belváros közelében. A kifeje-
zetten családbarát szálloda a felnőttek és gyermekek részére is 
izgalmas programlehetőségeket kínál. A barátságos személyzet 
segítségével felfedezheti Korčula kincseit, a hajóépítők, kőfara-
gók és Marco Polo világát. 

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást, 
az üdülőhelyi díjat. Az ár nem tartalmazza: a parkolást. Gyermekkedvez-
mény: 7 éves korig kétágyas szobában főágyon (1 felnőttel) 50%, 7-14 év között 
30%, családi szobában 2 felnőttel 14 éves korig 50%, 14 év fölött 30%.

vista.hu/horvatorszag-korcula



VÁLASZDa s zórakozást!
NYUGAT-KARIBI HAJÓÚT MIAMIBÓL 
A LEGÚJABB CARNIVAL LUXUSHAJÓ 
FEDÉLZETÉN!

CARNIVAL HORIZON 
IMAX mozival, kötélpályával, 
SkyRide libegôvel és aquaparkkal!

Útvonal: Miami | tengeren | Ocho Rios | 
Grand Cayman | Cozumel | tengeren | Miami

Indulási idôpontok: szeptembertôl

Ár: belsô kabinban 166 900 Ft-tól/fô 
(az illetéket is tartalmazza)

További részletek:  
vista.hu/nyugat-karibi-hajout-miamibol

 A világ egyik legnagyobb flottája 
26 prémium kategóriás hajóval

 Évi közel 5 millió utas

 Díjnyertes szórakoztatás 
a fedélzeten

 24 órás, ingyenes szobaszerviz

 Kitûnô éttermi fogások

 Parti kirándulások nagy választéka

 3-15 napos hajóutak: 
Karib-térség, Bermuda, Alaszka, 
Hawaii, Mexikói Riviéra

Carnival_190x270_4.indd   1 4/16/18   8:45 AM
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OLASZORSZÁG 
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GRADO

CAMPING VILLAGE BELVEDERE PINETA ****

Kellemes környezetben, nyugodt körülmények között élvez-
hetik az ideérkezők a természet által nyújtott szabadságot az 
ősi fenyves által körülölelt, 500 ezer m2-en elterülő kemping-
ben. A kicsik és nagyok kikapcsolódásáról a medence, mini-
golf és a gyermekklub gondoskodik. Ráadásul négylábú bará-
taink is élvezhetik az önfeledt nyaralást, hiszen a kisállatokat is 
szeretettel várja a szálláshely.

Ft/apartman/éj 
ellátás nélkül

ápr. 28.- 
máj. 25., 

szept. 8-16.

máj. 26.- 
jún. 22., 

szept. 1-7.

jún. 23.- 
júl. 6., aug. 

25-31.

júl. 7-20., 
aug. 18-

24.

júl. 21.- 
aug. 17.

4 fős, 2 légteres 
bungaló 23 900 32 900 38 900 43 900 48 900

4 fős, 3 légteres 
mobilhome 17 900 24 900 30 500 34 900 40 900

5 fős, 3 légteres 
mobilhome 19 900 27 900 32 900 37 900 36 900

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre a választott szállástípusban ellátás nélkül, a 
rezsit, a végtakarítást, a parkolást, a légkondicionálást és bungaló esetén az ágy-
neműt. Az ár nem tartalmazza: mobilhome-ban az ágyneműt, a kauciót (bun-
galónál 150 euró/tartózkodás, mobilhome-nál 200 euró/tartózkodás), a törölkö-
zőt, az idegenforgalmi adót (amennyiben bevezetésre kerül). Érkezés: július 7. és 
augusztus 25. között szombatonként 7 éjre, egyéb időszakokban tetszőleges ér-
kezési napon min. 3 éj. Babaágy: 28 euró/tartózkodás. Kisállat: 10 euró/nap.

vista.hu/olaszorszag-grado

LIDO DI JESOLO | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL ROBY ***

Élvezze az olasz napsütést az Adria nyüzsgő partján, és csob-
banjon a szállodától mindössze 150 méterre található tenger-
ben, ahol a lassan mélyülő, homokos part a családosok kedvenc 
nyaralóhelye. Számtalan szórakozási lehetőség várja a kikap-
csolódni vágyókat, többek között az Aqualandia vízi park is. Ér-
demes felkeresni a közeli Velence városát is két napozás között.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást, a 
strandszervizt (szobánként 1 napernyő és 2 napozóágy), a légkondicionálást, a 
wifit és a parkolást (a szabad kapacitás függvényében). Az ár nem tartal-
mazza: az idegenforgalmi adót. Gyermekkedvezmény pótágyon: 2 éves kor 
alatt babaággyal 11 euró/éj, 2-14 év: 50%, 14 éves kor felett 20% kedvezmény. 
Teljes ellátás felára: 30 000 Ft/fő/7 éj. Érkezés: szombatonként 7 éjre.

vista.hu/olaszorszag-jesolo

Ft/fő félpanzióval
máj. 12.- jún. 

30., aug. 25.- 
szept. 1.

jún. 30.- 
aug. 4., 

aug. 18-25.
aug. 4-18. szept. 1-15.

Kétágyas szobában 108 900 125 500 155 900 95 500

CECINA MARE, TOSZKÁN TENGERPART 

CAMPING BOCCA DI CECINA

Toscana Olaszország egyik legcsillogóbban hangzó tájneve, 
mely szerencsére ma már kedvező áron is elérhető. Válassza 
nyaralása helyszínéül a homokos tengerpart mellett elterülő 
kempinget, ahol minden szükséges szolgáltatás biztosított, a 
kültéri medencétől a kerékpárbérlésen át az étteremig. A kb. 6 
km-re található Vada fehér homokos tengerpartját élvezve pe-
dig kötelező karibi hangulatú szelfiket készíteni!

Ft/apartman/éj 
ellátás nélkül

ápr. 3.- 
máj. 18., 

szept. 
8-29.

máj. 
19.- jún. 

8., 
szept. 

1-7.

jún. 9.- 
júl. 6.

júl. 
7-27., 

aug. 
25-31.

júl. 28.- 
aug. 17.

aug. 
18-25.

3 fős, 1 légteres 
bungaló 15 900 18 500 25 500 33 900 41 900 34 900

5 fős, 2 légteres 
bungaló 16 900 22 900 27 900 38 500 46 900 39 900

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre a választott szállástípusban ellátás nélkül, a 
rezsit, a végtakarítást, az ágyneműt, a parkolást, a légkondicionálást, a wifit és a 
strandszervizt jún. 1. és szept. 15. között (1 napernyő és 2 napozóágy bungalón-
ként). Az ár nem tartalmazza: a törölközőt és konyharuhát, a kauciót (100 eu-
ró/apartman), a kerékpárbérlést és az idegenforgalmi adót (amennyiben beve-
zetésre kerül). Érkezés: június 23. és szeptember 1. között szombatonként 7 éjre, 
egyéb időszakokban tetszőleges érkezési napon min. 3 éj.

vista.hu/olaszorszag-cecina-mare
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CASTIGLIONCELLO, TOSZKÁN TENGERPART

HOTEL BAIA DEL SORRISO ***
SAN PIETRO IN PALAZZI, TOSCANA | 6 NAP • 5 ÉJ VAGY 8 NAP • 7 ÉJ

FATTORIA PALAZZETA

A település nemcsak azért ideális választás, mert a tengerpar-
ton helyezkedik el, hanem azért is, mert a környéken rengeteg 
látnivaló van. Érdemes a pihenés mellett kirándulást tenni Pisá-
ba, Firenzébe, Sienába, az Elba szigetére, a Cinque Terrére, Vol-
terrába és a tornyairól híres San Gimignanóba is. A pazar pano-
rámával rendelkező szállodából a kavicsos-homokos strand 
lifttel közelíthető meg. A vasútállomás és a belváros gyalogosan 
is könnyedén megközelíthető.

A modern üdülőközpont csendes környezetben, Toscana kö-
zépső részén, a tengertől kb. 2,5 km-re helyezkedik el, de nyá-
ron a vendégek a medencében is csobbanhatnak. Cecina köz-
pontja boltokkal, vásárlási lehetőségekkel mindössze 10 perc 
alatt elérhető autóval. A Palazzeta ideális választás azoknak, 
akik a híres olasz városokat és a toszkán tájat szeretnék beba-
rangolni, de nem szeretnének lemondani a nyaralókomplexum 
nyújtotta kényelmi szolgáltatásokról sem (mint például a kerék-
párbérlés vagy a játszótér). Nagyobb családoknak, baráti társa-
ságoknak a nagyobb, két hálószobás apartmant ajánljuk.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel, minimum 7 
éj foglalása esetén egy üdvözlőitalt, a wifihasználatot a recepciónál. Az ár nem 
tartalmazza: az idegenforgalmi adót (kb. 1,50 euró/fő/éj) és a strandszervizt. 
Gyermekkedvezmény pótágyon: 6 éves kor alatt ingyenes, 6-12 év: 40%, 12 
éves kor felett 10% kedvezmény. Pótágyazható szobák nagyon korlátozott 
számban érhetőek el! Egyágyas felár: 3900 Ft/éj. Érkezés: június 17. és szep-
tember 16. között csütörtökönként és vasárnaponként 7 éjre, egyéb időszakok-
ban csütörtökönként 4, 7 vagy 11 éjre, vasárnaponként pedig 3, 7 vagy 10 éjre.

vista.hu/olaszorszag-toscana-castiglioncello

Az ár tartalmazza: a szállást 5 vagy 7 éjre a választott szállástípusban ellátás 
nélkül, a rezsit, a végtakarítást (a konyha kitakarítása a vendég feladata), az 
ágyneműt és törölközőt, a parkolást és a medence használatát. Az ár nem tar-
talmazza: a kauciót (bungalónál 100 euró/apartman), a légkondicionálást (50 
euró/2 légteres, 60 euró/3 légteres apartman) és az idegenforgalmi adót (kb. 1 
euró/fő/éj). Érkezés: június 3. és szeptember 10. között szombatonként 7 éjre, 
egyéb időszakokban tetszőleges érkezési napon min. 5 éj. 

vista.hu/olaszorszag-toscana-san-pietro

Ft/fő félpanzióval
máj. 12.- jún. 

30., aug. 25.- 
szept. 1.

jún. 30.- 
aug. 4., 

aug. 18-25.
aug. 4-18. szept. 1-15.

Kétágyas szobában 108 900 125 500 155 900 95 500
Ft/apartman/5 éj 
ellátás nélkül

ápr. 3.- máj. 19., 
szept. 15.- okt. 28.

máj. 19.- jún. 16., 
szept. 8-15.

4 fős, 2 légteres apartman 64 900 93 900

További éjszaka 12 900 18 900

4 fős, 2 légteres, 2 fürdőszobás apartman 66 900 97 500

További éjszaka 13 500 19 500

6 fős, 3 légteres, 2 fürdőszobás apartman 88 900 140 900

További éjszaka 17 900 27 900

Ft/apartman/7 éj 
ellátás nélkül

jún. 
16-23., 
szept. 

1-8.

jún. 
23-30.

jún. 30.- 
júl. 7., 

aug. 
25.- 

szept. 1.

júl. 
7-14.

júl. 14.- 
aug. 4.

aug. 
4-11.

aug. 
11-18.

aug. 
18-25.

4 fős, 2 légteres 
apartman

172 900 187 900 245 900 287 900 351 900 406 900 448 900 379 500

4 fős, 2 légteres, 
2 fürdőszobás 
apartman

178 900 197 900 254 900 297 500 369 900 430 900 473 900 394 500

6 fős, 3 légteres, 
2 fürdőszobás 
apartman

245 900 269 900 334 500 379 500 460 900 493 900 530 900 481 900
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MARINA DI BIBBONA, TOSZKÁN TENGERPART

HOTEL HERMITAGE ****

A tengerparti településről könnyedén megközelíthető Toscana 
délebbi része is, mint például Montepulciano, Montalcino, vagy 
eltölthetnek egy napot akár Elba szigetén is. Maga a szálloda a 
homokos parttól kb. 10-15 perces sétára található, gyalogosan 
boltok és éttermek érhetőek el. A hotel medencével és légkon-
dicionált szobákkal várja vendégeit.

Ft/fő/éj reggelivel

ápr. 28.- 
jún. 10., 

szept. 
9-30.

jún. 
10-17., 
szept. 

2-9.

jún. 
17.- júl. 
1., aug. 

26.- 
szept. 2.

júl. 1-15. júl. 15.- 
aug. 5.

aug. 
5-26.

