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TARTALOM
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UTAZÁS SEGÍTSÉGGEL

Néha megkérdezik tőlem, hogy mikor érdemes utazási iro-
dához fordulni és miért épp a Vistához? Azt szoktam erre 
válaszolni, hogy jómagam, nagyon rutinos turistaként is 
rengeteg hibát követek el egy-egy utazás alkalmával. Ebből 
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TÖRÖKORSZÁG
Csoportos út

OKT. 31. | 4 NAP • 3 ÉJ

ISZTAMBUL – A KELET KAPUJA

Őszi utazás Isztambulba, a világ egyik legrégebbi városába, 
ahol ízelítőt kaphatunk egy különleges kultúrából. Egy csi-
petnyi kelet, ahol a modern nagyváros csillogásában minare-
tek nyúlnak az égbe, müezzin éneke száll a Boszporusz fölé, 
ahol szédítő forgataggal hatalmas bazársor csábít, különle-
ges ízek, aromás teák, fűszerek illata bódít. Csodás épületei, 
pezsgő kavalkádja, színei és illatai rendkívüli élményt nyújta-
nak, állandó impulzust biztosítva érzékszerveinknek.

vista.hu/isztambul-a-kelet-kapuja

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
közvetlen menetrend szerinti járat-
tal Isztambulba, a szállást  

3 éjre 4* szállodában kétágyas elhelyezéssel, a reggelis ellátást, egy egész 
napos városnézést, a program szerinti belépőket, és a magyar nyelvű ide-
genvezetőt az út során. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket  
(kb. 45 000 Ft/fő), a fakultatív vacsorát (13 500 Ft/fő) és a fakultatív kirán-
dulásokat, a borravalót. Minimum létszám: 20 fő.

Ft/fő reggelivel okt. 31.-nov. 3. 

Kétágyas szobában 89 900

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

Dervish tánc és zenés est  10 500 Ft/fő
Aranyszarv-öböl kirándulás ebéddel   19 900 Ft/fő
Esti Boszporusz hajózás vacsorával, show-műsorral  19 900 Ft/fő

Minimum létszám a kirándulásokon 12 fő.

Új fakultatív programok

Repülővel, magyar idegenvezetéssel
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DEC. 30. | 4 NAP • 3 ÉJ

ISZTAMBUL – A KELET KAPUJA 
SZILVESZTER

Kezdje az Újévet Isztambulban, mely a világ egyetlen olyan 
városa, amelyen két kontinens osztozik és mely lenyűgöző 
múltjával és meglepő gyorsasággal fejlődő jelenével teljesen 
magába szippantja az ide látogató turistákat.  Ezen az utazáson 
egy táncos showműsorral kiegészített boszporuszi, szilvesz-
teri hajós vacsorára invitáljuk Önöket, ahol korlátlan italfo-
gyasztás mellett lakomázhatnak az ízletes ünnepi fogásokból. 

vista.hu/isztambul-a-kelet-kapuja-szilveszter

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyet közvetlen menetrend szerinti 
járattal Isztambulba, a szállást  

3 éjre 4* szállodában kétágyas elhelyezéssel, a reggelis ellátást, egy egész 
napos városnézést, a program szerinti belépőket és a magyar nyelvű ide-
genvezetőt az út során. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket  
(kb. 46 000 Ft/fő), a belépőket, a fakultatív vacsorát (13 500 Ft/fő) és a fa-
kultatív kirándulásokat, a borravalót. Minimum létszám: 20 fő.

Ft/fő reggelivel dec. 30.-jan. 2.  

Kétágyas szobában 116 900

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

Dervish tánc és zenés est  10 500 Ft/fő
Aranyszarv-öböl kirándulás ebéddel   19 900 Ft/fő
Szilveszteri gálavacsora italfogyasztással, 
show műsorral 36 900 Ft/fő

Minimum létszám a kirándulásokon 12 fő.

Repülővel, magyar idegenvezetéssel
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MÁJ. 21. | 8 NAP • 6 ÉJ

A SELYEMÚT MISZTIKUS KARAVÁNVÁROSAI 
ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK

Üzbegisztán magával ragad és elvarázsol - ez az Ezeregy-
éjszaka és Dzsingisz kán országa. A 14. század egyik legizgal-
masabb helyére, a Selyemút központjába hívjuk most Önöket, 
hogy megismerkedjenek az iszlám építészet szépségeivel; a 
még olykor felbukkanó, szovjet érából megmaradt szobrok-
kal; hogy megcsodálják a méltán híres üzbég kézműves ter-
mékeket, szőnyegeket, hogy megkóstolják az üzbég konyha 
remekeit és megtapasztalják a helyiek páratlan vendégszeretét. 
Megtekinthetik a „Kelet Rómájának” is nevezett Szamarkand 
egyedülálló építészetét. A város a Selyemút központi állo-
másaként a Kelet és Nyugat között állt, 2001 óta az UNESCO 
Világörökség része. Shakhrisabz műemléképületeit a város 
szülöttje, a 14. századi hódító, Amir Timur és unokája, Uluk bég 
építette. Az ősi karavánvárosok, Kíva és Bukhara szinte teljes 
egészében múzeumként funkcionálnak - mecsetekkel, medre-
székkel teli városközpontjaik a világörökség részei.

vista.hu/uzbegisztan-a-selyemut-karavan-varosai

Az ár tartalmazza:a repülőjegyet 
átszállással Budapest – Taskent, 
Szamarkand - Budapest útvonalon 

és Taskentből Khívába, a szállást 6 éjre kétágyas szobában reggelivel, az 
első napon a szoba korai átvételét, a magyar nyelvű idegenvezetést a tel-
jes utazás során, a programok során a transzfereket, a vonatjegyet exp-
ressz járatra, valamint a szükséges belépőket. Az ár nem tartalmazza:  
a repülőtéri illetéket (kb. 117 900 Ft/fő), a fakultatív félpanziós ellátást  
(21 900 Ft/fő/6 vacsora) és a javasolt borravalót (kb. 35 USD/fő). Mini-
mum létszám 14 fő.

Ft/fő reggelivel máj. 21–28. 

Kétágyas szobában 289 900

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉG
Folklór bemutató vacsorával az egyik legrégebbi és legszebb 
középkori medreszében (Nadir Devan-Begi): 7 900 Ft/fő
(fakultatív félpanzió foglalása mellett: 3 500 Ft/fő)

Az ár transzfert nem tartalmaz, a szállodától gyalogosan meg-
közelíthető, minimum létszám 6 fő.

Taskent | Khiva | Bukhara | Shakhrisabz | Szamarkand 

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Szamarkand

Khiva

Shakhrisabz

Taskent

Bukhara

ÜZBEGISZTÁN
Csoportos út
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MONGÓLIA
Csoportos út

JÚL. 4. | 9 NAP • 7 ÉJ

MONGÓLIA ÉS A HÍRES NAADAM 
FESZTIVÁL

Egykor a világ legnagyobb birodalma volt, itt született 
Dzsingisz kán, itt található a világ második legnagyobb tava, és 
itt a legkisebb a népsűrűség – 13-szor több ló él az országban, 
mint ember. Az ország bővelkedik természeti látnivalókban, és 
nem véletlenül nevezik az „Örök Kék Ég hazájának”, hiszen itt 
évi több mint 250 napsütötte nap van. Az út során felfedez-
heti a végtelen sztyeppéket és nemzeti parkokat, kipróbálhatja 
a jurtában alvást és részt vehet Mongólia legnagyobb ünnepén, 
a Naadam fesztiválon, amelyet színes előadásokkal és tradi-
cionális játékokkal ünnepelnek. A főszerep ilyenkor a három 
nemzeti sportágé: a lovaglásé, birkózásé, és az íjászaté.

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
Budapest – Ulánbátor – Budapest 
útvonalon, átszállással, a szállást  

3 éjre Ulanbátorban, 4*-os szállodában, kétágyas elhelyezéssel, és a szál-
lást 4 éjre jurtákban, kétágyas elhelyezéssel, közös fürdővel, a teljes ellá-
tást (kivéve a 2. nap vacsorát), a belépőket, a részvételt a Naadam 
fesztiválon, a magyar nyelvű idegenvezetőt az út során. a magyar nyelvű 
idegenvezetőt az út során. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket 
(169 900 Ft/fő), a vízumot, és a vízumügyintézés díját (25 900 Ft/fő), a 
múzeumokban a fényképezés díját, a borravalókat, a személyes kiadáso-
kat. Minimum létszám: 16 fő.

Ft/fő teljes ellátással júl. 4–12. 

Kétágyas szobában 569 900 Ft 

Ulánbátor | Elsen Tasarkhai | Kharkhorin | Khustain Nuruu | 
Terelj Nemzeti Park | Ulánbátor

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

vista.hu/mongolia-es-naadam-fesztival

Elsen Tasarkhai

Terelj NP

Kharkhorin

Ulánbátor
Khustain Nuruu
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MÁJ. 14., OKT. 22. | 5 NAP • 4 ÉJ

TOSZKÁNA LEGJOBB BORAI 
SZARVASGOMBA VADÁSZATTAL

Látogasson el velünk Toszkána három legjobb borvidékére 
(Montepulciano, Chianti, Montelcino), ismerje meg a legszebb 
toszkán városokat és kóstoljon finomabbnál finomabb boro-
kat egy igazi gasztronómiai élvezetekkel teli vacsora kísére-
tében a több mint 1000 éves Guicciardini Strozzi birtokon! 
Egyedi csoportos utunkat megfűszerezzük egy erdei kirán-
dulással és egy szarvasgomba vadászattal.

Az ár tartalmazza: a szállást 
reggelivel 4 csillagos szállo-
dákban, 2 alkalommal ebédet,  

3 alkalommal vacsorát, közlekedést autóbusszal, olasz városi adókat, pin-
celátogatásokat borkóstolókkal a program szerint, magyarul beszélő 
olasz helyi idegenvezetést. Az ár nem tartalmazza: repülőjegyet a 
Budapest - Bologna - Budapest (Wizz Air), útvonalon illetékekkel, kézi-
poggyásszal, fix ülőhellyel: kb. 60 000 Ft/fő (változhat), útlemondási biz-
tosítást: 1,5 %, BBP biztosítást, idegenforgalmi adót (helyszínen fizetendő): 
10 euró/fő, belé pőket: kb. 30 euró/fő, személyes kiadásokat.

Ft/fő megadott ellátással máj. 14., okt. 22. 

Kétágyas szobában 293 000 Ft 

Magyar nyelvű idegenvezetéssel

vista.hu/toszkana-legjobb-borai

OLASZORSZÁG
Csoportos út
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NOV. 3. | 16 NAP • 13 ÉJ

LAOSZ - VIETNAM – KAMBODZSA 
KÖRUTAZÁS

Indokína legszebb három országának látnivalói kerültek 
össze egy utazásban. A természet szépségei, csodái minden 
országban elbűvölik a látogatót. Az épített örökségek, műem-
lékek visszavarázsolják az embert a letűnt idők, dicsőséges 
és sejtelmes világába. Indokína ételei, az ázsiai konyha vál-
tozatos és friss ízeit varázsolják az asztalunkra, gazdag ízvi-
láguk garantáltan kedvencünkké válhatnak. Az utazás során 
a kevésbé ismert Laosz lesz az első, amely rögtön elbűvöli a 
vendégeit lakosai kedvességével, látnivalói sokaságával és az 
ország természeti szépségeivel.

Az ár tartalmazza: 13 éjsza-
kai szállást helyi 4*-os szállo-
dákban, ebből egy éjszakai 

szállás hajón a Halong-öbölben, félpanziós ellátást (kivéve a repülések 
napjain), Halong-öbölben teljes ellátás (italok nélkül), légkondicionált au-
tóbuszt a körutazás és a transzferek során, belépőjegyek a programban 
meghirdetett látnivalókhoz, magyar nyelvű idegenvezetést. Az ár nem 
tartalmazza: belföldi és nemzetközi repülőjegyek és illetékek (kb. 
475 000 Ft), vízumok (kb. 39 000 Ft), útlemondási biztosítás (1,5%), bor-
ravalók (kb. 75 USD/fő).

Ft/fő megadott ellátással nov. 3. 

Kétágyas szobában 485 000 Ft 

Magyar nyelvű idegenvezetésselGarantált indulás

vista.hu/laosz-vietnam-kambodzsa

LAOSZ – VIETNÁM – KAMBODZSA
Csoportos út
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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.

» Komplex élményt nyújt, hiszen kiélvezheti egy különleges 
szórakoztató komplexum adottságait, miközben beiktathat 
egy tengerparti nyaralást is.

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

» A tengerjáró hajók a technológia csúcsát jelentik: fedélze-
tükön élvezhetik az egyedi kialakítással és designnal ren-
delkező belső tereket, a profi személyzetet, a világ nemzeti 
konyháinak remekeit felvonultató különféle éttermeket, 
bárokat, a legmodernebb kényelmi szolgáltatásokat és a 
világszínvonalú szórakoztató showműsorokat.

» A tengeren töltött napok is számos kikapcsolódási lehető-
séget nyújtanak, melyek túlnyomó többsége ingyenesen 
vehető igénybe.

» Nem kell lemondani a szabadtéri elfoglaltságokról sem hiszen 
a hajókon számos napozóterasz, sportlétesítmény, meden-
cék és látványos panoráma fedélzetek állnak rendelkezésre.

» Az aktív pihenést kedvelők a fitneszteremben edzhet-
nek, 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.

» Bizonyos hajókon olyan felejthetetlen programok várják, 
mint például falmászás, dodzsemezés, görkoris diszkó a ten-
geren, suhanás drótkötélpályán 50 méter magasan, sikítás 
átlátszó aljú csúszdában a tenger felett, robotkar által tökéle-
tesre kevert okoskoktélok, és még sok-sok, elképzelhetetle-
nül egyedülálló élmény.

» Szuper ár-érték arányú utazási forma.

MIÉRT JÓ EGY ÚSZÓ LUXUSHAJÓ FEDÉLZETÉN 
FELFEDEZNI A VILÁGOT?

BEVEZETŐ

A katalógusban szereplő egyéni hajóutak során az ár tartalmazza: az el-
helyezést a kiválasztott kategóriában, kétágyas kabinban, a teljes ellátást 
és korlátozott italfogyasztást a fedélzeten, a Norwegian hajóutjai esetén a 
Premium All inclusive szolgáltatáscsomagot (meghatározott alkoholos és 
alkoholmentes italok, borravaló), a Pullmantur hajótársaság esetén az all 
inclusive ellátást és a hajón található legtöbb szórakoztató és sportlétesít-
mény használatát. Az utazásokon a részvételi díj nem tartalmazza: a ki-
kötői illetéket (melyet ajánlatonként feltüntettünk), a kikötőbe jutás 
költségeit, az esetlegesen felmerülő vízumköltségeket, az italfogyasztás 
egy részét, a személyes kiadásokat (pl. telefon, internet), a kötelező útle-
mondási biztosítást (1,5%), a kötelező borravalót a hajóút végén (térségtől 
függően kb. 10 euró/fő/éj vagy 13,50 dollár/fő/éj – kivéve Norwegian ha-
jóutak) és a parti kirándulásokat. Legkedvezőbb akciós árainkról, az előre 
foglalható kirándulás- és italcsomagokról, szolgáltatásokról (pl. transzfer, 
parkoló, internet) érdeklődjön irodáinkban!
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Olden

Északi-tenger

Koppenhága

Kiel

Stavanger

Flaam

Alesund

Északi-tenger

Koppenhága

Kiel

Hellesylt/Geiranger

Flaam

NORVÉG FJORDOK
Csoportos hajóút

JÚL 14., AUG. 11. | 8 NAP • 7 ÉJ

NORVÉG FJORDOK HAJÓÚT

júl. 14. Budapest – Koppenhága | tengeren | Olden | Flaam | 
Stavanger | tengeren | Kiel | Koppenhága – Budapest

aug. 11. Budapest – Koppenhága | tengeren | Alesund | Hellesylt/
Geiranger | Flaam | tengeren | Kiel | Koppenhága – Budapest

vista.hu/norveg-fjordok-hajout-meraviglia-augusztus

vista.hu/norveg-fjordok-hajout-meraviglia-julius

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Budapest – Koppenhága – Budapest út-
vonalon közvetlen, menetrend szerinti járatokra, a magyar nyelvű idegen-
vezetést a teljes út során, a 7 éjszakás hajóutat kétágyas kabinban, a hajón 
teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora, snack és korlátozott italfogyasztás), a 
hajón található szórakoztató és sportlétesítmények nagy részének hasz-
nálatát, valamint a félnapos Koppenhága városnézést, valamint a szüksé-
ges kikötői és repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza:  
a repülőtéri és kikötői illetéket (kb. 82 600 Ft/fő), a kötelező borravalót a 
hajóút végén (10 euró/fő/nap), a fakultatív parti kirándulásokat magyar 
nyelvű idegenvezetővel, a személyes kiadásokat, a kötelező útlemondási 
biztosítást (1,5%) és az utazási biztosítást. A csoport min. 20 fő, a magyar 
nyelvű fakultatív programok min. 10 fő jelentkezése esetén indulnak.

*csak balkonos kabinban

júl. 14. aug. 11.

Belső Bella kabinban 369 900 Ft/fő 407 900 Ft/fő 

Belső Fantastica kabinban 392 900 Ft/fő 428 900 Ft/fő

Külső Fantastica kabinban 493 900 Ft/fő 534 900 Ft/fő

Balkonos Bella kabinban 542 900 Ft/fő 579 900 Ft/fő

Balkonos Fantastica kabinban 579 900 Ft/fő 619 900 Ft/fő

Felnőtt pótágyon* 289 900 Ft/fő 289 900 Ft/fő

Felnőtt pótágyon* 259 900 Ft/fő 319 900 Ft/fő

júl. 14. aug. 11.

Repülővel, magyar idegenvezetésselRepülővel, magyar idegenvezetéssel

MSC Meraviglia

Norvégia nem csak Európa, hanem a világ egyik legszebb 
országa, köszönhetően bámulatos természeti adottságainak. 
Fedezze fel csoportos, magyar idegenvezetős hajóutunkon 
gigantikus fjordjait és elbűvölő gleccsereit! Utunkat a kultu-
rális élettel teli Koppenhágában kezdjük, a tengeren töltött idő 
alatt pedig számtalan szórakozási és kikapcsolódási lehetőség 
várja a fedélzeten!

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
Részletekről kérjük érdeklődjön irodáinkban!
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Kérj egyedi ajánlatot a Vistától, szívesen segítünk! 
+36 1 429 99 99 · foiroda@vista.hu · www.vista.hu
eng.sz.: R-0727/93

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

vista_prosi_odd_190x270_4.indd   2 4/25/18   12:01 PM



15

NYUGAT-MEDITERRÁN
Csoportos hajóút

JÚL. 7. | 8 NAP • 7 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN HAJÓÚT 
AZ MSC BELLISSIMA FEDÉLZETÉN 

Fedezze fel a Nyugat-mediterrán térség legszebb városait, 
és élvezze luxus körülmények között csoportos utazásun-
kat, melyet magyar idegenvezetőnk tesz még felhőtlenebbé! 
Genova hangulatos kikötőjéből indulva megannyi gyöngysze-
met útba ejtünk, többek között Nápolyt, ahol páratlan kilátás-
ban lehet része a Vezúv tetejéről, és persze pizzázhat is egy jót. 
Utunk során megismerheti Málta bájos fővárosát, Vallettát, ahol 
plázák helyett trendi butikok és eldugott kis éttermek várnak 
minket. Halmozzuk az élvezeteket, így útba ejtjük Barcelonát, 
ahol megcsodálhatja Gaudí egyedi építészeti remekeit és sétál-
gathat Marseille vitorlásokkal teli, régi kikötőjében is.

Budapest – Milánó – Genova | Nápoly | Messina | Valetta |  
tengeren | Barcelona | Marseille | Genova – Milánó – Budapest

Az ár tartalmazza: a re-
pülőjegyet Budapest – Mi-
lánó – Budapest útvonalon 
közvetlen, me net rend sze-
rinti járatokra, a magyar 
nyelvű idegen vezetést a 
teljes út során, a 7 éjszakás 
hajóutat kétágyas kabin-
ban, a hajón teljes ellátást 
(reggeli, ebéd, vacsora, 
snack és korlátozott ital fo-
gyasz tás), a hajón található 

szórakoztató és sportlétesítmények nagy rész ének használatát, valamint a 
félnapos Milánó városnézést. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és ki-
kötői illetéket (kb. 85 000 Ft/fő), a kötelező borravalót a hajóút végén (10 
euró/fő/nap), a fakultatív parti kirándulásokat magyar nyelvű idegenveze-
tővel, a személyes kiadásokat, a kötelező útlemondási biztosítást (1,5%) és 
az utazási biztosítást. A csoport min. 20 fő, a magyar nyelvű fakultatív 
programok min. 10 fő jelentkezése esetén indulnak.

vista.hu/nyugat-mediterran-hajout-bellissima

Belső Bella kabinban 364 900 Ft/fő 

Belső Fantastica kabinban 388 900 Ft/fő

Külső Fantastica kabinban 478 900 Ft/fő

Balkonos Bella kabinban 527 900 Ft/fő

Balkonos Fantastica kabinban 563 900 Ft/fő

felnőtt pótágyon* 319 900 Ft/fő

gyermek (2-12) pótágyon* 259 900 Ft/fő

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
Részletekről kérjük érdeklődjön irodáinkban!

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

MSC Bellissima – Új hajó

Barcelona

Földközi-tenger

Valletta

Messina

Nápoly

GenovaMarseille

*csak balkonos kabinban

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

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

vista_prosi_odd_190x270_4.indd   2 4/25/18   12:01 PM
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LISSZABON, PORTO 
ÉS DOURO VÖLGYE 
Folyami hajóút

MS MIGUEL TORGA – CROISI EUROPE CRUISES 
JÚL. 29. | 9 NAP • 8 ÉJ

VÍZIZENE DOURO
FOLYAMI HAJÓÚT, MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL 

A Douro-völgy Portugália legszebb borvidéke terebélyes sző-
lőültetvényekkel, varázslatos völgyekkel, erdőkkel, kastélyok 
és kolostorok maradványaival, nyugalmas folyópartokkal, 
jellegzetes portugál udvarházakkal, festői, rusztikus falvak-
kal és magányos kápolnákkal. A MS Miguel Torga egy 2017-es,  
132 vendéget fogadni képes hajó, melynek személyzete 
kedves és segítőkész, így gondtalanul lehet gyönyörködni 
az elképesztő színekben és csodálatos látványban, valamint 
jókat lehet enni és borozni is.
Várunk minden kedves régi és új útitársat, hogy együtt fedez-
hessük fel Portugália kincseit! Elengedhetetlen a jó társaság, a 
jó Portói borok és a „Fado - VíziZene” életérzés!

Budapest – Lisszabon | Coimbra | Porto | Regua | Pinhao | 
Vega de Teron (Spanyolország) | Barca d’Alva | Leverinho | 
Porto | Obidos | Lisszabon – Budapest

Az ár tartalmazza: az előadóművészek exkluzív koncertjeit, a minőségi 
szállodákat: 2 éjszakát Lisszabonban és 1 éjszakát Obidos város környeze-
tében, félpanziós ellátással (reggeli és vacsora), a 6 napos hajóutat a Douro 
völgyben egy prémium kategóriás szállodahajón, a városnéző programo-
kat és parti kirándulásokat az út során, a minőségi borokat, sört és üdítőt, 
melyek korlátlanul fogyaszthatók a hajó fedélzetén, a teljes ellátást a ha-
jóúton, az állófogadást, a francia balkonos kabint, az autóbusztranszfert 
Portugáliában, és a ki- és hazautazást repülővel.
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket (136 000 Ft/fő), 
az italfogyasztás egy részét a hajón, az italfogyasztást a szállodákban, a 
személyes kiadásokat (pl. telefon, minibár stb.), és a javasolt borravalót 7 
euró/fő/nap. Minimum létszám 20 fő.

vista.hu/vizizene-duoro-volgye-lisszabon-porto

Francia kabinban (középső fedélzet) 849 900 Ft/fő 

Francia balkonos kabinban (felső fedélzet) 924 900 Ft/fő

PARTI KIRÁNDULÁSOK 
MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETŐVEL – AZ ÁRBAN
• Lisszabon városlátogatás • Coimbra városlátogatás
• Porto városnézés • portói pincelátogatás • Porto by night
• Regua - Pinhao kirándulás borkóstolással • Figueira de  
  Castelo Rodrigo történelmi település és Faia Brava természet 
  védelmi terület meglátogatása • Obidos városlátogatás

Előfoglalási akció: az első 12 foglalónak felső kabin a középső 
szintű kabin áráért, amit a készlet erejéig tudunk biztosítani!
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NYUGAT-MEDITERRÁN 
ŐSZI HAJÓÚT
Csoportos hajóút

OKT. 25. | 9 NAP • 8 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN CSOPORTOS 
HAJÓÚT AZ ŐSZI SZÜNETBEN 
AZ MSC SEAVIEW FEDÉLZETÉN

Ismerje meg a Nyugat-Mediterrán térség legcsodásabb helyeit 
az őszi szünetben! Hajónk Barcelonából indul és egészen a vál-
tozatos Korzika szigetéig menetel, ahol lehetőségünk lesz fel-
fedezni a gyönyörű, nyers tájakat és öblöket, valamint egyedi 
kultúrájába is belepillanthatunk. Ezután elhajózunk a csodás 
Genovába és La Spezia-ba, majd kikötünk a fantasztikus olasz 
fővárosban, Rómában, hogy megnézzük azt a rengeteg lát-
nivalót, melyet mindenkinek látnia kell egyszer az életben. 
Utazásunk során nem maradhat ki a Cote d’Azur és Palma de 
Mallorca sem. Tartson velünk!

Budapest - Barcelona (1 éj) | Ajaccio | Genova | La Spezia | 
Civitavecchia/Róma | Cannes | Palma de Mallorca | Barcelona 

– Budapest

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Az ár tartalmazza: a 
repülőjegyet Budapest – 
Barcelona – Budapest 
út vonalon, közvetlen 
me net rendszerinti jára-
tokkal, a magyar nyelvű 
idegenvezetést a teljes 
út során, 1 éjszaka szál-
lást Barcelonában, 3* 
hotelben, reggelivel, a 7 
éjszakás hajóutat két-
ágyas kabinban, a hajón 

teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora, snack és korlátozott italfogyasztás), 
a hajón található szórakoztató-, és sportlétesítmények nagy részének 
használatát, a félnapos Barcelona városnézést, valamint a szükséges ki-
kötői és reptéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és ki-
kötői illetéket (kb. 85 000 Ft/fő), a kötelező borravalót a hajóút végén  
(10 euró/fő/éj), a fakultatív parti kirándulásokat magyar nyelvű idegenve-
zetővel, a személyes kiadásokat, a kötelező útlemondási biztosítást (1,5%), 
az utazási biztosítást. 
A csoport min. 20 fő, a magyar nyelvű fakultatív programok min. 10 fő je-
lentkezése esetén indulnak.

vista.hu/nyugat-mediterran-hajout-seaview

Belső Bella kabinban 329 900 Ft/fő 

Belső Fantastica kabinban 349 900 Ft/fő

Külső Fantastica kabinban 415 900 Ft/fő

Balkonos Bella kabinban 429 900 Ft/fő

Balkonos Fantastica kabinban 465 900 Ft/fő

felnőtt pótágyon 
(csak balkonos kabinban)

254 900 Ft/fő

gyermek (2-12) pótágyon 
(csak balkonos kabinban)

199 900 Ft/fő

Barcelona

Földközi-tenger
Palma

Cannes

Róma

La Spezia

Genova

Ajaccio
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KALIFORNIA MÁSKÉPP 
Csoportos hajóút

NOV. 8–21. | 14 NAP • 12 ÉJ

KALIFORNIA MÁSKÉPP
A CELEBRITY ECLIPSE FEDÉLZETÉN      

Ismerje meg Kaliforniát egy egészen más szemszögből! 
Utazzon a Celebrity Eclipse fedélzetén majd töltsön el négy 
napot az érdekes és laza Los Angeles-ben, két napot pedig a 
gyönyörű San Francisco-ban! A hajóút során útba ejtjük Santa 
Barbarát, Monterey-t, San Diego-t és a Catalina Island-et is, 
ahol felfedezhetik a partmenti rejtett kis öblöket és barlan-
gokat. Teszünk egy kis mexikói kitérőt is Ensenada városába, 
mely Alsó-Kalifornia államhoz tartozik és a többi állomáshoz 
hasonlóan, sok izgalmas látnivalót rejteget! 