Kétágyas szobában 10 900 12 900 15 900 20 900 22 900 30 500

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre kétágyas szobában reggelivel és a wifihasz-
nálatot. Az ár nem tartalmazza: az idegenforgalmi adót. Gyermekkedvez-
mény pótágyon: 6 éves kor alatt ingyenes, 6-12 év között 50% kedvezmény, 
második pótágyon 12 éves korig 50% kedvezmény, 12 éves kor felett első vagy 
második pótágyon 30% kedvezmény.

vista.hu/olaszorszag-toszkan-tengerpart

ALGHERO, SZARDÍNIA

CAMPING VILLAGE LAGUNA BLU ****

Szardínia, Olaszország második legnagyobb szigete egy teljesen 
különálló egységet alkot. Nem csoda, hogy a hollywoodi híressé-
gek kedvenc célpontja, hiszen karibi hangulatot árasztó kistály-
tiszta vize mindenkit úszásra és búvárkodásra csábít. A különle-
ges helyi ételek és borok pedig tökéletes kiegészítői egy igazán 
pihentető nyaralásnak. Bátran ajánljuk a kedvező árú campinget 
azoknak is, akik a hotelszobát részesítik előnyben teljes ellátás-
sal, a mobilhome-ok pedig a saját konyha nyújtotta kényelmet 
preferáló családoknak ajánljuk. A 4+2 fős apartmanok befogadó-
képessége 4 felnőtt és 2 gyermek, ezért kifejezetten jó választás 
nagycsaládosok számára. Az aktív kikapcsolódásra vágyókat 
szörfiskola, búváriskola és kerékpárbérlés várja.

Ft/apartman/éj 
önellátással

máj. 25.- 
jún. 16., 

szept. 
9.- nov. 

4.

jún. 
17-23.

jún. 
24.- júl. 

7., szept. 
2-8.

júl. 
8-14., 

aug. 
26.- 

szept. 1.

júl. 15.- 
aug. 4., 

aug. 
19-25.

aug. 
5-18.

4+2 fős, 3 légteres 
apartman 16 900 21 500 28 900 34 900 39 900 46 900

6 fős, 3 légteres 
apartman 21 500 25 900 34 900 42 900 47 900 54 900

Ft/fő/éj teljes 
ellátással

ápr. 2.- 
jún. 16., 

szept. 9.- 
nov. 1.

jún. 17-
30., szept. 

2-8.

júl. 1-14., 
aug. 26.- 

szept. 1.
júl. 15-28. júl. 29.- 

aug. 25.

Kétágyas szobában 14 500 17 900 18 900 19 900 22 900

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre kétágyas szobában, a teljes ellátást, a lég-
kondicionálást és a parkolást. Az ár nem tartalmazza: a strandszervizt, a 
wifit és az idegenforgalmi adót (amennyiben bevezetésre kerül). Érkezés: jú-
lius 1. és szeptember 2. között tetszőleges napon 7 éjre, egyéb időszakban 
tetszőleges napon min. 3 éjre.

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre a választott szállástípusban ellátás nélkül, 
a rezsit és a parkolást. Az ár nem tartalmazza: a wifit, az ágyneműt (10 eu-
ró/szett) és a törölközőt (10 euró/szett), a strandszervizt, a légkondicionálást 
(7 euró/nap) és az idegenforgalmi adót. Érkezés: július 1. és szeptember 2. kö-
zött tetszőleges napon 7 éjre, egyéb időszakokban tetszőleges érkezési na-
pon min. 3 éjre. 

vista.hu/olaszorszag-szardinia-alghero
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CEFALÚ, SZICÍLIA

HOTEL SANTA LUCIA LE SABBIE D’ORO ***
GIOVINAZZO

HOTEL RIVA DEL SOLE ****

Szicília, a nap szigete ma már átszállás nélkül is elérhető fapa-
dos járatokkal, így kitűnő választás azoknak, akik kényelmesen 
szeretnének utazni, és szeretnék élvezni a déli napsütést akár 
még ősszel is. Érdemes autót bérelni legalább pár napra és be-
járni a sziget egy részét, vagy hajókirándulást tenni a Lipa-
ri-szigeteknél. A modern szálloda kitűnő választás nyaralás-
hoz, hiszen a part mindössze 150 m-re található, az étterem 
teraszáról pedig pazar kilátás nyílik a Tirrén-tengerre. A teljes 
kényelmet a külső medence, a légkondicionált, erkélyes szobák 
és a teljes ellátás biztosítja. 

Az olasz csizma sarka, Puglia tartomány egyre ismertebb a 
magyar utazók körében, hiszen Bari repülőtere már átszállás 
nélkül elérhető. A dél-olasz régióban minden megvan, ami Itá-
liát jellemzi: UNESCO világörökségi helyszínek, történelmi és 
kulturális látnivalók, hangulatos települések, változatos termé-
szet, egyedülálló gasztronómia, csodás tengerpartok a napsü-
tés ölelésében. Giovinazzo tengerparti település Baritól mind-
össze pár km-re helyezkedik el, itt található a 4 csillagos 
szálloda, mely medencével és sportolási lehetőségekkel várja a 
pihenésre és nyugalomra vágyókat.

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre kétágyas szobában, a teljes ellátást, a 
strandszervizt a medencénél (a szabad kapacitás függvényében) és nyáron a 
parton (szobánként 1 napernyő és 2 napozóágy), nyáron a légkondicionálást, a 
wifit és a parkolást. Az ár nem tartalmazza: az idegenforgalmi adót. Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 6 éves korig ingyenes, 6-11 év: 50%, 11 éves kor fe-
lett 30% kedvezmény. Érkezés: június 30. és szeptember 1. között tetszőleges 
napon 7 éjre, egyéb időszakban tetszőleges napon min. 3 éjre.

vista.hu/olaszorszag-szicilia-cefalu

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre kétágyas szobában reggelivel, a légkondi-
cionálást, a wifit és a parkolást (a szabad kapacitás függvényében). Az ár nem 
tartalmazza: az idegenforgalmi adót. Gyermekkedvezmény pótágyon: 3 éves 
korig ingyenes, 3 éves kor felett további kedvezmények érhetőek el, melyek 
részleteiről irodáinkban érdeklődhet. Érkezés: augusztus 4. és 18. szombati ér-
kezéssel 7 éjre, szeptember 2. és 16. között tetszőleges napon min. 3 éjre, egyéb 
időszakban tetszőleges napon akár 1 éjre is.

vista.hu/olaszorszag-giovinazzo

Ft/fő/éj teljes 
ellátással

ápr. 2.- 
máj. 18., 

szept. 22.- 
okt. 27.

máj. 19.-
 jún. 8., 

szept. 
8-21.

jún. 9-29., 
szept. 1-7.

jún. 
30.- júl. 
27., aug. 

18-31.

júl. 28.- 
aug. 17.

Kétágyas szobában 17 500 19 900 21 900 26 900 33 900

Ft/fő/éj reggelivel
ápr. 1.- máj. 31., 

szept. 17.- 
okt. 31.

jún. 1-30., 
szept. 2-16. júl. 1-14. júl. 15.- 

szept. 1.

Kétágyas szobában 12 900 14 500 16 900 19 900
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SPANYOLORSZÁG

FUENGIROLA, COSTA DEL SOL | 8 NAP • 7 ÉJ

ILUNION FUENGIROLA ****
TORREMOLINOS, COSTA DEL SOL | 8 NAP • 7 ÉJ

APARTAMENTOS BAJONDILLO

Costa del Sol, azaz a „Napos part” nem hiába kapta nevét, az év 
nagy részében napsütésben úszva várja a nyaralni vágyókat. 
Az Ilunion Fuengirola hotel Costa del Sol szívében található, 
közvetlenül a gyönyörű, homokos tengerparton, mely közel 8 
km hosszan húzódik. Kényelmes szobái és széles szolgálta-
táskínálata gondoskodik a felejthetetlen nyaralásról. A hotel 
kiváló kiindulópont a környék felfedezéséhez is: Andalúzia 
csodás városai és a mór kultúra megmaradt kincsei egynapos 
kirándulás keretében elérhetőek.

A népszerű nyaralóhely, Torremolinos tengerpartján fekszik a 
Bajondillo Apartmanház, mely tökéletes kiindulási pont az an-
dalúz régió felfedezésére. Közvetlenül a tengerparti sétányon 
fekszik, így nem csak a homokos part, de a belváros kínálta ét-
termek, bárok, vásárlási lehetőségek is könnyedén elérhetőek 
pár méteren belül. A szálláshely összes apartmanjából csodás 
a kilátás a tengerre.

Az ár tartalmazza: a szállás 7 éjre tengerre néző szobában, a félpanziós ellá-
tást, a retúr repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a helyi idegen-
forgalmi adót. Hosszabbítás vagy rövidítés lehetséges.

vista.hu/spanyolorszag-costa-del-sol-fuengirola

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre, a repülőtéri retúr gyűjtőtranszfert. Az ár 
nem tartalmazza: az ellátást és a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszí-
nen fizetendő. Minimum tartózkodás 7 éj.

vista.hu/spanyolorszag-costa-del-sol-torremolinos

Ft/fő 
félpanzióval

máj. 1.- 
jún. 7., 

okt. 14-31.
jún. 8-28. jún. 29.- 

szept. 1.
szept. 

2-15.
szept. 16.- 

okt. 13.

Kétágyas, tengerre 
néző szoba 189 500 251 900 340 500 287 900 229 000

Ft/stúdió/7 éj
jún. 1-28., 

szept. 30.- 
okt. 13.

jún. 29.- 
aug. 2., 

aug. 26.- 
szept. 1.

aug. 
3-25.

szept. 
2-29.

okt. 14.- 
nov. 30.

Kétágyas stúdió 174 000 231 000 294 000 196 000 126 000
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TENERIFE, KANÁRI-SZIGETEK | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL OLE TROPICAL TENERIFE ****

LANZAROTE, KANÁRI-SZIGETEK | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL THE MIRADOR PAPAGAYO ****

Tenerife a Kanári-szigetek legnagyobb szigete, mesés part-
szakaszai, festői tájai a Teide vulkánnal és kellemes klímája 
igazán kedvelt úti céllá teszi. A sziget északi részén sziklákba 
ütköznek az Atlanti-óceán hatalmas hullámai, míg a déli ré-
szén varázslatos homokos strandokat találhatunk. A négycsil-
lagos hotel a déli rész népszerű üdülőhelyén, Costa Adeje-n 
helyezkedik el, 400 méterre a homokos tengerparttól. A ho-
teltől nem messze található a Siam Park, ahol izgalmas csúsz-
dák és vízi kalandok várják a kikapcsolódni vágyókat. A strand 
közelsége, a változatos és színvonalas szolgáltatásai és mo-
dern stílusa teszi igazán elragadóvá a szálláshelyet.

Fedezze fel a Kanári-szigetek legkeletebbre fekvő szigetét, 
Lanzarotét! Az egész évben kellemes klímával rendelkező, vul-
kanikus eredetű sziget nagy hangsúlyt fektet a fenntartható 
turizmusra és a természeti értékek megőrzésére. A Hotel The 
Mirador Papagayo csendes környezetben fekszik a sziget déli 
részén, Costa Blanca övezetében, távol a város zajától, így iga-
zi tengerparti nyugodt pihenést és kikapcsolódást kínál ven-
dégeinek. Innen a szomszédos Fuerteventura szigete is köny-
nyedén elérhető a helyi kompjárattal.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, a repülőtéri retúr gyűjtőtranszfert magyar nyelvű asszisztenciával. Az 
ár nem tartalmazza: a helyi idegenforgalmi adót, a széf használatát. Tar-
tózkodás 7 éj, pénteki érkezéssel.

vista.hu/spanyolorszag-kanari-szigetek-tenerife

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive ellá-
tást, a retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: az esetleges he-
lyi idegenforgalmi adót.

vista.hu/spanyolorszag/kanari-szigetek-lanzarote

Ft/fő félpanzióval

ápr. 6.- máj. 
3., jún. 29.- 
júl. 12., aug. 

17-30.

máj. 4-30.
jún. 1-28., 

aug. 31.- 
szept. 27.

júl. 13.- aug. 
2., aug. 3-16.

Kétágyas szoba 166 900 139 500 153 900 180 500

Ft/fő all inclusive 
ellátással ápr. 1.- jún. 19. jún. 20.- júl. 17. júl. 18.- okt. 3.

Kétágyas szoba 178 500 193 900 233 500
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FUERTEVENTURA, KANÁRI-SZIGETEK | 8 NAP • 7 ÉJ

ELBA SARA BEACH & GOLF RESORT ****
GRAN CANARIA, KANÁRI-SZIGETEK | 8 NAP • 7 ÉJ

APARTAMENTOS 
DUNAOASIS MASPALOMAS

Fuerteventura a Kanári-szigetek második legnagyobb szigete 
Tenerife után, ugyanakkor a legkisebb népsűrűségű terület is 
egyben. A sziget jellegzetességei a fantasztikus, hosszan el-
nyúló homokos strandok. A csendes, pihenésre vágyó és nyu-
galmat kereső utasaink részére ajánljuk Fuerteventurát, mely 
partszakaszaival és csodás türkizkék vízzel csábítja az idelá-
togatókat. Az Elba Sara Beach & Golf Resort a sziget közepén 
helyezkedik el, közelében több golfpálya is található. A szállo-
da kitűnő kiindulási pontot jelent Fuerteventura felfedezésé-
hez és egy pihentető, ámde sportos tengerparti nyaraláshoz.

Gran Canaria neve ellenére nem a szigetcsoport legnagyobb-
ja, ugyanis területileg csak harmadik Tenerife és Fuerteventu-
ra után, és mindössze 150 km-re található Afrika északnyuga-
ti partjaitól. A szálláshely Gran Canaria déli részén, Maspalomas 
Oasis sugárútján fekszik, csupán pár méterre a Maspalomas 
Dunes természetvédelmi területétől, melyet az „El Palmeral”, a 
híres „Charca” és az izgalmas homokdűnéi alkotnak. A tenger-
part és a természet közelsége igazán magával ragadó szállás-
hellyé teszik. Ideális kikapcsolódni és pihenni vágyó vendégek 
számára.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas, tengerre néző szobában, a fél-
panziós ellátást, a retúr gyűjtőtranszfert magyar nyelvű asszisztenciával. 
Az ár nem tartalmazza: az esetleges helyi idegenforgalmi adót. Tartózkodás 
7 éj, vasárnapi érkezéssel.

vista.hu/spanyolorszag/kanari-szigetek-fuerteventura

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas apartmanban, a retúr gyűj-
tőtranszfert magyar nyelvű asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: az el-
látást. Tartózkodás 7 éj, vasárnapi érkezéssel.

vista.hu/spanyolorszag-kanari-szigetek-gran-canaria

Ft/fő félpanzióval ápr. 1-29.
ápr. 30.- jún. 

30., szept. 
23.- okt. 27.

júl. 1-7., 
szept. 2-22.

júl. 8.- 
szept. 1.

Kétágyas, tengerre 
néző szoba 176 500 157 900 163 500 200 900 Ft/apartman/7 éj 

máj. 14-
26., szept. 
24.- okt. 7.

máj. 27.- 
jún. 17.,  

aug. 13.- 
szept. 1.

jún. 18-
30.

júl. 1.- 
aug. 12.

ápr. 1.- 
máj. 13., 

szept. 
2-23.

Kétágyas apartman 244 900 230 500 202 900 251 500 277 900



Utazáshoz jó szórakozás: 

www.interpressmagazin.hu
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8 NAP • 7 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! - 
ANDALÚZIA NYUGATI VIDÉKEIN

8 NAP • 7 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! – 
COSTA DEL SOL KINCSEI

Andalúzia Spanyolország legvarázslatosabb tartománya, 
mely Gibraltárral és Portugáliával is határos, és mely gyö-
nyörű mór stílusban épült városairól, mecsetjeiről, palotáiról, 
bikaviadalairól, különleges borairól, és természetesen a fla-
mencóról híres.

Spanyolország közkedvelt nyaralóhelye az ország leglátoga-
tottabb tengerpartja. Számos világhírű és az UNESCO vi-
lágörökségi listáján szereplő hellyel dicsekedhet. Ismerje 
meg a spanyolok hagyományait, mediterrán kultúráját, 
gasztronómiáját, a siesta és fiesta eszméjét és Dél-Spanyol-
ország hagyományőrző városait a körút során! 

Costa del Sol | Gibraltár | Jerez | Sevilla | Costa del Sol Malaga | Nerja | Granada | Cordoba | Sevilla | Malaga

Az ár tartalmazza: a 
szállást 7 éjre 3-4*-os 
szállodákban, kétágyas 

szobákban reggelivel, az alapkategóriás autóbérlést korlátlan kilométer-hasz-
nálattal, repülőtéri felvétellel és leadással, alapbiztosítással. Az ár nem tartal-
mazza: a repülőjegyet, az üzemanyagköltséget, a helyi idegenforgalmi adó-
kat. Az ajánlat kiemelt időszakokban nem érvényes.

Ft/fő reggelivel ápr. 1.- jún. 30., 
szept. 1-okt. 31. júl. 1- aug. 31.

Kétágyas szobában 189 000 175 000

vista.hu/repulj-es-vezess-andaluzia

Az ár tartalmazza: a 
szállást 7 éjre 3-4*-os 
szállodákban, kétágyas 

szobákban reggelivel, az alapkategóriás autóbérlést korlátlan kilométer-hasz-
nálattal, repülőtéri felvétellel és leadással, alapbiztosítással. Az ár nem tartal-
mazza: a repülőjegyet, az üzemanyagköltséget, a helyi idegenforgalmi adó-
kat. Az ajánlat kiemelt időszakokban nem érvényes.

Ft/fő reggelivel ápr. 1.- jún. 30., 
szept. 1-okt. 31. júl. 1- aug. 31.

Kétágyas szobában 175 000 157 700

vista.hu/repulj-es-vezess-costa-del-sol-kincsei

SPANYOLORSZÁG

Sevilla

Gibraltár

Costa del Sol

Jerez

Sevilla

Cordoba

Malaga
Nerja

Granada



47

7 NAP • 6 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! 
PORTUGÁLIA – A HAJÓSOK FÖLDJÉN

7 NAP • 6 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! 
PORTUGÁLIA – AZ ATLANTI PARTVIDÉK

Portugáliáról elsősorban a hangulatos városnegyedeiről is-
mert Lisszabon, és a borairól híres Porto jut eszünkbe, de az 
ország eme két csodálatos pontja közötti kulturális öröksé-
gek és hosszú tengerparti szakaszok felfedezésére invitáljuk 
ezzel a programmal.

Portugália atlanti partvidéke számos kincset tartogat az ide-
látogatók számára. Történelmi látnivalói és természeti kép-
ződményei felejthetetlen élményt ígérnek az út során. Fe-
dezzék fel Önök is a főváros nevezetességeit és Algarve 
tengerpartját!

Lisszabon | Obidos | Tomar | Coimbra | Porto | Cabo da Roca | 
Sintra | Cascais | Estroil | Lisszabon

Lisszabon | Évora | Quarteira | Praia da Rocha | Vilamoura | 
Sesimbra | Setúbal | Cascais | Lisszabon

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre kétágyas szobákban reggelivel, az autó-
bérlést 7 napra korlátlan kilométer-használattal, repülőtéri felvétellel és le-
adással, CDW alapbiztosítással. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az 
üzemanyagköltséget, a helyi idegenforgalmi adókat. Az ajánlat kiemelt idő-
szakokban nem érvényes.

vista.hu/repulj-es-vezess-portugalia

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjszakára, 4*-os szállodákban, kétágyas szo-
bában reggelivel, az autóbérlést repülőtéri felvétellel és leadással, korlátlan 
kilométer-használattal és alapbiztosítással. Az ár nem tartalmazza: a re-
pülőjegyet, az üzemanyagköltséget, a helyi idegenforgalmi adókat. Az ajánlat 
kiemelt időszakokban nem érvényes.

vista.hu/repulj-es-vezess-atlanti-partvidek

PORTUGÁLIA

Ft/fő reggelivel
ápr. 1.- jún. 
30., szept. 

18.- okt. 31.
júl. 1-28. júl. 29.- 

aug. 31. szept. 1-17.

Kétágyas szobában 139 900 165 500 189 900 159 900

Ft/fő reggelivel
ápr. 1.- 

máj. 31., 
okt. 1-31.

jún. 1-30.
júl. 1-15., 

szept. 
1-17.

júl. 16- 
aug. 31.

szept. 
18-30.

Kétágyas szobában 171 900 187 000 228 000 277 000 194 000

Obidos

LisszabonCascais

Sintra

Estroil

Cabo da Roca

Tomar

Coimbra

Porto Lisszabon
Cascais

Sesimbra

Setúbal Évora

Quarteira
Vilamoura

Praia da Rocha
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4 NAP • 3 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! - 
SKÓCIA RÖVIDEN

8 NAP • 7 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! – 
SKÓT-FELFÖLD, SKYE ÉS MULL SZIGETEKKEL

Skócia esszenciáját már akár egy hosszú hétvége alatt is 
meg lehet ismerni. Az út során nemcsak a legfontosabb 
látnivalók, mint pl. Edinburgh, Loch Ness és Inverness 
kerül sorra, hanem igazi (olykor még lakott) skót kasté-
lyok, gyönyörű erdők, és természetesen a skót whisky is 
vár mindenkit! 

Skócia varázslatos világát lehet megismerni ezen az izgalmas 
útvonalon, hiszen nemcsak a Skót-felföldre visz az út, hanem 
a Belső-Hebridák szigeteire is. Edinburgh híres vára mellett a 
skótok kedvenc kirándulóhelyeit is felkeresik: a Trossachs 
Nemzeti Parkban található Loch Lomondot és a legendásan 
szép Glencoe-völgyet. Természetesen nem maradhat ki Nes-
sie otthona, és a Skót-felföld fővárosa, Inverness sem. Ez az 
út minden bizonnyal életre szóló élmény. 

Edinburgh | Stirling | Inveraray | Oban | Fort William | Loch Ness | 
Inverness | Perth 

Edinburgh | Loch Lomond | Oban | Mull-sziget | Glencoe | 
Skye-sziget | Loch Ness | Inverness | St Andrews 

Az ár tartalmazza: a 
szállást 3 éjre vendég-
házakban, kétágyas 

szobákban reggelivel, az autóbérlést 4 napra, alapbiztosítással és repülőtéri 
felvétellel, és az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az 
üzemanyagköltséget és a belépőket.

Ft/fő reggelivel ápr. 3.- jún. 19. 
szept. 1. – okt. 28.

jún. 20. – 
aug. 31. 

Kétágyas szobában 87 900 95 900

vista.hu/repulj-es-vezess-skocia-roviden

Az ár tartalmazza: a 
szállást 7 éjre vendég-
házakban, kétágyas 

szobákban reggelivel, az autóbérlést 8 napra, alapbiztosítással és repülőtéri 
felvétellel, és az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az 
üzemanyagköltséget és a belépőket.

Ft/fő reggelivel ápr. 3.- júl. 31.. 
szept. 1. – okt. 28.

aug. 1. – 
aug. 31. 

Kétágyas szobában 189 900 199 900

vista.hu/repulj-es-vezess-skot-felfold

SKÓCIA

Loch Ness

Edinburgh

Perth

Inveraray
Stirling

Oban

Fort William

Inverness

Loch Ness

Edinburgh

St. Andrews
Mull-sziget Loch Lomond

Oban

Skye-sziget

Glencoe-völgy

Inverness
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8 NAP • 7 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! 
HAMISÍTATLAN ANGOL TÁJAKON

8 NAP • 7 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! 
A LEGJOBB ÍR WHISKEY NYOMÁBAN

A program során Anglia déli részének legszebb és legizgal-
masabb látnivalói kerülnek sorra. Történelmi, kulturális látni-
valók egész sora várja az utazókat: a sziget első egyeteme, 
Bath csodás fürdővárosa, Anglia legszebb gótikus apátsága, 
és a kihagyhatatlan, misztikus Stonehenge. Az út során Ang-
lia legszebb partszakaszait és legromantikusabb öbleit is fel 
lehet keresni, feltétlenül érdemes megkóstolni a helyi finom-
ságokat, és a szinte mindenhol kapható friss „fish and chips”-
et, valamint a helyi pubok változatos ale (angol sör) kínálatát. 

Zöld legelők, kietlen sziklás partok, ősi kastélyok – ez jutna 
eszünkbe Írországról. Azonban a szigetország bebarangolá-
sa ennél sokkal többet ad. Napközben elvarázsolt, szép tájak, 
esténként pedig hangulatos pubok várják, így nemcsak az 
országot fedezheti fel Dublintól Connemaráig, hanem bepil-
lantást nyerhet a híres ír whiskey-lepárló üzemek titkaiba, és 
végigkóstolhatja a legfinomabb whiskey-ket is.

London/Oxford | Bath | Cheddar-szurdok és barlangok | Glas-
tonbury | Exeter | Plymouth | Jurassic Coast | Weymouth | West 
Lulworth | Swanage | Bournemouth | Stonehenge | Avebury | 
Windsor-Kastély | Watford/London

Dublin | Kilbeggan | Tullamore | Galway | Connemara | Burren | 
Moher sziklái | Bunratty | Kerry | Killarney | Midleton | Cork | 
Kilkenny

Ft/fő reggelivel máj. 1. – nov. 30.