Budapest - Los Angeles (4 nap) | Santa Barbara | San Francisco 
(2 nap) | Monterey | tengeren | Catalina-sziget | San Diego | 
Ensenada (Mexikó) | Los Angeles - Budapest

Az ár tartalmazza: a repülő-
jegyet Budapestről – Los An-
geles – Budapest útvonalon, 

menetrendszerinti járatokkal, a magyar nyelvű idegenvezetést a teljes út 
során, 3 éjszaka szállást Los Angelesben kétágyas elhelyezéssel, reggeli-
vel, a 9 éjszakás hajóutat kétágyas kabinban, a hajón teljes ellátást (reggeli, 
ebéd, vacsora, snack és korlátozott italfogyasztás), a hajón található szó-
rakoztató-, és sportlétesítmények nagy részének használatát, az egész-
napos városnézést Los Angelesben ebéddel, valamint a szükséges kikötői 
és reptéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői 
illetéket (kb. 182 800 Ft/fő), a kötelező borravalót, (39 400 Ft/fő), a fakul-
tatív parti kirándulásokat magyar nyelvű idegenvezetővel, a személyes 
kiadásokat, a kötelező útlemondási biztosítást (1,3%), az ESTA elektronikus 
beutazási engedélyt, az utazási biztosítást. 
A fakultatív programokról érdeklődjön irodáinkban!

vista.hu/kalifornia-felfedezese-maskepp-hajout

külső kabinban 919 900 Ft/fő

balkonos kabinban 958 900 Ft/fő

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Los Angeles

Catalina-sziget San Diego

Ensenada

Santa Barbara

San Francisco

Monterey

Csendes-óceán
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EGYÉNI HAJÓUTAK

ÁPR. 13.-NOV. 16. KÖZÖTT MINDEN SZOMBATON | 8 NAP • 7 ÉJ

SPANYOLORSZÁG, FRANCIAORSZÁG 
ÉS OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI

ÁPR. 6.-NOV. 2. KÖZÖTT MINDEN SZOMBATON | 8 NAP • 7 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN CSODÁK

Barcelona | Ajaccio | Genova | La Spezia | Civitavecchia/
Róma | Cannes | Palma de Mallorca | Barcelona

Genova | Civitavecchia/Róma | Palermo/Monreale | Cagliari | 
Palma de Mallora | Valencia | Marseille | Genova

Kikötői illeték: 46 900 Ft/fő, 
Gyermekkedvezmény pótá-
gyon: 12 éves kor alatt csak 
kikötői illetéket fizet. 

Kikötői illeték: 46 900 Ft/fő, 
Gyermekkedvezmény pótá-
gyon: 12 éves kor alatt csak 
kikötői illetéket fizet. 

vista.hu/spanyol-francia-olasz-gyongyszemek

vista.hu/nyugat-mediterran-csodak

Belső kabinban 133 650 Ft/főtől 

Külső kabinban* 478 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 527 900 Ft/főtől

Belső kabinban 245 900 Ft/főtől 

Külső kabinban* 299 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 360 900 Ft/főtől

Barcelona Valencia

Földközi-tenger
Palma

Palma

Cannes

Marseille

Róma
Róma

La Spezia

Palermo

Genova
Genova

Ajaccio
Cagliari

* takart kilátás előfordulhat

* takart kilátás előfordulhat
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, „tengerparti” sétány, 130 m hosszú drótkö-
télpálya, színház, vízividámpark kicsiknek, boltok, kaszinó, 
bowlingpálya, 5D mozi, F1 szimulátor

Hajó neve: MSC Divina
Hajó adatai: 14 utasfedélzet, 3502 utas
Szolgáltatások: 4 medence, gyerekmedence, 12 jacuzzi, 
csúszda, 6 étterem, 13 bár, sportolási lehetőségek, színház, 
kaszinó, 4D mozi, boltok
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MÁJ. 19.-DEC. 8. KÖZÖTT MINDEN HÉTFŐN | 8 NAP • 7 ÉJ

A KELET-MEDITERRÁN TENGER CSODÁI
[A] MÁJ. 6.-NOV. 15. KÖZÖTT MINDEN HÉTFŐN | 5 NAP • 4 ÉJ
[B] MÁJ. 3.-NOV. 18. KÖZÖTT MINDEN PÉNTEKEN | 4 NAP • 3 ÉJ

KELET-MEDITERRÁN MINIHAJÓUTAK 
ATHÉNBÓL

Velence | Bari | Katakolon/Olümpia | Szantorini | Pireusz/
Athén | Korfu | Kotor | Velence

[A] útvonal Pireusz (Athén) | Míkonosz | Kusadasi | Patmos | 
Rodosz | Heraklion | Szantorini | Pireusz (Athén)

[B] útvonal Pireusz (Athén) | Míkonosz | Kusadasi | Patmos | 
Heraklion | Szantorini | Pireusz (Athén)

Kikötői illeték: 46 200 Ft/fő, 
Gyermekkedvezmény pótá-
gyon: 12 éves kor alatt csak 
kikötői illetéket fizet.

Kikötői illeték: 43 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet.

vista.hu/kelet-mediterran-terseg-csodai

vista.hu/kelet-mediterran-minihajoutak-athenbol

Belső kabinban 76 900 Ft/főtől 

Külső kabinban 129 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 149 900 Ft/főtől

Belső kabinban 104 900 Ft/főtől 

Külső kabinban 137 900 Ft/főtől

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

Hajó neve: Celestyal Olympia
Hajó adatai: 9 utasfedélzet, 1700 utas
Szolgáltatások: 2 medence, 3 étterem, 5 bár, spa, napozóte-
rasz, fitneszterem, gyermekjátszó, boltok, kaszinó, könyvtár

2 parti kirándulás a részvételi díjban All Inclusive

Olümpia Szantorini

Kotor

Korfu

Athén

Velence

Bari

Földközi-tenger

[A] útvonal [B] útvonal

Míkonosz
Kusadasi

Patmos

Szantorini

Athén

Rodosz

Heraklion
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OKT. 2., 11., 20., 29. NOV. 7. | 10 NAP • 9 ÉJ

ŐSZ A FÖLDKÖZI-TENGEREN MAROKKÓ 
ÉRITNÉSÉVEL

OKT. 12., 19., 26. NOV. 2., 9., 16. KÖZÖTT | 8 NAP • 7 ÉJ

KELET-MEDITERRÁN GYÖNGYSZEMEK 
ŐSSZEL

Genova | tengeren | Malaga | Casablanca | tengeren | Lisszabon | 
tengeren | Barcelona | Marseille | Genova

Velence | Split | tengeren | Szantorini | Szarande | Dubrovnik | 
Ancona | Velence

Kikötői illeték: 53 900 Ft/fő, 
Gyermekkedvezmény pótá-
gyon: 12 éves kor alatt csak 
kikötői illetéket fizet.

Kikötői illeték: 46 900 Ft/fő, Gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 éves 
kor alatt csak kikötői illetéket fizet.

vista.hu/osz-a-foldkozi-tengeren-es-marokko

vista.hu/kelet-mediterran-gyongyszemek-osszel

Belső kabinban 174 900 Ft/főtől 

Külső kabinban 232 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 360 900 Ft/főtől

Belső kabinban 124 900 Ft/főtől 

Külső kabinban 171 900 Ft/főtől

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

Hajó neve: MSC Sinfonia
Hajó adatai: 9 utasfedélzet, 1554 utas
Szolgáltatások: 2 felnőtt-, és 2 gyermekmedence, 4 étterem, 
10 bár, sportközpont, spa, diszkó, konferenciaterem, mozi, 
gyermekjátszó, boltok, fotógaléria, kaszinó, könyvtár

Szantorini

Dubrovnik

Split

Szaradne

Velence

Ancona

Földközi-tenger

Marseille

Lisszabon

Casablanca

Barcelona

Genova

Malaga

Földközi-tenger
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[A] MÁJ. 15. ÉS SZEPT. 24. KÖZÖTT MINDEN SZERDÁN ÉS
 SZOMBATON
[B] MÁJ. 8. ÉS SZEPT. 14. KÖZÖTT MINDEN SZERDÁN ÉS
 SZOMBATON
8 NAP • 7 ÉJ

ALASZKA FELFEDEZÉSE – GLECCSEREK 
NYOMÁBAN

[A] útvonal Északról délre: Whittier (Anchorage) | Hubbard-
gleccser (látványhajózás) | Glacier Bay Nemzeti Park (látvány-
hajózás) | Skagway | Juneau | Ketchikan | Vancouver

[B] útvonal Délről északra: Vancouver | Icy Strait Point | 
Juneau | Skagway | Glacier Bay Nemzeti Park (látványhajózás) | 
College fjord (látványhajózás) | Whittier (Anchorage)

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

*a fenti kedvelt útvonalakon a Coral Princes mellett az Island Princess,  
a Golden Princess és a Royal Princess is hajózik

Kikötői illeték: 49 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
105 000 Ft/főtől + kikötői illeték.

Belső kabinban 147 900 Ft/főtől

Külső kabinban 209 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 289 900 Ft/főtől

Whittier
College fjord

Skagway

Juneau

Icy Strait Point

Glacier Bay NP

Vancouver
Csendes-óceán

[B] útvonal

Whittier

Hubbard-gleccser

Glacier Bay NP

Skagway

Juneau

Ketchikan

Vancouver
Csendes-óceán

[A] útvonal

[A] ÁPR. 28., MÁJ. 12., 26., JÚN. 9., 23., JÚL. 7., 21.*, AUG. 4.*,  
 SZEPT. 1., 15.
[B] MÁJ. 5., 18.*, JÚN. 2., 16., JÚL. 28., AUG. 24.*, SZEPT. 8.

8 NAP • 7 ÉJ

AZ ÉSZAKI FÉLTEKE FELFEDEZÉSE

Balti-tenger fővárosai 
[A] útvonal Koppenhága | tengeren | Helsinki | Szentpétervár | 
Tallinn | tengeren | Kiel | Koppenhága

* a kikötők sorrendje változik

Norvég-fjordok hajóút 
[B] útvonal Koppenhága | tengeren | Hellesylt/Geiranger | 
Flaam | Stavanger | tengeren | Kiel | Koppenhága

* Stavanger helyett Haugesund-ban köt ki a hajó

Kikötői illeték: 46 900 Ft/fő, 
Gyermekkedvezmény pótá-
gyon: 12 éves kor alatt csak 
kikötői illetéket fizet.

Belső kabinban 232 900 Ft/főtől 

Külső kabinban 242 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 289 900 Ft/főtől

vista.hu/alaszka-felfedezese-gleccserek-nyomaban-1 [A]

vista.hu/alaszka-felfedezese-gleccserek-nyomaban-2 [B]

vista.hu/balti-tenger-fovarosai-1 [A] útvonal

vista.hu/norveg-fjordok-hajout [B] útvonal

Hellesylt/Geiranger

Északi-tenger

Balti-tenger

Koppenhága

Tallinn

Szentpétervár
Helsinki

Kiel

Stavanger

Flaam

[A] útvonal[B] útvonal

Hajó neve: MSC Meraviglia
Hajó adatai: 14 utasfedélzet, 4488 utas
Szolgáltatások: 3 felnőtt és gyermekmedence, aquapark, 
jacuzzi, 3 csúszda, 11 étterem, 20 bár, SPA, fitneszterem, 
sportolási lehetőségek, kaszinó, színház, boltok, bowling-
pálya, 5D mozi, F1 szimulátor 
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[A] DEC. 3., 17., 31., 2020. JAN. 14., 28., FEBR. 11., 25., MÁRC. 10.

[B] NOV. 26., DEC. 10., 24., 2020. JAN. 7., 21., FEBR. 4., 18. 
 MÁRC. 3.

8 NAP • 7 ÉJ

KARIBI HAJÓUTAK KUBAI INDULÁSSAL 

[A] MÁJ. 4. ÉS 2020. MÁJ. 2. KÖZÖTT MINDEN MÁSODIK 
 SZOMBATON.
[B] MÁJ. 11. ÉS 2020. MÁJ. 9. KÖZÖTT MINDEN MÁSODIK 
 SZOMBATON
8 NAP • 7 ÉJ

KARIBI HAJÓUTAK MIAMIBÓL 

[A] útvonal Havanna (3 nap) | tengeren | Montego Bay, 
Jamaika | George Town, Kajmán-szigetek | Cozumel, Mexikó | 
Havanna 

[B] útvonal Havanna (2 nap) | tengeren | Belize | Roatan-sziget, 
Honduras | Costa Maya, Mexikó | Cozumel, Mexikó | Havanna

Kikötői illeték: 46 900 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Kikötői illeték: 46 900 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 137 900 Ft/főtől

Külső kabinban 178 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 302 900 Ft/főtől

Belső kabinban 201 900 Ft/főtől

Külső kabinban 245 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 309 900 Ft/főtől

Hajó neve: MSC Opera
Hajó adatai: 9 utasfedélzet, 2150 utas
Szolgáltatások: 2 medence, jacuzzi, 5 csúszda, 4 étterem, 
8 bár, egészségközpont, sportolási lehetőségek, színház, 
boltok, kaszinó

Havanna

Karib-tenger

Mexikói-öböl

Montego BayGeorge Town

Cozumel

Costa Maya

Belize

Roatan-sziget

[A] útvonal[B] útvonal

vista.hu/7-ejszaka-a-tengeren-havannabol [A] útvonal

vista.hu/nyugat-karibi-hajout-miamibol [A] útvonal

vista.hu/nyolc-napos-hajout-havannabol [B] útvonal

vista.hu/kelet-karibi-hajout-miamibol [B] útvonal

Kombinálható útvonalak! Kombinálható útvonalak!

[A] útvonal Miami | tengeren | Ocho Rios, Jamaika | George 
Town, Kajmán-szigetek | Cozumel, Mexikó | tengeren | Ocean 
Cay, MSC Marine Res. Bahamák* | Miami

[B] útvonal Miami | tengeren | San Juan, Puerto Rico | Charlotte 
Amalie, Virgin-szigetek | tengeren | Nassau, Bahamák | Ocean 
Cay, MSC Marine Res. Bahamák* | Miami

2019. május és november között a hajó Ocean Cay helyett Nassauban köt ki.

Nassau

Ocean CayMiami

Karib-tenger

Mexikói-öböl

Atlanti-óceán

Ocho Rios
George Town

Cozumel

[A] útvonal

Nassau

San Juan

Miami Ocean Cay

Charlotte AmalieKarib-tenger

Atlanti-óceán

[B] útvonal

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 
lehetőségek, „tengerparti” sétány, 130 m hosszú drótkötél-
pálya, színház, vízividámpark kicsiknek, boltok, kaszinó, 
bowlingpálya, 5D mozi, F1 szimulátor
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vista.hu/12-napos-karibi-hajout

NOV. 25., DEC. 27. | 12 NAP • 11 ÉJ

12 NAPOS KARIBI HAJÓÚT
[A] MÁJ. 24.-2020. MÁRC. 30. KÖZÖTT MINDEN PÉNTEKEN 
 4 NAP • 3 ÉJ
[B] MÁJ. 6.-2020. ÁPR. 4. KÖZÖTT MINDEN HÉTFŐN 
 5 NAP • 4 ÉJ

BAHAMAI MINIHAJÓUTAK ORLANDÓBÓL 
Miami | tengeren | Ocho Rios, Jamaika | Cartagena, Kolumbia | 
Colon, Panama | Puerto Limon, Costa Rica | tengeren | Costa 
Maya, Mexikó | tengeren | Ocean Cay, MSC Marine Reserve, 
Bahamák | Miami [A] útvonal Port Canaveral, Orlando | Nassau, Bahamák | 

CocoCay, Bahamák | Port Canaveral, Orlando

[B] útvonal Port Canaveral, Orlando | tengeren | Nassau, 
Bahamák | CocoCay, Bahamák | Port Canaveral, Orlando

Kikötői illeték: 57 900 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 211 900 Ft/főtől

Külső kabinban 259 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 333 900 Ft/főtől

vista.hu/bahamai-minihajoutak-orlandobol

Kikötői illeték: 23 900 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 192 900 Ft/főtől

Külső kabinban 212 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 262 900 Ft/főtől

Hajó neve: MSC Divina
Hajó adatai: 14 utasfedélzet, 3502 utas
Szolgáltatások: 4 medence, gyerekmedence, 12 jacuzzi, 
csúszda, 6 étterem, 13 bár, sportolási lehetőségek, színház, 
kaszinó, 4D mozi, boltok

Hajó neve: Mariner of the Seas – Royal Caribbean International
Hajó adatai: 15 utasfedélzet, 3114 utas
Szolgáltatások: medence, 9 étterem, 15 bár, sportolási lehe-
tőségek, kaszinó, színház, 9 lyukú golfpálya, boltok

Miami
Ocean Cay

Ocho Rios

CartagenaColon

Puerto Limon

Costa Maya

Atlanti-óceánMexikói-öböl

Karib-tenger

CocoCay

Orlando

Nassau

Atlanti-óceán
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UTIKRITIKA.HU 
A körültekintő utazóknak! 

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

vista.hu/hajozas-a-mexikoi-riviera-menten

OKT. 6., 13., 20., 27. NOV 24., DEC. 1., 8., 15., 22., 29., 
2020 JAN. 5., MÁRC. 1., 8., 15., 22., 29., ÁPR. 5., 12. | 8 NAP • 7 ÉJ 

HAJÓZÁS A MEXIKÓI RIVIÉRA MENTÉN 

Los Angeles | tengeren | Puerto Vallarta | Mazatlán | Cabo San 
Lucas | tengeren | Los Angeles

Hajó neve: Norwegian Bliss* – Norwegian Cruise Line
Hajó adatai: 16 utasfedélzet, 4000 utas
Szolgáltatások: 2 medence, 4 jacuzzi, 20 étterem, 18 bár, 
színház, gokart, spa, sportolási lehetőségek, kaszinó

*Nov. 24. után a Norwegian Joy hajózik

Új hajóPremium all inclusive

Los Angeles

Cabo San Lucas

Mazatlán

Puerto Vallarta

Csendes-óceán

Kikötői illeték: 41 900 Ft/fő, gyer-
mekkedvezmény pótágyon: 12 
éves kor alatt csak kikötői illeté-
ket fizet.

Belső kabinban 453 900 Ft/főtől

Külső kabinban 476 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 503 900 Ft/főtől
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vista.hu/a-kozel-kelet-kincsei

vista.hu/egyesult-arab-emiratusok-es-oman-kincsei

[A] NOV. 11., DEC. 14., 28., JAN 1., 25., FEBR. 8., 22., MÁRC. 7. 
 8 NAP • 7 ÉJ
[B] DEC. 7., 21., JAN. 4., 18., FEBR. 1., 15., 29., MÁRC. 14. 
 8 NAP • 7 ÉJ

KÖZEL KELET KINCSEI – EGYHETES HAJÓZÁS

Hajó neve: MSC Bellissima
Hajó adatai: 14 utasfedélzet, 4488 utas
Szolgáltatások: 2 felnőtt és gyermekmedence, jacuzzi, 
csúsz da, 10 étterem, 20 bár, spa, sportolási lehetőségek, szín-
ház, diszkó, boltok, kaszinó, 4D interaktív mozi, vízi vidámpark

Kikötői illeték: 46 900 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 245 900 Ft/főtől

Külső kabinban 296 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 363 900 Ft/főtől

[A] útvonal Dubai | Abu Dhabi | Sir Bani Yas sziget | tengeren | 
Muscat, Oman | Khasab, Oman | Dubai (2 nap)

[B] útvonal Dubai | Abu Dhabi | Sir Bani Yas sziget | tengeren | 
Bahrain | Doha, Katar | Dubai (2 nap) 

[A] útvonal

Dubai

Abu Dhabi
Sir Bani Yas

Muscat

Khasab

Perzsa-öböl

Ománi-öböl

[B] útvonal

Dubai

Abu DhabiSir Bani Yas

Bahrain

Doha

Perzsa-öböl
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Mindelo

Funchal
Lisszabon

Barcelona
Marseille Genova

Civitavecchia

Szuezi-csatorna
Aqaba

Mumbai

Port Klang
Szingapur

Benoa
Komodo

Darwin

Alotau
Doini-sziget

Noumea
Ile Des Pins

Sydney
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 Roa
PapeeteAitutaki

Rarotonga

Bounty Bay
Passage

2021. JAN. 5. | 117 NAP • 116 ÉJ

HAJÓZZA KÖRBE A FÖLDET 2021-BEN!

Civitavecchia (Róma) | Genova | Marseille | Barcelona | tenge-
ren | Lisszabon | tengeren | Funchal | tengeren (2 nap) | Mindelo, 
Zöld-foki Köztársaság | tengeren (4 nap) | Salvador | tengeren | 
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 | tenge-
ren (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 | Wollongong 

| 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)

Hajó neve: MSC Poesia
Hajó adatai: 13 utasfedélzet, 3223 utas
Szolgáltatások: 3 medence, 5 étterem, 9 bár, spa, sporto-
lási lehetőségek, színház, diszkó, kaszinó, boltok

Kikötői illeték: 195 900 Ft/fő.

Belső kabinban 4 185 900 Ft/főtől

Külső kabinban 4 859 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 6 257 900 Ft/főtől

vista.hu/vilagkoruli-hajout
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EGYÉNI AJÁNLATOK
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PORTUGÁLIA
Repülj és vezess

REPÜLJ ÉS VEZESS | 7 NAP • 6 ÉJ

AZ ATLANTI PARTVIDÉK 
REPÜLJ ÉS VEZESS | 7 NAP • 6 ÉJ

A HAJÓSOK FÖLDJÉN 

Portugália atlanti partvidéke számos kincset tartogat az idelá-
togatók számára. Történelmi látnivalói és természeti képződ-
ményei felejthetetlen élményt ígérnek az út során. Fedezzék 
fel Önök is a főváros nevezetességeit és Algarve tengerpartját!

Portugáliáról elsősorban a hangulatos városnegyedeiről 
ismert Lisszabon, és a borairól híres Portó jut eszünkbe, de 
az ország eme két csodálatos pontja közötti kulturális örök-
ségek és hosszú tengerparti szakaszok felfedezésére invitál-
juk Önt ezzel a programmal.

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

vista.hu/repulj-es-vezess-portugalia-a-hajosok-foldjen

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjszakára 4*-os szállodákban, kétágyas 
szobában reggelivel, az autóbérlést repülőtéri felvétellel és leadással, kor-
látlan kilométer használattal és biztosítással. Az ár nem tartalmazza:  
a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, az üzemanyagköltséget, a belépő-
ket, az idegenforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjszakára 3*-os szállodákban, kétágyas 
szobában reggelivel, az autóbérlést repülőtéri felvétellel és leadással, kor-
látlan km használattal és biztosítással. Az ár nem tartalmazza: a repülő-
jegyet és a repülőtéri illetéket, az üzemanyagköltséget, a belépőket, az 
idegenforgalmi adót.

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

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

Quarteira

Lisszabon

Praia da Rocha

Évora

Vilamoura

Sesimbra
Setúbal

Cascais

Atlanti-óceán

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-
máj. 31 jún. 1-30. júl. 1-15. júl. 16.-

szept. 17.
szept. 

18-30.

kétágyas szobában 168 900 189 900 279 900 284 900 241 900

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

kétágyas szobában 165 900 206 900 182 900

Cabo da Roca

Lisszabon

Porto

Óbidos
Sintra

Estroil

Tomar

Coimbra

Cascais

Atlanti-óceán
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SPANYOLORSZÁG
Repülj és vezess

REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

COSTA DEL SOL KINCSEI 
REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

SPANYOL VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK

Spanyolország legnagyobb vonzereje változatosságá-
ban rejlik. Itt található Európán belül a legtöbb hegyvidék, 
Almeríában található Nyugat-Európa egyetlen sivataga, emel-
lett hangulatos, gazdag történelmi múlttal rendelkező városai, 
olajligetei, homokos tengerpartja mind ide csábítják az utazót. 
Fedezzék fel velünk ezt a csodálatos országot!

Fedezze fel autóval Spanyolország legszebb világörökségi 
helyszíneit! Kezdje a körutat Madriddal, melyet építészeti sok-
féleség és a történelmi emlékek hatalmas gazdagsága jellemez, 
mely tele van élettel és ahol kulináris élmények széles kínálata, 
valamint mennyei tapasok várják! Toledoban várja a katedrális 
és az El Greco Múzeum, tulajdonképpen egy középkorról szóló 
történelemkönyv nyílik ki Ön előtt élőben. Ne hagyja ki a reper-
toárból Cuenca-t, Segovia-t, Ávila-t és Salamancát sem!

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

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre 3-4 csillagos szálláskategóriában, 
kétágyas szobában, reggelivel, az alapkategóriás autóbérlés díját korlát-
lan kilométer használattal, repülőtéri felvétellel és leadással, alapbiztosí-
tással. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetékeket, 
az üzemanyagköltséget, a helyi idegenforgalmi adót. Az ajánlat kiemelt 
időszakokban és ünnepnapokon nem érvényes.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre 4 csillagos szállodákban, kétágyas 
szobában, reggelivel, az alapkategóriás autóbérlés díját korlátlan kilomé-
ter használattal, repülőtéri felvétellel és leadással, alapbiztosítással.  
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetékeket, az 
üzemanyagköltséget, a helyi idegenforgalmi adót. Az ajánlat kiemelt idő-
szakokban és ünnepnapokon nem érvényes.

Costa del Sol | Nerja | Granada | Córdoba | Sevilla | Costa del Sol Madrid | Cuenca | Toledo | Segovia | Ávila | Salamanca | Madrid

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

kétágyas szobában 181 000 176 000

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

kétágyas szobában 221 500 263 000

Sevilla

Costa del Sol

Córdoba

Nerja

Granada

Alborán-tenger

Atlanti-óceán

Ávila

Salamanca Segovia

Cuenca

Toledo

Madrid

Baleári-tenger
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ÍRORSZÁG
Repülj és vezess

REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

ÉSZAK-ÍRORSZÁG FELFEDEZÉSE  
REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

ÍRORSZÁG LEGJAVA

Észak-Írországban a csodálatos természeti környezet, a 
vidám kocsmaélet és az írek életigenlő mentalitása azon-
nal megfogja az odautazót. A nyári estéken minden kocs-
mából szól az ír zene és az utcák hajnalig tele vannak 
helyiekkel és turistákkal. Fedezze fel velünk az egyik leg-
csodásabb természeti adottságú országot és ismerje meg 
Belfastot, Derry-t és a Donegal partot! Járja be az Óriások 
Útját és látogasson el többek között a lenyűgöző Glenveagh 
Nemzeti Parkba, mely egy fantasztikus erdő szarvasokkal, 
tóval, várral és hegyekkel.

Zöld legelők, kietlen sziklás partok, ősi kastélyok – ez jutna 
eszünkbe először Írországról. Azonban a szigetország 
bebarangolása ennél sokkal többet ad. Elvarázsolt, szép 
tájak napközben, élőzenés, hangulatos ír kisvendéglők este, 
melyek mind csodás élménnyé teszik az itt eltöltött időt. A 
látnivalók zöme, a nemzeti parkok, a sziklás szigetek, az ősi 
kolostorromok a nagyvárosoktól távol találhatók, így min-
denképp ajánlott bérautóval bejárni Írországot.

vista.hu/repulj-es-vezess-irorszag-legjavavista.hu/repulj-es-vezess-irorszag-felfedezese

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre vendégházakban, kétágyas szobák-
ban reggelivel, az autóbérlést 8 napra, biztosítással, és repülőtéri felvétel-
lel, és az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az 
üzemanyag költséget, a személyes kiadásokat, és a belépőket.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre vendégházakban, kétágyas szobák-
ban reggelivel, az autóbérlést 8 napra, biztosítással, és repülőtéri felvétel-
lel, és az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az 
üzemanyag költséget, a személyes kiadásokat, és a belépőket.

Dublin | Newgrange | Belfast | Óriások Útja | Derry |  
Donegal part | Glenveagh Nemzeti Park | Dublin

Dublin | Galway | Connemara | Killarney | Kerry | Cork | Dublin

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-máj. 31., 
okt. 1–30.

jún. 1–30., 
szept. 1–30. júl. 1.–aug. 31. 

kétágyas szobában 179 900 198 900 222 900

Dublin

Dublin

Galway

Connemara

Killarney

Cork

Donegal part

Derry

Belfast

Newgrange

Atlanti-óceán

Ft/fő 
reggelivel

ápr. 1.–máj. 31., 
okt. 1–31. jún. 1.–júl. 31. aug. 1–31. Szept. 1–30. 

Kétágyas 
szobában 175 900 198 900 219 900 189 900
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ANGLIA
Repülj és vezess

REPÜLJ ÉS VEZESS | 4 NAP • 3 ÉJ

4 NAP A LAKE DISTRICT NEMZETI PARKBAN
REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

DÉL-NYUGAT ANGLIA CSODÁI 

A fantasztikus Lake District National Park (Tóvidék Nemzeti 
Park) Északnyugat-Angliában található, mely meseszép 
tájaival és különleges geológiai adottságaival minden-
kit elkápráztat. Itt található Anglia legmagasabb pontja és 
a legmélyebb tava is. Utunk során megismerheti Európa 
leghíresebb falát, mely a Kínai Nagy Fal mellett a világ leg-
ismertebb, védelmi funkciókat ellátó falrendszere. A kirán-
dulásunkon útba ejtheti többek között az angol romantika 
egyik legnagyobb alakjának számító William Wordsworth 
házát, melynek kertjét elhunyt lánya emlékére ültettek tele 
sárga nárciszokkal. Az egész lenyűgöző!