Kétágyas szobában 243 900
Az ár tartalmazza: a szállást 7 
éjre 3* szállodákban, kétágyas 

szobákban reggelivel, az autóbérlést 8 napra, alapbiztosítással és repülőtéri 
felvétellel, és az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az 
üzemanyagköltséget és a belépőket.

vista.hu/repulj-es-vezess-angol-tajakon

ANGLIA ÍRORSZÁG

Weymonth
West Lulworth

Swanage

Bournemouth

Stonhenge

Avebury
Windsor

Bath

Cheddar
Glastonbury

Exeter

Plymouth

Jurassic Coast

London
Dublin

Kilbeggan

Tullamore

Galway

Connemara

Burren

Moher-sziklák

Bunratty

Kerry

Midleton

Kilkenny

Cork
Killarney

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre vendégházakban, kétágyas szobákban 
reggelivel, az autóbérlést 8 napra, alapbiztosítással és repülőtéri felvétellel, és 
az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az üzemanyag-
költséget és a belépőket.

vista.hu/repulj-es-vezess-a-legjobb-ir-whisky-nyomaban

Ft/fő reggelivel máj. 1. – 31. 
okt. 1. – 31. jún. 1. – 30. júl. 1. – 

aug. 31. szept. 1. – 30. 

Kétágyas szobában 162 900 178 900 201 900 174 900
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EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK
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THAIFÖLD

DEC. 26./DEC. 29. | 11 NAP • 9 ÉJ | 13 NAP • 10 ÉJ | 12 NAP • 9 ÉJ

SZILVESZTER THAIFÖLD 
TRÓPUSI SZIGETEIN ÉS TÁJAIN
Tegye különlegessé Szilveszterét egy trópusi üdüléssel a Thai-
öböl és az Andaman-tenger által körülölelt déli régió paradi-
csomi tájainak egyikén, ahol hosszan elnyúló, fehér homokkal 
és pálmafákkal hívogató strandok, a keleti gasztronómia ízka-
valkádja, buja esőerdők, vízisport-lehetőségek, hajókirándulá-
sok várják Önt! Látogasson el Bangkokba is, ahol a nyüzsgő és 
dinamikus nagyváros kulisszái mögött bepillantást nyerhet 
Thaiföld lenyűgöző, ősi kulturális értékeibe is! Hagyja hátra a 
szürke, téli hétköznapokat, és töltekezzen fel a mosoly orszá-
gában, töltse az év első napjait egy egzotikus édenkertben!

Phuket
A modern stílusú Andaman Seaview Hotel a káprázatos Karon 
Beach közvetlen közelében található. Tágas szobákkal, meden-
cével és kényeztető spa szolgáltatásokkal várja vendégeit.

A világhírű Kata Beachen elhelyezkedő Kata Palm Resort & Spa 
igazi trópusi paradicsomba repíti a vendégeket. Az egzotikus 
környezet, ázsiai ételkülönlegességek és az igazi kikapcsolódás 
édenkertje.

A bájos Seaview Patong Hotel az élettel teli város nyugodt szeg-
letében és a gyönyörű finom homokos tengerpart határán he-
lyezkedik el. Ideális szálláshely a párok és a családok számára is.

Krabi
A tradicionális thai stílusú, tengerparti Krabi La Playa Resort el-
bűvölő hangulattal, medencékkel, wellness-szolgáltatásokkal 
és kényelmes szobákkal kápráztatja el a vendégeket.

A Beyond Resort Krabi környezetbarát szálloda, a Kling Muang 
Beachen. Tökéletes választás a környék természeti szépségei-
nek felfedezésére és a tengerparti nyaralások szerelmeseinek is.

A családbarát Holiday Inn Krabi Resort szórakoztató progra-
mokat és színvonalas kikapcsolódást biztosít a kicsik és na-
gyok számára egyaránt.

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet átszállással Budapest-Phuket-Budapest 
útvonalon, valamint Budapest – Bangkok - Krabi/Koh Samui – Budapest útvo-
nalon, a szállást a választott szállodában kétágyas elhelyezéssel és reggelivel a 
csomagnak megfelelően 9 vagy 10 éjszakára, valamint a repülőtéri transzfere-
ket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket (kb. 119 000 Ft/
fő), a kötelező szilveszteri gálavacsorát, a leírásban nem szereplő egyéb ellá-
tást és személyes kiadásokat, a fakultatív kirándulásokat, a kötelező útlemon-
dási biztosítást (1,5%) és utasbiztosítást. Gyermek és 3. fő felnőtt kedvezmé-
nyek felől érdeklődjön irodáinkban. Magyar nyelvű asszisztencia: Bangkok, 
Phuket, Koh Samui, Krabi A csoport minimumlétszáma 10 fő.

vista.hu/szilveszter-thaifoldon

Koh Samui
A 270 méter hosszan húzódó káprázatos tengerparti szaka-
szon kapott helyet a Palm Beach Resort, közel a Thai-öböl rej-
tett kincseihez és mesés strandjaihoz.

A Nora Beach Resort a tradicionális misztikus thai tánc után 
kapta a nevét. Változatos szolgáltatásokkal várja a kikapcso-
lódni vágyókat a híres Chaweng Beach közelében.

Közvetlenül a tengerparton, pálmafák árnyékában található a 
Chaweng Regent Beach Resort, mely egészségmegőrző szol-
gáltatásokat, valamint tágas és elegáns szobákat kínál.

Ft/fő
Előfoglalási ár 

okt.25-ig.
Normál ár

Szilveszteri 
gálavacsora

Phuket • 11 nap/9 éj • dec. 29. - jan. 8.  

Andaman Seaview Hotel – 
Karon Beach ****
superior szoba

399 900 429 900 36 500

Kata Palm Resort & Spa **** 
superior pool view szoba - 389 900 36 500

Seaview Patong Hotel **** 
deluxe  szoba 448 900 478 900 36 500

2 éj Bangkok + 8 éj Krabi • 13 nap/10 éj • dec. 26. – jan. 7.  

Krabi La Playa Resort ****
superior szoba 479 900 521 900 39 500

Beyond Resort Krabi **** 
cottage szoba 529 900 543 900 56 900

Holiday Inn Krabi Resort **** 
garden view szoba 586 900 599 900 51 900

2 éj Bangkok + 7 éj Koh Samui • 12 nap/9 éj • dec. 26. – jan. 6.  

Samui Palm Beach Resort **** 
deluxe szoba 524 900 542 900 36 900

Nora Beach Resort & Spa ****
deluxe szoba 536 900 556 900 56 900

Chaweng Regent Beach Resort **** 
deluxe szoba 679 900 717 900 72 900

További szállodák a honlapunkon.
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KOH SAMUI | 8 NAP • 7 ÉJ

CHAWENG REGENT BEACH RESORT ****+
KOH SAMUI | 8 NAP • 7 ÉJ

NORA BEACH RESORT & SPA ****

Thaiföld tengerpartjainak üdítő változatossága, a thai konyha 
remekei és az itt élő emberek kedves mosolya télen-nyáron 
vonzza a látogatókat. Mindegy, hogy először vagy sokadszor-
ra utazik Thaiföldre, magával fogja ragadni az ország egzoti-
kus hangulata, érintetlen őserdői, vízesései, a tenger élővilá-
gának pompás gazdagsága. A Chaweng Regent Beach Resort 
a mesés Chaweng Beachen helyezkedik el, rövid sétányira a 
szórakozási, sportolási lehetőségektől, üzletektől és jobbnál 
jobb éttermektől. A vendégek csodálatos homokos tengerpar-
ton pihenhetnek nyugodt környezetben, a kókuszfák árnyé-
kában. A tökéletes nyaraláshoz hozzájárulnak a szálloda vál-
tozatos szolgáltatási is, mint a jógaórák, egészségklub vagy a 
vízi sportok. Szobái tágasak és elegánsan berendezettek. 

Aki trópusi éghajlatra vágyik, válassza bátran Koh Samuit, hi-
szen itt nyáron van a második főszezon, így az egzotikus nya-
ralás során sok napsütésre, a késő délutáni órákban pedig hű-
sítő záporra számíthat. A Nora Beach Resort & Spa **** 
tengerparti szálloda a Bangrak strand közelében fekszik, 
amely többek között egy teljesen felszerelt fitneszközponttal, 
étteremmel, medence melletti bárral, szabadtéri medencével, 
gyermekmedencével és privát stranddal várja vendégeit.

*A kedvezmény 
60 napon kívül 
történő foglalás 

esetén érvényes, kivéve ápr.1 -10., júl.1 -15. közötti utazás. Hosszabbítás lehetsé-
ges. Gyermekár pótágyon: 3-12 év között felár ellenében. Nászutasok részére 
ajándék gyümölcskosár, pezsgő és virág bekészítése (igazolással). Az ár tartal-
mazza: a szállást 7 éjre kétágyas deluxe szobában, a reggelis ellátást, a retúr re-
pülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a szálloda egyes szolgáltatásait. 

Ft/fő ápr. 1.- júl. 15., 
szept. 1. - okt. 31.

júl. 16. –
aug. 31.

Kétágyas deluxe szobában 182 900 265 900

vista.hu/koh-samui-chaweng

Ft/fő ápr. 1. - júl. 15., 
szept. 1. - okt. 31.

júl. 16. –
aug. 31.

Kétágyas deluxe szobában 127 900 177 900

*A kedvezmény 
30 napon kívül 
történő foglalás 

esetén vehető igénybe. Hosszabbítás lehetséges. Gyermekár pótágyon: 2-12 év 
között felár ellenében. Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas deluxe 
szobában, a reggelis ellátást, a retúr repülőtéri transzfereket. Az ár nem tar-
talmazza: a szálloda egyes szolgáltatásait. 

vista.hu/koh-samui-nora

THAIFÖLD

Előfoglalási kedvezmény: 10%* Előfoglalási kedvezmény: 10%*
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KOH PHANGAN | 8 NAP • 7 ÉJ

PHANGAN BAYSHORE ***+
KRABI | 8 NAP • 7 ÉJ

BEYOND RESORT KRABI ****

A Phangan Bayshore a Haad Rin strandrészen helyezkedik el, 
ahol a híres Full Moon fesztivál megrendezésre kerül minden 
hónapban. A szálláshely érintetlen trópusi környezettel és 
gyönyörű fehér homokos tengerparttal van körülvéve. Körül-
belül 80 méter hosszú strandszakasz áll a vendégek rendelke-
zésére. Kellemes sétákat tehetnek, miközben gyönyörű lát-
ványban lehet részük. A környéken számos üzlet, étterem, bár 
és kávézó található, a szállodában pedig medence, gyermek-
játszó, főzőtanfolyam várja a vendégeket.

A tengerparti környezetbarát szálloda a Klong Muang Beachen 
helyezkedik el. Tökéletes kiindulópont a környék természeti 
szépségeinek felfedezésére, találhatóak itt különleges mész-
kősziklák is, valamint rejtett kis partszakaszok és strandok. 
A vendégeket 170 luxusszoba, illetve lakosztály várja, a feltöl-
tődésről pedig a spa részleg kényeztető kezelései, jógaórák, 
fitneszterem és a medence gondoskodnak.

*A kedvezmény 
45 napon kívül 
történő foglalás 

esetén vehető igénybe. Hosszabbítás lehetséges. Gyermekár pótágyon: 2-12 
év között felár ellenében. Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas stan-
dard szobában, a reggelis ellátást, a retúr repülőtéri transzfereket Koh Samui-
ról. Az ár nem tartalmazza: a szálloda egyes szolgáltatásait. 

Ft/fő ápr. 1. - jún. 30., 
szept. 1. - okt. 31.

júl. 1. –
aug. 31.

Kétágyas, standard szobában 99 900 110 900

vista.hu/koh-phangan

Hosszabbítás lehetséges. 
Gyermekár deluxe sea vew 
szobában pótágyon: 2-12 év 
között felár ellenében. Az ár 

tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, a retúr repü-
lőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a szálloda egyes szolgáltatásait.

Ft/fő ápr. 1.-okt. 31.

Kétágyas, cottage szobában 89 900
Kétágyas, deluxe tengerre 
néző szobában

139 900

vista.hu/krabi-beyond

Előfoglalási kedvezmény: 20%*
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DUBAI | 5 NAP • 4 ÉJ

HOTEL MARINA BYBLOS ****
DUBAI | 5 NAP • 4 ÉJ

JW MARRIOTT MARQUIS HOTEL DUBAI *****

A 4 csillagos szálloda 20 km-re található a városközponttól, a 
turisták által látogatott Dubai Lake Tower, a Marina Mall bevá-
sárlóközpont, valamint a kikötő közelében. A híres tengerpar-
ti promenád, a The Walk gyalogosan elérhető. 

Az ötcsillagos luxushotel Dubai két ikonikus tornya között he-
lyezkedik el a Business Bay városnegyedben. A SARAY Spa 
részleg szolgáltatásai és különleges kezelései is hozzájárulnak 
a páratlan kikapcsolódáshoz.

Az ár tartal-
mazza: a szállást 

4 éjre kétágyas szobában reggelivel, a retúr repülőtéri transzfert magyar nyel-
vű asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a helyi idegenforgalmi adót, 
mely kötelezően fizetendő a helyszínen, a fakultatív kirándulásokat. 

Ft/fő reggelivel ápr. 1. - máj. 10. máj. 11. - szept. 15.

Kétágyas szoba 221 000 145 000

vista.hu/dubai-marina-byblos

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában reggelivel, a retúr re-
pülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: 
a helyi idegenforgalmi adót, mely kötelezően fizetendő a helyszínen, a fakulta-
tív kirándulásokat. 

vista.hu/dubai-jw-marriott-marquis

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Dubai félnapos városnézés: 28 500 Ft/fő
Dubai egész napos városnézés: 35 500 Ft/fő
Egész napos Abu Dhabi kirándulás 
Louvre Múzeum látogatással: 47 800 Ft/fő

Ft/fő reggelivel
ápr. 1. - máj. 15., 

okt. 1. - 
nov. 30.

máj. 16. - 
aug. 31. szept. 1-30.

Kétágyas deluxe szoba 165 500 92 500 110 500

Kétágyas executive szoba 220 500 148 000 165 500



55

OMÁN

SALALAH | 6 NAP • 5 ÉJ

AL BALEED RESORT 
SALALAH BY ANANTARA*****

SALALAH | 6 NAP • 5 ÉJ

HILTON SALALAH RESORT ***** 

Omán kanyonokkal és oázisokkal tarkított monumentális he-
gyeinek különleges atmoszférája elsősorban a természet sze-
relmesei számára nyújtanak különleges élményt, de Salalah az 
ország kulturális múltjának emlékeit és hagyományait még ma 
is hűen őrzi. A modern és elegáns luxushotel a terület egyik 
legnívósabb szállodája.

Érintetlen, pálmafákkal szegélyezett fehér homokos partok, kul-
turális hagyományok és tradicionális ízek jellemzőek ezen a szin-
te még felfedezetlen tájon. Salalah, mely a félsziget déli részén 
épült egykori tömjénkereskedelem egyik központja volt, ma az or-
szág második legnagyobb városa. A Hilton Salalah Resort luxusz-
szálloda magas színvonalú szolgáltatásai és az ománi építészet 
modern megoldásokkal ötvözött stílusa mindenkit elvarázsolnak.

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre kétágyas szobában, reggelivel, a privát 
repülőtéri transzfert és egy félnapos Salalah városnézést angol nyelvű ide-
genvezetővel. Az ár nem tartalmazza: a vízumot, a személyes kiadásokat, 
az idegenforgalmi adót. Hosszabbítás lehetséges.

vista.hu/oman-salalah-al-baleed

Ft/fő reggelivel
ápr. 1-10., 

szept. 16.- 
nov. 30.

ápr. 11. - 
máj. 14.

máj. 15. - 
jún. 13.

jún. 14. - 
szept. 15.

Kétágyas, premier 
tengerre néző szoba 385 900 314 300 262 900 483 300

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre kétágyas szobában reggelivel, a privát 
repülőtéri transzfert és egy félnapos Salalah városnézést angol nyelvű ide-
genvezetővel. Az ár nem tartalmazza: a vízumot, a személyes kiadásokat, 
az idegenforgalmi adót. Hosszabbítás lehetséges.

vista.hu/oman-salalah-hilton

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-jún. 13., 
szept. 1-30. jún. 14.- aug. 31. okt. 1-31.

Kétágyas, hegyre  
néző szoba 170 900 262 900 208 500

Félnapos városnézéssel és repülőtéri transzferrel

Félnapos városnézéssel és repülőtéri transzferrel
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BALI



57

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 – egy 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 itt lát-
ható, Besakih templom – az egyik fő szent templom, az 
Agung hegy lejtőjén 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 – a művészet és festészet.

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

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

12 ÉJRE SZÓLÓ AJÁNLATOK
Az ár tartalmazza a szállást 12 éjre büféreggelivel, a retúr 
repülőtéri transzfereket, 3 egész napos és 2 félnapos szi-
gettúrát 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.

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

WINA HOLIDAY VILLAKUTA ***
SANUR | 8 NAP • 7 ÉJ VAGY 14 NAP • 13 ÉJ

TAKSU SANUR HOTEL ***

A tradicionális építészeti elemekben bővelkedő szálloda 100 
m-re fekszik a népszerű Kuta Beach tengerparttól, valamint 3 
percnyire a híres bevásárló negyedtől, Legian Streettől. A buja 
trópusi növényzettel körülölelt, hangulatos hotel kiváló szol-
gáltatásokkal, remek helyi ételekkel várja vendégeit.

Sanur egy tengerparti város Bali szigetének délkeleti részén. 
Hosszú, sekély partjait strandok, pihenő, színes halászhajók 
és kiépített kerékpárutak szegélyezik. A szálloda őszinte ven-
dégszeretetet és kényelmes szobákat kínál. Mind a nyugodt 
tengerpart, mind a vásárlási lehetőségek és a pezsgő város el-
érhető néhány perc gyaloglással.

Ft/fő reggelivel
ápr. 1. - júl. 14., 

szept. 1. - dec. 24.
júl. 15. - aug. 31.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj

Kétágyas szobában 70 900 109 900 87 900 138 900

Hosszabbítás szoba/éj 14 900 14 900 19 500 19 500

Ft/fő reggelivel
júl. 1. - júl. 14. , 

szept. 1. - dec. 23.
júl. 15. - aug. 31.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj

Kétágyas szobában 87 500 122 900 109 900 161 900

Hosszabbítás szoba/éj 17 900 17 900 24 500 24 500
vista.hu/indonezia-kuta-wina

vista.hu/indonezia-sanur-taksu
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SEMINYAK | 8 NAP • 7 ÉJ VAGY 13 NAP • 12 ÉJ

THE JAYAKARTA HOTEL ****

A tengerparti szálloda 3 medencével, 1 gyermekmedencével 
és közvetlen kapcsolattal rendelkezik a híres Legian strand-
hoz, így bármikor élvezheti a homokot a talpa alatt és a nyári 
szellőt. Itt békés, nyugodt környezetben élvezheti vakációját, 
sétatávolságra a vásárlási és szórakozási lehetőségektől. 

vista.hu/indonezia-seminyak-jayakarta

Ft/fő reggelivel
ápr. 1. - júl. 14., 

szept. 1. - dec. 24.
júl. 15. - aug. 31.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj

Kétágyas szobában 96 900 158 500 119 500 197 500

Hosszabbítás szoba/éj 20 900 20 900 27 500 27 500

SANUR | UBUD | 13 NAP • 12 ÉJ

TENGERPARTI NYARALÁS 
ÉS KULTÚRA BALIN

Bali a gyönyörű tengerpartokon kívül kulturális kincsekben is 
bővelkedik, melyeket nem érdemes felfedezetlenül hagyni. Pi-
henjen Sanuron a pálmafák árnyékában, majd vesse bele ma-
gát a pezsgő balinéz életbe Ubudban, és fedezze fel a terület 
egyedi kulturális örökségeit! 7 napig élvezheti a Mercure Re-
sort Sanur nyújtotta szolgáltatásokat, majd 5 napot Ubudban 
is eltölthet, a Grand Sunti vendégszeretetét élvezve. 

vista.hu/indonezia-bali-sanur-ubud

Az ár tartal-
mazza: a szállást 
12 éjre reggelivel, 

a szükséges transzfereket a repülőtér és a szállodák között, 2 egész napos és 1 
félnapos szigettúrát és a helyi adókat.

Ft/fő reggelivel ápr. 1.- júl. 14.,  
szept. 1.- dec. 24. júl. 15.- aug. 31.

Kétágyas szobában 226 500 274 900
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IZGALMAS KOMBINÁCIÓ | 13 NAP • 12 ÉJ

BALI ÉS LOMBOK
Igazi trópusi kalandnak lehet részese a festői indonéz szigete-
ken. Bali és Lombok gyönyörű strandokkal, remek ételekkel, 
gazdag kulturális örökséggel és különleges természeti kin-
csekkel várja az utazókat. Garantáltan lenyűgöző élményben 
lesz része mindkét szigeten, miközben sétál, biciklizik vagy a 
zafírkék tengerben fürdőzik, esetleg búvárkodik. Balin a The 
Oasis Kuta, Lombokon pedi a Sentosa Resort Lombok szolgál-
tatásainak élvezete közben tapasztalhatja meg a híres indonéz 
vendégszeretetet. 

vista.hu/indonezia-bali-es-lombok

Az ár tartal-
mazza: a szállást 
12 éjre reggelivel, a 

szükséges transzfereket a repülőterek és a szállodák között, a repülőjegyet Bali és 
Lombok között, 2 egész napos és 1 félnapos szigettúrát Balin és a helyi adókat.

Ft/fő reggelivel ápr. 1.- júl. 14., 
szept. 1.- dec. 24. júl. 15.- aug. 31.

Kétágyas szobában 226 500 259 900

4 NAP • 3 ÉJ

ROMANTIKUS NYUGAT-BALI

6 NAP • 5 ÉJ

BALI REJTETT KINCSEI

Fedezze fel az egzotikus sziget romantikus oldalát! Lélegzetelál-
lító templomok, érdekes legendák, különleges tengerpartok, jel-
legzetes rizsteraszok és emlékezetes naplementék várják a Ba-
lira látogató párokat. A meghitt és egyben kalandokkal teli utazás 
után pihenjen a sziget déli partján vagy a környező szigeteken!

Ismerje meg Bali legtöbb utazó előtt ismeretlenül maradó arcát! 
A túra során betekintést nyer Ubud kézműves, művészeti és 
gasztronómiai hagyományaiba. A kirándulások során bejárhat-
ja a jellegzetes rizsteraszoktól kezdve, a Bedugul hegyvidékén 
és a buja dzsungelen keresztül Menjangan szigetet is, majd Kin-
tamaniból tekintheti meg a Batur-vulkánt és a Penulisan-vulkán 
kráterét. Érdemes lehet a mozgalmas programok után pár na-
pot Dél-Balin pihenve eltöltni.

vista.hu/nyugat-bali vista.hu/bali-rejtett-kincsei

IZGALMAS KOMBINÁCIÓ | 13 NAP • 12 ÉJ

BALI ÉS GILI
A kókuszpálmáik, fehér homokos partjaik és szemkápráztató 
türkiz vízei miatt híressé vált Gili szigetek Lombok északnyu-
gati partja mentén találhatóak. A Balin töltött 7 nap során egy-
aránt lesz ideje élménydús programokon részt venni, megis-
merkedni a balinéz kultúrával és pihenni a tengerparton. Ezek 
után egy rövid hajós transzfert követően 5 napot Gili 
Trawanganon töltve, a környező szigetek felfedezésével koro-
názhatja meg nyaralását. Balin, Sanurban a Sudamala Resort, 
Gilin pedig az Aston Sunset Beach Resort nyújt szállást a nem 
mindennapi utazás során. 

vista.hu/indonezia-bali-es-gili

Az ár tartal-
mazza: a szállást 
12 éjre reggelivel, a 

szükséges transzfereket a repülőterek, kikötők és a szállodák között, a hajós transz-
fert Bali és Gili között, 2 egész napos és 1 félnapos szigettúrát Balin és a helyi adókat.

Ft/fő reggelivel ápr. 1. - júl. 14.,  
szept. 1. - dec. 24. júl. 15. - aug. 31.

Kétágyas szobában 255 900 304 500

Tanah Lot templom | Rambut Siwi templom | Palasari katedrális | 
Pekutatan | Menjangan-sziget | Pemuteran | Pulaki templom | 
Seririt | Mayong | Sanda | Blahmantung-vízesés | Belimbing

Celuk | Ubud | Goa Gajah - Elefánt-barlang | Mengwi | Ubud | 
Bedugul | Munduk | Banjar | Pemuteran | Menjangan-sziget | 
Lovina | Sangsit | Kintamani | Candidasa | Baliaga | Klung-
kung | Dél-Bali

Ft/fő ápr. 1-30. máj. 1. – jún. 30., 
szept. 1.- okt. 31. júl. 1. – aug. 31.

Kétágyas szobában 163 500 166 500 170 900

Ft/fő ápr. 1-30. máj. 1. – júl. 31., 
szept. 1. - okt. 31. aug. 1-31.

Kétágyas szobában 212 500 216 900 226 900

Az ár tartalmazza: retúr transzfert Dél-Balira vagy a repülőtérre, az utazást 
légkondicionált autóbusszal, a helyi idegenvezetőt, a szállást 3 éjre felső kate-
góriás szállodákban, a 3 reggelit, 4 ebédet, a hajós kirándulást a Menjangan-szi-
getekre, a búvárfelszerelést, a helyi adókat és belépőket az út során.