Anglia egyik legnépszerűbb régiója Cornwall, ahol felfedez-
heti a Tintagel kastélyt, melyet három oldalról tenger vesz 
körbe. A kastély a leomlott falakkal, meredek kőlépcsőivel 
romantikus látványt nyújt és az a legenda járja, hogy Artúr 
király is itt született. Az út során többek között megláto-
gathatják a Stonehenge hatalmas kőtömbökből álló építé-
szeti csodáját, amely a modern világ számára örök rejtvény 
marad. Természetesen a látnivalókból nem maradhatnak 
ki a festői Glendurgan-kertek, a Land’s End és St. Ives gyö-
nyörű partja sem.

vista.hu/repulj-es-vezess-lake-district vista.hu/repulj-es-vezess-del-nyugat-anglia-csodai

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre 4*-os szállodában, kétágyas szobák-
ban reggelivel, az autóbérlést 4 napra, biztosítással, és repülőtéri felvétel-
lel, a belépőt a Housesteads erődhöz, egy hajózást a Windermere-tavon, 
és az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az üzem-
anyag költséget, a személyes kiadásokat, és a további belépőket.

Az ár tartalmazza: a szállást 8 éjre vendégházakban kétágyas szobákban 
reggelivel, az autóbérlést 8 napra, biztosítással, és repülőtéri felvétellel, a 
belépőt a St Michale’s Mount-hoz, egy hagyományos angol teázást Pen-
zance-ban, és az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, 
az üzemanyag költséget, a személyes kiadásokat, és a további belépőket.

Manchester/Liverpool/Leeds | Housesteads római erőd – 
Hadriánus fala | Wallington Hall | Wordsworth Ház | Beatrix 
Potter Galéria | Sizergh kastély | Manchester/Liverpool/Leeds

London | Tintagel | St Ives | Land’s End | St Michael’s Mount | 
Minack színház | Penzance | Glendurgan kertek | Exeter | 
Stonehenge | London

Ft/fő, reggelivel ápr. 1.-máj. 31., 
okt. 1–30.

jún. 1–30., 
szept. 1–30. júl. 1.–aug. 31. 

Kétágyas szobában 179 900 198 900 222 900

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

Kétágyas szobában 199 900 222 900 209 900

Manchester

Leeds
Liverpool

Housesteads

Wallington Hall

St Ives

Tintagel
London

Land’s End

Minack színház
Penzance

Glendurgan kertek

Exeter Stonehenge
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SKÓCIA
Repülj és vezess

REPÜLJ ÉS VEZESS | 4 NAP • 3 ÉJ

SKÓCIA RÖVIDEN
REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS! SKÓCIA FELFÖLD, 
SKYE ÉS MULL SZIGETEKKEL

Skócia esszenciáját már akár egy hosszú hétvége alatt is meg 
lehet ismerni. Az út során nem csak a legfontosabb látniva-
lók, mint pl. Edinburgh, Loch Ness és Inverness kerül sorra, 
hanem igazi (olykor még lakott) skót kastélyok, gyönyörű 
erdők, és természetesen a skót whisky is vár mindenkit! 
Tartson velünk és tapasztalja meg élőben is a táj egyediségét, 
titokzatosságát, mondavilágos hangulatát, a levegő frisses-
ségét és a nyers vidék ártatlan báját!

Skócia varázslatos világát lehet megismerni ezen az izgalmas 
útvonalon, hiszen nem csak a Skót Felföldre visz az út, hanem 
a Belső-Hebridák szigeteire is. Edinburgh híres vára mellett 
a skótok kedvenc kiránduló helyeit is felkeresik: a Trossachs 
Nemzeti Parkban található Loch Lomondot, és a legendá-
san szép Glencoe-völgyet. Természetesen nem maradhat ki 
Nessie otthona, és a skót felföld fővárosa, Inverness sem. Ez 
az út minden bizonnyal életre szóló élmény.

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

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre vendégházakban, kétágyas szobák-
ban reggelivel, az autóbérlést 4 napra, alapbiztosítással és repülőtéri fel-
vétellel, egy hajókázást a Loch Ness-en, a belépőt az Urquhart várba, és 
az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az üzemanyag 
költséget, a személyes kiadásokat, és a belépőket.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre vendégházakban, kétágyas szobák-
ban reggelivel, az autóbérlést 8 napra, alapbiztosítással és repülőtéri felvé-
tellel, a belépőt a Blair Athol whiskey lepárló üzmebe, egy egyórás hajózást 
a Loch Ness-en, és az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülője-
gyet, az üzemanyag költséget, a személyes kiadásokat, és a belépőket.

Edinburgh | Stirling | Inveraray | Oban | Fort William | Loch 
Ness | Inverness | Perth Edinburgh | Loch Lomond | Oban | Mull-sziget | Glencoe | 

Skye-sziget | Loch Ness | Inverness | St Andrews 

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-jún. 19., szept. 1.–okt. 31. Jún. 20.–aug. 31. 

Kétágyas szobában 96 900 99 900

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-jún. 19., 
szept. 1.–okt. 31. jún. 20.–júl. 31. aug. 1–31. 

Kétágyas szobában 193 900 207 900 212 900

Loch Ness

Inverness

Fort William

Edinburgh

Perth
Oban

Inveraray
Stirling

Loch Ness

Inverness

St Andrews

Glencoe

Skye-sziget

Mull-sziget

Oban

Loch Lomond

Edinburgh
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IZLAND
Repülj és vezess

REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

IZLANDI NAGYKÖRÚT
REPÜLJ ÉS VEZESS | 5 NAP • 4 ÉJ

IZLANDI KISKÖRÚT

Izland nem egy sima úti cél, hanem egy igazi kaland. Rengeteg 
csoda várja itt az odautazót: az éjféli nap, a hegyek és vulkánok, 
az extrém tengerpartok, az északi fények, a geotermikus fürdők, 
az izlandi emberek kreativitása, bálnales, az olykor meglepő 
ételek (pl. cápahús), a gleccserek, a vízesések… és még sorolhat-
nánk. Egy izlandi út során nem csak sok fantasztikus fényképet 
készíthet, hanem egy életre szóló élményben lehet része.

Izland lélegzetelállítóan nyers természetének csendjét „hal-
lani”, zord, drámai tájait látni életre szóló élmény. Ezen a 
kiskörúton lehetősége van meglátogatni többek között a 
Virágfalut, ahol az üvegházat egész évben fűti a geoter-
mikus energia, a Dübörgő vízeséseket, valamint felfedez-
heti a Thjorsardalur völgyet és a benne rejlő kontrasztokat, 
a homokos láva mezőket, a folyókat és vízeséseket, vala-
mint a lenyűgöző Hekla vulkánt. Látogasson el a Thingvellir 
Nemzeti Parkba, ahol látható a kontinensek közötti szakadás 
helye. Térjen be a Blue Lagoon területére, ahol a világszin-
ten egyedülálló fürdő meleg vizében az év bármely szakában 
megmártózhat.

vista.hu/repulj-es-vezess-izland-kiskorutvista.hu/repulj-es-vezess-izland-nagykorut

Az ár tartalmazza: a középkategóriás autóbérlést 5 napra alapbiztosítás-
sal, korlátlan km megtételével, GPS rendszerrel, 2 vezető engedéllyel, repü-
lőtéri felvétellel és leadással (Toyota Auris vagy hasonló), a szállást 4 
éjszakára reggelis ellátással hotelben, farmházban és vendégházban közös 
vagy saját fürdőszobában, a részletes útvonaltervet, és az angol nyelvű 
asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri ille-
téket, az üzemanyag költséget és a személyes kiadásokat.

Az ár tartalmazza: a középkategóriás autó bérlését 8 napra GPS-szel, re-
pülőtéri felvétellel és leadással, a szállást 7 éjszakára hotelelek, farm-, és 
vendégházak kétágyas szobáiban, a reggelis ellátást, a részletes útvonal-
tervet, és az angol nyelvű asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a repü-
lőjegyet, az üzemanyagköltséget, és a személyes kiadásokat.

Hveragerdi | Thingvellir Nemzeti Park | Vík | Vatnajökull 
Nemzeti Park | Jökulsárlón | Höfn | Egillstadir | Husavík | 
Myvatn | Akueyri | Borgarnes | Reykjavík

Hveragerdi | Vík | Thingvellir Nemzeti Park | Reykjavik

Ft/fő reggelivel máj. 1.-jún. 24., 
aug. 27.-szept. 30. jún. 25.-aug. 26.

kétágyas szobában 
közös fürdőszobával 239 900 266 300

kétágyas szobában 
privát fürdőszobával 277 500 307 900 

Ft/fő reggelivel máj. 1.-jún. 24., 
aug. 27.-szept. 30. jún. 25.-aug. 26.

kétágyas szobában 
közös fürdőszobával 419 500 466 000

kétágyas szobában 
privát fürdőszobával 485 500 539 500 

Vík

Thingvellir NP

MyvatnAkueyri

Reykjavík
Keflavík

Hveragerdi

Höfn

Egillstadir

Vík

Thingvellir NP
Reykjavík

Keflavík

Hveragerdi



38

NORVÉGIA
Repülj és vezess

REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

LOFOTEN-SZIGETEK 
REPÜLJ ÉS VEZESS | 7 NAP • 6 ÉJ

AZ ÉSZAKI-SARKKÖRÖN TÚL

Készüljön fel a nyugodt és költői tájképre. Norvégia északi 
részén fekszik a Lofoten szigetcsoport, a világ egyik legpá-
ratlanabb helye. Fedezze fel a szigetvilágot, ahol láthatja a 
vízben elmerülő hegyekkel körülölelt homokos partokat, és a 
halászfalukat a cölöpökön álló házikókkal.

Fedezze fel Norvégia legszebb városait egy hét alatt! Tromso 
utcái nagyon bájosak a vidám színűre festett házaknak 
köszönhetően. Hatalmas sétákat tehet, sőt itt megnézheti 
Norvégia egyetlen fából készült székesegyházát is. Utazzon 
komppal Breivikeidet-ből Svensby-be, majd Lyngeseidet-ből 
Olderdalen-be és gyönyörködjön az elképesztő látnivalók-
ban. Kiránduljon el az Északi-fokhoz, ahol nyáron este is vilá-
gos van, így szintén egy egyedülálló élményben lehet része 
ezen a természetfeletti helyen.

vista.hu/repulj-es-vezess-norvegia-lofoten vista.hu/repulj-es-vezess-eszaki-sarkkoron-tul

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éj-
szakára hotelben reggelivel és 2 éj-
szakára rorbu-ban (tradicionális 

nor vég halászház) büfé reggelivel, az alapkategóriás bérautót, a bálnales ha-
jókázást és belépést a Whale Centre-be. Az ár nem tartalmazza: a repülő-
jegyet és a repülőtéri illetéket, az autópályadíjakat és a kompozást, az üzema-
gyag költséget, a reggelin kívül az étkezéseket és a személyes kiadásokat.

Az ár tartalmazza: a szállást 6 
éjszakára hotelben reggelivel, 
alapkategóriás bérautót, a 

kompozást Breivikeidet-ből Svensby-be és kompozást Lyngeseidet-ből  
Olderdalen-be, az utazást hajóval Hammerfest-ből Tromsø-be. Az ár 
nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, az autópálya-
díjakat, az üzemagyag költséget, a reggelin kívül az étkezéseket és a sze-
mélyes kiadásokat. 

Evenes | Andenes | Leknes | Henningsvær | Svolvaer | Kabelvåg Tromsø | Alta | Karasjok | Honningsvåg | Nordkapp | 
Knivskjelodden | Hammerfest | Tromsø

Ft/fő reggelivel máj. 1.-szept. 30.

kétágyas szobában 535 900 

Ft/fő reggelivel máj. 1.-szept. 30.

kétágyas szobában 535 900 

Andenes

Melbu

Fiskebøl fergekai

Evenes

Leknes
Henningsvær

Kabelvåg
Svolvaer

Norvég-tenger

Tromsø

Alta

Karasjok

Honningsvåg
Északi-fok

Knivskjelodden

Hammerfest

Olderdalen

Lyngeseidet
Svensby

Breivikeidet

Norvég-tenger
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FRANCIAORSZÁG
Repülj és vezess

REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

PROVENCE ÉS A FRANCIA RIVIÉRA
REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

NORMANDIA

Provence csodálatos tájain belepillanthatunk az igazi francia 
vidéki életmódba. Hangulatos piacokon vásárolhatunk fris-
sen sült baguettet és érett gyümölcsöket. A francia község, 
Roussillon nagyjából félúton található Avignon és Aix-en-
Provence között. Roussillon csodálatos vörös szikláiról és 
okker kőbányáiról híres, Avignon-t pedig a Pápák városának 
is nevezik, mivel a 14–15. században számos pápa vezette 
itt hivatalát. Aix-en-Provence igazi francia vidéki város ala-
csony házakkal, sétálóutcákkal, kávézókkal, nagyszerű kert-
városi övezettel, igazi régi mozikkal, kertekkel, piacokkal, 
boulangerie-kel és patisserie-kel. Tapasztalja meg velünk az 
igazi francia vidéki életérzést!

Normandia vidéke egészen lenyűgöző: nincs elárasztva 
turistákkal, sok a nyugodt, érintetlen terület. Az alma cider, a 
calvados, a fantasztikus friss normandiai vaj és a camembert 
folyamatosan csábítja az odautazókat. Fedezze fel Honfleur 
kikötőjét és a kis meredek utcáit, ahonnan elágazva fan-
tasztikus tengeri herkentyűs éttermeket és palacsintázókat 
találhat. A Bayeux-i falkárpit lenyűgöző, nem lehet kihagyni! 
Rouen katedrálisa a francia gótika remeke, Mont Saint 
Michel-ben pedig csodás élmény felkapaszkodni a tenger 
által körülölelt Apátság középkori hangulatot árasztó utcáin. 
Lenyűgöző az egész vidék, a klímának köszönhetően hihe-
tetlenül élénk zöld a táj, minden nagyon rendezett, igényesen 
karbantartott és magyar szemmel feltűnő a tisztaság.

vista.hu/repulj-es-vezess-provence-es-francia-riviera vista.hu/repulj-es-vezess-normandia

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában 3-4 csillagos 
szálláshelyen, alapkategóriás bérautó díját korlátlan kilométer haszná-
lattal, repülőtéri felvétellel és leadással, alapbiztosítással. Az ár nem tar-
talmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, az üzemanyagköltséget, 
ellátást, a helyi idegenforgalmi adót. 

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában 3-4 csillagos 
szálláshelyen, alapkategóriás bérautó díját korlátlan kilométer haszná-
lattal, repülőtéri felvétellel és leadással, alapbiztosítással Az ár nem tar-
talmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, az üzemanyagköltséget, 
ellátást, a helyi idegenforgalmi adót. 

Marseille | Gordes | Avignon | Arles | Fontvieille | Aix-en-
Provance | Saint-Tropez | Fréjus | Cannes | Nizza 

Párizs | Rounen + Hofleur | Bayeux + Arromanches-les-
Bains | Mont-Saint-Michel | Bretagne + Saint-Malo | Josselin 
+ Rennes | Párizs 

Ft/fő ellátás 
nélkül május június július augusztus szeptember

kétágyas 
szobában 232 700 265 900 293 900 269 900 252 500

Ft/fő ellátás 
nélkül május június július augusztus szeptember

kétágyas 
szobában 164 300 178 900 199 900 193 600 162 900

Párizs
Mont-Saint-Michel

Saint-Malo

Rounen

Bretagne

Honfleur

Josselin

Bayeux

Rennes

Arromanches-les-Bains

Marseille

Gordes
Avignon

Arles

Fontvieille

Saint-Tropez

Nizza

Aix-en-Provance

Fréjus
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ÉSZAK-AMERIKA
Repülj és vezess

REPÜLJ ÉS VEZESS | 14 NAP • 13 ÉJ

NYUGATI-PART KINCSEI
REPÜLJ ÉS VEZESS | 8 NAP • 7 ÉJ

KALIFORNIAI KÉPESLAPOK 

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

Kalifornia sokféle, de mégis megtestesít egyfajta örömteli 
életérzést és árad belőle a laza szépség. Csodásak, nagyon 
szerethetők a kaliforniai óceánparti városok, mint az ame-
rikai filmjeleneteket idéző Malibu, vagy a spanyol gyarmati 
idők építészetével játszó Santa Barbara. Sok turista érzi úgy, 
hogy itt bizony tartósan tudna élni. Plusz: Kalifornia nemzeti 
parkjai nem véletlenül annyira népszerűek, a Yosemite nem-
zeti park gránitsziklái káprázatosak. Kalifornia igazi ékköve 
San Francisco, amit szinte mindenki rajongásig szeret, főleg 
elképesztő domborzati látványossága okán.

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

Los Angeles | Malibu | Santa Barbara | Monterey/Carmel | 
Yosemite NP | San Francisco

vista.hu/repulj-es-vezess-kaliforniai-kepeslapokvista.hu/repulj-es-vezess-nyugati-part-kincsei

Az ár tartalmazza: a szállást középkategóriás szállodákban, 7 éjszakára, 
kétágyas szobában, ellátás nélkül, az alapkategóriás bérautót a körutazás 
során, a hasznos információkat tartalmazó welcome hátizsákot az első 
szálláshelyen, az angol nyelvű asszisztenciát az út során. Az ár nem tar-
talmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a személyes kiadásokat, 
az ellátást, az üzemanyag költséget, a parkolási és útdíjakat.

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre vendégházakban, kétágyas szobák-
ban reggelivel, az autóbérlést 4 napra, alapbiztosítással és repülőtéri fel-
vétellel, egy hajókázást a Loch Ness-en, a belépőt az Urquhart várba, és 
az útvonaltervet. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az üzemanyag 
költséget, a személyes kiadásokat, és a belépőket.

Ft/fő ellátás nélkül ápr. 1.-máj. 31. jún. 1.-okt. 31.

kétágyas szobában 267 900 319 900 Ft/fő ellátás nélkül ápr. 1.-máj. 31. jún. 1.-okt. 31.

kétágyas szobában 341 600 392 500 
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REPÜLJ ÉS VEZESS | 13 NAP • 12 ÉJ

FLORIDA LEGJAVA 
REPÜLJ ÉS VEZESS | 11 NAP • 10 ÉJ

KANADA FELFEDEZŐKÖRÚT 

Az út során valóban Florida legjavát ismerheti meg: gyönyörű 
partszakaszok várják nem csak Miamiban, hanem Naples-
ben, Sarasotában, és Key Westen is. Az út során több, egye-
dülálló Nemzeti Parkba is ellátogathat (pl. Everglades, Ding 
Darling park, Homosassa Springs park); ihat a „Fiatalság for-
rásából” St. Augustine-ban. Orlando tematikus parkjai és a 
Kennedy Űrközpont gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt 
életre szóló élményt nyújtanak.

Utazásunk alatt megismerkedhet Calgary történelmével, a 
Kanada Olympic Parkkal - ahol az 1988-as téli olimpia játé-
kok kerültek megrendezésre – és többek között Amerika 
Svájcával is. Autózzon végig a gyönyörű Sziklás-hegység 
tájain, próbálja ki a gondolázást vagy akár a vadvízi evezést, 
látogasson el Vancouverbe és élvezze ki ennek a tartalmas 
utazásnak minden csodáját! Érdemes minden megállónál időt 
tölteni, hiszen így tökéletes képet kaphat az igazi Kanadáról.

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

Calgary | Canmore | Banff | Jasper | Clearwater | Vancouver | 
Victoria | Vancouver

vista.hu/repulj-es-vezess-florida-legjava vista.hu/repulj-es-vezess-kanada-felfedezokorut

Az ár tartalmazza: a szállást középkategóriás szállodákban, 12 éjszaká-
ra, kétágyas szobában, ellátás nélkül, az alapkategóriás bérautót a köru-
tazás során, a hasznos információkat tartalmazó welcome hátizsákot az 
első szálláshelyen, az angol nyelvű asszisztenciát az út során. Az ár nem 
tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a személyes kiadá-
sokat, az ellátást, az üzemanyag költséget, a parkolási és útdíjakat.

Az ár tartalmazza: a szállást középkategóriás szállodákban, 10 éjszaká-
ra, kétágyas szobában, ellátás nélkül, az alapkategóriás bérautót a köru-
tazás során, a hasznos információkat tartalmazó welcome hátizsákot az 
első szálláshelyen, az angol nyelvű asszisztenciát az út során. Az ár nem 
tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a személyes kiadá-
sokat, az ellátást, az üzemanyag költséget, a parkolási és útdíjakat.

Ft/fő ellátás nélkül ápr. 1.-máj. 31. jún. 1.-okt. 31.

kétágyas szobában 337 300 296 900 

Ft/fő ellátás nélkül ápr. 1.-máj. 31. jún. 1.-okt. 31.

kétágyas szobában 361 900 481 900 

CalgaryVancouver

Clearwater

Jasper

Banff
Canmore

VictoriaMiamiNaples

Key West

Key LargoEverglades NP

Orlando
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HORVÁTORSZÁG

POREČ | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL ISTRA PLAVA LAGUNA ***
OPATIJA | 8 NAP • 7 ÉJ

GRAND HOTEL ADRIATIC II *** 

A Hotel Istra épülete Poreč mellett található, és egy gyönyörű 
öbölre néz. Mindent megtalál itt egy egyszerű, pihentető nya-
raláshoz. Az udvar biztonságos, pálmafák, színes virágok és 
rózsabokrok uralják. A strand 100 méterre található, ahol 
strandröplabda pálya, valamint mini golf, kenu kölcsönzés és 
teniszpálya várja a vendégeket. Minden szoba légkondicio-
nált, zuhanyzóval és műholdas TV-vel felszerelt. Különösen 
párok körében népszerű, hiszen egy megfizethető, tökéletes 
romantikus vakációt lehet itt eltölteni.

A Grand Hotel Adriatic Opatija egyik legjobb szállodája kelle-
mes környezettel és hangulatos légkörrel. A szálloda a tenger 
közelében található, a gyönyörű Lungomare sétány mentén, 
és az első itt tartózkodás után biztosan a kedvencévé válik! 
A hotel tizenöt perces sétára van Opatija központjától, 50 
méterre a tengertől. Ne hagyja ki a gyógyfürdőközpontját, 
amely Opatija egyik legszebb része. Minden szoba légkondi-
cionált, és a tengerre néző szobákból csodálatos kilátás nyílik 
a Kvarner-öbölre és egész Opatijára.

vista.hu/horvatorszag-porec vista.hu/horvatorszag-opatija

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas tengerre néző classic szobá-
ban, a félpanziós ellátást, az italfogyasztást a vacsoránál, a wifit, a helyi 
idegenforgalmi adót. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit,  
a par kolást. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes az aján-
lat. Minimum tartózkodás 5 éjszaka.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas standard szobában reggelivel. 
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a parkolást, a helyi idegen-
forgalmi adót. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes az 
ajánlat. Minimum tartózkodás 4 éjszaka.

Ft/fő 
reggelivel

ápr. 19.- 
máj. 26., 

szept. 30.- 
okt. 13

máj. 27.- 
jún. 23., 

szept. 
16-29.

jún. 26.-júl. 21., 
aug. 26.- 
szept. 15.

júl. 22.- 
aug. 25.

okt. 14.- 
nov. 30.

Kétágyas 
szobában 118 500 139 000 150 900 186 500 97 900

Ft/fő 
félpanzióval máj. 26.-jún. 14. jún. 15.-júl. 21., 

aug. 24.-szept. 7.
jún. 22.- 
aug. 23. szept. 7-22.

Kétágyas 
szobában 123 000 144 900 191 500 101 000
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SELCE | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL KATARINA ****
ŠIBENIK | 8 NAP • 7 ÉJ

AMADRIA PARK HOTEL ADRIJA *** 

A Hotel Katarina a festői Selce városának bejáratánál talál-
ható, 3 km-re Crikvenicától. A szálloda a strand közelében 
van, melytől nem messze sok kávézó, bár, pizzéria, pékség 
és üzlet található. A városközpontban rendelkezésre áll egy 
bank és egy posta is. A sétányon és a kikötőben lehet hajókat 
bérelni és szervezett hajókirándulásokra jelentkezni, hogy a 
vizen fedezhessék fel a csodás környéket. A hotelben ki lehet 
próbálni a fűtött tengeri vizes medencét, a jacuzzit, a török 
fürdőt, a finn szaunát és a bio finn szaunát is.

Horvátország első gyermekszállodája felemelő szórakozási 
lehetőségeket kínál, de nem csak a gyermekekre gondoltak, 
hiszen az egész család számára tökéletes kikapcsolódási 
lehetőséget biztosítanak. A gyermekek szórakoztatására 
megalakult a Mini Club és Summer Club, melyek garantáltan 
órákig lefoglalják a lurkókat. Így a szülőknek van ideje elláto-
gatni a közeli wellnessközpontba, ahol teljes felfrissülésben 
lehet részük. Az egész család élvezheti a szabadtéri frissvi-
zes medencét, az étterem széles választékát.

vista.hu/horvatorszag-selce vista.hu/horvatorszag-sibenik

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas standard szobában, a fél-
panziós ellátást. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi 
idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes 
az ajánlat. Minimum tartózkodás 5 éjszaka.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott szobatípusban* reggelivel, 
a nyugágyak igénybevételét a medencénél, nyári animációs programokat 
gyermekek részére. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, parko-
lást, a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon 
nem érvényes az ajánlat. Minimum tartózkodás 5 éjszaka.

*Családi szoba 2 felnőtt + 2 max. 12 éves gyermek részére (a gyermekek el-
helyezése ingyenes).

Ft/fő 
reggelivel

ápr. 1.-máj. 11., 
szept. 22.- 

okt. 30.

máj. 12.- 
jún. 8., 

szept. 8-21.

jún. 9-29., 
szept. 1-7.

jún. 30.- 
júl. 20., 

aug. 18-31.

júl. 21.- 
aug. 17.

Kétágyas 
szobában 108 900 124 000 160 500 196 500 214 500

Családi 
szobában 142 000 169 500 214 500 259 900 284 000Ft/fő 

félpanzióval
ápr. 27.-máj. 24., 

szept. 28.-okt. 12.
máj. 25.-jún. 21., 

szept. 14-27.

jún. 22.-júl.5., 
aug. 24.- 
szept. 13.

júl. 6.- 
aug. 23.

Kétágyas 
szobában 140 500 168 500 199 500 224 500
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UMAG | 8 NAP • 7 ÉJ

KANEGRA ÜDÜLŐTELEP **
OMIŠ | 8 NAP • 7 ÉJ

HOLIDAY VILLAGE SAGITTA *** 

Umag egy kisváros Isztria északnyugati partján, ami nem 
csak a tengerparti pihenéshez, hanem a félsziget felfede-
zéséhez is ideális kiindulópont. A Kanegra üdülőtelep nem 
messze helyezkedik el az Adriai-tenger partjától, gyönyörű 
mediterrán környezetben. Itt minden megtalálható, ami egy 
tökéletes nyaraláshoz kell, sportolási és szórakozás lehető-
ségek, finom koktélok és rengeteg szórakozás.

Omiš egy olyan város, amely gazdag kulturális örökséget, 
extrém sportokat, vidéki, folyami és tengeri turizmust és gyö-
nyörű természeti szépséget nyújt az odautazóknak. A Sagitta 
üdülőtelepen lehet választani szálloda, apartmanok és bun-
galók közül, melyek a csodás Adriai-tenger közelében fek-
szenek. A Sagitta egy családbarát, háromcsillagos szálloda, 
amely továbbra is bővíti szolgáltatásait, hogy az egyik leg-
jobb turisztikai szálláshely maradjon a környéken, úgy, mint 
eddig is. A szálloda szobái gyönyörű tengerre néző kilátással 
rendelkeznek, strandja pedig kavicsos. A százéves fenyőfák 
árnyéka és a mediterrán növények aromája ellazít és biztosít 
a teljes nyugalomról.

vista.hu/horvatorszag-umag vista.hu/horvatorszag-omis

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott apartmantípusban ellátás 
nélkül, az áram-, víz-, és gáz szolgáltatást, az ágyneműt és törölközőt, a 
végtakarítást, a helyi idegenforgalmi adót. Az ár nem tartalmazza:  
a kiutazás költségeit, parkolást. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon 
nem érvényes az ajánlat. Minimum tartózkodás 5 éjszaka.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a kétágyas erkélyes szobában, az all 
inclusive ellátást kotlátlan alkohol és üdítőfogyasztással, szórakoztató 
gyermekprogramokat legalább 3 nyelven, heti 2 élőzenés estén való rész-
vételt. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgal-
mi adót. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat. 
Minimum tartózkodás 2 éjszaka.

Ft/fő all 
inclusive 
ellátással

ápr. 13.-máj. 17., 
szept. 28.-okt. 31.

máj. 18.-jún. 14., 
szept. 7-27.

jún. 15.-júl. 19., 
aug. 17.-szept. 6.

júl. 20.- 
aug. 16.

Kétágyas 
szobában 91 900 136 500 195 500 213 000

Ft/
bungaló

ápr. 25.- 
máj. 29., 

szept. 
8-15.

máj. 30.- 
jún. 12., 

szept. 1-7.
jún. 13-21.

jún. 22.- 
júl. 7., 

aug. 25-31.

júl. 8-18., 
aug. 

18-24.

júl. 19.- 
aug. 17.

4 fős 127 900 146 500 208 900 270 900 314 900 336 500

6 fős 144 900 163 500 225 900 285 500 331 900 353 500
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BRELA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL MARINA *** 
MAKARSKA | 8 NAP • 7 ÉJ

ALMERA APARTMAN 

A Bluesun Marina Hotel egy háromcsillagos szálloda gyer-
mekes családok számára. A hotel megfizethető áron kínál 
szállást és extra biztonságos strandot környező forgalom 
nélkül. A híres strand, a Punta Rata mellett található, mely 
egy igazi békés, természetes oázis kristálytiszta tengervíz-
zel: ideális hangulat a tökéletes nyaraláshoz! A Marina Hotelt 
egy buja fenyőerdő veszi körül, és a tengertől csak a Brela 
mellett futó sétány választja el. Ideális a reggeli kocogáshoz, 
valamint romantikus sétákhoz és gyönyörű hátteret nyújt a 
naplementéhez.

Makarska elsősorban különlegesen tiszta tengervizéről, 
illetve gyönyörű strandjairól ismert, melyek érdekes kom-
binációt alkotnak a Biokovo-hegység fenyőerdőivel. A kikö-
tőváros a szórakozási lehetőségek széles választékát kínálja 
és a csendes pihenésre, kikapcsolódásra vágyók számára is 
ideális úti cél. Az apartmanház 500 méterre található a kavi-
csos strandtól, a nyüzsgő belvárostól pedig 1 kilométerre. 
Igényes, modern berendezésű stúdiók és apartmanok várják 
az ide látogatókat.

vista.hu/horvatorszag-brela vista.hu/horvatorszag-makarska

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, a helyi idegenforgalmi adót. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költ-
ségeit. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat. 
Minimum tartózkodás 3 éjszaka.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott apartmantípusban ellátás 
nélkül, az áram-, víz-, és gáz szolgáltatást, az ágyneműt és törölközőt, a 
végtakarítást, a helyi idegenforgalmi adót. Az ár nem tartalmazza: a ki-
utazás költségeit. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes az 
ajánlat. Minimum tartózkodás 7 éjszaka.

Ft/fő 
félpanzióval

ápr. 20.- 
máj. 10., 

okt. 5-25.

máj. 11-24., 
szept. 21.- 

okt. 4.

máj. 25.- 
jún. 21., 

szept. 14-20.

jún. 22.- 
júl. 5., 

aug. 31.- 
szept. 13

júl. 6.- 
aug. 30.

Kétágyas 
szobában 103 900 131 500 207 500 247 500 277 900

Kétágyas, 
tengerre néző 
szobában

109 900 143 500 219 900 262 500 292 900

Ft/apartman ápr. 1.- 
máj. 28.

máj. 29.- 
júl. 5.

júl. 6.- aug. 
28.

aug. 29.- 
szept. 27.

szept. 
28.- okt. 

29.

2 fős studio 102 500 119 900 142 500 124 900 106 900

4 fős 
apartman 205 500 232 500 266 900 241 900 213 500
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KRK, KRK-SZIGET | 8 NAP • 7 ÉJ

VALAMAR KORALJ HOTEL ***
MALI LOŠINJ | 8 NAP • 7 ÉJ

FAMILY HOTEL VESPERA ****

Pihenés és romantika a Krk-öbölben egy festői szigeten. Az 
idilli öböl felett fekvő, vastag és illatos fenyőerdők által körü-
lölelt szálloda tökéletes a pihentető nyaraláshoz. A modern 
dizájn és a mediterrán hangulat minden szobából és roman-
tikus lakosztályból otthonos szálláshelyet varázsol, amiben 
egy fárasztó felfedező körút után jól esik lepihenni. A kör-
nyező strandok gyönyörűek, a macskaköves, hangulatos 
kis utcák magukkal ragadnak, a tréfás fagyiárusok pedig 
garantáltan mosolyt csalnak az ember arcára. Az ínyencek 
élményét a nemzetközi és horvát kedvenceket kínáló büfé és 
étterem biztosítja.

A Family Hotel Vespera a szülők és minden korosztály szá-
mára készült paradicsomi játszótér. A Kinderhotels Europe 
első horvát tagja, így a Vespera hotel mindent tartalmaz, amit 
valaha is szeretett volna, amikor ideális családi nyaralását 
tervezte. A szálloda a Sunčana (Sunny) öbölben található, 
kavicsos strand és napozásra alkalmas sík felületek köze-
lében. A képzett pedagógusok és barátságos animátorok 
segítségével a gyerekek gondtalan és szórakoztató napokat 
tölthetnek el, a Vespera estéi pedig a kiállítások, a mini disz-
kók és más szórakoztató tevékenységekkel telnek, melyek 
tökéletesek az egész család számára.

vista.hu/horvatorszag-krk vista.hu/horvatorszag-mali-losinj

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, a parkolást, a helyi idegenforgalmi adót. Az ár nem tartalmazza:  
a kiutazás költségeit. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes 
az ajánlat. Minimum tartózkodás 5 éjszaka.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott szobatípusban*, az all 
inclusive ellátást, a parkolást, programokat gyermekek részére képzett 
animátorokkal, a nyugágyak és napernyők igénybevételét a medencénél és 
a strandon, strandtörölközőt és strandtáskát. Az ár nem tartalmazza:  
a kiutazás költségeit, parkolást, a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt idő-
szakban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat. Minimum tartózko-
dás 5 éjszaka.

*Családi szoba 2 felnőtt + 2 max. 16 éves gyermek részére (a gyermekek el-
helyezése ingyenes).

Ft/fő 
félpanzióval

ápr. 9-
máj. 29., 

szept. 15.- 
okt. 19.

máj. 30.- 
jún. 18.

jún. 19.-júl. 4., 
szept. 1-14.

júl. 5-25., 
aug. 18-30.

júl. 26.- 
aug. 17.

Kétágyas 
szobában 113 500 155 500 190 500 224 500 247 900

Ft/fő all inclusive 
ellátással

máj. 30.- jún. 19., 
aug. 31.- szept. 13.

jún. 6.- júl. 12., 
aug. 24-30. júl. 13.- aug. 23.

Kétágyas szobában 206 500 249 500 278 500

Családi szobában 355 000 443 900 491 900
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KORČULA | 8 NAP • 7 ÉJ

PORT 9 HOTEL ISLAND FAMILY RESORT ****
SUKOŠAN | 8 NAP • 7 ÉJ

NEO SAUNA & SPA APARTMAN

Korčula városa közel egy évezredes múltra tekint vissza, 
melyet jól példáz az óvárost körül ölelő kőfal. A Port 9 egy 
csendes, erdővel körülvett öbölben található, a belváros 
közelében. A kifejezetten családbarát szálloda a felnőttek és 
gyermekek részére is izgalmas programlehetőségeket kínál. 
A barátságos személyzet segítségével felfedezheti Korčula 
kincseit, a hajóépítők, kőfaragók és Marco Polo világát.

Sukošan eredetileg egy csendes kis halászfalu, melynek óvá-
rosa egy sekély védett öböl (az Arany-öböl) partján helyez-
kedik el. Az öbölben a nyári hőségben jól felmelegszik a 
tenger vize, így tökéletes strandolási feltételeket biztosít. Neo 
Sauna & Spa rendelkezik medencével, napozóágyakkal, szau-
nával, edzőteremmel és kerékpárkölcsönzési lehetőséggel is. 
Ha megunták a strandolást, érdemes legalább egyszer elláto-
gatni a szomszédos Zadarba, a környék legnagyobb és leg-
szebb mediterrán hangulatú városába.

vista.hu/horvatorszag-korcula vista.hu/horvatorszag-sukosan

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, az üdülőhelyi díjat. Az ár nem tartalmazza: a parkolást. 
Gyerekkedvezmény: 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%.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott apartmantípusban ellá-
tás nélkül, az áram-, víz-, és gáz szolgáltatást, az ágyneműt és törölközőt, 
a végtakarítást, a helyi idegenforgalmi adót. Az ár nem tartalmazza:  
a kiutazás költségeit. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvé-
nyes az ajánlat. 

Ft/fő 
félpanzióval

ápr. 27.- 
máj. 3., 

szept. 28.- 
okt. 20.

máj. 4.- 
jún. 7., 
szept. 
21-27.

jún. 8-21., 
szept. 7-20.

jún. 22.- 
júl. 5., 

aug. 24.- 
szept 6.

júl. 6.- 
aug. 23.

Kétágyas 
szobában 108 900 133 000 175 500 211 500 223 900

Családi 
szobában 139 500 163 500 208 500 250 900 271 900

Ft/
apartman

ápr. 1.- 
máj. 24.

máj. 25.- 
jún. 25.

jún. 26.- 
júl. 14.

júl. 13.- 
aug. 16

aug. 
17-26.

aug. 27.- 
szept. 21.

4 fős 
apartman 273 500 324 900 444 500 497 900 480 500 337 900
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SZLOVÉNIA

BLED | 6 NAP • 5 ÉJ

HOTEL RIBNO ***
BOVEC

HOTEL MANGART ****

Frissen felújított, világos, alpesi stílusú három csillagos szál-
loda a bledi tóhoz közel (2 km), csendes helyen, csodálatos 
természeti környezetben található. Szlovénia első hulladék-
mentes hotele cím büszke tulajdonosa. Elhelyezkedésének 
köszönhetően télen-nyáron a szabadtéri és extrém sportok 
kiváló kiindulópontja lehet. A szálloda közel 60, pótágyazható 
szobája kényelmes elhelyezést biztosít akár családok részére 
is. Éttermében ízletes helyi és nemzetközi ételeket szolgálnak 
fel, melyek mellé finom minőségi borokat kóstolhatunk.

A Hotel Mangart szálláshely Bovec városában, mindössze 500 
méterre a központtól, a Triglav Nemzeti Park szélén helyezke-
dik el, csodálatos természeti környezetben. Innen gyönyörű 
kilátás nyílik a Boveci-medencére és a Júlia-Alpokra. Az újon-
nan épült hotel szobái erkéllyel, kábel-TV-vel, minibárral és 
ingyenes wifivel rendelkeznek, a wellnessrészleg pedig pezs-
gőfürdővel és szaunával felszerelve várja Önöket.

vista.hu/szlovenia-bled vista.hu/szlovenia-bovec

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, 1 kávét és sütit, napi 2 óra szaunahasználatot, -10% kedvezményt a 
masszázsokra, -20% kedvezményt a Živa Wellness belépőjéből. Az ár 
nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást választott tartózkodásra kétágyas szobá-
ban reggelivel. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi ide-
genforgalmi adót.

Ft/fő/éj reggelivel ápr. 21.-jún. 8., 
szept. 22.-okt. 19.

jún. 9.-júl. 6., 
aug. 25.-szept. 21. júl. 7.-aug. 24.

Kétágyas szobában 20 700 22 900 24 500

Ft/fő félpanzióval ápr. 1-30., okt. 
20-31.

máj. 1.-jún. 30., 
szept. 20.-okt. 15. júl. 1.-szept. 19.

Kétágyas szobában 85 900 100 900 146 900
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PORTOROŽ | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL HISTRION ****
PORTOROŽ | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL VILE PARK ***

Az exkluzív tengerparti helyen, Portorož és Piran történelmi 
városai között elhelyezkedő Hotel Histrion szálloda vízi park kal 
és számos kiváló szolgáltatással várja kikapcsolódásra, élmény-
dús üdülésre vágyó vendégeit. Nem hiába a párok kedvence, 
hiszen szaunával, pezsgőfürdővel és különböző masszázs- és 
szépségápolási kezelésekkel rendelkező gyógyfürdő-wellness-
központtal is büszkélkedhet. A hotelből elképesztő kilátás nyílik 
az Adriai-tengerre és rengeteg szabadidős és sportolási lehető-
séget is kínál. A svédasztalos étterem változatos helyi és nem-
zetközi ételekkel szolgál, csak bírják végig kóstolni a menüt!

A Portorož és Piran között található szálloda kitűnő kikapcso-
lódást biztosít a szlovén tenger partján. A buja mediterrán 
növényzet ölelésében, az éttermek, üzletek szomszédságá-
ban található villaépületek kétágyas szobái szolgálják a kényel-
met. A fürdővel rendelkező szobák jellegzetes isztriai stílusban 
lettek berendezve és műholdas tévével, telefonnal, valamint 
hajszárítóval felszereltek. Az étkezések a szomszédos Hotel 
Histrion épületében kerülnek felszolgálásra, ahol a wellness-
részleg, a kaszinó, és a Laguna Bernardin vízi park is várja 
kedves vendégeit.

vista.hu/szlovenia-portoroz-histrion vista.hu/szlovenia-portoroz-vile-park

Az ár tartalmazza: a szállást választott tartózkodásra kétágyas, a fél-
panziós ellátást, ingyenes belépést a Laguna Bernardin vízi élményparkba 
és a hotel strandjára, animációs programokat a főszezonban, a wifit, a 
parkolást. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a garázs igény-
bevételét (5 euró/éj), a helyi idegenforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást választott tartózkodásra kétágyas, a fél-
panziós ellátást, ingyenes belépést a Laguna Bernardin vízi élményparkba 
és a hotel strandjára, animációs programokat a főszezonban, a wifit, a 
parkolást.Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a garázs igény-
bevételét (5 euró/éj), a helyi idegenforgalmi adót.

Ft/fő félpanzióval

ápr. 12-18., 
máj. 5-29., 
szept. 22.- 

okt. 12. 

ápr. 19.-máj. 4., 
máj. 30.-júl. 4., 

szept. 8-21. 

júl. 5-18., 
aug. 25.- 
szept. 7. 

júl. 19.- 
aug. 24. 

Kétágyas 
szobában 157 900 169 500 180 900 204 000

Kétágyas, tengerre 
néző szobában 180 900 192 500 204 000 227 500

Ft/fő félpanzióval

ápr. 12-18., 
máj. 5-29., 
szept. 22.- 

okt. 12. 

ápr. 19.-máj. 4., 
máj. 30.-júl. 4., 

szept. 8-21. 

júl. 5-18., 
aug. 25.- 
szept. 7. 

júl. 19.- 
aug. 24. 

Kétágyas 
szobában 111 500 134 500 146 000 157 900

Kétágyas, erkélyes 
szobában 134 500 157 900 169 500 180 900
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AUSZTRIA

HALLSTATT | 4 NAP • 3 ÉJ

GASTHOF HIRLATZ ***
ABERSEE | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL CAROSSA ***

A festői szépségű Hallstatt, amelyet az UNESCO-világörökség 
részeként tartanak számon egy kihagyhatatlan látnivaló. Egy 
hangulatos, családbarát vendégház várja Önt és családját 
ebben az ékszerdobozban. Közvetlenül a vendégház mellett a 
Dachstein természetvédelmi terület helyezkedik el, ahol gyö-
nyörű túra- és kerékpáros ösvényeket találhatnak. Van egy 
nagy kert, ahol lehetőség van asztali teniszezni, és a meden-
cében megmártózni.

Közel a Wolfgang tóhoz, gyönyörű környéken található a 
családias hangulatú szálloda. Salzburg mindössze 39 km-re 
helyezkedik el. A szálloda szolgáltatásai között megtalál-
ható étterem, napozóterasz és ingyenes wifi. A gyermekek 
részére játszótér is van a szálláshelyen. Remek kiindulópont 
a környék és látnivalóinak felfedezésére. 

vista.hu/ausztria-hallstatt vista.hu/ausztria-abersee

Az ár tartalmazza: a szállást 3 
éjre kétágyas szobában reggelivel, 
a Salzkammergut turista kártyát, a 

wellnessrészleg használatot, a wifit, a parkolást. Az ár nem tartalmazza:  
a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, a szálloda privát strandjának igénybevételét a Wolfgang-tónál  
(kb. 800 méterre), a wifit, a parkolást. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás 
költségeit, a helyi idegenforgalmi adót.

*A kedvezmény ápr. 19.-máj. 26 és szept. 14. okt. 20. között érvényes.

Ft/fő reggelivel ápr. 15.-nov. 19.

Kétágyas szobában 67 000

Salzkammergut turista kártyával 6=7 éjszakás akció*

Ft/fő félpanzióval ápr. 18.-jún. 29., 
aug. 25.-okt. 20. jún. 30.-aug. 24.

Kétágyas szobában 121 900 127 500

Egyágyas szobában 143 500 149 500
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TREFFEN BEI GERLITZEN | 4 NAP • 3 ÉJ

ALMRESORT GERLITZEN KANZELHÖHE ***
ZELL AM SEE 

HOTEL SCHÜTTHOF ***

Az újonnan felújított 3 csillagos szálloda az Ossiacher See 
fölé magasodó gerlitzeni lejtők közepén várja vendégeit. Az 
utazást Karintia turista kártyával adjuk, mely tartalmazza a 
villamosok ingyenes használatát Bad Kleinkirchheimben, az 
autópálya díját a lenyűgöző Nockalmstrassén, hajókázást a 
Millstatter tavon, illetve több mint 100 látnivalóhoz kap ked-
vezményes belépést, legyen szó hegyi felvonókról, természeti 
kincsekről, élményfürdőkről, múzeumokról és állatkertekről, 
hajókázásról, közlekedésről vagy egyéb programokról.

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 túraútvonalat kínál-
nak, de természetesen a kerékpár és vízi sportok szerelmesei 
is megtalálják számításaikat a tó környékén. A kristálytiszta 
vizű Zelli-tóban fürdőzve élvezheti az alpesi táj nyújtotta 
panorámát, mely garantáltan emlékezetes élményt nyújt.

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

Az ár tartalmazza: a szállást 3 vagy 4 éjre két légteres, négyágyas apart-
manban, a félpanziós ellátást, a rezsit, az ágyneműt és törölközőt, a végta-
karítást, a wellnessrészleg használatát, a Karintia kártyát. Az ár nem 
tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót, mely a 
helyszínen fizetendő. 
Gyermekkedvezmény: 11 éves kor alatt ingyenes, 14 éves korig 50%,  
14 éves kor felett 25% kedvezmény. 

*Tartózkodás: csütörtöki érkezés esetén 3, vasárnapi érkezés esetén 4 éj.

Az ár tartalmazza: a szállást a választott tartózkodásra kétágyas szobá-
ban, a félpanziós ellátást, a wellnessrészleg használatát, Zell am See – 
Kaprun kártyát. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit,a helyi 
idegen forgalmi adót.

Karintia kártyával Zell am See – Kaprun turista kártyával3=4 éjszakás akció*

Ft/fő félpanzióval jún. 16-29. jún. 30.-jún. 20., 
aug. 18.-szept. 8. júl. 21.-aug. 17.

4 fős apartmanban 62 900 73 500 88 500

Ft/fő/éj félpanzióval jún. 3-28. jún. 29.-aug. 24. aug. 25.-okt. 31.

Kétágyas szobában 23 500 26 900 21 900



52

ANNABERG | 5 NAP • 4 ÉJ

GASTHOF MUSIKANTENWIRT **
BAD GASTEIN 

MONDI-HOLIDAY HOTEL BELLEVUE ****

Annabergben, a Lammertal völgyben helyezkedik el a szál-
láshely, háttérben az Alpok egyik hegyvonulata, a Dolomitok 
magasodnak. A szálláshely környékén boltok, éttermek talál-
hatók. A szobák hagyományos osztrák stílusban beren-
dezettek. A Gasthof Musikantenwirt szolgáltatási között 
megtalálható többek között egy étterem, bár és parkoló, mely 
körülbelül 3 perc sétára található. Az étteremben vegetári-
ánus, laktóz- és gluténmentes ételek is igényelhetők. A kör-
nyéken számos túraútvonal, látnivaló található. 

A négycsillagos családi, gazdag hagyományú, barátságos 
szálloda a nyüzsgő, de csendes városközpontban található. 
Közelben a Gastein felvonók, a „Felsen” termálfürdő és a 
világhírű Bad Gastein vízesés. Az első osztályú apartmanho-
tel mindent kínál, amit egy vendég álmodni szeretne: modern 
és kényelmes szállás, melegszívű vendégszeretet, gazdag 
választék a kulináris kínálatból, étvágygerjesztő svédaszta-
lok, pizzák frissen a fa tüzelésű kemencéből, sok móka, szó-
rakozás, játékok, sport, fitness és wellness lehetőségek.

vista.hu/ausztria-annaberg vista.hu/ausztria-bad-gastein

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, a wifit a közös helyiségekben, a parkolást. Az ár nem tartalmazza:  
a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót.

*A kedvezmény ápr. 15.-jún. 29. és aug. 21.-nov. 11. között érvényes.

Az ár tartalmazza:  
a szállást a választott 
tartózkodásra kétágyas 

szobában, az all inclusive ellátást, a wellnessrészleg használatát, a Gas-
tein turista kártyát, a bowling pálya igénybevételét, kerékpár kölcsönzést 
a szabad kapacitás függvényében, a parkolást, a wifit, gyermek progra-
mokat. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenfor-
galmi adót. Minimum tartózkodás 5 éjszaka.

Gastein turista kártyával3=4 éjszakás akció*

Ft/fő reggelivel
ápr. 15.-jún. 28., 
aug. 31.-nov. 11.

jún. 29.-aug. 30.

Kétágyas szobában 43 000 48 000

Ft/fő/éj all inclusive ellátással júl. 1.-szept. 15.

Kétágyas szobában 35 500
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RAMSAU AM DACHSTEIN | 4 NAP • 3 ÉJ

HOTEL POST
HOHENTAUERN | 4 NAP • 3 ÉJ

FERIENDORF HOHENTAUERN

A központi, mégis csendes környezetben elhelyezkedő Hotel 
Post az alpesi régióra jellemző stílusban lett berendezve, 
amivel ideális helyszín egy felejthetetlen nyaraláshoz. Akár 
nyáron, akár télen itt a Ramsau Hotel Postban igazán figyel-
mes és barátságos bánásmódban lehet része. Gasztronómiai 
élvezetekből sem lesz hiány, hiszen bőséges büféreggelivel 
és svédasztalos reggelivel kényeztetik Önt, valamint spe-
ciális gálavacsorákkal, a legendás „Herring Buffet”-vel és a 

„Styrian Buffet”-vel egészítik ki a kulináris élvezeteket. A bor-
kedvelők élvezhetik a bőséges borlapot, amely több mint 100 
kiváló minőségű osztrák és nemzetközi borból áll.

Az üdülőtelep kisebb és nagyobb, különálló és együttes, han-
gulatos faházakból áll, melyek konyhával felszereltek. Tágas 
apartmanjai miatt nagyon jó választás nagycsaládosoknak 
vagy baráti társaságoknak. A szálláshely rendkívül állatbarát, 
érkezéskor jutalomfalatot is biztosítanak a kis kedvenceknek, 
akiket így nem kell otthon hagyni.

vista.hu/ausztria-ramsauvista.hu/ausztria-hohentauern

Az ár tartalmazza: a szállást a választott tartózkodásra kétágyas szobá-
ban, az all inclusive ellátást, a wellnessrészleg használatát, a Schaldming 
Dachstien turista kártyát, a parkolást. Az ár nem tartalmazza: a kiuta-
zás költségeit, a wifit (3 euró/24 óra) a helyi idegenforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre választott apartmantípusban ellátás 
nélkül, a parkolást, az áram- és vízfogyasztást.
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a kötelezően fizetendő 
ágyneműt és törölközőt (9 euró/fő), a végtakarítást (3 légteres apartman: 
85 euró, 4 légteres apartman: 110 euró, 5 légteres apartman: 120 euró), a 
helyi idegenforgalmi adót.

Schladming Dachstein turista kártyával

Ft/apartman ápr. 7.-máj. 28., 
aug. 31.-okt. 27.

máj. 29.-jún. 26., 
jún. 30.-júl. 12., 

aug. 24-30.

jún. 27-29., 
júl. 12.-aug. 23.

4 fős, 3 légterű 
apartmanban 67 900 74 500 97 500

6 fős, 4 légterű 
apartmanban 78 500 85 500 111 900

8 fős, 5 légterű 
apartmanban 88 900 96 000 123 500

Ft/fő all inclusive 
ellátással

jún. 1-15., 
szept. 29.-okt. 10.

jún. 16.-júl. 13.,
 aug. 25.-szept. 28. júl. 14.-aug. 24.

Kétágyas 
szobában 57 500 66 900 74 000
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OLASZORSZÁG

JESOLO | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL SPERANZA ***
GRADO | 8 NAP • 7 ÉJ

CAMPING VILLAGE BELVEDERE PINETA ****

A nemrégiben felújított háromcsillagos szálloda elegáns, de 
mégis laza életérzésű, amely tökéletes a gyermekes csalá-
dok számára. A Hotel Speranza, amelyet a Visentin család 
1972-től irányít, kellemes nyaralást biztosít vendégei szá-
mára barátságos légkörben. A Residence Speranza egy vado-
natúj komplexum, amelyet úgy terveztek és építettek, hogy 
minden igénynek megfeleljen és hogy tökéletes nyaralást 
biztosítsanak az egész családnak.

Kellemes környezetben, nyugodt körülmények között élvez-
hetik az ideérkezők a természet által nyújtott szabadságot 
az ősi fenyves által körülölelt, 500 ezer m2-en elterülő kem-
pingben. A kicsik és nagyok kikapcsolódásáról a medence, 
minigolf és a gyermekklub gondoskodik. Ráadásul négylábú 
barátaink is élvezhetik az önfeledt nyaralást, hiszen a kisálla-
tokat is szeretettel várja a szálláshely.

vista.hu/olaszorszag-jesolo vista.hu/olaszorszag-grado

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, a wifit, a parkolást a szabad kapacitás függvényében. Az ár nem tar-
talmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt 
időszakban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat. Minimum tartóz-
kodás 7 éjszaka, szombati turnusváltásokkal.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szállástípusban ellátás nél-
kül, a parkolást a szabad kapacitás függvényében, az áram- és vízfo-
gyasztást, a végtakarítást. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, 
a kauciót (150 euró/bungaló, 200 euró/mobile home), az ágyneműt és tö-
rölközőt, a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és ünnepnapo-
kon nem érvényes az ajánlat.

Ft/fő félpanzióval máj. 1-30., 
szept. 7-30.

jún. 1.-aug. 5., 
aug. 24.-szept. 6. aug. 6-23.

Kétágyas szobában 162 500 173 900 199 900

Ft/apartman máj. 1-24., 
szept. 7-22.

máj. 25.- 
jún. 21., 

aug. 31.- 
szept. 6.

jún. 22.- 
júl. 5., 

aug. 24-30.

júl. 6-19., 
aug. 17-23.

júl. 20.- 
aug. 16.

6 fős, 2 légterű 
bungaló 208 000 274 500 315 000 352 900 402 500

4 fős, 3 légterű 
mobile home 132 500 179 900 220 500 248 900 292 900

5 fős, 3 légterű 
mobile home 141 900 198 500 263 500 274 500 318 500

ÉSZAK-ADRIA
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CAORLE-PORTO SNATA MARGHERITA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL AMBASSADOR ***
LIGNANO | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL MEDUSA SPLENDID ****

A Hotel Ambassador különböző típusú szobákkal várja ven-
dégeit, hogy maximálisan megfeleljen az összes igény-
nek: családi szobák, junior lakosztályok és apartmanok. Az 
Ambassador Hotelben mindig szívesen látják vendégeiket 
és professzionális ellátásban részesítik Önt. Az ebédet és a 
vacsorát az étteremben szolgálják fel, ahol fűtés is biztosított 
a hűvösebb hónapokra. A nemzetközi konyhát finom és ízle-
tes helyi hagyományos halételek egészítik ki.

A Hotel Medusa Splendid egy nagyszerű négycsillagos szál-
loda Lignano Sabbiadoro városában, közel a strandhoz, és 
Lignano városközpontjához. Élvezze nyaralását egy pompás 
családi szállodában Lignano lenyűgöző strandján. A Hotel 
Medusa Splendid gyönyörű fenyőerdő-övezetben található 
Lignano Pineta-ban, amely tökéletes hely egy pihentető nya-
raláshoz Olaszországban. Várja a minden érzéket megmoz-
gató mediterrán környezet! A szórakoztató parkok, mint az 
Aquasplash, a Gulliverlandia Akvárium Központ, a Parco Zoo 
Punta Verde és a Punta Faro Marina közel vannak a szállo-
dához és tökéletes szabadidős tevékenységet biztosít a gyer-
mekes családok számára.

vista.hu/olaszorszag-caorle vista.hu/olaszorszag-lignano

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel, a wifit, 
a parkolást a szabad kapacitás függvényében, a légkondicionálást, a well-
nessrészleg szolgáltatásainak igénybevételét. Az ár nem tartalmazza: a 
kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és ün-
nepnapokon nem érvényes az ajánlat. 

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, a wifit, a légkondicionálást, a strandszervizt (1 napernyő, 1 nyugágy és 
1 napozószék szobánként a tengerparton), a kerékpárbérlést a szabad ka-
pacitás függvényében. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a 
helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem ér-
vényes az ajánlat. Érkezési napok: csütörtök és vasárnap.

Ft/fő 
reggelivel

máj. 18-29., 
szept. 7-15.

máj. 30.-júl. 5., 
aug. 31.-szept. 6.

júl. 6.-aug. 3., 
aug. 24-30. aug. 4-23.

Kétágyas 
szobában

117 000 133 500 155 900 187 500

Ft/fő 
félpanzióval

máj. 30.- 
jún. 19., 

szept. 1-7.

jún. 20.-júl. 6., 
aug. 25-31.

júl. 7.-aug. 3., 
aug. 18-24. aug. 4-17.