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre felső kategóriás szállodákban, 5 regge-
lit, 6 ebédet, a transzfereket, az utazást légkondicionált autóbusszal, a helyi 
idegenvezetőt, egyszeri alkalommal snackeket, a hajókirándulást Men-
jangan-szigetre, a búvárfelszerelést, a helyi adókat és belépőket az út során.
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SRÍ LANKA

8 NAP • 7 ÉJ

SRÍ LANKA NAGYKÖRÚT
KALUTARA | 8 NAP • 7 ÉJ

ROYAL PALMS BEACH HOTEL ****

Tapasztalja meg a valódi Srí Lankát: barangolja be Sigiriya szikla-
erődjét, Polonnaruwa ősi romvárosát Buddha szobraival, sztúpái-
val, templomaival és Dambulla barlangszentélyeit! Fedezze fel Srí 
Lanka tea- és fűszerkultúráját, ami a világ egyik leggazdagabb 
kertjének számít közel 4000 növényfajtával. Aki Srí Lankára láto-
gat, nem mehet úgy haza, hogy ne sétált volna elefántokkal a Pin-
nawala-i Elefántmenhelyen, és ne töltött volna el néhány órát az-
zal, hogy megnézze a Yala Nemzeti Park leopárdjait és gazdag 
élővilágát. Ismerje meg Srí Lankát velünk, legyen ez élete kalandja! 

A lángoló nap vörösbe öltözteti a láthatárt, a homok arany-
szalagként öleli körbe bokáját, miközben a természet egyik 
legnagyobb csodáját figyeli egy tengerparti nyugágyból. 
Ilyen egy naplemente Kalutarán, Colombótól alig 40 km-re, a 
Royal Palms hotel vendégeként. Élvezze a kényelmet, az ízle-
tes ételeket és napsütést ezen a trópusi nyaraláson!

Colombo | Anuradhapura | Sigiriya | Polonnaruwa | Dambulla | 
Matale | Kandy | Peradeniya | Nuwara Eliya | Badarawela | Yala 
Nemzeti Park | Tissamaharama

Az ár tartalmazza: a 
szállást 7 éjre középkate-
góriás hotelek kétágyas 
szobáiban, a félpanziós el-

látást, a szükséges belépőket, a transzfereket, a programokat helyi angol nyel-
vű sofőr-idegenvezetővel. Az ár nem tartalmazza: az italokat az étkezések 
során, az ebédeket, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. A program 
tetszés szerint alakítható és magasabb kategóriájú szállodákkal is foglalható.

Ft/fő félpanzióval máj. 1. – júl. 14., 
aug. 16. – okt. 31.

júl. 15. – 
aug. 15.

2 fő 335 900 355 500
4 fő 311 900 331 900

vista.hu/sri-lanka-nagykorut

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott szobatípusban, a reggelis el-
látást, a retúr repülőtéri privát transzfert, a helyi adókat. Félpanziós felár: 
29 500 Ft/fő/7 éj, all inclusive ellátás felár: 64 500 Ft/fő/7éj.

Ft/fő reggelivel máj. 1. – júl. 23. júl. 24. – 
aug. 8.

aug. 9. – 
okt. 31.

Kétágyas szobában 87 500 113 900 103 500
Kétágyas deluxe szobában 92 500 124 900 113 900

vista.hu/sri-lanka-kalutara

Colombo

Anuradhapura Sigiriya

Polonnaruwa
Dambulla

Matale
Kandy

Peradeniya

Nuwara Eliya Badarawela

Yala
Nemzeti Park

Tissamaharama
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MALDÍV-SZIGETEK

DÉLI ARI ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

SUN ISLAND RESORT ****
BAA ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

ROYAL ISLAND RESORT *****

A Nalaguraidhoo-szigeten álló villák, tengerparti bungalók és 
a Maldív-szigeteken már ikonikusnak számító, vízre épült 
bungalók közül választhatják ki szállásukat. A komplexum-
hoz öt étterem tartozik, a séfek a saját kertben termő házi 
alapanyagokból készítenek ínyenc fogásokat, de a japán, thai 
és olasz konyha szerelmesei sem csalódhatnak. A hamisítat-
lan maldív élményhez hozzátartozik egy masszázs a hotel 
wellnessrészlegében, különleges olajokkal, test- és arckeze-
léssel, és nem szabad kihagyni a koktélozást sem a medence 
bárjában. Éljen a korosztálytól független programlehetősé-
gekkel, és fedezze fel testközelből a Sun Island Resortot!

Az ötcsillagos luxusszálloda már a nagyobb méretű szigetek 
közé tartozik 750 m-es hosszúságával és 230 m-es széles-
ségével. A nyugodt pihenésre vágyók paradicsoma, gyönyö-
rű korallkertjei, fehér homokpartjai, spa részlege, éttermei, 
bárjai, sportolási lehetőségeinek sokasága méltán teszi köz-
kedveltté az utazók körében. Beach villái luxusszinten kivite-
lezettek, melyeket a privát veranda és a kültéri fürdőszoba 
tesz még különlegesebbé. Felszereltségéhez tartozik a lég-
kondicionáló, telefon, televízió, széf, minibár, tea- és kávéfő-
zési lehetőség. Amennyiben teljesen gondtalan pihenést 
szeretne, válassza az all inclusive ellátást!

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
vízfogyasztással, valamint bizonyos sportolási lehetőségeket. Az ár nem tar-
talmazza: a retúr kisrepülős transzfert (79 900 Ft/fő, októbertől: 89 900 Ft/
fő), a kötelező karácsonyi vacsorát (26 900 Ft/fő). Teljes ellátás felára: 61 900 
Ft/fő/7 éj, All inclusive ellátás felára: 166 900 Ft/fő/7 éj. Az ár 20 % kedvez-
ményt tartalmaz, mely visszavonásig érvényes. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást, 
valamint bizonyos sportolási lehetőségeket. Az ár nem tartalmazza: a retúr 
kisrepülős transzfert (79 900 Ft/fő, októbertől: 89 900 Ft/fő), a kötelező kará-
csonyi vacsorát (35 900 Ft/fő). Teljes ellátás felára: 61 900 Ft/fő/7 éj, All inclu-
sive ellátás felára: 172 900 Ft/fő/7 éj. Az ár 20 % kedvezményt tartalmaz, mely 
visszavonásig érvényes. Hosszabbítás lehetséges.

vista.hu/maldiv-sun-island vista.hu/maldiv-royal-island

Ft/fő félpanzióval ápr. 
1-30.

máj. 1.- 
júl. 25.

júl. 26.- 
aug. 31.

szept. 1. -
 okt. 31.

nov. 
1-30.

dec. 
1-27.

Sun villában 209 900 131 900 159 900 146 900 158 900 169 900

Superior beach 
bungalóban 224 900 147 900 178 900 163 900 175 900 187 900

Sunset villában 249 900 171 900 202 900 186 900 199 900 212 900

Vízi bungalóban 361 900 245 900 288 900 288 900 318 900 348 900

Ft/fő félpanzióval ápr. 
1-30.

máj. 1.- 
júl. 25.

júl. 26.- 
aug. 31.

szept. 1.- 
okt. 31.

nov. 
1-30.

dec. 
1-27.

Beach villában 285 900 177 900 236 900 213 900 239 900 263 900
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ÉSZAKI MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

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

VELIGANDU ISLAND RESORT & SPA *****

Az 1,2 km hosszú és mindössze 350 m széles, kókuszpál-
mákkal és vakítóan fehér homokkal borított, paradicsomi 
sziget kb. egy órányira található gyorshajóval a főváros repü-
lőterétől. A bungalók és villák kényelmesen berendezettek, 
részben a kókuszligetben, részben a tengerparton feksze-
nek, klímaberendezéssel, telefonnal, tea- és kávékészítési le-
hetőséggel, minibárral, széffel és CD-lejátszóval felszereltek. 
A vendégek kényelméről és szórakozásáról éttermek, bárok, 
medence, üzletek, sportolási és kikapcsolódási lehetőségek, 
spa részleg és programok gondoskodnak. A teljes ellátás 
kedvező áron egészíthető ki all inclusive ellátásra.

A hotel egy kisebb szigeten épült fel, melynek csábító ereje a 
fehér homokban, a pálmafákban, a türkizkék tengerben és az 
élővilágban rejlik. A nemzetközi repülőtérről vízirepülőgép-
pel érhető el, mely önmagában is egyedülálló élményt nyújt. 
Ajánlott a víz fölé kialakított villát foglalni, ahonnan egy lépés, 
hogy a minden évszakban kellemes tengerben fürdőzzenek. 
A teljes panziós ellátás büférendszerben történik a fő étte-
remben, de mellette a’la carte étterem, bár is várja a vendé-
geket. A tenger nyújtotta lehetőségek mellett a szárazföldi 
sport és szórakozás is bőséges kínálatot ad. Most kedvező 
áron all inclusive ellátással is foglalhat.

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 (49 900 Ft/fő). All inclusive ellátás felára: 98 900 
Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a teljes ellátást (ital nél-
kül), valamint bizonyos sportolási lehetőségeket. Az ár nem tartalmazza: a 
retúr hidroplán transzfert (129 900 Ft/fő). All inclusive ellátás felára: 59 900 Ft/
fő/7 éj, (szept. 5. után 117 900 Ft/fő/7 éj). Hosszabbítás lehetséges.

vista.hu/maldiv-meeru-island vista.hu/maldiv-veligandu-island

Ft/fő teljes ellátással máj. 1-31., 
szept. 5.- okt. 31. jún. 1.- júl. 10. júl. 11.- 

szept. 4.
Garden bungalóban 287 900 276 900 324 900

Beach villában 312 900 299 900 348 900

Beach villában jakuzzival 361 900 348 900 398 900

Vízparti villában 398 900 386 900 434 900

Víz feletti villában jakuzzival 509 900 496 900 544 900

Ft/fő teljes ellátással máj. 1-31., 
szept. 5. - okt. 31. jún. 1.- júl. 10. júl. 11.- 

szept. 4.
Beach villában 429 900 418 900 468 900

Beach villában jakuzzival 579 900 567 900 617 900

Víz feletti villában 542 900 529 900 579 900

Víz feletti villában jakuzzival 579 900 567 900 617 900
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Ft/fő félpanzióval ápr. 1-23., 
okt. 1-31.

ápr. 24.- máj. 31., 
júl. 1.- szept. 30. jún. 1-30.

Kétágyas suite 249 900 201 900 187 900

Családi suite 295 900 247 900 231 900

Executive tengerparti suite 338 900 295 900 274 900

Ft/fő all inclusive ellátással ápr. 8. - máj. 12., 
okt. 1-31.

máj. 13. - júl. 15., 
aug. 26. - szept. 30.

júl. 16.- 
aug. 25.

Comfort kétágyas szobában 248 900 152 900 157 900

Tengerre néző, comfort 
kétágyas szobában 285 900 174 900 182 900

MAURITIUS

BALACLAVA | 8 NAP • 7 ÉJ

THE RAVENALA ATTITUDE ****
BELLE MARE | 8 NAP • 7 ÉJ

VERANDA PALMAR BEACH HOTEL ***

Mauritius első, csak suite-ekkel rendelkező szállodája. A tra-
dicionális építészeti stílust ügyesen ötvözték modern ele-
mekkel, megőrizve a belső terek és a természet átmenet nél-
küli egységét és a tágasság érzését. A szobák egy része párok 
számára ideális, míg másik részük kifejezetten családok szá-
mára készült. Kényelmesen berendezettek, dekorációjukban 
erőteljes kék és szürke árnyalatokkal, valamint helyi anya-
gokkal, mint például a bambusz. A szálláshely különlegessége 
a 10 étterem, melyekből hét, egyedi élményt nyújtva változa-
tos vacsorázási lehetőségekre és több nemzet specialitásai-
nak kipróbálására ad lehetőséget félpanzió keretében is.