Kétágyas 
szobában

175 500 201 500 215 900 237 000
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FORTE DEI MARMI | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL LE PLEIADI ****

Ha szeretne egy pihentető nyaralást eltölteni Versilia bájának 
ölelésében, a Hotel Le Pleiadi családi hotel tökéletes választás. 
A diszkrét háromcsillagos szálloda Forte dei Marmi városában, 
nyugodt környezetben, mindössze pár lépésre a strandtól és 
az Apuan-Alpokra nyíló kilátással várja vendégeit. Itt megta-
lálja a nyugalmat, a finom ételeket és a harmóniát. A hotelt több 
mint 50 éve irányítja a Neri család, akik olyan légkört teremte-
nek, hogy teljesen otthon fogja érezni magát az egész család.

vista.hu/olaszorszag-forte-dei-marmi

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott szobatípusban, a félpan-
ziós ellátást, a wifit, a légkondicionálást, a napernyők és nyugágyak igény-
bevételét a medencénél. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a 
strandszervizt, a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és ünnep-
napokon nem érvényes az ajánlat.
Gyermekkedvezmény családi szobában: 2 éves korig 3 felnőttel egy szo-
bában ingyenes elhelyezés, 3-tól 12 éves korig 50% kedvezmény.

Ft/fő 
félpanzióval

máj. 18.- 
jún. 14., 

szept. 8-21.

jún. 15-28., 
aug. 25.-szept. 9. jún. 29.-aug. 2. aug. 3-24.

Kétágyas 
szobában 180 500 227 500 295 500 347 500

Családi 
szobában 201 500 267 900 347 500 363 900

CASTIGLIONCELLO | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL BAIA DEL SORRISO ***

A település nem csak azért ideális választás, mert a tenger-
parton helyezkedik el, hanem azért is, mert a környéken ren-
geteg látnivaló van. Érdemes a pihenés mellett kirándulást 
tenni Pisába, Firenzébe, Sienaba, az Elba szigetére, a Cinque 
Terrére, Volterrába és a tornyairól híres San Gimignanoba is. 
A pazar panorámával rendelkező szállodából a kavicsos-ho-
mokos strand lifttel közelíthető meg. A vasútállomás és a bel-
város gyalogosan is könnyedén megközelíthető.

vista.hu/olaszorszag-castiglioncello

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel, a wifit, 
a légkondicionálást. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi 
idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes 
az ajánlat.

Ft/fő reggelivel máj. 1.-jún. 29., 
aug. 18.-nov. 3. jún. 30.-aug. 3. aug. 4-17.

Kétágyas szobában 107 500 126 900 146 000

TOSZKÁN TENGERPART
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ALGHERO, SZARDÍNIA | 8 NAP • 7 ÉJ

CAMPING VILLAGE LAGUNA BLU ****
GIARDINI NAXOS, SZICÍLIA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL ARATHENA ROCKS ****

A Camping Village Laguna Blu Szardínia szigetének 
észak-nyugati részén, Riviera del Corellón helyezkedik el, fél-
úton Alghero városközpontja és repülőtere között. A szál-
láshely komfortos szobákkal és mobile home-okkal várja a 
kikapcsolódni vágyó vendégeket. A tökéletes nyaraláshoz 
hozzájárul Alghero gyönyörű tengerpartja, mely csupán pár 
lépés távolságra található az üdülőhelytől.

A Hotel Arathena Rock közvetlenül Giardini Naxos tenger-
partján terül el. Giardini Naxos a környék leghosszabb part-
szakaszával rendelkezik. Strandjairól nagyszerű kilátás nyílik 
a Tauro-hegyre. Ha a tengerparti pihenés és strandolás után 
kirándulásra vágynak, a látnivalókban gazdag Taormina 20 
perc távolságra, gépjárművel megközelíthető. A szálláshely 
kültéri úszómedencével, félpanziós ellátással, illetve ingye-
nes parkoló helyekkel várja a vendégeket.

vista.hu/szardinia-alghero vista.hu/szicilia-giardini-naxos

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szállástípusban ellátás nél-
kül, az áram- és vízfogyasztást, a kauciót, a parkolást. Az ár nem tartal-
mazza: a kiutazás költségeit, a légkondicionálást (7 euró/éj), az ágyneműt 
és törölközőt, a végtakarítást (70 euró/apartman), a helyi idegenforgalmi 
adót. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.
Minimum tartózkodás 7 éjszaka, szombati turnusváltásokkal.

Az ár tartalmazza: a szállást választott tartózkodásra kétágyas szobá-
ban reggelivel, a parkolást, a légkondicionálást, a strandszervizt (1 naper-
nyő, 1 nyugágy és 1 napozószék a strandon). Az ár nem tartalmazza:  
a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és 
ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat. Minimum tartózkodás 3 éjszaka.

Ft/
apartman

jún. 6-21. 
szept. 

7-14.

jún. 22-28., 
aug. 31.- 
szept. 6.

jún. 29.- 
júl. 12., 

aug. 24-30.

júl. 13.- 
aug. 2.

aug. 
3-16.

aug. 
17-23.

4 fős, 
3 lég terű 
mobile 
home

192 500 224 900 301 500 357 000 412 900 389 500

6 fős, 
3 légterű 
mobile 
home

238 900 285 500 366 500 421 900 486 900 454 500 Ft/fő/éj reggelivel jún. 1.-júl. 19., 
szept. 21.-okt. 11.

júl. 20.-aug. 2., 
aug. 24.-szept. 20. aug. 3-23.

Kétágyas szobában 24 500 27 500 29 900

SZARDÍNIA ÉS SZICÍLIA
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GIOVINAZZO | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL RIVA DEL SOLE ****
VIESTE | 8 NAP • 7 ÉJ

OASICLUB HOTEL ****

A négycsillagos Hotel Riva del Sole az Adriai-tenger partján 
helyezkedik el, csupán 7 kilométerre Bari város repterétől. 
Giovinazzo központja 2 kilométerre fekszik, ahol vasútállomást 
is találunk. A csendes környezetben épült szálloda a nyugalom 
és pihenés központja, de szórakozás és aktív kikapcsolódás is 
várja az ide látogató vendégeket. 87 szoba és 41 apartman biz-
tosítja párok vagy családok számára a kényelmes elhelyezést, 
melyek terasszal, fürdőszobával, légkondicionálóval felszerel-
tek. Konferencia központjának köszönhetően az egész évben 
üzemelő szálloda tökéletes választás üzleti utazók számára is.

A 200 m-re a tengerparttól található, mediterrán növényzet-
tel körülölelt Oasiclub Hotel remek szolgáltatásokat biztosít 
vendégei számára, többek között ingyenes parkoló, kerék-
pár bérlési lehetőség, 1250 nm-es kültéri medence várja az 
ide érkezőket. A szálloda nem csak a pihenni vágyókat várja, 
ugyanis fantasztikus lehetőséget rejt a 35 km-re található 
Gargano Nemzeti Park a természet szerelmesei számára is. A 
létesítményben 2-4 ágyas, kényelmesen berendezett, zuhany-
zóval, tv-vel felszerelt balkonos szobák találhatók. Éttermében 
finom helyi ételeket szolgálnak fel, az esti szórakozásról a hotel 
különböző programokkal, táncos mulatsággal gondoskodik.

vista.hu/olaszorszag-giovinazzo vista.hu/olaszorszag-vieste

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel, a par-
kolást, a wifit, a légkondicionálást, a strandszervizt (1 napernyő, 1 nyugágy 
és 1 napozószék a strandon), az animációs programokon való részvételt. 
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót. 
Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.
Júl. 14-től aug. 25-ig csak vasárnapi érkezés lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a teljes ellátást, a 
parkolást, a wifit, a légkondicionálást, a napernyők és nyugágyak igény-
bevételét a medencénél, az animációs programokon való részvételt.  
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi 
adót. Kiemelt időszakban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.

Ft/fő 
reggelivel

jún. 2-29., 
szept. 1-14. jún. 30.-júl. 27. júl. 28.-aug. 10., 

aug. 18-31. aug. 11-17.

Kétágyas 
szobában 107 500 126 900 142 900 152 900

Ft/fő teljes 
ellátással

jún. 6-14., 
aug. 31.- 

szept. 28.

jún. 15-28., 
aug. 24-30.

jún. 29.- 
aug. 2.

aug. 3-9., 
aug. 17-23.

aug. 
10-16.

Kétágyas 
szobában 142 900 181 900 206 000 240 500 272 900

DÉL-OLASZORSZÁG
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LIMONE SUL GARDA

LA LIMONAIA SPA ***
SIRMIONE

BLU LAKE SIRMIONE HOTEL ****

Limone, a Garda-tó nyugati partján fekvő romantikus han-
gulatú halász és gazdálkodó falu, vonzereje a mediterrán 
növényzet szépségében rejlik. A tágas szálloda, gyönyörű 
panorámás helyen található, körülbelül 1 km-re Limone 
városközpontjától és 100 méterre a tótól. Kültéri medencével 
és fedett medencével várja vendégeit.

A Blu Lake Sirmione Hotel mindössze 350 méterre talál-
ható Sirmione központjától, rengeteg látnivalóval, történelmi 
emlékkel. A szálláshely saját tetőtéri medencével rendelkezik, 
ahonnan csodálatos panorámás kilátás nyílik a Garda-tóra és 
a mesés környékre.

vista.hu/sirmione-gardavista.hu/limone-sul-garda

Az ár tartalmazza: a szállást választott tartózkodásra kétágyas szobá-
ban, a félpanziós ellátást, a parkolást, a légkondicionálást, a wellnessrész-
leg igénybevételét. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a wifit  
(5 euró/nap), a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és ünnepna-
pokon nem érvényes az ajánlat. Minimum tartózkodás 3 éjszaka.

Az ár tartalmazza: a szállást választott tartózkodásra kétágyas szobá-
ban reggelivel, a wifit, a légkondicionálást, a napernyők és nyugágyak 
igénybevételét a medencénél. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költsé-
geit, a garázs használatát, a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban 
és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.

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

Kétágyas szobában 25 500 30 000 22 000

Ft/fő/éj félpanzióval
máj. 29.-júl. 12., 

aug. 24.-szept. 20.
júl. 13.-aug. 23.

Kétágyas szobában 15 900 19 900

GARDA-TÓ
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PORTUGÁLIA

VÁROSNÉZÉS LISSZABONBAN | 4 NAP •3 ÉJ

MARQUES DE POMBAL HOTEL ****
EGYÉNI VÁROSNÉZÉS LISSZABONBAN | 4 NAP •3 ÉJ

HOTEL ROMA ***

Portugália, az egykori gyarmatbirodalom központja magá-
val ragadja látogatóit. Mediterrán éghajlatának köszönhetően 
mindig napsütésben fürdik, mely még kellemesebbé teszi az itt 
tartózkodást. Lisszabonban számtalan látnivaló várja Önöket. 
Megannyi műemlék, kolostorok és paloták tanúskodnak moz-
galmas és roppant izgalmas történelméről. A Hotel Marques 
de Pombal Lisszabon főutcáján, az Avenida da Liberdade-on 
található és a belváros történelmi negyede pár perc séta alatt 
elérhető. A 17 éves tapasztalattal rendelkező, 4 csillagos szál-
loda hangulatos, nyugodt és széles körben népszerű a kiváló 
szolgáltatása és rugalmassága miatt.

A portugál főváros történelmi levegőjű, szerénykedő és 
egyben hivalkodó, illatokkal átitatott, egyedien izgalmas, 
hosszú sétákra ösztönző, hagyománytisztelő és ízig-vé-
rig mediterrán. A Hotel Roma egy igazi történelmi szálloda, 
amely valóban átadja a vendégeknek a portugál vendégszere-
tetet. A Hotel Roma több mint egy szálloda, nagy büszkeség-
gel és nagy megtiszteltetéssel képviselik a nemzeti szellemet 
és a hagyományokat! A Hotel Roma több mint 40 éve szol-
gálja ki vendégeit, kiváló szolgáltatási színvonalat és kényel-
met biztosítva.

vista.hu/lisszabon-marques-de-pombal vista.hu/lisszabon-hotel-roma

Az ár tartalmazza: 
a szállást 3 éjre két-
ágyas szobában reg-

gelivel, az egyirányú transzfert a repülőtérről a szállodába, egy félnapos 
csoportos városnézést angol nyelven. Az ár nem tartalmazza: a repülő-
jegyet és a repülőtéri illetéket, a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszí-
nen kötelezően fizetendő.

Az ár tartalmazza: 
a szállást 3 éjre két-
ágyas szobában reg-

gelivel, az egyirányú transzfert a repülőtérről a szállodába, egy félnapos 
csoportos városnézést angol nyelven Az ár nem tartalmazza: a repülő-
jegyet és a repülőtéri illetéket, a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszí-
nen kötelezően fizetendő.

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-okt. 31.

Standard kétágyas szobában 101 900

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-okt. 31.

Standard kétágyas szobában 74 900
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PORTÓI KITÉRŐ | 4 NAP • 3 ÉJ

HOTEL PESTANA GOLDSMITH ****
PORTÓI KITÉRŐ | 4 NAP • 3 ÉJ

HOTEL BOA-VISTA PORTO ***

A Hotel Pestana Goldsmith egy 4 csillagos szálloda Porto szí-
vében, sétatávolságra számos étteremtől, bártól és üzlettől. 
A 19. századi épület arany-és fém dekorációja igazi portugál 
stílusban készült. Az egyik legélénkebb európai városban a 
Pestana Goldsmith magába foglal egy szállodát és egy fém-
munkás műhelyekkel rendelkező múzeumot is. Itt a diszkrét 
luxus tökéletesen összekeveredik az észak-portugáliai ven-
dégszeretet művészi szintre emelésével és a hagyomány, a 
szépség és a kreativitás ünneplésével.

Töltsön el Porto hangulatos városában pár napot, és adja át 
magát az életérzésnek és élvezze a jobbnál jobb borok válto-
zatos ízvilágát! A Hotel Boa-Vista az egyetlen szálloda Fozban, 
a város nemes részén, ahol a Douro folyó találkozik az Atlanti-
óceánnal. A történelmi központ gyorsan megközelíthető a víz-
parton, ahonnan kilátás nyílik a folyó természetes szépségére 
és impozáns hídjaira.

vista.hu/porto-hotel-pestana ista.hu/porto-hotel-boa-vista

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre kétágyas szobában reggelivel, az egy-
irányú transzfert a repülőtérről a szállodába, egy félnapos csoportos vá-
rosnézést angol nyelven. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a 
repülőtéri illetéket, a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszínen kötele-
zően fizetendő.

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre kétágyas szobában reggelivel, az egy-
irányú transzfert a repülőtérről a szállodába, egy félnapos csoportos vá-
rosnézést angol nyelven. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a 
repülőtéri illetéket, a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszínen kötele-
zően fizetendő.

Ft/fő/éj reggelivel ápr. 1-30. máj. 1.-okt. 31.

Standard kétágyas szobában 119 900 134 500

Ft/fő/éj reggelivel ápr. 1-30. máj. 1.-okt. 31.

Standard kétágyas szobában 88 900 99 900
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MADEIRA | 7 NAP • 6 ÉJ

CASTANHEIRO BOUTIQUE HOTEL ****
MADEIRA | 7 NAP • 6 ÉJ

DORISOL FLORASOL HOTEL ***

A történelmi zóna szívében, a Jezsuiták palotája mellett, ez a 
négycsillagos szálloda egy egészen innovatív koncepcióból 
jött létre. Részletes építészeti felújításon esett át és elképesz-
tően barátságos légkör árad belőle. A hotel 81 szobával és egy 
medencével rendelkezik, ahol a vendégek a Funchal-öbölre 
néző panorámás kilátást élvezhetik. Két lépésre a város főbb 
üzleteitől, múzeumjaitól, éttermeitől és bárjaitól. Az eredmény 
egy első osztályú butikhotel a város történelmi részén.

A Dorisol Florasol Hotel Funchalban található, 20 perces 
sétára a városközponttól, a tengerparti sétány közelében, 
és csodálatos kilátást nyújt az óceánra. A közelben találha-
tók éttermek, bárok, medence, szauna, jacuzzi, fitneszterem, 
gyógyfürdő, teniszpálya és szupermarket is. A hotel nagy 
szabadtéri medencével és masszázsszobával várja vendé-
geit. Ajánljuk azoknak az utazóknak, akik leginkább az önel-
látást kedvelik és akik teljes mértékben fel szeretnék fedezni 
Madeirát megfizethető áron, anélkül, hogy lemondanának a 
szálloda kényelméről.

vista.hu/madeira-castanheiro-boutique vista.hu/madeira-dorisol-florasol

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár 
nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a helyi idegen-
forgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár 
nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a helyi idegen-
forgalmi adót.

Ft/fő reggelivel márc. 1- 
ápr. 30. máj. 1-14. máj. 15.-júl. 31.

szept. 1.-okt. 31. aug. 1-31.

Standard kétágyas 
szobában 

131 500 198 500 142 300 160 900

Deluxe kétágyas 
szobában, erkéllyel 

157 900 241 500 168 900 187 900

Ft/fő reggelivel ápr. 1-30., 
máj. 13-jún. 30. máj. 1-12. júl. 1.-

szept. 30. okt. 1-31.

Studio kétágyas 
apartman 

70 900 113 900 77 900 63 900 
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MADEIRA | 7 NAP • 6 ÉJ

HOTEL PESTANA CARLTON *****
MADEIRA | 7 NAP • 6 ÉJ

HOTEL DOM PEDRO GARAJAU ***

A nemrégiben felújított, modern stílusú hotel Funchal köz-
pontjától és az Atlanti óceán partjától is csupán pár lépésnyi 
távolságra helyezkedik el. A tengerparton átélheti első víz-
alatti élményét a búvár centerben, vagy hajókirándulásra is 
indulhat, mindezt közvetlenül a hoteltől néhány lépésre. Azok, 
akik az óceán hűsítő habjainál komolyabb felfrissülésre vágy-
nak, azon vendégek a Pestana Carlton Spa részlegén biztosan 
megtalálják a számukra megfelelő kezelést, és relaxálhatnak a 
török fürdőben vagy a pihenőszobában. 

A hotel Madeira déli partján, Garajau hangulatos falvacská-
jában helyezkedik el, csendes környezetben. A szálláshely 
közelében számos étterem, szupermarket és kávézó várja a 
vendégeket. Garajau-ban pedig érdemes ellátogatni Jézus 
szobrához („Cristo Rei”), ahonnan egy sikló segítségével el 
lehet jutni a homokos strandra is. Ideális szállás kisgyer-
mekes családok, párok és baráti társaságok nyaralásához 
is. Madeira nemzetközi repülőtere csupán 11 km-re, Funchal 
pedig 8 km-re található a hoteltől.

vista.hu/madeira-hotel-pestana vista.hu/madeira-hotel-dom-pedro

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár 
nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a helyi idegen-
forgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár 
nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a helyi idegen-
forgalmi adót.

Ft/fő reggelivel
ápr. 22-28.

máj. 9.–júl. 7.
aug. 19.–okt. 31.

ápr. 15-21.
ápr. 29-máj. 8.
júl. 8.–aug. 18.

Standard kétágyas szobában 131 900 159 900

Standard kétágyas szobában 
kilátással a tengerre 184 900 223 900

Ft/fő reggelivel ápr. 1-30., 
máj. 31-jún. 30. máj. 1-12. júl. 1.-

szept. 15.
szept. 16.– 

okt. 31.

Standard kétágyas 
szobában, kertre 
néző kilátással 

74 900 91 900 86 900 67 900

Standard kétágyas 
szobában kilátás-
sal a tengerre

89 900 110 900 104 900 80 900
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AZORI-SZIGETEK | 8 NAP • 7 ÉJ, KIRÁNDULÁSSAL

AZOR HOTEL *****
AZORI-SZIGETEK | 8 NAP • 7 ÉJ, KIRÁNDULÁSSAL

THE LINCE HOTEL ****

Az Azor Hotel a tengerhez és a természethez való szoros kap-
csolattal várja az Azori-szigetek felfedezőit. Az Azor Hotel 123 
szobával rendelkezik, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a ten-
gerre. Az À TERRA étterem ízletes ételeivel, a Lobby Market 
bor és sajt sarokkal, valamint süti és fagyi sarokkal csábítja a 
hotel vendégeit. A szálloda  konditeremmel, casinoval, pano-
rámás szabadtéri medencével rendelkezik, a gyógyfürdő és 
a konferenciaközpont pedig hamarosan megnyílik. A São 
Miguel természetes környezetének köszönhetően az Azor 
Hotel szabadtéri tevékenységek, kalandok és helyi élmények 
széles választékát kínálja.

A 6 emeletes The Lince Hotel csendes környezetben található 
Sao Miguel szigetén, Ponta Delgadaban. Kiváló elhelyezkedé-
sének köszönhetően tökéletes kiindulópont a sziget fő látvá-
nyosságainak felfedezéséhez és élménydús kirándulásokhoz. 
Ideális választás kisgyermekes családok számára is, hiszen 
amíg a kicsik részt vehetnek a gyermek klub szórakoztató 
programjain, addig a felnőtteket kényeztető szolgáltatások, 
medencék, szauna és jacuzzi várják, az étteremben pedig tra-
dicionális ételeket kóstolhatnak a vendégek.

vista.hu/azori-szigetek-azor-hotel vista.hu/azori-szigetek-lince-hotel

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában reggelivel,  
a retúr repülőtéri transzfert angolul és portugálul beszélő sofőrrel, egy 
egész napos kirándulást, az étkezéseket és belépőket a kirándulás során. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a helyi ide-
genforgalmi adót, a személyes kiadásokat. 

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában reggelivel,  
a retúr repülőtéri transzfert angolul és portugálul beszélő sofőrrel, egy 
egész napos kirándulást, az étkezéseket és belépőket a kirándulás során. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a helyi ide-
genforgalmi adót, a személyes kiadásokat. 

Ft/fő reggelivel
ápr. 1.-jún. 6.

szept. 15.–okt. 31.
jún. 7.–szept. 14.

Kétágyas szoba, 
tengerre néző kilátással 

253 600 307 200

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-jún. 30. júl. 1.–szept. 30.

Kétágyas szoba, 
tengerre néző kilátással 

149 900 181 900
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AZORI-SZIGETEK | 8 NAP • 7 ÉJ

AZORIS ROYAL GARDEN HOTEL ****
AZORI-SZIGETEK | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL TALISMAN ****

A hotel az Azori-szigetek legnagyobbikán, a lenyűgöző Sao 
Miguel szigetén található Ponta Delgadaban, a város törté-
nelmi központjától pár méterre. Kellemes légkör, jó hangulat, 
medencék, új spa részleg, fitneszterem és teniszpálya várja a 
kikapcsolódni és pihenni vágyó vendégeket az Azoris Royal 
Gardenben. 

A Hotel Talisman Sao Miguel szigetén, Ponta Delgada szívé-
ben helyezkedik el, a tengerparttól és a történelmi központtól 
csupán pár lépésre. Tetőtéri medencével rendelkezik, mely a 
nyári melegben igazi felfrissülést nyújt, télen pedig kelleme-
sen meleg hőmérsékletű. 

vista.hu/azori-szigetek-azoris-royal vista.hu/azori-szigetek-hotel-talisman

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában reggelivel,  
a retúr repülőtéri transzfert angolul és portugálul beszélő sofőrrel, egy 
egész napos kirándulást, az étkezéseket és belépőket a kirándulás során. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a helyi ide-
genforgalmi adót, a személyes kiadásokat. 

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában reggelivel,  
a retúr repülőtéri transzfert angolul és portugálul beszélő sofőrrel, egy 
egész napos kirándulást, az étkezéseket és belépőket a kirándulás során. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a helyi ide-
genforgalmi adót, a személyes kiadásokat. 

Ft/fő reggelivel
ápr. 1-14., ápr. 22–31.

okt. 1–31.
 ápr. 15–21 

máj. 1.–szept. 30.

Kétágyas szoba, 
tengerre néző kilátással 

171 800 214 600

Ft/fő reggelivel
ápr. 1.-máj. 22.

máj. 30.–jún. 14.
okt. 1–31.

máj. 23-29.
jún. 15.–szept. 30.

Kétágyas szoba, 
tengerre néző kilátással 

160 400 185 900
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SPANYOLORSZÁG

SALOU, PORTAVENTURA ÉLMÉNYPARK | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL PORTAVENTURA PARK ****
SALOU, PORTAVENTURA ÉLMÉNYPARK | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL CARIBE ****

Tapasztalja meg egy mediterrán falu varázsát és élvezze a 
pihenést ebben az idilli szállodában, Costa Dorada központ-
jában, egészen közel Barcelonához. Élvezze az autentikus 
élményt a hotelben, melynek közvetlen hozzáférése van a 
parkhoz. A PortAventura World egyedülálló környezetében 
próbálja ki a környék strandjait, konyháját és kultúráját. Egész 
évben kellemes éghajlattal, napos időben várja vendégeit a 
nagyszerű szálloda. A gyerekek örömére, korlátlan élmény-
park belépőt adunk ajánlatunkhoz.

Utazzon egy igazi mediterrán oázisba és élvezze Európa leg-
nagyobb fehér homokos medencéinek nyugalmát! A trópusi 
kertekkel körülvett karibi stílusú épület egyedülálló környe-
zetben várja Önt Costa Dorada szívében. A PortAventura 
Parkban úgy érezheti magát, mintha a Karib-térségben nya-
ralna: maga a terület pompás, az éghajlat pedig egész évben 
napos. A PortAventura World fantasztikus környékén élvezze 
a csodás strandokat, a nagyszerű konyhát és kultúrát. A tér-
ségben kínált kulináris, szabadidős, kulturális- és sporttevé-
kenységek széles választéka teszi ezt tökéletes üdülőhellyé.

vista.hu/salou-hotel-portaventura-park vista.hu/salou-hotel-caribe

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas standard szobában, a fél-
panziós ellátást, a korlátlan belépést a PortAventura Parkba, az 1 napos 
belépést a Ferrari Land élményparkba. Az ár nem tartalmazza: a kiuta-
zás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és ünnep-
napokon nem érvényes az ajánlat. Minimum tartózkodás 3 éjszaka.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas standard szobában, a fél-
panziós ellátást, a korlátlan belépést a PortAventura Parkba, az 1 napos 
belépést a Ferrari Land élményparkba. Az ár nem tartalmazza: a kiuta-
zás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakban és ünnep-
napokon nem érvényes az ajánlat. Minimum tartózkodás 3 éjszaka.

Ft/fő 
félpan-
zióval

ápr. 6.- 
máj. 14., 

szept. 16.- 
okt. 19.

máj. 15.- 
jún. 14.

jún. 
15-30., 

szept. 
2-15.

júl. 1-14., 
aug. 26.- 

szept. 1.

júl. 
15-31.

aug. 
1-25.

Kétágyas 
szobában 202 800 231 800 275 000 376 700 405 700 431 800

Ft/fő 
félpan-
zióval

ápr. 6.- 
máj. 31., 

szept. 16.- 
okt. 31.

jún. 1-14.

jún. 
15-30., 

szept. 
2-15.

júl. 1-14., 
aug. 26.- 

szept. 1.

júl. 
15-31.

aug. 
1-25.

Kétágyas 
standard 
szobában

194 000 208 600 257 900 318 800 359 000 388 600
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KANÁRI-SZIGETEK, TENERIFE | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL OLE TROPICAL TENERIFE ****
KANÁRI-SZIGETEK, TENERIFE | 8 NAP • 7 ÉJ

GEMA AGUAMARINA GOLF APARTMANOK

A négycsillagos hotel Costa Adeje-ben található, 400 méterre 
a gyönyörű, homokos tengerparttól. A strand közelsége, a 
változatos szolgáltatások és modern stílusa teszi igazán 
elragadóvá a szálláshelyet. Ideális választás párok és csalá-
dok számára is, hiszen amíg a felnőttek a spa szolgáltatáso-
kat élvezik, pihennek a tengerparton vagy táncra perdülnek a 
parketten, addig a kisebbeket szórakoztató programok várják 
a gyermek- és a miniklub keretein belül. Ha ez nem lenne elég, 
a hoteltől nem messze található a Siam Park, ahol izgalmas 
csúszdák és vízi kalandok várják a kikapcsolódni vágyókat.

Az Aguamarina Golf Apartments tökéletes hely egy olyan 
nyaraláshoz, ahol az otthon kényelmét élvezheti anélkül, 
hogy lemondana a szálloda kiváltságairól. Az apartmanok a 
legmodernebb bútorokkal és berendezésekkel vannak felsze-
relve, és privát övezetben, Tenerife déli partján, a két kiváló 
golfpálya: a Golf del Sur és az Amarilla Golf között találhatók. 
Mindegyik apartmanban van mikrohullámú sütő, saját fürdő-
szoba külön fürdőkáddal és zuhanyzóval, a wifit pedig felár 
ellenében lehet igénybe venni.

vista.hu/tenerife-hotel-ole-tropical vista.hu/tenerife-gema-aguamarina-golf

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas standard szobában, az all 
inclusive ellátást és a repülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciá-
val (fapados járatokhoz igazítva). Az ár nem tartalmazza: a kiutazás 
költségeit, a helyi idegenforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre egy hálószobás apartmanban ellátás 
nélkül, a repülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciával (fapados 
járatokhoz igazítva). Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a he-
lyi idegenforgalmi adót.

Magyar asszisztenciával Magyar asszisztenciával

Ft/fő all inclsuive 
ellátással máj. 1.-jún. 23. jún. 24.-júl. 14., 

aug. 21.-okt. 1. júl. 15.-aug. 20.

Kétágyas standard 
szobában 184 300 212 000 233 900

Ft/fő ellátás 
nélkül máj. 1.-jún. 30. júl. 1-18. júl. 19.-aug. 31. szept. 1.-okt. 31.