A sziget keleti oldalán, az egyik legszebb partjánál kap helyet 
a barátságos méretű hotel, ahol az all inclusive ellátás bizto-
sítja a gondtalan pihenést. A kilométer hosszú fehér homokos 
parton a koktélozás mellett lehetőség van vízi sportok kipró-
bálására, a medencékben való csobbanásra, vagy egy pezsdí-
tő masszázs kényeztetésére. A hotel két étterme és bárjai kie-
légítik az igények sokszínűségét, legyen vegetáriánus, tenger 
gyümölcseit kedvelő, vagy a helyi konyhát megismerni kívánó 
vendég. A gyerekek jókedvéről a miniklub gondoskodik.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
és számos sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a retúr repülőtéri 
transzfert (22 900 Ft/fő). All inclusive ellátás felára: 95 000 Ft/fő/7 éj. Gyer-
mekár pótágyon családi lakosztályban: 6 éves kor alatt ingyenes, 6-12 év kö-
zött felár ellenében. Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodáinkban! 
Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive ellá-
tást és számos sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a retúr repülőtéri 
transzfert (22 900 Ft/fő). Gyermekkedvezményről és nászutas kedvezmé-
nyeinkről érdeklődjön irodáinkban! Hosszabbítás lehetséges.

vista.hu/mauritius-ravenala vista.hu/mauritius-veranda-palmar-beach
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SEYCHELLE-SZIGETEK

NYUGATI PART, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

AVANI SEYCHELLES BARBARONS 
RESORT & SPA **** 

BEAU VALLON, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

CORAL STRAND HOTEL ****

A szálloda Mahé leghíresebb tengerpartszakaszán, a Beau 
Vallon Beachen található, így kiváló választás mind a stran-
dolni, mind a pihenni vágyók számára. A szobák jól felszerel-
tek és légkondicionáltak, a kilátás pedig a lenyűgöző óceán-
ra, vagy a közeli hegyekre nyílik. Az éttermekben nemzetközi, 
mediterrán, ázsiai és indiai konyha kínálata közül választhat-
nak. A bárokban a legjobb koktélok és helyi zenészek műso-
rai teszik felejthetetlenné a nyaralást. A hotelhez kültéri me-
dence, valamint külön gyermekmedence is tartozik, 
ezenkívül számtalan szabadidős programkínálat közül vá-
laszthatnak. Superior szobái családok számára is ideálisak.

Nyaraljon luxus körülmények között, egy percre a vízparttól, 
a trópusi kerttel és szabadtéri medencével rendelkező hotel-
ben! A szobák légkondicionáltak, valamint síkképernyős tévé-
vel és minibárral felszereltek. A hotelhez tartozó étterem a’la 
carte menüvel várja a vendégeket. A sport szerelmesei a víz-
parti elfoglaltságok mellett kiteljesedhetnek a teniszpályán 
vagy jógaórán, valamint a fitnesz- és wellnessközpontban. 
Töltődjön fel az Indiai-óceán varázslatos paradicsomában!

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár 
nem tartalmazza: a retúr repülőtéri transzfert (13 900 Ft/fő). Félpanziós 
ellátás felára: 65 000 Ft/fő/7 éj, Teljes ellátás felára: 120 000 Ft/fő/7 éj. 
Gyermekár pótágyon, superior szobában: 6 éves kor alatt ingyenes, 6-12 
év között 110 000 Ft/ 7 éj. Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön iro-
dáinkban! Az árak indulás előtt legalább 35 nappal történő foglalás esetén 
érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.

vista.hu/seychelle-coral

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár nem 
tartalmazza: a retúr repülőtéri transzfert (13 900 Ft/fő). Félpanziós ellátás 
felára: 76 000 Ft/fő/7 éj, Teljes ellátás felára: 132 000 Ft/fő/7 éj. Gyermekár 
pótágyon: 12 éves kor alatt ingyenes. Nászutas kedvezményeinkről érdeklőd-
jön irodánkban! Az árak indulás előtt legalább 45 nappal történő foglalás ese-
tén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.

vista.hu/seychelle-avani

Előfoglalási kedvezménnyel

Előfoglalási kedvezménnyel

Ft/fő reggelivel
ápr. 9. - jún. 11., 

jún. 19. - júl. 15., 
szept. 1-30.

jún. 12-18., 
júl. 16.- aug. 31., 

okt. 1-31.

Standard kétágyas szobában 268 900 322 900

Classic kétágyas, óceánra néző szobában 289 900 344 900

Superior kétágyas szobában 359 900 399 900

Superior kétágyas, óceánra néző szobában 387 900 447 900

Ft/fő reggelivel ápr. 8.- júl. 14., 
szept. 1.- okt. 31. júl. 15.- aug. 31.

Kétágyas standard szobában 265 900 293 900

Kétágyas, kertre néző szobában 279 900 307 900

Kétágyas, óceánra néző szobában 293 900 321 900

Kétágyas, part felőli szobában 322 900 349 900
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KUBA

Ft/fő máj. 1. - júl. 3., 
aug. 28. - okt. 23. júl. 10. - aug. 21.

Panziókban és 3*-os szállodákban 483 900 486 000

3*-os szállodákban 486 900 493 900

4*-os szállodákban 499 900 506 900

4*-os superior szállodákban 539 900 548 900

5*-os szállodákban 565 900 571 900

Ft/fő ápr. 1-30. máj. 1. - 
júl. 10.

júl. 11. - 
aug. 24.

aug. 25. - 
okt. 31.

Panzió*** és 
Brisas Del Caribe**** 194 900 188 900 194 900 188 900

Memories Miramar**** 
és Memories Varadero**** 261 900 229 900 244 900 229 900

H10 Panorama**** 
és Ocean El Patriarca***** 337 900 299 900 313 900 283 900

8 NAP • 7 ÉJ

KUBA IGAZI ARCA
HAVANNA ÉS VARADERO | 8 NAP • 7 ÉJ

KULTÚRA ÉS NYARALÁS KUBÁBAN

Minden lényeges látnivalót tartalmazó körút, teljes élményt 
nyújtva a koloniális és fejlődő Kubáról. Meglátogatunk több 
UNESCO világörökséget, az ország legértékesebb, látnivalók-
ban leggazdagabb tájait járjuk be kényelmesen, kellemesen, 
magyar nyelvű idegenvezető kíséretében. Ezt tengerparti pi-
henés követi. Garantált indulás minden kedden.

Havanna, a mintegy 2 milliós főváros páratlanul gazdag kulturális 
és történelmi látnivalókban, minden korosztályt rabul ejtve. 
Mindezek mellett pezsgő éjszakai élet várja a turistát, kitűnő sal-
sa és jazz klubokkal, igényes szórakozóhelyekkel minden nap. A 
környék nyújtotta látványosságok fakultatív programok kereté-
ben kitűnően felfedezhetők. A 140 km-re található Varaderóra 
utazva a tengerparti pihenésnek hódolhatnak, ahol a hófehér ho-
mok, a türkiz tenger hívogatja a kikapcsolódni vágyó utazókat.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában (5 éj körút+2 éj Va-
radero), a körút során teljes ellátást (italfogyasztás nélkül), Varaderón az all 
inclusive ellátást, a magyar nyelvű idegenvezetést a körút során, a belépőket 
és a szükséges transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a kubai turistakártyát 
(kb. 8500 Ft/fő), a kubai kilépési illetéket (25 CUC/fő), a fakultatív programo-
kat. A program hosszabbítható, 4 főtől mennyiségi kedvezmény. Az árak vál-
tozhatnak a szabad férőhelyek függvényében.

vista.hu/kuba-igazi-arca

Az ár tartalmazza: a szállást kétágyas szobában 3 éjre Havannában regge-
livel, és 4 éjre Varaderón all inclusive ellátással, a közös transzfereket és a ma-
gyar nyelvű helyi asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a kubai turista-
kártyát (kb. 8500 Ft/fő), a kubai kilépési illetéket (kb. 25 CUC/fő) és a 
fakultatív programokat. Hosszabbítás lehetséges. 

vista.hu/havanna-es-varaderoVińales
Havanna Varadero

Santa Clara

Santa Spiritus

Escambray-hegység
Cukormalmok-völgye

Trinidad
Cienfuegos

Montemar

Havanna | Vińales | Santa Clara | Sancti Spiritus | Escambray- 
hegység | Cukormalmok-völgye | Trinidad | Cienfuegos | 
Montemar Nemzeti Park | Guama | Varadero | Havanna

KÜLÖNLEGES AJÁNLATOK

Az álomszép flamingósziget: Havanna – Cayo Coco kombináció
Exkluzív tengerpart: Havanna – Cayo Santa Maria kombináció
Az érintetlen karib-tengeri sziget: Havanna – Cayo Largo kombináció
Fakultatív programok magyar nyelven.
A részletektől érdeklődjön irodánkban!
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KÖZÉP-AMERIKA

PERU | 10 NAP • 9 ÉJ

PERU LEGENDÁS LÁTNIVALÓI
COSTA RICA | 11 NAP • 10 ÉJ

VARÁZSLATOS COSTA RICA! 
11 NAPOS KÖRUTAZÁS

Utazás Dél-Amerika bölcsőjébe, Peru csodás tájaira, ahol az 
inkák virágzó birodalmat hoztak létre az Andok égig érő 
csúcsainak árnyékában. A szent madár, a kondor uralja az 
égboltot és védelmezi egy vidám nép nem mindennapi 
életét.

Costa Rica megér egy körutazást! A földrajzilag igen változa-
tos ország elsősorban természeti értékei miatt kiemelkedő: 
találunk itt varázslatos hangulatú kis településeket, gyönyö-
rű strandokat és izgalmas esőerdőket is. Fedezze fel e mesés 
vidékeket egy élménydús 10 napos program keretében!

Lima | Arequipa | Puno | Titicaca-tó | Cusco | Machu Picchu | Lima
San José | Tortuguero | Arenal | Monteverde | Guanacaste | 
San José

Az ár tartalmazza: a szállást 9 éjre, 
3-4 csillagos szállodákban, standard 
középkategóriás kétágyas szobákban, 
az étkezéseket a programleírás szerint 

(reggelit, kétszeri ebédet és egyszeri vacsorát), a körút során a transzfereket 
angol/spanyol nyelvű asszisztenciával (privát, közös, autóbuszos, vasúti), a 
programban szereplő kirándulásokat és városnézéseket angol/spanyol nyelvű 
helyi idegenvezetővel, a programban említett belépőket a látványosságokhoz, 
a Machu Picchu Vistadome vonatjegyet. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás 
költségeit, a belső repülőjegyeket, az italokat az étkezések során és a további 
étkezéseket, a borravalókat, az útlemondási biztosítást és baleset-, betegség- 
és poggyászbiztosítást.

Ft/fő ápr. 1. - nov. 30.

3*-os hotelekben 524 000
4*-os hotelekben 665 000

Az ár tartalmazza: a szállást 10 éj-
re a leírásban jelölt hotelekben vagy 

hasonló kategóriában, a 8 reggelit, 3 ebédet és 2 vacsorát, az all inclusive ellá-
tást a tengerparti szállodában, a szükséges transzfereket, a leírásban szereplő 
programokat, a hajókirándulást és adományt a Tortuguero Nemzeti Parkban, 
az átkelést a tavon Monteverde felé. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet 
és a repülőtéri illetéket, a kilépési illetéket (kb. 29 USD/fő), az alkoholos italok 
fogyasztását, a borravalókat.

Ft/fő ápr. 1. - okt. 31.

Kétágyas szobákban 384 800

vista.hu/peru-latnivaloi vista.hu/varazslatos-costa-rica

Lima

Arequipa

Puno
Titicaca-tó

Cuzco

Machu Picchu

Guanacaste
Arenal

Monteverde

San José

Tortuguero
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AMERIKA

14 NAP • 13 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! 
NYUGATI PART KINCSEI

8 NAP • 7 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! 
FLORIDA LEGJAVA

Fedezze fel az izgalmas nyugati partot! 2 hét alatt a legszebb 
Nemzeti Parkokat és a legfontosabb városokat látogathatja 
végig: többek között Yosemite, Death Valley, Zion, Bryce Ca-
nyon, a Grand Canyon és Joshua Tree, valamint Las Vegas, 
Los Angeles és San Francisco várják. Nem maradhat ki a 
Csendes-óceán part menti romantikus útvonala sem, így ez a 
program szinte teljes képet ad az USA nyugati partjáról. 

Az út során valóban Florida legjavát ismerheti meg: gyönyö-
rű partszakaszok várják nemcsak Miamiban, hanem Nap-
les-ben, Sarasotában és Key Westen is. Az út során több, 
egyedülálló Nemzeti Parkba is ellátogathat (pl. Everglades, 
Ding Darling park, Homossa Springs park); ihat a „Fiatalság 
forrásából” St. Augustine-ban. Orlando tematikus parkjai és a 
Kennedy Űrközpont gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt 
életre szóló élményt nyújtanak. 

Los Angeles | Anaheim | Palm Springs | Joshua Tree Nemzeti 
Park | Laughlin | Williams | Flagstaff | Grand Canyon | Lake Powel 
| Bryce Canyon | Zion Nemzeti Park | Las Vegas | Death Valley 
Nemzeti Park |  Fresno |  Yosemite | San Francisco | Monterey | 
Középső partszakasz | Santa Barbara | Los Angeles

Miami | Key West | Key Largo | Everglades Nemzeti Park | 
Naples | Sarasota | Crystal folyó | St. Augustine | Orlando | 
Cocoa Beach | Miami

Az ár tartalmazza: a szállást 13 éjre középkategóriás szállodákban, kétágyas 
szobákban, ellátás nélkül, az autóbérlést 13 napra, alapbiztosítással és repülő-
téri felvétellel és az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az 
üzemanyagköltséget és a belépőket.

vista.hu/repulj-es-vezess-nyugati-part

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre középkategóriás szállodákban, kétágyas 
szobákban ellátás nélkül, az autóbérlést 8 napra, alapbiztosítással és repülő-
téri felvétellel és az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az 
üzemanyagköltséget és a belépőket.

vista.hu/repulj-es-vezess-florida

Yosemite

Fresno

Death
Walley

Las
Vegas

Zion Bryce

Lake
Powell

Grand
Canyon

FlagstaffWilliams
Laughlin

Palm Springs
Joshua Tree

Anaheim

Los Angeles
Santa Barbara

Central
Coast

Monterey

San Francisco
St. Augustine

Orlando

Cocoa Beach

Miami

Key Largo
Key West

Everglades
Naples

Sarasota

Crystal folyó

Ft/fő ellátás nélkül ápr. 1-30. máj. 1. – okt. 31.   nov. 1–30.