Egyhálószobás 
apartmanban 98 800 52 000 72 900 59 000
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KANÁRI-SZIGETEK, GRAN CANARIA | 8 NAP • 7 ÉJ

VITAL SUITES RESIDENCIA, SALUD & SPA **** 
KANÁRI-SZIGETEK, GRAN CANARIA | 8 NAP • 7 ÉJ

EL PALMAR APARTMANOK

A Vital Suites Residence, Health & Spa egy modern, négycsil-
lagos luxusszálloda Playa del Ingles csendes részén, verhe-
tetlen kilátással a Maspalomas-dűnékre, a világítótoronyra és 
a közeli Maspalomas golfpályára. Ideális hely a nap, a golf és 
a wellness szerelmeseinek. Az ókori római fürdők gyönyörű 
építészetéből ihletett gyógyfürdő széles körű szolgáltatások-
kal és kezelésekkel várja vendégeit. A Panorama teraszétte-
remben élvezheti a csodálatos látványt, az ízletes mediterrán 
ételremekeket és a finom borokat.

Gran Canaria déli részén, a Playa del Ingles strandtól mind-
össze 150 méterre található Apartamentos El Palmar komple-
xum szabadtéri medencével, közös kerttel és napozóterasszal, 
edzőteremmel és wellnessközponttal várja vendégeit. A tágas 
és világos apartmanokhoz nagyméretű, saját terasz tarto-
zik, ahol kellemes környezetben lehet elfogyasztani a reg-
geli kávét. Minden apartmanban fürdőszoba, TV-vel ellátott 
nappali, valamint hűtőszekrénnyel és kávéfőzővel felszerelt 
konyha található. Az apartmanok csendes utcában találhatók, 
közel a város nyüzsgő központjához. A La Sandia és a Yumbo 
bevásárlóközpont pedig pár perces sétára vannak.

vista.hu/gran-canaria-vital-suites vista.hu/gran-canaria-el-palmar

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre junior suite szobatípusban reggelivel, 
a repülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciával (fapados járatok-
hoz igazítva). Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi ide-
genforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre egy hálószobás teraszos apartman-
ban ellátás nélkül, a repülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciával 
(fapados járatokhoz igazítva). Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költsé-
geit, a helyi idegenforgalmi adót.

Magyar asszisztenciával Magyar asszisztenciával

Ft/fő 
reggelivel máj. 1-12. máj. 13.- 

júl. 26.
júl. 27.-aug. 29., 

okt. 2-31. aug. 30.-okt. 1.

Junior suite 
szobatípusban 151 500 115 000 119 900 105 500

Ft/fő 
ellátás nélkül máj. 1-14. máj. 15-31. jún. 1-30. júl. 1.-aug. 31. szept. 1-30.

Egyhálószobás 
apartman 130 500 108 800 120 800 125 500 142 500
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KANÁRI-SZIGETEK, FUERTEVENTURA | 8 NAP • 7 ÉJ

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

HOTEL EREZA MAR ****

A csendes, pihenésre vágyó és nyugalmat kereső utasaink 
részére ajánljuk a szigetet, mely hosszú homokos partokkal 
és csodás türkizkék vízzel csábítja az idelátogatókat. Az Elba 
Sara Beach & Golf Resort Fuerteventura közepén helyezke-
dik el, a tengerpart és 2 golfpálya közelében. A szálloda kitűnő 
kiindulási pontot jelent Fuerteventura felfedezéséhez és egy 
sportos tengerparti nyaraláshoz.

A Hotel Ereza Mar Caleta de Fuste városában (El Castillo), 
Fuerteventura szigetén helyezkedik el. A tengerre néző Hotel 
Ereza Mar 160 kétágyas és összenyitható szobával, valamint 
tíz junior lakosztállyal rendelkezik. Mindegyik saját fürdőszo-
bával, zuhanyzóval, hajszárítóval, széffel, telefonnal, wifi-vel, 
íróasztallal és bútorozott terasszal vagy erkéllyel rendelkezik. 
A szobák 30%-a tengerre néz, a többi pedig a szálloda kert-
jére. A szobák közül hatot kifejezetten mozgáskorlátozott ven-
dégek számára készítettek.

vista.hu/fuerteventura-elba-sara vista.hu/fuerteventura-ereza-mar

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas tengerre néző szobában, a 
félpanziós ellátást, a repülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciá-
val (fapados járatokhoz igazítva). Az ár nem tartalmazza: a kiutazás 
költségeit, a helyi idegenforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive 
ellátást, a repülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisztenciával (fapados 
járatokhoz igazítva). Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a he-
lyi idegenforgalmi adót.

Magyar asszisztenciával Magyar asszisztenciával

Ft/fő all inclu-
sive ellátással máj. 1.-jún. 24. jún. 25.-júl. 7., 

aug. 28.-szept. 24.
júl. 8.-

aug. 27.
szept. 25.-

okt. 31.

Kétágyas szo-
ba balkonnal 111 000 123 500 151 000 117 500

Ft/fő 
félpanzióval

máj. 1.- 
jún. 24.

jún. 25.-júl. 7.,
 aug. 28.-szept. 24.

júl. 8.-
 aug. 27.

szept. 25.- 
okt. 31.

Kétágyas, tenger-
re néző szoba 147 000 172 500 222 000 158 500
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BARCELONA | 4 NAP • 3 ÉJ

BARCELONAI 4 NAPOS VÁROSLÁTOGATÁS
MADRID | 4 NAP • 3 ÉJ

MADRIDI 4 NAPOS VÁROSLÁTOGATÁS

Nagyvárosi hangulat, szuper tengerpart, káprázatos építé-
szeti alkotások, élénk színek, remek futball… ez Barcelona!  
A 4 napos kirándulás alkalmával felfedezheti a katalán nagy-
város hihetetlen látnivalót! Vár a Montjuic, a Güell Park, a La 
Sagrada Família, Montserrat és Tibidabo!

Fedezze fel a spanyol főváros varázslatos hangulatát, leg-
szebb látnivalóit egy 4 napos városlátogatás keretén belül. 
Madrid mellett Toledo rejtett kincsei is csak Önre várnak!  
Az út során többek között olyan ikonikus helyeket látogathat 
meg, mint a Puerta del Sol, Plaza Major, Gran Vía, Paseo de 
la Castellana, Santiago Bernabéu stadio, Prado sétány vagy a 
Las Ventas bikaviadal-aréna.

vista.hu/barcelona-4-napos-varoslatogatas vista.hu/madrid-4-napos-varoslatogatas

Az ár tartalmazza: a szállást 3 
éjre 4*-os szállodában reggelivel, 
a privát repülőtéri transzfereket 
Barcelona repülőteréről, az üd-

vözlőcsomagot, egy pohár pezsgőt és belépőt a Casino de Barcelona-ba, 
az egész napos csoportos városnézést belépőkkel és angol/spanyol nyel-
vű idegenvezetéssel, a csoportos Montserrat látogatást belépőkkel és an-
gol/spanyol nyelvű idegenvezetéssel, egy vacsorát az Arenal (vagy 
Xup-Xup vagy Cuina Laitana) étteremben transzfer nélkül, egy vacsorát 
az Asador da Aranda étteremben (transzfer nélkül). Az ár nem tartal-
mazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre 4*-os szállodában reggelivel, a privát 
repülőtéri transzfereket Madrid repülőteréről, az üdvözlőcsomagot, bort 
és tapast az érkezés napján, csoportos városnézést Madridban angol/
spanyol nyelvű idegenvezetéssel, egy tapas ebédet, egy Flamenco show-t 
és vacsorát a Las Caboneras Tablao-ban (transzfer nélkül). Az ár nem 
tartalmazza: a kiutazás költségeit, az esetleges helyi idegenforgalmi adót.

Ft/főellátás leírás szerint ápr. 1.-okt. 31.

Kétágyas szobában 273 000

Egyágyas szobában 409 800

Ft/fő ellátás leírás szerint
ápr. 1.-jún. 30., 

szept. 1.-okt. 31.
júl. 1.-aug. 31.

Kétágyas szobában 227 000 199 000

Egyágyas szobában 316 800 281 000
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MÁLTA

MELLIEHA | 8 NAP • 7 ÉJ

PERGOLA HOTEL & SPA ****
MELLIEHA | 8 NAP • 7 ÉJ

SOLANA HOTEL & SPA ****

A Pergola Hotel&Spa Mellieha központjában fekszik, kiváló 
kilátással a városra és a tengerre, a panorámás napozótera-
szát pedig gyönyörű infinity pool teszi egyedivé. Van gyer-
mekmedence, fűtött belső medence, jacuzzi és fitness center, 
valamint rendelkezik egy hangulatos és egyedi „cave bar”-ral, 
ami a hegyoldalba van vésve. Tökéletes helyszín az esti nap-
lemente nézéshez.

Solana Hotel&Spa Málta egyik legnagyobb búvárközpontja 
a közelében fekszik, így a búvárkodás szerelmesinek kifeje-
zetten ajánljuk. A hotel nemrégiben lett felújítva, így modern 
berendezés és luxus körülmények várják Önt. Központi, de 
egyáltalán nem zajos, hiszen a fő hangsúly a háborítatlan 
pihenésen van. A Spa részlege rendelkezik panorámás kül-
téri medencével, fűtött belső medencével, szaunával és aki 
testét-lelkét kényeztetné a nyaralás alatt, az igénybe veheti a 
szálloda wellness kezeléseit is.

vista.hu/malta-mellieha-pergola vista.hu/malta-mellieha-solana

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, a repülőtéri illetéket, a 
transzfert. Gyerekár pótágyon: 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves kor kö-
zött felár ellenében. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, a repülőtéri illetéket, a 
transzfert. Gyerekár pótágyon: 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves kor kö-
zött felár ellenében. Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő félpanziós 
ellátással

ápr. 17-31.
okt. 1-31. jún. 1 -30. júl. 1 –20. 

szept. 1 –30. júl. 21.-aug. 31.

Kétágyas szoba 137 900 146 900 197 900 219 900

Medencére néző 
kétágyas szoba 143 900 152 900 199 900 226 900

Tengerre néző 
stúdió 263 900 279 900 397 900 443 900

Ft/fő félpanziós 
ellátással

ápr. 17-31.
okt. 1-31. jún. 1 -30. júl. 1 –20. 

szept. 1 –30. júl. 21.-aug. 31.

Standard két-
ágyas szoba 149 900 157 900 209 900 234 900

Superior két-
ágyas szoba 157 900 165 900 218 900 239 900

Junior 
lakosztály 165 900 172 900 226 900 249 900
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CIPRUS

PAPHOS | 8 NAP • 7 ÉJ

KING EVELTON BEACH HOTEL & RESORT *****
PAPHOS | 8 NAP • 7 ÉJ

ALEXANDER THE GREAT BEACH HOTEL ****+

A King Evelthon Beach Hotel & Resort közvetlenül a Chlorakas 
tengerpartján található Phaphos-ban, ahonnan gyönyörű 
panorámás kilátás nyílik a Földközi-tengerre. A luxus beach 
hotel teljesen új, modern berendezésű kényelmes - akár családi 

- szobákkal és saját vízi parkkal várja egész évben a családokat 
és párokat egyaránt. A gyerekklubbal és az á la carte éttermek 
széles választékával garantáltan kielégít minden igényt.

Solana Hotel&Spa Málta egyik legnagyobb búvárközpontja 
a közelében fekszik, így a búvárkodás szerelmesinek kifeje-
zetten ajánljuk. A hotel nemrégiben lett felújítva, így modern 
berendezés és luxus körülmények várják Önt. Központi, de 
egyáltalán nem zajos, hiszen a fő hangsúly a háborítatlan 
pihenésen van. A Spa részlege rendelkezik panorámás kül-
téri medencével, fűtött belső medencével, szaunával és aki 
testét-lelkét kényeztetné a nyaralás alatt, az igénybe veheti a 
szálloda wellness kezeléseit is.

vista.hu/ciprus-paphos-king-evelton vista.hu/ciprus-paphos-alexander

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a premium all 
inclusive ellátást. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, a repülőtéri 
illetéket, a transzfert. Gyerekár pótágyon: 1. gyerek 2-13 éves kor között 
ingyenes, 2. gyerek felár ellenében. Nászutas kedvezményeinkről ér dek-
lődjön irodáinkban. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, italfogyasztással (ásványvíz + egy pohár választható helyi alkoholos 
ital vagy üdítő). Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, a repülőtéri ille-
téket, a transzfert. Gyerekár pótágyon: 1. gyerek 2-12 éves kor között 
ingyenes, 2. gyerek felár ellenében. Nászutas kedvezményeinkről érdek-
lődjön irodáinkban. Hosszabbítás lehetséges. 

Ft/fő premium 
all inclusive 
ellátással

máj.1-31. 
okt. 1–31. jún. 1 -30. júl. 1 –20. 

szept. 1 –30. júl. 21.-aug. 31.

Tájra néző, 
kétágyas szoba 255 900 281 900 315 900 336 900

Tengerre néző, 
kétágyas szoba 272 900 315 900 349 900 369 900

Ft/fő 
félpanzióval máj. 1 –jún. 30. júl. 1 –aug. 31. szept. 1 –

okt. 21. okt. 22-31.

Deluxe kétágyas, 
tájra néző szoba 304 900 318 900 347 900 257 900

Deluxe kétágyas, 
tengerre néző 
szoba

353 900 368 900 397 900 307 900

Junior lakosztály 165 900 172 900 226 900 249 900
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PÁRIZS – DISNEYLAND | 5 NAP • 4 ÉJ

B&B HOTEL DISNEYLAND **

A szálloda a Disneyland Paris közelében található, nem messze 
a Marne-la-Vallée-Chessy vasútállomástól. A Disneyland 
Park és a Walt Disney Studios Park együtt több mint 50 lát-
ványosságot kínál, melyek bebiztosítják a tökéletes családi 
hétvégét és rendkívüli kalandokkal gazdagítja a kicsiket és 
nagyokat egyaránt. A szállodából ingyenes transzfer áll a 
vendégek rendelkezésre Disneyland-be.

vista.hu/parizs-disneyland

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár 
nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót.

Very high season: máj. 1-8, máj. 30-31, májusi szombatok, július, augusztus
High season: április hétvégék (péntek-szombat), június
Middle season: április, május (hétköznapok és a maradék) 

FRANCIAORSZÁG

Ft/fő all inclsuive 
ellátással Very high season High seaon Middle season 

kétágyas szobában 78 900 69 900 57 900

DISNEYLAND BELÉPŐJEGYEK
3 napos jegy 2 parkba  máj. 1.-szept. 30.
felnőtt 81 500 Ft
gyerek (3-11 éves korig)  74 900 Ft

3 éves kor alatt a belépés ingyenes.

PÁRIZS | 5 NAP • 4 ÉJ

BEST WESTERN 
HOTEL RONCERAY-OPERA ***
Párizs szívében, az Opera Garnier és a tipikus párizsi áruhá-
zak közelében várja vendégeit a történelem és a modernizmus 
egyvelegének szellemében épült hotel. A teljesen felújított és 
hangszigetelt 130 szoba elegáns, csendes és nyugodt kör-
nyezetet kínál. Az autentikus dekoráció a mai modern fel-
szereltséggel társul. Lehetőség van intimebb környezetben, a 
szobában elfogyasztani az ízletes reggelit.

vista.hu/parizs-best-western

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában reggelivel. Az ár 
nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót.

Ft/fő reggelivel ápr. 1.–jún. 30. júl. 1.–aug. 31. 

kétágyas szobában 115 900 89 900
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GASSIN – SAINT-TROPEZ | 8 NAP • 7 ÉJ

ODALYS RESIDENCE CAESAR DOMUS ***
KORZIKA - SOLENZARA | 8 NAP • 7 ÉJ

ODALYS RESIDENCE LES VOILES 
BLANCHES ***A Residence Caesar Domus egy nagy, 2 hektáros parkban 

található, gyönyörű fenyőfák árnyékában fekvő Gassin-i 
üdülőhely. Mindössze 400 méterre fekszik a tengerparttól és 
15 perc sétára St. Tropez központjától. Ha ezt a nyaralóhelyet 
választja, élvezheti a nyugodt, pihentető hangulatot ebben 
a hagyományos Provence-i faluban, méghozzá csodálatos 
kilátással és meghitt környezettel.

Az Odalys Residence Les Voiles Blanches Korzika déli részén, 
Solenzara faluban helyezkedik el, és a kikötő sétányán várja 
vendégeit gyönyörű kilátást nyújtva az öbölre, és a háttérként 
szolgáló festői hegyvonulatokra. A szálláshely 200 méterre 
fekszik a strandtól és Korzika egyik legszebb partja elérhető 
közvetlenül a kikötőből. A déli fekvésű Canella Beach egy cso-
dálatos öbölben elhelyezkedő, bájos hely, mely szintén köny-
nyen megközelíthető a szálláshelyről.

vista.hu/gassin-saint-tropez vista.hu/korzika-solenzara

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre 2-4 fő részére stúdió apartmanban. 
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, ellátást, a helyi idegenfor-
galmi adót.
Érkezés kizárólag szombatonként! A férőhelyek száma maximum 4.
Igény esetén nagyobb, 1 hálószobás apartman is foglalható maximum  
6 fő részére. 

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre 2-4 fő részére stúdió apartmanban. 
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, ellátást, a helyi idegenfor-
galmi adót.
Érkezés kizárólag szombatonként! A férőhelyek száma maximum 4.
Igény esetén nagyobb, 2 vagy 3 hálószobás apartman is foglalható maxi-
mum 6 fő részére. 

Ft/apartman 
ellátás nélkül

ápr. 1.- 
jún. 30.

jún. 8.- 
júl. 5.

júl. 6.-
júl. 26.

júl. 27.- 
aug. 23.

aug. 24.- 
szept. 30.

Studio apartman 199 300 324 300 460 000 503 700 179 400

Ft/apartman 
ellátás nélkül

jún. 1.- 
jún. 21.

jún. 22.-
júl. 5.

júl. 6.- 
júl. 26.

júl. 27.- 
aug. 23. 

aug. 24.-
szept. 30.

egy hálószobás 
apartman 227 700 318 900 405 700 479 900 186 600
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GÖRÖGORSZÁG

PELOPONNÉSZOSZ
FINIKOUNDA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL PANORAMA ***
METHONI | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL ACHILLES ***

Finikounda – egy kis tengerparti település – aranyhomokos 
tengerpartjainak és kristálytiszta tengervízének köszönhe-
tően az évek folyamán a régió egyik legjelentősebb telepü-
lésévé fejlődött. Az újonnan épült Hotel Panorama tökéletes 
kiindulópontja lehet a régió felfedezésének. Több épületből 
áll, melyek lépcsőzetesen helyezkednek el egy domboldalon. 
Kalamatától kb. 60 km-re, míg Pülosz és Koroni történelmi 
városaitól kb. 20 km-re található. A legközelebbi tengerpart 
kb. 500 méterre van, a nagy területen elhelyezkedő hotel 
pedig gondozott kerttel, nagy méretű felnőtt medencével, 
medence bárral, kávézóval és tengerre néző terasszal várja 
a pihenésre vágyókat.

Methoni egy gyönyörű tengerparti városka, mely a csoda-
szép, velenceiek által épített kastélyáról nevezetes. A Hotel 
Achilles nagyon jó elhelyezkedésű, modern, jó ízléssel beren-
dezett, közelében hangulatos éttermek és tavernák találha-
tók. A tengerpart kb. 200 méterre helyezkedik el, mely így 
egy kellemes 2-3 perces sétával elérhető és a Methoni velen-
cei kastély akár gyalog is megközelíthető. A hotel gazdag reg-
gelit kínál, melyet akár a szépen berendezett lobby részben, 
akár a kültéri teraszon is elfogyaszthatnak a vendégek.

vista.hu/methoni-hotel-achilles

vista.hu/finikounda-hotel-panorama

Repülővel Repülővel

Alapár 
Ft/fő félpanzióval

jún. 14., 
szept. 20.

jún. 21., 
szept. 6., 13.

jún. 28., 
aug. 23., 30.

júl. 5., 12., 
19., 26., 

aug. 2., 9., 16. 

2 ágyas, kertre néző 
apartman 124 900 139 900   159 900   174 900   

3., 4. felnőtt pótágyon 103 900 115 900   129 900   139 900   

3. fő gyermek (2-12 év)
pótágyon 55 900 55 900   55 900   55 900   

4. fő gyermek (2-12 év)
pótágyon 91 900 97 900   107 900   114 900   

2 ágyas, tengerre néző 
apartman 134 900 149 900   169 900   184 900   

3., 4. felnőtt pótágyon 110 900 120 900   134 900   144 900   

3. fő gyermek (2-12 év)
pótágyon 55 900 55 900   55 900   55 900   

4. fő gyermek (2-12 év)
pótágyon 95 900 102 900   112 900   117 900   

Alapár 
Ft/fő reggelivel

jún. 14., 
szept. 20.

jún. 21., 
szept. 6., 13.

jún. 28., 
aug. 23., 30.

júl. 5., 12., 
19., 26., 

aug. 2., 9., 16. 

2 ágyas szoba 114 900 124 900 139 900 154 900

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet, a szállást 7 éjre a megadott ellátással. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket, 32 900 Ft/fő, a repülőtéri 
transzfert, 8000 Ft/fő, a foglalási díjat és a sztornó biztosítást,  
a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszínen fizetendő.

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet, a szállást 7 éjre a megadott ellátással. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket, 32 900 Ft/fő, a repülőtéri 
transzfert, 8000 Ft/fő, a foglalási díjat és a sztornó biztosítást,  
a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszínen fizetendő.

Magyar idegenvezetéssel Magyar idegenvezetéssel
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PETALIDI | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL SUNRISE BEACH VILLAGE ****
TOLO | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL KING MINOS ****

Petalidi központjában található a St. Nikolaos templom, melyet 
kávézók és hangulatos tavernák fognak közre. Elsősorban 
nyugalomra vágyó családok kedvenc nyaralóhelye. A hotel 
közvetlenül a gyönyörű, homokos, köves tengerpartnál terül 
el, így a strand eléréséhez csupán a saját nagy méretű kert-
jén kell áthaladni. A recepció, a bár és az étterem kialakítása 
tradicionális görög hangulatot idéznek. Fekvéséből adódóan 
2 privát tengerparti szakasszal is büszkélkedhet a hotel, ahol 
napágyak és beach bár gondoskodnak a vendégekről.

A bájos kis település gyönyörű tengerparttal, tavernákkal és 
egy kisebb kikötővel is büszkélkedhet. Lassan mélyülő, sárga 
homokos tengerpartjával, nyugodt, tiszta, kék vizével turis-
ták millióit csalogatja. Az egykori halászfalu Görögország déli 
részén, hegyek által körülvett festői szépségű partszakaszon 
terül el. Tolo csendesebb részén, egy domboldalon helyezke-
dik el a Hotel King Milos, csupán 150 méterre a parttól és 400 
méterre a központtól. A szállodából csodálatos kilátás nyílik 
a tengerre és kiváló étteremmel, bárral, medence bárral, fit-
neszteremmel, biliárd lehetőséggel (térítés ellenében) és nagy 
méretű medencével várja a vendégeit. Korlátozott számban 
parkoló is rendelkezésre áll.

vista.hu/petalidi-hotel-sunrise

vista.hu/tolo-hotel-king-minos

Repülővel Repülővel

Alapár 
Ft/fő all inclusive 
ellátással

jún. 14., 
szept. 20.

jún. 21., 
szept. 6., 13.

jún. 28., 
aug. 23., 30.

júl. 5., 12., 
19., 26., 

aug. 2., 9., 16. 

2 ágyas bungaló szoba 174 900 189 900   214 900   229 900   

3. felnőtt pótágyon 139 900 149 900   164 900   174 900   

3. fő gyermek (2-12 év)* 55 900 55 900   55 900   55 900   

4. fő gyermek (2-12 év)* 114 900 124 900   134 900   139 900   

Alapár
Ft/fő reggelivel

jún. 14., 21. 
szept. 6., 

13., 20.
jún. 28., 

júl. 5., 12., 
19., 28., 

aug. 30.

júl. 26., 
aug. 2., 9., 

16., 23. 

2 ágyas standard szoba 159 900 169 900   174 900   194 900   

3. felnőtt pótágyon 129 900 139 900   140 900   143 900   

3. fő gyermek (2-12 év)* 124 900 129 900   150 900   153 900   
* pótágyon

* pótágyonAz ár tartalmazza: a repülőjegyet, a szállást 7 éjre a megadott ellátással. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket, 32 900 Ft/fő, a repülőtéri 
transzfert, 8000 Ft/fő, a foglalási díjat és a sztornó biztosítástő, 
 a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszínen fizetendő.

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet, a szállást 7 éjre a megadott ellátással. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket, 32 900 Ft/fő, a repülőtéri 
transzfert, 8000 Ft/fő, a foglalási díjat és a sztornó biztosítástő, a helyi 
idegenforgalmi adót, mely a helyszínen fizetendő. Félpanziós ellátás kér-
hető: 41 000 Ft/fő/hét.

Magyar idegenvezetéssel Magyar idegenvezetéssel
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vista.hu/hurghada-jaz-aquamarine

Repülővel Repülővel

Ft/főtől 
all inclusive ellátással június július augusztus szeptember

Kétágyas szobában 161 575 193 433 213 031 180 011

EGYIPTOM

HURGHADA | 8 NAP • 7 ÉJ

TIA HEIGHTS MAKADI BAY *****
HURGHADA | 8 NAP • 7 ÉJ

JAZ AQUAMARINE RESORT *****

A 480 szobával rendelkező szálloda kb. 30 km-re található 
Hurghada központjától és közvetlenül a homokos-korallos 
tengerparton fekszik. A napernyők, napágyak és strandtö-
rölközők a medencénél és a tengerparton is térítésmentesen 
vehetők igénybe. A szórakozásról animációs-és sport prog-
ramok gondoskodnak. A szállodát a búvárkodás szerelmese-
inek ajánljuk, valamint azoknak, akik a várostól távolabb eső 
hotelt keresnek.

A több mint ezer szobával rendelkező szálloda kb. 17 km-re 
található Hurghada belvárosától, közvetlenül a homokos, 
sekély tengerparton. Itt egy kb. 800 m-es korallpad húzódik, 
melynek szélén hirtelen mélyül a víz. A szórakozásról animá-
ciós és sport programok gondoskodnak. A szállodában köz-
ponti éttermek, a’la carte éttermek (ázsiai, olasz, mediterrán, 
hal, keleti) bárok, (lobby bár, medence bár, snack bár, tenger-
parti bár) és diszkó várja a vendégeket. A szállodát családok-
nak és pihenni vágyóknak egyaránt ajánljuk.

vista.hu/hurghada-tia-heights-makadi-bay

Ft/főtől 
all inclusive ellátással június - július augusztus - 

szeptember október

Kétágyas szobában 121 990 124 900 128 990

Az ár tartalmazza: a szállást az adott ellátással, a légi utazás költségét 
és a transzfert. Az ár nem tartalmazza: az adókat, az illetékeket, a 
sztornó biztosítást és a BBP biztosítást.

Az ár tartalmazza: a szállást az adott ellátással, a légi utazás költségét 
és a transzfert. Az ár nem tartalmazza: az adókat, az illetékeket, a 
sztornó biztosítást és a BBP biztosítást.

All inclusive All inclusive
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HURGHADA | 8 NAP • 7 ÉJ

LONG BEACH ****
HURGHADA | 8 NAP • 7 ÉJ

THREE CORNERS SUNNY BEACH RESORT ****

A 912 szobával rendelkező szálloda kb. 22 km-re található 
Hurghada belvárosától, közvetlenül a fokozatosan mélyülő 
tengerparton. A part mentén egy kb. 600 m-es korallpad 
húzódik, amelynek végében a mély víz kitűnően alkalmas 
úszásra, felszíni búvárkodásra. A szórakozásról amfiteát-
rum, animációs és sport programok gondoskodnak. A kert-
ben központi medencerészleg, több szabadtéri medence és 
gyermekmedence található. A szállodában többek között ten-
gerparti bár, keleti sarok, teázó és diszkó várja a vendégeket. 
A szálloda számos szolgáltatása miatt jó választás a spor-
tolni vágyó utasoknak, illetve a családosoknak. A szállodát a 
sznorkelezés szerelmeseinek is ajánljuk.

A több mint 300 szobával rendelkező hotel kb. 10 km-re 
található Hurghada városközpontjától, El Gounatól pedig 
kb. 8 km-re, közvetlenül a lassan mélyülő, homokos-koral-
los-sziklás tengerparton. Az úszásra alkalmas mélyvíz egy 
kb. 100 méter hosszú stégről közelíthető meg. A szállodá-
ban központi étterem, a’la carte étterem és bárok (tenger-
parti bár, medence bár és lobby bár) várják a vendégeket.  
A kertben szabadtéri medencék (egy a téli szezonban fűthető), 
vízi csúszdák találhatók. A medencénél és a tengerparton a 
napágyak, napernyők és strandtörölközők térítésmentesen 
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport 
programok gondoskodnak. 

vista.hu/hurghada-three-corners-sunny-beachvista.hu/hurghada-long-beach

Az ár tartalmazza: a szállást az adott ellátással, a légi utazás költségét 
és a transzfert. Az ár nem tartalmazza: az adókat, az illetékeket, a 
sztornó biztosítást és a BBP biztosítást.