Kétágyas szobában 276 900 315 900 257 900

Ft/fő ellátás nélkül ápr. 1. - máj. 31.  jún. 1. – okt. 31. nov. 1. – dec. 17. 

Kétágyas szobában 226 900 261 900 194 900
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TANZÁNIA

6 NAP • 5 ÉJ

TANZÁNIA FELFEDEZÉSE
NYARALÁS ZANZIBÁR SZIGETÉN | 5 NAP • 4 ÉJ

OCEAN PARADISE BEACH RESORT ****

5 NAP • 4 ÉJ

BREEZES BEACH CLUB ****

Tanzánia különös látnivalókat és izgalmas élményeket tarto-
gat a látogatóknak. Fedezzék fel a világ legnagyobb száraz 
vulkán kalderáját, a Ngorongoro-krátert, ahol több tízezer ál-
lat él, többek között oroszlánok, hiénák, sakálok, fekete orr-
szarvúk és gepárdok. Majd meglátogatják a maszájok által 
„végtelen síkságnak” elnevezett Serengeti Nemzeti Parkot, 
ahol a számtalan vad mellett 400 madárfaj egyedei is megfi-
gyelhetők, végül flamingóiról és a faágak közt pihenő orosz-
lánokról híres Manyara-tó környékét. A szafarizást tenger-
parti nyaralással érdemes kiegészíteni. 

Érintetlen környezet, pálmafák és fehér homokos tengerpart 
várja a vendégeket. Az épületek természetes és helyi alap-
anyagokból készültek hagyományos, de egyben modern stí-
lusban. A vendégek 3 étterem finomabbnál finomabb ételei 
közül választhatnak. A szobák igazi zanzibári stílusúak, az 
összes erkéllyel, fürdőszobával és kávéfőzővel felszerelt. Ide-
ális választás nászutasoknak.

A Breezes Beach Club kiváló választás azoknak, akik egy ro-
mantikus és nyugodt üdülésre vágynak. A hotel Zanzibár 
délkeleti partján helyezkedik el, mely az egyik legcsende-
sebb és legérintetlenebb partszakasz. Remek szabadidős 
tevékenységek közül választhatnak a vendégek, többek közt 
vitorlázás, kajakozás, röplabdázás stb. Számos extra szol-
gáltatással készülnek a nászutasoknak és házassági évfor-
dulójukat ünneplőknek. 

Arusha | Ngorongoro-kráter | Serengeti | Manyara-tó | Arusha

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjszakára 4*-os szálláshelyek kétágyas szo-
báiban, a teljes ellátást, a vadleseket 6 személyes szafarijárműben, a tapasztalt, 
angol nyelvű vezetőt, és a rezervátumbelépőket. Az ár nem tartalmazza: a 
repülőjegyeket, a vízumot, az egyéb, személyes kiadásokat, borravalókat, a fa-
kultatív programokat. 

vista.hu/tanzania-felfedezese

Ft/fő kétágyas szobában ápr. 4. – máj. 31.  jún. 1. – 30.  júl. 1.  – okt. 31.   

2 fő esetén 587 900 683 900 726 900

Ft/fő félpanzióval ápr. 1. – 
jún. 30. 

júl. 1–15., 
aug. 21–31., 

okt. 1–31.  

júl. 16.- 
aug. 20. szept. 1–30.

Kétágyas szobában 118 900 167 900 185 900 149 900

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
és a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: az üdülőhelyi illetéket. 
All inclusive ellátás felára: 49 900 Ft/fő/4 éj. Gyermek pótágyon (3 – 12 éves 
korig): 44 900 Ft. Hosszabbítás lehetséges!

vista.hu/nyaralas-zanzibar-szigeten

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
és a repülőtéri transzfereket. Hosszabbítás lehetséges. 

vista.hu/zanzibar-breezes-beach

Serengeti

Ngorongoro
Arusha

Manyara-tó

Garantált indulás minden szerdán, már 2 főtől!

Ft/fő félpanzióval ápr. 10. – jún. 15. jún. 16. – okt. 31. 

Kétágyas standard szobában 140 900 215 900
Gyermek (2-12 éves korig) 55 900 92 900
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Ft/fő kétágyas 
szobában ápr. 7. – jún. 1. jún. 2–30. júl. 1. – 

okt. 20.  
okt. 21. – 
nov. 16.  

2 fő esetén 577 900 587 900 699 900 623 900

Ft/fő félpanzióval ápr. 1–30.,
júl. 1–31.

máj. 1. – 
jún. 30. 

aug. 1. – 
okt. 31. 

Kétágyas deluxe szobában 132 900 115 900 143 900

Ft/fő all inclusive ellátással ápr. 3. – 
júl. 15. 

júl. 16. – 
aug. 31. 

szept. 1. – 
okt. 31. 

Kétágyas standard szobában 139 900 179 900 158 900
Gyermek (2-12 éves korig) 82 900 101 900 92 900

KENYA

8 NAP • 7 ÉJ

INTENZÍV SZAFARI KENYÁBAN
NYARALÁS MOMBASA FEHÉR HOMOKOS TENGERPARTJÁN | 
5 NAP • 4 ÉJ

PINEWOOD BEACH RESORT AND SPA****

5 NAP • 4 ÉJ

BAOBAB BEACH RESORT**** Ez alatt a szafari kirándulás alatt Kenya legnevesebb rezer-
vátumait keresik fel, és megismerkednek Afrika változatos és 
igen izgalmas állatvilágával. Zsiráfok, antilopok, gazellák, 
orr szarvúk, páviánok, struccok, zebrák és az 5 „nagy vad” él 
ezen a vidéken. Kenyába ugyan szinte egész évben érdemes 
ellátogatni, mégis nyáron, az állatmigráció alatt a legérdeke-
sebb, amikor a Masai Mara Vadrezervátumon milliónyi vad 
halad át. A szafarizás után tengerparti nyaralással tehető tel-
jessé az élményekkel teli út. 

A több díjat is nyert boutique hotel Mombasa déli partján, a 
kedvelt Diani Beachen helyezkedik el. A természet szépsége 
inspirálta az épület stílusát. A választékos ételekhez helyi 
friss alapanyagokat használnak. A bárokban hűsítő színes 
koktélokat kóstolhatnak, miközben élvezhetik az Indiai-óce-
án közelségét és gyönyörű látványát. Remek szabadidős te-
vékenységek és szolgáltatások várják az utasokat.

A világhírű Diani Beachen található, trópusi kertek által öve-
zett részen, mesés kilátással az Indiai-óceánra. Őshonos nö-
vényzet és pálmafák árnyékolják az 500 méteren elterülő 
tengerparti komplexumot. A szobák stílusosan, minden ven-
dég igényének megfelelően lettek berendezve. Az itt nyaralók 
élvezhetik a hűsítő úszómedencéket, a remek ételeket kínáló 
éttermet, illetve a wellnessrészleg kiváló szolgáltatásait is. 

Nairobi | Aberdare Nemzeti Park | Samburu Rezervátum | Na-
kuru-tó Nemzeti Park | Masai Mara Vadrezervátum | Nairobi

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára 4 – 5*-os szálláshelyek kétágyas 
szobáiban, a teljes ellátást, a vadleseket 6 személyes szafarijárműben, a ta-
pasztalt, angol nyelvű vezetőt és a rezervátumi belépőket. Az ár nem tartal-
mazza: a repülőjegyeket, a vízumot, az egyéb személyes kiadásokat, borra-
valókat, a fakultatív programokat.

vista.hu/szafari-kenyaban

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
és a repülőtéri transzfereket. All inclusive ellátás felára: 57 000 Ft/fő/4 éj. 
Gyermek pótágyon (2–10 éves korig): -50%, felnőtt pótágyon: -30%. Hosz-
szabbítás lehetséges.

vista.hu/kenya-diani-beach

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást és a repülőtéri transzfereket. Hosszabbítás lehetséges. Nászutasoknak 
meglepetések. 

vista.hu/kenya-baobab

Nairobi

Nakuru Aberdare

Masai Mara

Samburu rezervátum
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DÉL-AFRIKAI 
KÖZTÁRSASÁG

MADAGASZKÁR

7 NAP • 6 ÉJ

JOHANNESBURG – 
KRÜGER NEMZETI PARK – FOKVÁROS

9 NAP • 8 ÉJ

MADAGASZKÁR LEGJAVA – 
NOSY BE NYARALÁSSAL 

Fedezze fel Dél-Afrikát! A kirándulás a gazdasági fővárosban, 
az ország „kapujában”, Johannesburgban kezdődik, ahonnan 
a lélegzetelállító Panoráma út főbb látnivalóinak érintésével 
érkezünk az egyik legkedveltebb vadrezervátumba, a Krüger 
Nemzeti Parkba, ahol a vadlesek során számos állatot lehet 
természetes közegükben megfigyelni. Az út fokvárosi láto-
gatással zárul. Az ország legrégebbi városa, az óceánpart és 
a Tábla-hegy között - csodás környezetben - izgalmas látni-
valókkal, programokkal vár mindenkit. 

Utazásunk során megismerjük: Madagaszkár legzöldebb tája-
it, legdúsabb esőerdőit, legnagyobb lemurfaját, legzamato-
sabb gyümölcseit és legkülönlegesebb fűszereit. Testközelből 
ismerkedünk több makifajjal, illetve a sziget híres kaméleonja-
ival és hüllőivel, felfedezzük az őserdő endemikus növény-és 
állatvilágát, különleges orchideafajait, megcsodáljuk a helyi 
tradicionális kézműves hagyományokat, és természetesen 
megkóstoljuk a madagaszkári konyha remekeit. Betekintést 
nyerünk a madagaszkári emberek mindennapjaiba, hagyo-
mányokkal átszőtt életébe. Nosy Be szigetén pihenünk, amely 
nem véletlenül kerül be minden évben a világ 10 legszebb szi-
gete közé. Madagaszkár északnyugati partjainál található szi-
get a képeslapba illő strandok otthona, ahogyan azt az álma-
inkban elképzeljük, és emellett igazi búvárparadicsom. A helyi, 
cukornádból készült rumokat kóstolgatva élvezzük a minket 
körülvevő hihetetlen nyugalmat, miközben a varázsos naple-
mentében gyönyörködünk, és érezzük az ylang-ylang ültet-
vények bódító, trópusi illatát… Felejthetetlen utazás!

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre Johannesburgban, 2 éjre Fokvárosban közép-
kategóriás szállodákban, reggelivel, 3 éjre a Krüger Nemzeti Parkban 4*-os lodge-
ban, teljes ellátással, kétágyas elhelyezéssel, a szükséges transzfereket, a vadleseket 
angol nyelvű vezetővel és a belépőket. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, 
az egyéb személyes kiadásokat, borravalókat, a fakultatív programokat. 

vista.hu/del-afrikai-legjava

Ft/fő kétágyas szobában máj. 31. – szept. 30. okt. 1. – nov. 30.

2 fő esetén 659 900 749 900
4 fő esetén 524 900 599 900

vista.hu/madagaszkar-legjava

Az ár tartalmazza: a szállást 1 
éjre Antananarivóban, 2 éjre An-
dasibe-ben középkategóriás szál-

lodákban, 5 éjre Nosy Be-n 4*-os szállodában, kétágyas elhelyezéssel, a félpanziós 
ellátást, a szükséges transzfereket, a programokat az 1-4. napokon angol nyelvű ide-
genvezetővel és a belépőket. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, az egyéb, 
személyes kiadásokat, borravalókat, a fakultatív programokat és a vízumot. 

Ft/fő kétágyas szobában ápr. 1. – nov. 30. 

2 fő esetén 393 900
4 fő esetén 368 900

Krüger
Nemzeti 
Park

Johannesburg

Fokváros

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK (ANGOL NYELVEN)

Johannesburgban: Városnézés és SOWETO túra 17 900 Ft/fő
Fokvárosban: Városnézés (félnapos) 12 900 Ft/fő
Fok-félsziget túra (egész napos) 24 500 Ft/fő
Kirándulás a borvidékre (egész napos) 24 500 Ft/fő

Antananarivo | Andasibe | Nosy Be
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