Az ár tartalmazza: a szállást az adott ellátással, a légi utazás költségét 
és a transzfert. Az ár nem tartalmazza: az adókat, az illetékeket, a 
sztornó biztosítást és a BBP biztosítást.

Ft/főtől 
all inclusive 
ellátással

június július augusztus szeptember október

Kétágyas 
szobában 131 250 144 520 135 340 132 827 132 022

Ft/főtől 
all inclusive 
ellátással

június július augusztus szeptember október

Kétágyas 
szobában 122 920 127 530 134 847 122 985 134 847

Repülővel RepülővelAll inclusive All inclusive
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EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK
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A CSOMAGAJÁNLATBAN SZEREPLŐ SZIGETTÚRÁK:

A. CSODÁLATOS KINTAMANI (EGÉSZ NAPOS)
Barong és Kris táncbemutató – Bali híres táncművészete, 
Celuk falu - arany- és ezüstművesek, Mas falu – fafara-
gók, 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 ÉS 12 ÉJSZAKÁS KEDVEZMÉNYES CSOMAGAJÁNLATOK

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 
kétágyas szobára vonatkozik.

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

THE TANJUNG BENOA BEACH RESORT ****

A szálloda Tanjung Benoa félsziget csücskén található, az egzo-
tikus Bali egyik legnépszerűbb üdülőhelyén, a világhírű Nusa 
Dua régióban. A homokos tengerpartokkal, áttetsző tenger-
rel körül ölelt csendes halászfalu a nyugodt kikapcsolódásra 
vágyók számára tökéletes választás. Ízlelje meg az egzotikus 
konyha remekeit, a mogyorószószos nyársonsülteket, a külön-
leges sült rizs specialitásokat! Merüljön el az Istenek szigeté-
nek hitvilágában mely az ősi kultúra helyi szokásait vegyítette 
a hinduizmussal, essen szerelembe a lélegzetelállító természeti 
csodákkal, a változatos tengerpartokkal, a festői teraszos rizs-
földekkel, buja dzsungelekkel és aktív vulkánokkal!

Transzferrel és kirándulásokkal

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

TAKSU SANUR HOTEL ***

Az otthonos szálloda a csodálatos Sanur tengerparti települé-
sén található, Bali szigetének délkeleti részén. Hosszú, sekély 
partjait strandok, komfortos pihenők, színes halászhajók és 
kiépített kerékpárutak szegélyezik. A szálloda őszinte ven-
dégszeretetet és kényelmes, tágas szobákat kínál. A nyugodt 
tengerpart, a vásárlási lehetőségek és a nyüzsgő város is 
elérhető néhány perc sétával.  Itt mindent megtalál egy felejt-
hetetlen nyaraláshoz!

vista.hu/indonezia-sanur

Transzferrel és kirándulásokkal

Ft/fő reggelivel júl. 1–14.,
szept. 1.-dec. 23. júl. 15.-aug. 31.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj

Kétágyas szobában 104 000 158 000 129 500 201 500

Hosszabbítás szoba/éj 19 900 19 900 27 000 27 000

vista.hu/indonezia-benoa

Ft/fő reggelivel júl. 1–14., 
szept. 1.-dec. 23. júl. 15.-aug. 31.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj

Kétágyas szobában 132 900 215 900 158 000 258 900

Hosszabbítás szoba/éj 28 900 28 900 36 000 36 000
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BENOA | 8 NAP • 7 ÉJ VAGY 13 NAP • 12 ÉJ

GRAND MIRAGE RESORT 
& THALASSO BALI *****

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

SOL BEACH HOUSE BENOA *****

Bali déli partján, a Tanjung Benoa félszigeten fekvő tengerparti 
luxusszálloda ámulatba ejtő kilátást nyújt az Indiai-óceánra, 
mely 25 perc alatt elérhető a nemzetközi repülőtérről. Pazar 
bútorzattal berendezett szobái és lakosztályai tágasak, bal-
konnal, és számos kényelmi szolgáltatással felszereltek. A 
hotel megannyi lehetőséget kínál az aktív kikapcsolódásra 
vágyók számára is: vízi sportok, teniszpályák, kerékpártúrák, 
aerobic, vagy a játékszoba. A spa részleg kitűnő szolgáltatásai 
pedig a testi-lelki feltöltődés élményét biztosítják. Éttermeiben 
széles választékot találhatunk a helyi ételkülönlegességektől 
az európai, ázsiai, vagy ausztrál konyha válogatásáig.

Az all inclusive üdülőhely Bali trópusi kikötőjében, Nusa Dua-
ban található, mely változatos szórakozási és kikapcsolódási 
lehetőségeket kínál luxus szobákkal, világszínvonalú létesít-
ményekkel és izgalmas tevékenységekkel. A hotel szobáinak 
mindegyike saját erkéllyel rendelkezik, melyek a buja, egzo-
tikus zöld kertre néznek. A szobák egyszerűséget és nyugal-
mat árasztanak, teljes mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a vendég teljesen kipihenten távozzon a nyaralást követően. 
A hotel tengerpartján tematikus büfékkel várja Önt, így elég 
ott eldönteni, hogy épp egy szenvedélyes olasz vagy egy 
különleges ázsiai ételt fogyasztana szívesen.

vista.hu/indonezia-nusadua

vista.hu/indonezia-benoa-sol-beach

Transzferrel és kirándulásokkal
Transzferrel és kirándulásokkal

Ft/fő all inclusive 
ellátással

júl. 1-14., 
szept. 1.-dec. 23. júl. 15.-aug. 31.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj

Kétágyas szobában 388 500 644 000 426 500 708 900

Hosszabbítás szoba/éj 97 500 97 500 108 000 108 000

Ft/fő all inclusive 
ellátással

júl. 1–14., 
szept. 1.-dec. 23. júl. 15.-aug. 31.

7 éj 12 éj 7 éj 12 éj

Kétágyas szobában 381 500 629 900 425 500 705 500

Hosszabbítás szoba/éj 100 900 100 900 113 500 113 500

ALL INCLUSIVE AJÁNLATOK
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13 NAP • 12 ÉJ

BALI ÉS GILI

A kókuszpálmáik, fehér homokos partjaik és szemkápráztató 
türkiz vizei miatt híressé vált Gili-szigetek Lombok észak-
nyugati partja mentén találhatóak. A Balin töltött 7 nap során 
egyaránt lesz ideje élménydús programokon részt venni, 
megismerkedni a balinéz kultúrával és pihenni a tengerpar-
ton. Ezek után egy rövid hajós transzfert követően 5 napot 
Gili Trawangon töltve, a környező szigetek felfedezésével 
koronázhatja meg nyaralását. Balin, Sanurban a Sudamala 
Resort, Gilin pedig Trawanganban az Aston Sunset Beach 
Resort nyújt szállást a nem mindennapi utazás során. 

vista.hu/indonezia-bali-es-gili

Transzferrel és kirándulásokkal

Ft/fő reggelivel júl. 1–14., 
szept. 1.-dec. 23. júl. 15.-aug. 31.

Kétágyas szobában 338 000 392 000

Ft/fő reggelivel júl. 1–14., 
szept. 1.-dec. 23. júl. 15.-aug. 31.

Kétágyas szobában 194 000 237 500

IZGALMAS KOMBINÁCIÓK
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. 
Pihenjen Sanuron a pálmafák árnyékában, majd vesse bele 
magát a pezsgő balinéz életbe Ubudban és fedezze fel a terü-
let egyedi kulturális örökségeit. 7 napig élvezheti a A Parigata 
Resorts nyújtotta szolgáltatásokat, majd 5 napot Ubudban is 
eltölthet, a Grand Sunti vendégszeretetét élvezve. A Parigata 
Resorts öt percnyi sétára fekszik a strandtól, 15 percre pedig 
Denpasar belvárosától. A modern balinéz stílus és a nyugati 
kényelem kellemes keveréke jellemzi a szállodát, ahol garan-
tált a testet-lelket kényeztető nyugalom.

vista.hu/indonezia-bali-paragita

Transzferrel és kirándulásokkal
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Ft/fő félpanzióval máj. 1.–jún. 30., 
szept. 1.-okt. 30. júl. 1.-aug. 31.

Kétágyas szobában 241 000 252 000

6 NAP • 5 ÉJ

CSODÁLATOS BALI ÉS SZNORKEL 
ÉLMÉNYEK MENJANGAN SZIGETÉN

7 NAP • 6 ÉJ

JÁVA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEI 
ÉS TERMÉSZETI CSODÁI

Az Indiai-óceánon fekvő sziget mágikus hírnevét köszönheti 
a lakosok életfelfogásából adódó végtelen kedvességének, a 
sziget belső idilli békéjének, bájos tájainak, teraszos rizsföld-
jeinek, festői falvainak, az ősi kultúra helyi szokásokkal gaz-
dagított hindu hitéletének, őszinte világának, a tengerpartok 
sokféleségének. Utazásunk alatt elvisszük Önt többek között 
Ubudba, a Goa Gajah Elefánt barlangba, Bali gyönyörű temp-
lomaiba és láthat aktív vulkánokat, buja dzsungeleket, kis 
kacskaringós földutakat, valamint megízlelheti az egzotikus 
konyha remekeit: mogyorószószos nyársonsülteket és nasi 
guriht. Ezek mellett pedig kipróbálhatja Menjangan szigetén 
a sznorkelezést is, hiszen a sziget különleges víz alatti világa 
rendkívül változatos és színes vizuális élményeket kínál.

Elképesztően varázslatos kultúra és művészetek, isteni ételek, 
buja esőerdők, ősi templomok, vulkanikus hegyek és megis-
mételhetetlen élmények várják Jáva szigetén. Igazi kalando-
roknak és kultúrakedvelőknek ajánljuk 7 napos programunkat, 
melynek keretén belül részesei lehetnek Indonézia legszebb 
napfelkeltéjének a Bromo-hegynél, és megismerkedhetnek a 
világ legnagyobb buddhista szentélyével is.

vista.hu/indonezia-bali-es-menjangan

vista.hu/indonezia-java

Az ár tartalmazza: a 
szállást 6 éjre 4*-os hote-
lekben, reggelit és ebédet 

6 alkalommal, vacsorát egy alkalommal a szükséges transzfereket, a helyi 
idegenvezetést angol/német/francia nyelven, a szükséges belépőjegye-
ket, a vonatjegyet Yogyakartából Jombangig. Az ár nem tartalmazza:  
a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, és a borravalókat.

Ft/fő leírás szerinti ellátással máj. 1.-okt. 30.

Kétágyas szobában 396 000
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EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

DUBAI | 5 NAP • 4 ÉJ

IBIS STYLES HOTEL DUBAI ***
DUBAI | 5 NAP • 4 ÉJ

ROVE CITY CENTRE ***

Az Ibis Styles Dubai Jumeirah tökéletes választás mind az 
üzleti, mind a szabadidős utazók számára. A hotel 191 szobájá-
ban és executive lakosztályaiban megszálló vendégek kiélvez-
hetik a modern és elegáns belső tereket, valamint a prémium 
szobákat, beleértve a síkképernyős TV-t, a személyes széfet 
és a minibárt. Teljesen felszerelt edzőterem és hőszabályozott 
fedett uszoda áll a vendégek rendelkezésére, akik a szálloda 
kényelmében pihenni vágynak. A hotel mindössze 12 km-re 
található a Dubai Nemzetközi Repülőtértől és nagyon közel 
vannak a főbb látnivalók is. Ilyen többek között a Dubai World 
Trade Center, a Jumeirah mecset, a Burj Khalifa torony, az 
Etihad Múzeum, a Deira souk, a Dubai Mall, a Karama Centre 
és az egyiptomi témájú Wafi City luxusbutikjai.

Fordítson hátat a télnek és utazzon a mindig napfényes 
Dubaiba! A homokos tengerpart mellett felhőkarcolók, 
élményparkok és luxus bevásárlóközpontok várják az ide 
látogatókat. A hotelből indulva könnyen felfedezhető a város, 
a közvetlen közelében található a Deira City Centre metró-
megálló, így a Dubai Mall bevásárlóközpont és a világ leg-
magasabb épülete, a Burj Khalifa is 15 perc alatt elérhető.  
A közkedvelt szállás kiváló ár-érték arányú, remek étterem, 
szabad téri medence és fitnesz központ szolgálja a vendé-
gek kényelmét.

vista.hu/dubai-ibis

vista.hu/dubai-rove-city-centre

Az ár tartalmazza:a szállást 4 éjre kétágyas szobában reggelivel és a 
retúr repülőtéri transzfereket magyar asszisztenciával. Az ár nem  
tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót, mely a 
helyszínen kötelezően fizetendő.

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas rover típusú szobában regge-
livel és a retúr repülőtéri transzfereket magyar asszisztenciával. Az ár nem 
tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót, mely a 
helyszínen kötelezően fizetendő.

Ft/fő reggelivel ápr. 1-30. máj. 1.-szept. 30.

Kétágyas standard szoba 93 000 75 000

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-máj. 3. máj. 4.-szept. 30.

Kétágyas rover szoba 95 000 59 000
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NOVOTEL DEIRA CITY CENTRE ****
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MARINA BYBLOS HOTEL****

A négy csillagos Novotel Deira City Centre a város történelmi 
szívében található, a Deira üzleti és kereskedelmi negye-
dében. Fedezze fel az Al Fahidi erődöt, hajózzon le az Umm 
Suqeim Park partján, csodálja meg a Jumeirah mecsetet és 
a hihetetlen Burj Al Arab és Burj Khalifa tornyokat! A város 
metróvonalának köszönhetően könnyen megközelíthető 
minden ikonikus helyszín, ami a szállodától 2 percre található. 
A Breeze bár, valamint a medence mellett szervírozott italok 
és harapnivalók kényeztetik a vendégeket pihenés közben.

A négy csillagos szálloda Dubai kikötőjében a Dubai Marinaban 
helyezkedik el, a turisták által látogatott Dubai Lake Tower és 
Marina Mall bevásárlóközpont közelében. A híres tengerparti 
promenád, a The Walk gyalogosan elérhető, míg a felejthetet-
len izgalmakat ígérő Wild Wadi vízipark is csupán 15 perces 
autóútra fekszik. Hangulatos éttermeiben nemzetközi és helyi 
ételeket szolgálnak fel, a bárokban és kávézóban különféle 
italokat, frissítőket lehet kóstolni. Az angol pub élőzenével és 
sportközvetítéssel várja az érdeklődőket, ahol a széles italvá-
laszték mellett természetesen megtalálhatók az olyan jelleg-
zetességek, mint a pool vagy a darts.

vista.hu/dubai-novotel-deira

vista.hu/dubai-marina-byblos

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas superior szobában reggeli-
vel és a retúr repülőtéri transzfereket magyar asszisztenciával. Az ár 
nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót, 
mely a helyszínen kötelezően fizetendő.

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában reggelivel, a retúr 
repülőtéri privát transzfert angol nyelvű asszisztenciával. Az ár nem tar-
talmazza: a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszínen fizetendő (kb.  
20 AED/szoba/éj).

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-máj. 4. máj. 5.-jún. 4. jún. 5.-szept. 30.

Kétágyas standard szoba 135 000 85 000 88 800

Ft/fő reggelivel ápr. 1-30. máj. 1.-szept. 30.

Kétágyas superior szoba 151 000 106 000
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RAMADA PLAZA JUMEIRAH BEACH ****
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KEMPINSKI HOTEL MALL OF THE 
EMIRATES *****

A négycsillagos szálloda szobái és apartamanjai a The Walk, a 
JBR és a méltóságteljes Dubai kikötő között találhatók, kilátás-
sal a Jumeirah Beach vízpartjára és kikötőjére, valamint a gyö-
nyörű sétányra. Elegáns és kortárs dizájnnal ellátott, rövid és 
hosszabb tartózkodásra is alkalmas felszereltséggel. Élvezze a 
hotel éttermeiben a nemzetközi ízek világát –, a friss olasz ked-
vencektől, a brazil húsos ételekig –, ahonnan csodálatos pano-
rámás kilátás nyílik Dubaira!

Az ötcsillagos Kempinski Hotel Mall of the Emirates Dubai szí-
vében található, így ideális kiindulópont Dubai strandjainak, 
golfpályáinak és parkjainak felfedezéséhez. Dubai városköz-
pontja és a Burj Khalifa is csak pár percre van, a Mall of the 
Emirates-hez csatlakozva pedig könnyű hozzáférést biztosí-
tanak a vendégek számára a több mint 700 üzlethez és pl. a 
Ski Dubai-hoz. A szálloda számos étkezési lehetőséget kínál, 
többek között kipróbálhatja az autentikus Levantine-ételeket 
vagy a spanyol tapasokat is.

vista.hu/dubai-ramada

vista.hu/dubai-kempinski

Az ár tartalmazza:a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a félpanziós el-
látást és a retúr repülőtéri privát transzfereket. Az ár nem tartalmazza: 
a helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon 
nem érvényes az ajánlat.

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas superior szobában regge-
livel és a retúr repülőtéri transzfereket magyar asszisztenciával. Az ár 
nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót, 
mely a helyszínen kötelezően fizetendő.

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-máj. 4. máj. 5.-jún. 4. jún. 5.-szept. 30.

Kétágyas superior szoba 324 000 227 800 290 000

Ft/fő reggelivel ápr. 1.-máj. 4. máj. 5.-szept. 4. szept. 5-30.

Kétágyas deluxe studio 277 000 150 000 198 800
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ALOFT PALM JUMEIRA H*****
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FAIRMONT THE PALM DUBAI *****

Dubaiban semmi sem lehetetlen, a képzeletnek nincs határa, 
melyre kiváló példa a mesterséges szigetek megépítése.  
A pálmafát formázó Palm Jumeirah szigeten a magánvillákon 
és luxuslakásokon kívül számos hotel kapott helyet. Egyik 
modern design szállodája az Aloft Palm Jumeirah, mely a 
szélső hullámtörő gáton fekszik, csodás kilátással Dubai híres 
jelképére, a Burj Al Arab szállodára és a Jumeirah Beachre.

A Fairmont The Palm egy idilli ötcsillagos üdülőhely, amely 
Dubai legérdekesebb, mesterséges szigetcsoportján, a pálma-
fát formázó Palm Jumeirah-n található. A luxus tengerparti 
szálloda páratlan kilátást nyújt az Arab-öbölre és a csillogó 
Dubai kikötőjére. A város főbb nevezetességei és repülőterei 
egyaránt könnyen megközelíthetők innen. A hotel családbarát, 
privát stranddal, tíz világszínvonalú étteremmel, négy uszodá-
val, fitness központtal és egészség klubbal rendelkezik.

vista.hu/dubai-aloft

vista.hu/dubai-fairmont

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas aloft típusú szobában reg-
gelivel és a retúr repülőtéri transzfereket magyar asszisztenciával. Az ár 
nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót, 
mely a helyszínen kötelezően fizetendő.

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas aloft típusú szobában reg-
gelivel és a retúr repülőtéri transzfereket magyar asszisztenciával. Az ár 
nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót, 
mely a helyszínen kötelezően fizetendő.

Ft/fő reggelivel ápr. 1-30., aug. 8-16. máj. 1.-aug. 7., 
aug. 17.-szept. 30.

Kétágyas aloft szoba 298 000 149 000

Ft/fő reggelivel ápr. 6-21. ápr. 22.- 
máj. 4. máj. 5-24. máj. 25.- 

szept. 30.

Kétágyas fairmont 
king szoba 476 000 458 000 233 000 262 000

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁSOK      LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK      GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK      VAGYONBIZTOSÍTÁSOK
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Mindenre 
gondolt?
 Jó időről, jó szállásról, 
és jó fényképekről nem 
tudunk gondoskodni, 
de jó utasbiztosításról ...

Utasbizt_Vista sajtó_190x270 OK.indd   1 2019. 03. 06.   15:54
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CROWNE PLAZA MUSCAT ****
MASZKAT | 5 NAP • 4 ÉJ

GRAND MILLENNIUM MUSCAT *****

A káprázatos Crowne Plaza Muscat szálloda az Omán-öböl 
türkizkék vizeire néz, a népszerű Qurum Heights buja szik-
láiról. A panorámás terasszal, az infinity pool-lal és a saját 
stranddal rendelkező szálloda mindössze 20 perces autóútra 
fekszik a Muscat Nemzetközi Repülőtértől és a Qurum 
strandtól, valamint mindössze néhány lépésre fekszik a han-
gulatos kávézókkal teli sétány is. A családok és párok szá-
mára is tökéletes helyszín paradicsomi légköréről a privát 
strandot körülölelő bougainvillea fürtök és a datolyapálmák 
árnyéka gondoskodik.

Az öt csillagos luxusszálloda Muscat szívében, a repülőtér-
től 15 percnyire, a diplomáciai negyedben várja vendégeit. 
Több mint 200 tágas szobájának, lakosztályának, vala-
mint 32 apartmanjának mindegyike fényűzően berende-
zett, mely visszatükrözi a modern ománi stílusjegyeket is. 
Itt minden megvan, amire szükség van egy kellemes tartóz-
kodáshoz. A minden érzékre ható, fiatalító Zanta fürdő és a 
csodás panorámát nyújtó Executive Lounge minden vendég 
igényeit kiszolgálja. A csodálatos ételekről a Taybat étterem, 
a shoppingolási lehetőségekről pedig a közvetlen közelben 
fekvő Muscat Grand Mall bevásárlóközpont gondoskodik.

vista.hu/oman-grand-millennium

vista.hu/oman-crowne

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas tengerre néző szobában 
reggelivel és a retúr repülőtéri privát transzfereket Maszkat repülőteréről. 
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, az esetleges helyi idegen-
forgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas tengerre néző szobában 
reggelivel és a retúr repülőtéri privát transzfereket Maszkat repülőteréről. 
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, az esetleges helyi idegen-
forgalmi adót.

Ft/fő reggelivel
ápr. 1-18., 

ápr. 24-30., 
szept.1-30.

ápr. 19-23.
máj. 1.-jún. 3., 

jún. 9.-aug. 10., 
aug. 16-31.

jún. 4-8., 
aug. 11-15.

Kétágyas 
tengerre néző 
szoba

254 000 293 000 186 000 224 000

Ft/fő reggelivel ápr. 1-30. máj. 1.-szept. 30.

Kétágyas classic szoba 188 000 159 000
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SUN ISLAND *****
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PARADISE ISLAND ***** 

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!

A gyönyörű szállodasziget kb. 10 km-re található a repülőtértől, 
ami gyorshajóval 20-25 perc alatt könnyedén megközelíthető. 
A sziget már-már nagynak számít 1 km-es hosszúságával és 
230 méteres szélességével, partjain lélegzetelállító strandok 
és gazdag tengeri élővilág található. A szálloda egyik erős-
sége a kitűnő szervíz, mellyel több étteremben, bárban, spor-
tolási és kikapcsolódási lehetőségek keretében találkozhatnak 
a vendégek. A kristálytiszta lagúnában a színpompás, gazdag 
vízivilág szabad szemmel is csodálható.

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

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában választott szoba-
típusban, a félpanziós ellátást. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi re-
pülőjegyet és a repülőtéri illetékeket, a retúr gyorshajós transzfert Male 
nemzetközi repülőteréről (96 000 Ft/fő). Hosszabbítás lehetséges. Felár 
ellenében foglalható teljes ellátással és all inclusive ellátással is.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas superior beach bungalóban, 
a félpanziós ellátást. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet 
és a repülőtéri illetékeket, a retúr gyorshajós transzfert Male nemzetközi 
repülőteréről (43 000 Ft/fő). Hosszabbítás lehetséges. Felár ellenében 
foglalható teljes ellátással és all inclusive ellátással is.

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

Sun villában 273 800 169 000 199 800 189 900

Vízi bungalóban 479 000 323 000 381 000 381 000

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

Superior beach 
bungalóban 368 000 260 000 349 000 281 000
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KURUMBA MALDIVES *****
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REETHI BEACH RESORT ****

Az üdülőhely igazi egzotikus hangulattal, festői fehér homo-
kos tengerparttal és gyönyörű kókuszpálmákkal várja a 
látogatókat. A szobák és villák fényűzőek, teraszukról gyö-
nyörködhetnek az egzotikus környezetben. Az étteremben a 
helyi specialitások mellett japán, olasz, libanoni fogásokat is 
megkóstolhatnak, a bár pedig hűsítő koktélokkal várja ven-
dégeit. Szabadtéri medencék, számos étterem, teniszpályák 
és a fitneszterem teszi kellemesebbé a kikapcsolódást. A ten-
gerparti pihenést számtalan program színesíti, a hotel aján-
latai között szerepel a horgászkirándulás, a sziget-felfedező 
túra vagy akár a személyre szabott kirándulás is.

A Reethi Beach a Baa Atoll egyik festői kis szigetén, fél órás 
repülőútra Malétól várja a pihenni vágyókat. Az elegáns, 
tágas villák természetes anyagokból épültek fel, tipikus 
maldív stílusban, amelyek első osztályú kényelmet biztosíta-
nak méghozzá egyedülálló környezetben. A légkondicionált 
szobák a trópusi lombozat közepette vagy a tiszta kék lagúna 
felett helyezkednek el. Öt étterem, öt bár, medence, ötcsilla-
gos búvárközpont, gyógy- és wellnessközpont, vízi sport-
központ és csoportos, valamint privát kirándulások széles 
választéka közül választhat. Fedezze fel a Baa Atoll érintet-
len szépségét!

vista.hu/maldiv-kurumba

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas deluxe bungalóban vagy ja-
cuzzi beach villában, reggelivel. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi 
repülőjegyet és a repülőtéri illetékeket, a retúr gyorshajó transzfert Male 
repülőteréről (40 900 Ft/fő). Hosszabbítás lehetséges. Felár ellenében 
foglalható félpanzióval, teljes ellátással és all inclusive ellátással is.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas reethi szobatípusban regge-
livel. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és a repülőtéri il-
letékeket, a retúr hidroplán transzfert Male repülőteréről (151 000 Ft/fő). 
Hosszabbítás lehetséges. Felár ellenében foglalható félpanzióval, teljes el-
látással és all inclusive ellátással is.

vista.hu/maldiv-reethi-beach

Ft/fő reggelivel ápr. 1-30. máj. 1.-júl. 24. júl. 25.-okt. 31.

Deluxe bungalóban 623 000 524 000 465 000

Beach villa jacuzzival 898 000 824 000 740 000

Ft/fő reggelivel ápr. 1-30. máj. 1.-júl. 31. aug. 1.-okt. 31.

Reethi villa 
szobatípusban 379 000 170 000 259 000
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FILITHEYO ISLAND RESORT MALDIVES *****

LHAVIYANI ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

KUREDU ISLAND RESORT 
AND SPA MALDIVES ****

A Filitheyo Island Resort a maldív-szigeteki búvárparadi-
csom, mely a Faafu Atollon található és kényelmes villák-
kal, továbbá kivételes éttermekkel várja vendégeit.  A hotel 
abszolút előnye a kiváló zátony-búvárkodás lehetősége és a 
nagyszerű strandok választéka. A sziget szívében elhelyez-
kedő dzsungelfürdő egy nyugodt oázis, melyet zöldellő tró-
pusi növényzet vesz körül és páratlan élményt nyújt. A spa 
részleg balinéz és nemzetközi kezelések széles választékát 
kínálja, az igazi ínyencek pedig garantáltan elégedettek lesz-
nek az extravagáns és exkluzív éttermek kínálatával.

A Kuredu Maldives Resort & Spa a Lhaviyani Atoll szigete-
inek egyikén található, 145 km-re Malé fővárostól és nem-
zetközi repülőterétől. A szigetre vezető 35 perces repülőút 
megdöbbentő kilátást nyújt a világ egyik legkülönbözőbb 
tengeri tájára. A napok túl rövidnek tűnnek ebben a paradi-
csomi környezetben, mivel számos felfedezésre váró hely 
van ezen a parányi szigeten. A Kuredu az igazi földi menny-
ország, ahol tökéletes kényeztetésben és kikapcsolódásban 
lehet része, amihez a Duniye Spa szolgáltatásai is nagy mér-
tékben hozzájárulnak.

vista.hu/maldiv-filitheyo

vista.hu/maldiv-kuredu

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas superior villában, a félpan-
ziós ellátást. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és a re-
pülőtéri illetékeket, a retúr hidroplán transzfert Male nemzetközi 
repülőteréről (166 000 Ft/fő). Hosszabbítás lehetséges. Felár ellenében 
foglalható teljes ellátással és all inclusive ellátással is.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas garden bungalóban és a tel-
jes ellátást. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és a re-
pülőtéri illetékeket, a retúr hidroplán transzfert Male repülőteréről  
(136 000 Ft/fő). Hosszabbítás lehetséges. Felár ellenében foglalható all 
inclusive ellátással is.

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

Superior villában 429 000 322 500 415 800 375 000

Ft/fő teljes ellátással máj. 1-31., 
szept. 5.-okt. 31. jún. 1.-júl. 10. júl. 11.-szept. 4.

Garden bungalóban 244 000 219 900 274 000
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SEYCHELLE-SZIGETEK

BEAU VALLON BEACH, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

THE H RESORT *****
DÉLI PART, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

DOUBLETREE ALLAMANDA RESORT ****

A Mahé szigetén található resort Indiai-óceánra nyíló kilátást 
kínáló, autentikusan berendezett lakosztályokkal és villákkal 
várja Önt egy minden szempontból luxus környezetben. Az 
azúrkék víz és a fehér homokos tengerpart, a gasztronómiai 
élvezetek és a kreol vendégszeretet garantáltan lenyűgöz 
minden vendéget. Ajánljuk nászutasoknak és olyan párok-
nak, akik egy felhőtlen, romantikus utazásra vágynak gyö-
nyörű, természetközeli miliőben.

Modern, dús, trópusi növényzettel körbevett szálloda, mely 
privát stranddal várja a romantikára vágyó párokat és gye-
rekes családokat a sziget dél-keleti felén. Minden szobá-
ban és a teraszon pihenve élvezhetik az India-óceán csodás 
kilátását. Itt aktív vagy nyugodt pihenésben is részük lehet, 
igénybe véve a fitnesz központ, a medence, vagy a spa rész-
leg szolgáltatásait. Napközben próbálják ki a búvárkodást 
vagy ingyenes felszereléssel a kajakozást és a sznorkele-
zést. Este egy koktél mellett a helyi konyha különlegességei 
várják a vendégeket. 

vista.hu/seychelle-doubletree

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel és 
számos vizi sport lehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, 
a repülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert (18 900 Ft/fő). Gyere-
kár pótágyon: 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves kor között felár ellenében. 
A nászutas kedvezményekről érdeklődjön irodánkban. Az árak indulás 
előtt legalább 60 nappal történő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbí-
tás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel és szá-
mos vizi sport lehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, a re-
pülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert (18 900 Ft/fő). Gyerekár 
pótágyon: 6 éves korig ingyenes, 6-13 éves kor között felár ellenében. A 
nászutas kedvezményekről érdeklődjön irodánkban. Az árak előfoglalási 
kedvezményt tartalmaznak, amelyek indulás előtt legalább 90 nappal tör-
ténő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő reggelivel máj. 5 –júl. 13. júl. 14 –okt. 31.

Kétágyas junior lakosztályban 675 900 839 900

vista.hu/seychelle-beau-vallon

Előfoglalási kedvezménnyel Előfoglalási kedvezménnyel

Ft/fő reggelivel ápr. 25.–júl. 21., szept. 2–30. júl. 22.–szept. 1. 

Kétágyas deluxe 
óceánra néző szobában 378 900 417 900
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MAURITIUS

TROU D’EAU DOUCE | 8 NAP • 7 ÉJ

FRIDAY ATTITUDE HOTEL ***+

BEL OMBRE | 8 NAP • 7 ÉJ

OUTRIGGER MAURITIUS BEACH RESORT *****

Finom, fehér homokos part mellett épült hotel az all inclusive 
ellátás kényelmével. Ideális pároknak, családoknak és baráti 
társaságoknak is, akik szeretnének mezítláb lábat lógatni. Jó 
elhelyezkedésének köszönhetően rövid hajózással a sziget 
gyöngyszeme, a kihagyhatatlan Ile aux Cerfs is ingyenesen 
meglátogatható. Élvezze a hotel nyújtotta szolgáltatásokat a 
pálmafák árnyékában, vagy kiránduljon a szigeten, egy teli 
piknikkosár kíséretében!

Mauritius egyik legcsodásabb tengerpartja, ahol a ragyogó 
kék ég, a tiszta türkiz tenger, a zöldellő tájak és az óceáni 
szellő találkozik. A teljesen felszerelt szobák 3 szintes épü-
letben kerültek kialakításra. A hotel ingyenes szolgáltatásai 
között élvezhetik a sznorkelezést, kajakozást, üvegfenekű 
csónakkal való kirándulást, vagy akár a fitnesztermet és teni-
szezést is. A hotel több étteremmel is rendelkezik, így adott 
a változatos étkezés, több konyha ételeinek kipróbálása is. 
A nap koronázásaként pedig megtekinthetik a naplemente 
fényeiben az igazi sega tánc magával ragadó varázsát. 

vista.hu/mauritius-friday-attitude vista.hu/mauritius-outrigger

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive el-
látást és számos szárazföldi és vízi sportlehetőséget. Az ár nem tartal-
mazza: a repülőjegyet, a repülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert 
(26 900 Ft/fő). Gyerekár pótágyon standard és családi szobában: 7 éves 
kor alatt ingyenes, 7-17 év között felár ellenében. Nászutas kedvezmé-
nyeinkről érdeklődjön irodáinkban. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós el-
látást és számos sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a repülője-
gyet, a repülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert (26 900 Ft/fő). 
Teljes ellátás felára: 115 900 Ft/fő/7 éj, All inclusive ellátás felára: 
173 900 Ft/fő/7 éj. Gyerekár pótágyon: 4 éves kor alatt ingyenes, 4-18 év 
között felár ellenében. Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodá-
inkban. Hosszabbítás lehetséges. 

Ft/fő all inclusive ellátással jún. 1–30. júl. 1.–szept. 30. okt. 1–31.

Standard kétágyas szoba 189 900 194 900 269 900

Családi szoba 239 900 246 900 321 900

Ft/fő félpanzióval máj. 1.–szept. 30. okt. 1–31. 

Tengerre néző kétágyas szoba 369 900 514 900

Part melletti kétágyas szoba 427 900 599 900

Part melletti junior suite 528 900 717 900
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KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKA

8 NAP • 7 ÉJ

PERU KÖRUTAZÁS AZ ANDOK VONULATA 
MENTÉN

MEXIKÓ, PLAYA DEL CARMEN | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL OCEAN RIVIERA PARADISE BY H10

Egy varázslatos körút az Andok hegyláncai között, Peru 
kihagyhatatlan látnivalóival. A felfedezés a fővárosban, 
Limában kezdődik a koloniális és modern városrésszel, majd 
repülés Cusco városába, mely az UNESCO világörökség 
része. Ollaytantambo felé haladva megcsodálják a Szent völ-
gyet, majd vonatozás a világ leghíresebb romvárosához, a 
Machu Picchuhoz. A Titicaca-tó sem maradhat ki a sorból, 
melyet Puno városa zár. Izgalmas körút múlt és a jelen hatá-
rán, az inkák birodalmában!

Az Ocean Riviera Paradise egy újonnan épült ötcsillagos üdü-
lőhely, amely a Riviera Maya tengerpartján található, nagyon 
közel a Playa del Carmenhez. Figyelemre méltó a hatalmas 
mérete, a modern építészet és a feltűnő mediterrán ihletésű bel-
sőépítészet mellett. Az hotel számos úszómedencével rendel-
kezik, amelyek közül az egyik a tengerparton található, néhány 
méterre a tengertől, valamint a buja natív növényzet, 10 étte-
rem, 12 bár és egy sportpálya teszi izgalmasabbá a nyaralást. 
Exkluzív szobák és szolgáltatások, a Despacio Spa Center, a 
Dive It! búvárközpont és különféle szórakozási lehetőségek 
széles választéka áll rendelkezésre az egész család számára.

vista.hu/peru-korutazas vista.hu/mexiko-playa-del-carmen

Az ár tartalmazza:a szállást 7 éjre kétágyas szobákban a választott 
szálláskategóriában, reggelivel, a repülőtéri privát transzfert érkezéskor 
és a csoportos transzfert a körutazás során, a programban feltüntetett 
városlátogatásokat helyi angol/spanyol nyelvű idegenvezetővel, belépő-
jegyekkel és vonatjeggyel. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a 
repülőtéri illetékeket, az italfogyasztást az étkezések során, a borravaló-
kat és személyes kiadásokat.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive 
ellátást és a privát repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza:  
a repülőjegyet és a repülőtéri illetékeket, a helyi adót, mely kötelezően fi-
zetendő érkezéskor (kb. 2 USD/szoba/éjszaka), a borravalókat és egyéb 
személyes kiadásokat. Az árak két fő foglalása esetén érvényesek.

Ajánlatunk El Beso szobákra érvényes, mely a szálloda csak felnőt-
teket fogadó részlege!

Lima | Cusco | Sacred Valley | Ollantaytambo | Machu Picchu | 
Puno | Lima

Ft/fő máj. 1.-okt. 31.

Kétágyas economy szállásokon 267 800

Kétágyas superior szállásokon 282 800

Lima

Puno

Cusco
Sacred Valley

Ollantaytambo
Machu Picchu

Ft/fő all inclusive ellátással máj. 1.-jún. 30. júl. 1.-
aug. 20.

aug. 21.- 
okt. 31.

Kétágyas szoba El Beso részen 329 700 357 700 317 700
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

NEW YORK | 5 NAP • 4 ÉJ

THE STEWART HOTEL ****
NEW YORK | 5 NAP • 4 ÉJ

THE NEW YORKER, A WYNDHAM HOTEL ****

Ezt a hotelt ajánljuk a Broadway szerelmeseinek és az igazi 
művészlelkeknek. A Stewart Hotel az energikus Midtown-ban 
helyezkedik el, ahol egyből a város legikonikusabb kereszte-
ződésénél találhatja magát az ember. Chelsea közelében, de 
mégis pár lépésre a Times Square-től és a Fifth Avenue bevá-
sárlóutcától igazán kényelmesen választhat az eddig csak fil-
mekben látott helyszínekből.

A New Yorker Hotel tökéletes helyszínen fekszik Manhattan 
szívében, mindössze pár percre a Jacob Javits Központtól, a 
Penn állomástól és a Madison Square Gardentől. Az art deco 
stílusú hotelből könnyen megközelítheti a kihagyhatatlan 
Times Square-t és az Empire State Buildinget is. Nagyszerű 
választható program a kompos kirándulás a Szabadság-
szoborhoz és az Ellis szigethez, melyekhez mi angol nyelvű 
idegenvezetést is biztosítunk. Irány a Nagy Alma! 

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a repülőtéri 
transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri ille-
téket, az adókat.

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a repülőtéri 
transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri il-
letéket, az adókat.

vista.hu/new-york-stewart-hotel

vista.hu/new-york-new-yorker

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉG
Szabadságszobor és az Ellis sziget meglátogatása 20 900 Ft/fő

A program ára tartalmazza: elsőbbségi beszállást a kompra, 
angol nyelvű idegenvezetést, szükséges belépőjegyeket 

Ft/fő 
ellátás nélkül ápr. 1.-30. máj. 1.-júl. 1. júl. 2.-

szept. 3.
szept. 4.–

nov. 9.

Standard kétágyas 
szobában

224 500 260 900 206 400 287 400

Ft/fő 
ellátás nélkül ápr. 1.-30. máj. 1.-jún. 30. júl. 1.-szept. 1. szept. 2–11. 

Standard kétágyas 
szobában

233 900 251 900 206 400 287 400
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FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉG
Egynapos buszos kirándulás a Grand Canyonhoz 34 200 Ft/fő

A program ára tartalmazza: retúr transzfert a hoteltől és vissza, 
a buszos kirándulást 5 megállóval a Grand Canyon-nál, büféebédet 

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉG
Universal Studios Hollywood
2 napos belépőjegy felnőtt részére  61 900 Ft/fő

vista.hu/las-vegas-treasure-island

vista.hu/las-vegas-best-western

Ft/fő 
ellátás nélkül ápr. 1-30. máj. 1.–aug. 31. szept. 1–30.

Standard kétágyas szobában 160 600 195 900 185 700

LAS VEGAS | 3 NAP • 2 ÉJ

TREASURE ISLAND ****
LOS ANGELES | 5 NAP • 4 ÉJ

BEST WESTERN PLUS 
HOLLYWOOD HILLS HOTEL *** A Treasure Island az egyik legizgalmasabb, legjellegzete-

sebb és legbarátságosabb üdülőhely Las Vegasban. A hotel-
től gyalogosan is könnyedén megközelíthetőek a Las Vegas 
Strip-en található legjobb éttermek és szórakoztató progra-
mok. Pihenjen a szabadtéri trópusi medencében vagy az ele-
gáns spa-ban. Élvezze a 95 000 négyzetméteren elterülő élő 
kaszinó játékot és a Cirque du Soleil csodálatos előadásait a 
helyszínen. Az esküvői kápolnák pedig mindig készen állnak 
bármilyen őrült ötletre!

Válassza ezt a nyugodt kifinomultságot árasztó hotelt, mely-
től nem csak a Universal Studio, hanem minden Hollywoodi 
nevezetesség könnyen megközelíthető. Éttermek és szórako-
zási lehetőségek széles választéka található a közelben, melye-
ket gyalogosan, vagy csak egy rövid autókázással gyorsan el 
lehet érni. Néhány mérföldre van a híres Rodeo Drive és a divat 
negyed, a kihagyhatatlan Disneyland és a sportrajongók örö-
mére a Dodger Stadion, valamint a Griffith Park.

Az ár tartalmazza: a szállást 2 éjre kétágyas szobában Az ár nem tar-
talmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, az adókat. Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában. Az ár nem tar-

talmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, az adókat.

Ft/fő 
ellátás nélkül ápr. 1-13. ápr. 14.– 

máj. 2. máj. 3–26. máj. 27.-
aug. 3.

aug. 4- 
szept. 28.

Standard 
kétágyas szobában 86 500 62 200 77 700 68 900 62 200
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AFRIKA

Az ár tartalmazza: a szállást 
10 éjszakára középkategóriás 
szállodákban, kétá gyas elhe-
lyezéssel, a félpanziós ellátást, 
a szükséges transz fereket, a 

programokat angol nyelvű idegenvezetéssel és a belépőket. Az ár nem tar-
talmazza: a nemzetközi, és belső repülőjegyeket, az egyéb, személyes ki-
adásokat, borravalókat, a fakultatív programokat és a vízumot. 

Antananarivo | Antsirabe | Ramonafana | Ambalavao | 
Ranohira | Isalo | Ifaty | Antananarivo

vista.hu/madagaszkar-egyedulallo-vilag

MADAGASZKÁR | 11 NAP • 10 ÉJ

MADAGASZKÁR, EGY EGYEDÜLÁLLÓ VILÁG

Madagaszkár „best of” körút. Megtekinthetik a két legfonto-
sabb nemzeti parkot, a madagaszkári kultúra három legfon-
tosabb városát és a kézművesség fővárosát, a növény- és 
állatvilág legkülönlegesebb, csak Madagaszkáron fellelhető 
képviselőit (makik, majomkenyérfák, kaméleonok és sok más), 
és végül gyönyörű pálmafás tengerparton tölthetik a jól meg-
érdemelt pihenésünket, a világ harmadik legnagyobb korallzá-
tonya mentén. Felejthetetlen kirándulás minden szempontból!

Ft/fő kétágyas szobában ápr. 1.–okt. 31.

2 fő esetén 553 900

4 fő esetén 469 900

Antsirabe

Ambalavao

Ranohira

Isalo

Ifaty

Ramonafana

Antananarivo

Indiai-óceán

Mozambiki-csatorna

ÁPR. 1.–OKT. 31. KÖZÖTT, MINDEN VASÁRNAP | 8 NAP • 7 ÉJ

A KRÜGER NEMZETI PARK, SZVÁZIFÖLD 
ÉS ZULUFÖLD FELFEDEZÉSE   

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 közegében megfigyelni. Ellátogatunk Zuluföldre, 
a hagyományos méhkas-szerű kunyhók otthonába, valamint 
a Hluhliwe-Imfolzi Vadrezervátumban is lehetőségük lesz 
részt venni egy izgalmas programon. Az ország legrégebbi 
városa az óceánpart és a Tábla-hegy között, csodás környe-
zetben, izgalmas látnivalókkal, programokkal vár mindenkit.

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre Johannesburgban, 3 éjre Hazyviewban, 
1 éjre Szváziföldön, 4* szállodákban, 1 éjre Hluhluwe-ban 3* szállodában, 
kétágyas elhelyezéssel, reggelivel, a szükséges transzfereket, a vadleseket 
angol nyelvű vezetővel, és a belépőket. Az ár nem tartalmazza:  
a repülőjegye ket, az egyéb, személyes kiadásokat, borravalókat, a fakul-
tatív programokat. 
Csoporthoz csatlakozva (min. 2 fő, max. 20 fő).

vista.hu/kruger-nemzeti-park

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

kétágyas szobában 498 900 474 900

Johannesburg | Mpumalanga | Hazyview | Panoráma út | 
Krüger NP | Szváziföld | Zuluföld | Hluhluwe–Imfolzi NP) | Durban

Johannesburg

Krüger NP

Szváziföld

Hluhluwe–Imfolzi NP
Zuluföld

Durban

Mpumalanga

Hazyview

Panoráma út

Indiai-óceán
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KENYA | 8 NAP • 7 ÉJ

INTENZÍV SZAFARI KENYÁBAN

Ezalatt a szafari kirándulás alatt Kenya legnevesebb rezer-
vátumait keresik fel, és megismerkednek Afrika változatos 
és igen izgalmas állatvilágával. Zsiráfok, antilopok, gazellák, 
orrszarvúk, 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. 

Az ár tartalmazza: a programot, angol nyelvű csoporthoz csatlakozva, a 
szállást 7 éjszakára 4–5* szálláshelyek kétágyas szobáiban, a teljes ellá-
tást, a vadleseket 6 személyes szafarijárműben, a tapasztalt, angol nyelvű 
vezetőt és a rezervátumbelépőket. Az ár nem tartalmazza: a repülője-
gyeket, a vízumot, az egyéb, személyes kiadásokat, a borravalókat és a fa-
kultatív programokat. 

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

Ft/fő ápr. 6., 27., 
máj. 11., 25., jún. 8., 22. 

júl. 6., 20., aug. 3., 17., 
szept. 7., 21., okt. 5., 19.

nov. 2., 16., 
dec. 7. 

kétágyas 
szobában 537 900 632 900 575 900

Ft/fő ápr. 3.–máj. 22. máj. 29.–okt. 30. nov. 6.–dec. 4. 

kétágyas szobában 619 900 749 900 699 900   

vista.hu/intenziv-szafari-kenyaban

Nairobi

Aberdare NP

Samburu Rezervátum

Na kuru-tó NP

Masai Mara 
Vadrezervátum

KENYA | 6 NAP • 5 ÉJ

TANZÁNIA FELFEDEZÉSE

Tanzánia különös látnivalókat és izgalmas élményeket tar-
togat a látogatóknak. Fedezzék fel a világ legnagyobb száraz 
vulkán kalderáját, a Ngorongoro-krátert, ahol több tízezer 
állat él, többek között oroszlánok, hiénák, sakálok, fekete 
orrszarvúk, és gepárdok! Ezután meglátogatják a maszá-
jok által „végtelen síkságnak” elnevezett Serengeti Nemzeti 
Parkot, ahol a számtalan vad mellett 400 madárfaj egyedei 
is megfigyelhetők, végül flamingóiról és a faágak közt pihenő 
oroszlánokról híres Manyara-tó környékét. A szafarizást 
tengerparti nyaralással érdemes kiegészíteni. 

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjszakára 4* szálláshelyek kétágyas szo-
báiban, a teljes ellátást, a vadleseket 6 személyes szafarijárműben, a ta-
pasztalt, angol nyelvű vezetőt, és a rezervátum belépőket. Az ár nem 
tartalmazza: a repülőjegyeket, a vízumot, az egyéb, személyes kiadáso-
kat, borravalókat, a fakultatív programokat.

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

vista.hu/tanzania-felfedezese

Garantált indulás minden szerdán, már 2 főtől!

Arusha

Ngorongoro-kráter

Serengeti

Manyara-tó
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CHAWENG REGENT BEACH RESORT  ****+

Thaiföld tengerpartjainak üdítő változatossága, a thai konyha 
remekei és az itt élő emberek kedves mosolya télen-nyáron 
vonzza a látogatókat. Mindegy, hogy először vagy sokadszorra 
utazik Thaiföldre, magával fogja ragadni az ország egzotikus 
hangulata, érintetlen őserdői, vízesései, a tenger élővilágá-
nak pompás gazdagsága. A Chaweng Regent Beach Resort a 
mesés Chaweng Beach-en helyezkedik el, rövid sétányira a 
szórakozási, sportolási lehetőségektől, üzletektől és jobbnál 
jobb éttermektől. A vendégek csodálatos homokos tengerpar-
ton pihenhetnek nyugodt környezetben, a kókuszfák árnyéká-
ban. A tökéletes nyaraláshoz hozzájárulnak a szálloda változa-
tos szolgáltatási is, mint a jóga órák, egészség klub vagy a vízi 
sportok. Szobái tágasak és elegánsan berendezettek.

KOH SAMUI | 8 NAP • 7 ÉJ

PEACE RESORT ****

Aki trópusi éghajlatra vágyik, válassza bátran Koh Samui-t, 
hiszen itt nyáron van a második főszezon, így az egzoti-
kus nyaralás során sok napsütésre, a késő délutáni órákban 
pedig hűsítő záporra számíthat. A 2017-ben szépen felújított, 
modern szálloda hangulatos, pálmafákkal teli kerttel várja 
vendégeit. A nevének megfelelően egy igazán békés hely, a 
bungalók tiszták, ízlésesen berendezettek, a fürdőszobák 
pedig tágasak.  Tartalmas, európaiaknak teljesen megfelelő a 
reggeli, a Fisherman’s Village sok éteremmel és üzlettel pedig 
sétatávolságra van, ahol péntekenként nagyszabású piacot is 
tartanak. A hotel a sziget északi részén, Bophut legjobbnak 
tartott partszakaszán terül el.

THAIFÖLD
Nyaralás a trópusokon

Az ár tartalmazza: a szállás 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, 
a retúr repülőtéri transzfereket, a magyar asszisztenciát. Az ár nem tar-
talmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a szálloda egyes szol-
gáltatásait. Gyerekár pótágyon: 3-12 év között felár ellenében. Nászutasok 
részére ajándék gyümölcskosár, pezsgő és virág bekészítés (igazolással). 
Hosszabbítás lehetséges.

*A kedvezmény 90 napon kívül történő foglalás esetén érvényes, kivéve 
júl. 1-15. közötti utazás.

Az ár tartalmazza: a szállás 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, 
a retúr repülőtéri transzfereket, a magyar asszisztenciát. Az ár nem tar-
talmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a szálloda egyes szol-
gáltatásait. Gyerekár pótágyon: 3-12 év között felár ellenében. Nászutasok 
részére ajándék gyümölcskosár, bor, sütemény és virág bekészítés (iga-
zolással). Hosszabbítás lehetséges.

*A kedvezmény 60 napon kívül történő foglalás esetén érvényes. 

vista.hu/koh-samui-chaweng-beach

vista.hu/koh-samui-peace-resort

Ft/fő máj. 1.-júl. 15., szept. 1-30. júl. 16.–aug. 31.

Kétágyas deluxe szobában 209 900 299 900

Ft/fő máj. 1.-júl. 15., szept. 1-30. júl. 16.–aug. 31.

Kétágyas superior szobában 154 900 199 900

Előfoglalási kedvezmény: 10%* Előfoglalási kedvezmény: 15%*
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IBIS BOPHUT ***
KOH PHANGAN | 8 NAP • 7 ÉJ

PHANGAN BAYSHORE ***+

Helyi viszonylatban kedvező áron foglalható szálláslehető-
ség ez a jó állapotban lévő, 260 szobával rendelkező hotel. 
A szobák tiszták, nem nagyok. A reggeli nagy választékú. A 
környék egész nyugalmas, de van több vásárlási és étkezési 
lehetőség is. A hotel olyanoknak lehet megfelelő választás, 
akik a nyaralás nagy részét a sziget felfedezésével szeretnék 
tölteni, nem folyton helyben akarnak strandolni. A szálloda 
biztosít transzfert a közeli szép strandokra is felár ellenében.  

A Phangan Bayshore a Haad Rin strandrészen helyezkedik el, 
ahol a híres Full Moon fesztivált rendezik meg minden hónap-
ban. A szálláshelyet érintetlen trópusi környezet és gyönyörű 
fehér homokos tengerpart veszi körül. A körülbelül 80 méter 
hosszú strandszakaszon kellemes sétákat tehetnek, miközben 
gyönyörű látványban lehet részük. A környéken számos üzlet, 
étterem, bár és kávézó található, a szállodában pedig medence, 
gyermekjátszó és főzőtanfolyam várja a vendégeket.

Az ár tartalmazza: a szállás 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, 
a retúr repülőtéri transzfereket, a magyar asszisztenciát. Az ár nem tar-
talmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a szálloda egyes szol-
gáltatásait. Gyerekár: szülőkkel egy ágyban 1 gyermek 12 éves korig  
19 900 Ft/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállás 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, 
a retúr repülőtéri transzfereket (közúti és komp). Az ár nem tartalmazza:  
a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a szálloda egyes szolgáltatásait. Gye-
rekár pótágyon: 2-12 év között felár ellenében. Hosszabbítás lehetséges.

*A kedvezmény 45 napon kívül történő foglalás esetén vehető igénybe. 

vista.hu/koh-samui-ibis-bophut

vista.hu/koh-phangan

Ft/fő máj. 1.-júl. 14., szept. 1-30. júl. 15.–aug. 31.

Kétágyas superior szobában 62 900 104 900

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

Kétágyas standard szobában 99 900 113 900

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK KOH SAMUIN
• Privát szigettúra magyar nyelvű idegenvezetéssel 
 2 fő esetén: 39 900 Ft/fő, 4 fő esetén: 29 900 Ft/fő

• Angthong Tengeri Nemzeti Park – hajókirándulás 
sznorkelezéssel 

 23 900 Ft/fő ebéddel, belépővel a Nemzeti Parkba, helyi angol nyelvű 
asszisztenciával

• Koh Tao és Koh Nang Yuan hajókirándulás 
 23 700 Ft/fő, ebéddel, belépővel Koh Nang Yuan szigetére. helyi angol 

nyelvű asszisztenciával

Előfoglalási kedvezmény: 15%*
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MALAJZIA

KUALA LUMPUR – PERHENTIAN-SZIGETEK | 6 NAP • 5 ÉJ

FELHŐKARCOLÓK ÉS A SZNORKEL/
BÚVÁR PARADICSOM

MÁJ. 7., JÚL. 18. | 13 NAP • 10 ÉJ

NYUGAT-MALAJZIAI KÖRÚT 
MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL

A Perhentian Island Resort ideális tengerparti üdülőhely egy 
kellemes malajziai, családi nyaraláshoz. A buja zöld környe-
zet, a fehér homokos strandok és a meleg, azúrkék tenger egy 
igazi egzotikus paradicsomot varázsol a Perhentian-szigetre. 
A resort környékén számos látnivaló található és ez a hely 
egy igazi sznorkel mennyország. Itt felfedezheti az igazi 
egzotikus víz alatti világot, láthatja a ritka tengeri teknősöket 
és a gyönyörű korallokat, valamint a színes halakat. Fedezze 
fel családjával ezt az egyedülálló édenkertet, ahol a valóság 
olyan, mint egy álom!

Az Indiai-és a Csendes-óceán közötti félszigeten fekvő 
Malajziának hihetetlenül sok arca van. Ezen az egyedül-
álló utazáson megismerheti a lüktető és modern fővárost, 
Kuala Lumpurt; a dzsungellel borított Langkawit és a mindig 
nyüzsgő, kozmopolita Penangot; a Maláj-félsziget közepén 
húzódó fennsíkon levő teaültetvényeket és a gyarmatosítók 
kézjegyeit magán viselő Melaka ősi városát. Ne hagyja ki, ha 
igazi kalandra vágyik!

Az ár tartalmazza: a szállást 1+1 éjre a Swiss Inn Chinatown*** Kuala 
Lumpurban és 3 éjre Perhentian Island Resort***-ban kétágyas szobában, 
a reggelis ellátást, a transzfereket (privát közúti transzferek és komp).  
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, és a repülőtéri illetéket, a nem-
zeti park belépőt (kb.7,5 USD/fő), az idegenforgalmi adót (kb. 6 USD/fő). Az 
ajánlat az ünnepi időszakokra nem vonatkozik. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 10 éjszakára 
kétágyas elhelyezéssel, a megadott vagy 
hasonló szálláshelyeken, a belföldi repülő-
jegyet (Kuala Lumpur – Langkawi szakaszra, 
1 db max. 20 kg-os feladható poggyásszal), 
a belépőket, az utazást a programok során 

tömegközlekedéssel, buszokkal, vonattal, hajóval. (tömeg közlekedési esz-
közök Malajziában légkondicionáltak, kényelmesek, gyorsak), a magyar 
nyelvű idegenvezetést a programokon (Kuala Lumpurtól- Melakáig).  
Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet, és repülőtéri illetéket 
(175 000 Ft/főtől, az ár a szabad helyek függvényében érvényes), a hely-
színen fizetendő idegenforgalmi adót: 10 MYR kb. 2,5 USD/szoba/éj, az ét-
kezéseket (irányár 20 MYR kb. 5 USD/főtől/alkalom), a taxi költséget (kb. 
430 MYR, 110 USD/fő), az útlemondási és az utazási biztosítást.

Ft/fő április, május, 
szeptember

június, július, 
augusztus október

2-3 főnél 156 900 162 900 139 900

4-5 főnél 132 900 138 900 116 900

vista.hu/kuala-lumpur-perhentian vista.hu/nyugat-malajziai-korut

Kuala Lumpur | Langkawi | Penang | Cameron-felföld | 
Melaka | Kuala Lumpur

Ft/fő máj. 7., júl. 18.

2 fő esetén 599 900

4 fő esetén 419 900

6 fő esetén 399 900

Cameron-felföld

Melaka

Penang

Langkawi

Kuala Lumpur




